MANDAT 2010 -2014
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 4. 6. 2014
Številka: 29-os
Z A P I S N I K
29. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 4. 6. 2014 s pričetkom ob 19. uri
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Janez Polajnar, Ciril Zorman, Mirjam Pavlič, Janez Brolih, Miro Roblek, Luka Selšek,
Franc Hudelja, Danilo Ekar, Frančiška Rozman, Anka Bolka, Brane Tičar
župan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Katja Pernuš, Miha
Vovnik – OU, Mile Špehar, Jure Volčjak – Nadzorni odbor, Alojzij Zupan – Policijska
uprava Kranj

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 28. (redne) seje ter realizacija sklepov;
določitev dnevnega reda 29. (redne) seje;
Obvezna razlaga PUPa glede malih hidroelektrarn;
Priznanja občine za leto 2014;
Kadrovske zadeve (imenovanje občinske volilne komisije, imenovanje predstavnika občine v svetu
zavoda OZG);
Policijsko poročilo;
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti.
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (prisotni so vsi člani Občinskega sveta),
pozdravi goste in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 28. (redne) seje ter realizacija sklepov.
Na zapisnik ni pripomb.
315. SKLEP
Potrdi se zapisnik 28. (redne) seje s popravki ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)

Ad/3
Določitev dnevnega reda 29. (redne) seje.
Danilo Ekar predlaga, da zaradi časovne stiske prednostno predstavi sprejemanje letnega plana pri Komunali
Kranj. Župan se s predlogom strinja in sam predlaga, da se slednja tematika obravnava po policijskem
poročilu.
Prisotni se strinjajo s predlogom in sprejemajo naslednji sklep:
316. SKLEP
Potrdi se spremenjeni dnevni red 28. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
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Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
Ad/4
Policijsko poročilo.
Župan pozdravi in predstavi gosta Alojzija Zupana (vodjo policijskega okoliša) in mu prepusti besedo.
A. Zupan pozdravi vse prisotne in pove, da bo v nadaljevanju na kratko predstavil splošne informacije
varnostne problematike na območju Občine Preddvor v letu 2013 in sicer na področju temeljnih dejavnosti
policije kot so preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, vzdrževanje javnega reda in miru ter
zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Ocenjuje, da je bilo stanje na vseh področjih policijskega dela še
vedno ugodno in stabilno s posameznimi statističnimi odstopanji.
Pove, da se na področju kriminalitete na splošno nadaljuje trend naraščanja števila kaznivih dejanj, kar pa za
področje Občine Preddvor ni bilo značilno. Na področju Preddvora je bilo v letu 2013 skupno zaznanih 135
kaznivih dejanj, kar predstavlja 9% upad v primerjavi z letom 2012, ko so zaznali 148 kaznivih dejanj. Število
kaznivih dejanj na območju Preddvora predstavlja 3% delež vseh kaznivih dejanj, ki ji obravnava PP Kranj.
PP Kranj je v letu 2013 obravnavala 4.507 kaznivih dejanj. Največ kaznivih dejanj predstavlja splošna
kriminaliteta in sicer 96 kaznivih dejanj, kar predstavlja 31% zmanjšanje v primerjavi z letom poprej. Leta
2012 so jih obravnavali 140, največji delež teh pa predstavljajo kazniva dejanja zoper premoženje (in sicer
80), ki so se v primerjavi s predhodnim letom tudi zmanjšala za 14% oziroma za 13 kaznivih dejanj. Največji
delež zoper premoženje predstavljajo tako imenovane navadne tatvine, ki so se zmanjšale kar za 48% in sicer z
48 na 25. Kazniva dejanja velikih tatvin pa so se prav tako zmanjšala za 30% in sicer iz 41 na 29 kaznivih
dejanj. Na področju gospodarske kriminalitete največji delež predstavljajo kazniva dejanja kršitev temeljnih
pravic delavcev (32, leta 2012 pa so obravnavali le 1 takšno kaznivo dejanje) in pa napad na informacijski
sistem (6 kaznivih dejanj) ter zloraba informacijskega sistema. Pove, da zaradi gospodarske krize, delodajalci
ne plačujejo vseh prispevkov delavcev in zato posledično tako veliko število (32) tovrstnih kaznivih dejanj.
Napad na informacijski sistem so kazniva dejanja storjena, ko se kupujejo različni artikli preko spleta in pri
tem zlorabijo plačilno kartico. Na področju javnega reda in miru ugotavlja, da se število zaprosil za
interveniranje še vedno rahlo zmanjšuje, sorazmerno temu pa tudi število ugotovljenih kršitev. V letu 2013 je
bilo skupno ugotovljeno 14 kršitev. Leta 2012 pa 37. Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa pa
lahko v letu 2013 ugotovimo ugodno stanje saj se je zgodilo primerljivo število nesreč (21). Leta 2012 so jih
obravnavali 23; od tega se je zgodilo 11 prometnih nesreč z materialno škodo; v 10 primerih so udeleženci
utrpeli telesne poškodbe; v nobeni nesreči pa udeleženci niso izgubili življenja. Zaradi kršitev cestno
prometnih predpisov so v letu 2013 izvedli za 15% več ukrepov kot v letu 2012. Se pravi so v lanskem letu
izvedli 152 ukrepov, 2012 pa 132. Kar se področja mamil tiče pove, da prekrškov v letu 2013 niso
obravnavali, so pa obravnavali dve kaznivi dejanji.
A. Zupan zaključi policijsko poročilo.
Župan prisotne vpraša, če ima kdo kakšno vprašanje.
Anka Bolka pove, da sta se pred kratkim na cesti ob bencinski črpalki zgodili dve prometni nesreči. Zanima jo
ali se glede varnosti na tem področju, da karkoli narediti?
A. Zupan pove, da se zadeve odvijajo in da je na prometni inšpektorat povprašal, kaj lahko oni storijo glede
tega dovoza. Pove tudi, da imajo podan predlog za omejitev hitrosti na predelu kjer stoji Penzion Zaplata, da
je omejitev na tem področju že bila vendar je Direkcija za ceste samovoljno umaknila prometni znak za
omejitev. Predlaga, da bi bilo koristno, da bi kakšno pobudo podala tudi lokalna skupnost. Pove, da za poletni
čas planirajo poostrene nadzore na tem območju (1x, 2x na mesec).
Janez Brolih pove, da opaža nevarno (hitro) vožnjo kolesarjev na cesti z Možjance in g. Zupana povpraša, kaj
bi se glede tega dalo postoriti. A. Zupan odgovori, da so to problematiko že obravnavali in da bo potrebno
najti primerno rešitev.
Marko Bohinec pojasni, da so danes ponoči zopet vlomili v Dom krajanov Zg. Bela. Pri tem nič ni bilo
ukradenega, so pa poškodovana vrata in jih bo potrebno zamenjati. Pove, da je vlomilec vstopil skozi jašek in
izstopil skozi garažna vrat.
Župan zaključi razpravo in predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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317. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani s Policijskim poročilom za leto 2013.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/5
Razno - predstavitev sprejemanja letnega plana pri Komunali Kranj.
Danilo Ekar na splošno predstavi sprejemanje letnega plana pri Komunali Kranj in predstavi zadeve, ki se
tičejo Občine Preddvor (menjava števcev, oskrba z vodo). Sledi odprta razprava in vprašanja.
Župan zaključi zadevo in predlaga, da nadaljujejo s 4. točko dnevnega reda in sicer z obvezno razlago
PUPa glede malih hidroelektrarn.
Ad/6
Obvezna razlaga PUPa glede malih hidroelektrarn.
Marko Bohinec pove, da obvezna razlaga PUPa glede malih hidroelektrarn ni tehnični popravek le-tega,
ampak samo podrobna obrazložitev termina »mala hidroelektrarna«. Namenjena je zgolj za potrebe
Upravne enote, da bo ta znala tolmačiti besedilo tako kot je (da bo vedela kaj vse sodi k sami mali hidro
elektrarni). Pove, da postopki zaradi tega ne zaostajajo in bo to določilo veljalo zgolj do sprejema novega
OPN-ja.
Ciril Zorman vpraša, če ima to kakšen vpliv na sprejem OPN-ja. Bohinec odgovori, da ne.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
318. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in sprejme obvezno razlago PUP-a glede malih hidroelektrarn.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/7
Priznanja občine za leto 2014.
Župan opozori, da je v besedilu nekaj manjših napak in prosi, da se te razjasnijo.
Frančiška Rozman pove, da je so pod Veliko Plaketo trije kandidati, predlagana pa bi morala biti samo dva.
Ker pa lani ni bil predlagan nihče so letos predlagali tri. Marko Bohinec doda, da pravilnik sicer praviloma
predvideva samo dva kandidata, vendar se strinja, da se na tem mestu naredi izjema. Pove, da so kandidati
pravilno navedeni v zapisniku pod točko C.
F. Rozman nadaljuje in pove, da so bili za Priznanje občine predlagani trije kandidati, vendar so ŠRD EMŠO
klub izločili v skladu z razpravami na preteklih sejah, saj je ta v postopku. Vsled tem navedbam župan
Frančiško Rozman prosi, da prebere točko B. zapisnika. Ker je zadeva jasna se točka ne prebere.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
319. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o dodelitvi priznanj Občine Preddvor za leto 2014 in predlaga
podelitev naslednjih priznanj Občine Preddvor:
1. VELIKA PLAKETA OBČINE PREDDVOR za leto 2014
Živko DREKONJA
Slavko PREZELJ
Jožef ŠKRVADA
2. MALA PLAKETA OBČINE PREDDVOR za leto 2014
Slavko Alojz BOGATAJ
3. PRIZNANJE OBČINE PREDDVOR za leto 2014
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4.

Rajko FENDE
Blaž PFAJFAR
PLAKETA JOSIPINE TURNOGRAJSKE za leto 2014
Anton ZORMAN
Martin MARKUN
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/8.
Kadrovske zadeve (imenovanje občinske volilne komisije, imenovanje predstavnika občine v svetu
zavoda OZG);
Marko Bohinec pove, da glede na to, da so letos lokalne volitve je bilo potrebno imenovati občinsko volilno
komisijo. Občinska volilna komisija je sestavljena iz predsednika in namestnika predsednika, ki morata biti iz
sodniških oziroma odvetniških vrst in pa iz treh članov in treh njihovih namestnikov. Uprava je v imenu
komisije za mandatna vprašanja pozvala politične stranke in tudi javno objavila poziv za imenovanje članov.
M. Bohinec pove, da so v roku prejeli pet predlogov, od šest prostih mest. Za predsednico se predlaga Janja
Roblek, kot že vsa leta do sedaj; za podpredsednico Ana Pauletič, ki je tudi odvetnica. Za člane se predlagajo:
Miro Roblek (tu sedeči) in za namestnika Peter Zupan.; za drugega člana Janez Polajnar (tu sedeči) in
namestnico Nada Arh, za članico Marija Bergant in namestnico Lidija Kokl. V primeru, da člana ni, ga
nadomešča namestnik. Praviloma je prisotnih vseh šest.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
320. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
Marko Bohinec nadaljuje in pove, da je bilo potrebno tudi imenovanje predstavnice Občine Preddvor v Svetu
Osnovnega zdravstva Gorenjske. Pove, da se za predstavnico predlaga že dosedanja predstavnica Marija
Bergant.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
321. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o imenovanju predstavnice Občine Preddvor v Svetu
Osnovnega zdravstva Gorenjske. Za predstavnico se imenuje ga. Marija Bergant.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
Anka Boka ob tem predlaga, da bi predstavnica bolj pogosto pripravljala poročila, s čimer se strinjajo tudi
ostali (vsaj enkrat letno, lahko tudi ustno).
Ad/9.
Delo odborov
Odbor za malo gospodarstvo in turizem
Mirjam Pavlič pove, da je o tem govorila že na prejšnji seji. Zadeve se ne obravnava.
Odbor za socialo
Miro Roblek na kratko obrazloži teme Odbora za socialne zadeve.
Odbor za šolstvo
A. Bolka pove, da na odboru ni bilo posebnosti. Pregledana so bila poročila za sofinanciranje za preteklo
leto (za šport in kulturo). Nadaljuje in pove, da pri pregledu ni bilo nobenih odstopanj.
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
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Polajnar na kratko obrazloži teme Odbora za premoženjsko pravne zadeve. Pove, da je bilo govora o
ukinitvi javnega dobra na parceli na Beli in prodaji nepremičnine na Možjanci. Podrobneje o delu
odbora pove Katja Pernuš, ki dopolni še, da je potrebno parcelo izvzeti iz javnega dobra, da jo bo Občina
Preddvor lahko združila z drugimi parcelami za potrebe spremembe trase ceste in gradnje avtobusne
postaje.
Župan predlaga, da se v zvezi s tem sprejme naslednji sklep:
322. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1692 k.o. 2084- BELA
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
Krajevni odbor Tupaliče
Janez Brolih pove, da so obravnavali dve zadevi in sicer problematiko ceste in čistilne naprave, ki sta bili
v tistem času aktualni. Nadaljuje in pove, da jim je projektant predstavil projekt Tupaliče 2 in predlaga,
da se ga predstavi na zboru krajanov. V nadaljevanju pove, da se je udeležil odbora na Možjanci in da
posreduje prošnjo oziroma zahtevo glede vodovoda in širitve cesta na tem delu.
Krajevni odbor Kokra
Luka Selšek pove, da je večina zadev, ki so jih obravnavali, že zaključenih. Opozori na problematiko
kontejnerjev, ki jih premika veter in predlaga, da se postavijo zaščitne ograje. Poleg tega opozori tudi na
neprimerno škarpo, ki bi jo bilo potrebno porušiti.
Janez Polajnar postavi vprašanje in sicer ga zanima kako daleč so z umikom orodja iz sobe v mrliški
vežici. Pove, da je bil že narejen nov betonski estrih, potrebno pa je še urediti okna in vrata.
Ad/10
Razno.
Janez Polajnar pove, da je Občina Preddvor na zelenici pred župniščem postavila količke zaradi varnosti
(bližina ceste) in zaščite zelenice. Opozori, da je postavitvi oporekal župnik in se zato tudi obrnil na
Občino Preddvor in izrazil svoje nezadovoljstvo. Pove, da je zemljišče občinsko oziroma javno dobro, kar
v nadaljevanju potrdi tudi župan.
Frančiška Rozman pove, da so asfaltirali 300m ceste (pot do Hraš).
Anka Bolka povpraša po datumu za občinske praznike. Mirjam Pavlič in župan na kratko predstavita
urnik in občinske dogodke.
Župan del razprave nameni evropskim sredstvom; pove pa tudi, da se je na Beli začela gradnja (cesta,
fekalna kanalizacija).
Jure Volčjak opozori na problematiko dostopa za invalidne osebe na voliščih v Preddvoru in na Beli.
Ker ni več vprašanj in predlogov se župan zahvali vsem prisotnim in sejo zaključi.

Zapisal:
M. Vovnik
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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