MANDAT 2010 -2014
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 27. 8. 2014
Številka: 30-os
Z A P I S N I K
30. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 27. 8. 2014 s pričetkom ob 18.00 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, Klavdija Zima in
Miha Vovnik (OU), Jure Volčjak (Nadzorni odbor), Marko Fatur in Primož Smerkolj
(LUZ - Ljubljanski urbanistični zavod d.d.), Marija Pivk Oman in Mojca Kobentar
(KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.), Danica Zavrl Žlebir (novinarka)

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 29. (redne) seje ter realizacija sklepov;
določitev dnevnega reda 30. (redne) seje;
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih
živali v zavetišču na območju Občine Preddvor – druga obravnava;
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Preddvor – prva obravnava;
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje tar Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za ureditveno območje Krvavec;
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Preddvor - predlog;
prerazporeditev sredstev;
sistemizacija delovnih mest v enotah vrtca;
Sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - predlog;
oblikovanje cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih
površin;
oblikovanje cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami;
oblikovanje cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah, Medvode, Cerklje,
Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko;
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti (tč. 1).
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 29. (redne) seje ter realizacija sklepov (tč. 2).
Na zapisnik ni pripomb.
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323. SKLEP
Potrdi se zapisnik 29. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)

Ad/3
Določitev dnevnega reda 30. (redne) seje (tč. 3).
Župan predlaga, da se dnevni red prilagodi gostom in pove, da bo zato tekom seje predlagal določene
spremembe vrstnega reda, če se prisotni s tem strinjajo.
Prisotni se strinjajo s predlogom in sprejemajo naslednji sklep:
324. SKLEP
Potrdi se spremenjeni dnevni red 30. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/4
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Preddvor – prva obravnava (tč. 5)
Župan pove, da je bil po pogodbi izvajalec tega odloka LUZ - Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in najavi g.
Marka Faturja in Primoža Smerkolja ter jima prepusti besedo.
Marko Fatur pozdravi vse prisotne in pove, da Občina Preddvor prvič sprejema program opremljanja za
območje celotne občine, ki bo osnovna podlaga za zbiranje komunalnega prispevka. Program obravnava vso
obstoječo komunalno opremo, ki je v lasti Občine Preddvor. Predmetni odlok bo nadomestil vse dosedanje,
trenutno veljavne odloke oziroma sklepe, ki urejajo odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja obravnava glavno komunalno opremo, razdeljeno na ceste, vodovodno omrežje, ki je v
lasti občine; omrežje, ki ni v lasti občine ni obravnavano in pove, da se bo komunalni prispevek zaračunaval
samo tistim, ki se priklopijo na vodovodno omrežje občine; zajeti so tudi načrtovani vodovodi (Vaškar in
območje Zg. Save). Pri kanalizaciji so upoštevali celotno omrežje kanalizacije za Preddvor, Bašelj, Preddvor
– Nova Vas – Hrib, izgradnjo, ki se načrtuje na južnem delu in izgradnjo omrežja od Tupalič proti zahodu; se
pravi Zg., Sp., in Srednja Bela, kot del omrežja, ki še bo zgrajeno. Pri odpadkih so upoštevani ekološki otoki
in v sklopu drugih javnih površin, otroška igrišča in parkirišča ter ureditev parka v Preddvoru.
Pove, da bo vsa ta infrastruktura upoštevana pri stroških; na podlagi tega so pripravili stroškovnik in ga
predstavi. Največji del predstavljajo ceste s pripadajočimi objekti, na drugem mestu pa je že kanalizacijsko
omrežje. Skupni stroški, ki so izračunani, se zmanjšajo za del drugih virov in obračunski stroški so tisti, ki jih
nadalje upoštevajo za izračun komunalnega prispevka. Ti stroški se tako iz 29 milijonov (EUR) skupne vsote
zmanjšajo za približno 5 milijonov (EUR), tako, da je 24.150.000 EUR sedaj osnova vrednosti vse
infrastrukture, ki bo odmerjena za komunalni prispevek na območju občine.
Obračunsko območje predstavlja območje znotraj katerega se komunalni prispevek odmeri zavezancem. Za
ceste, odpadke in javne površine bodo vsi prebivalci oziroma vsi objekti, ki bodo na novo zgrajeni na območju
občine (kjerkoli na območju občine) zavezanci za plačilo komunalnega prispevka. Vodovodno omrežje; samo
del, ki je v lasti Občine Preddvor.
Pove, da so morali stroške (24.150.840,25 EUR) razdeliti v skladu z državnimi predpisi na enote kvadratnih
metrov, ker se po navadi odmerja od kvadratnega metra gradbene parcele ali pa zemljišča na katerem se gradi
ter od kvadratnega metra neto tlorisne površine stavbe, ki bo zgrajena na tem zemljišču. Zato je bilo potrebno
ugotovit, kolikšna je površina vseh razpoložljivi zazidljivih zemljišč na območju občine in ugotovit koliko
neto tlorisnih površin je mogoče zgraditi na teh zemljiščih, torej novih stavb. Upoštevani so bili vsi podatki iz
obstoječih uradnih evidenc, tako, da so upoštevali vse podatke iz naslova prostorskih aktov in obstoječih
evidenc o objektih ter upoštevali tako dobljene kvadratne metre. Za vodovodno in kanalizacijsko omrežje so
upoštevali vse objekte, ki so približno 100 metrov oddaljeni od vodov (se lahko priključijo). Izračun je
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pokazal, da imamo na območju občine, približno 1.800.000 kvadratnih metrov površin parcel, na katerih je
možno imeti 521.398 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin. V tem izračunu so zajeti obstoječi objekti in
kapaciteta razpoložljivega prostora na katerem je mogoče graditi.
Marko Fatur zato ponovi že povedano (glede izračuna stroškov) in doda, da bo v komunalnem prispevku 50%
stroškov prinesla gradbena parcela in zemljišče; drugih 50% pa bo prinesla neto tlorisna površina, kar ureja
državni predpis za komunalni prispevek. Pri neto tlorisnih površinah je predpisan tudi faktor dejavnosti, ki je
tudi vezan na državni predpis, ki pravi, da je ta faktor lahko med 0,7 in 1,3. Ta faktor je povsod 1, razen za
počitniške hiše, kjer je ta faktor višji; nižji pa je pri stavbah za posebne družbene skupine (npr. dom za
ostarele), kjer je ta faktor 0,7.
Janez Brolih zastavi vprašanje. Zanima ga razmerje med deležem parcele in deležem tlorisne površine; Marko
Fatur v tem delu pojasni izračun komunalnega prispevka.
Danila Ekarja zanima kdo določa kriterije za faktorje dejavnosti; kateri organ. Več prisotnih pove, da občina.
Anko Bolka zanima, kdo določa deleže parcele in tlorisne površine. Marko Fatur pove, da to določi občina v
okviru državnih predpisov, torej med vrednostjo 0,7 in 1,3.
Župan Miran Zadnikar pove, da so ti izračuni narejeni glede na novi OPN, ki pa še ni sprejet, zato je danes
prvo branje. Drugo branje bo po sprejetju OPN-ja.
Danila Ekarja zanima kaj so obračunska območja. Marko Fatur pojasni, da so to območja na katerih se bo
komunalni prispevek obračunaval z določeno vrsto infrastrukture.
Župan prosi, da Marko Fatur nadaljuje z razlago. M. F. nadaljuje in pove, da se bo obstoječim objektom, ki so
danes, zaradi kanalizacijskega odvajanja morali imeti svoje greznico, oziroma karkoli drugega, priznal 25%
odpustek, kot njihov lastni prispevek v reševanje problema odvajanja odpadne vode. Teh 25% pride v poštev
samo za že obstoječe objekte v katerih ljudje stalno prebivajo.
Janeza Broliha zanima kako je občina določila teh 25%. Župan pove, da je to odstotek, ki je primerljiv s
sosednimi občinami in da gre za predlog.
Marko Fatur nadaljuje in pove, da so objekti pri katerih je investitor občina v sorazmernem delu oproščeni
plačila prispevka. Prav tako se prispevek zmanjša za gasilske domove in določene nestanovanjske objekte.
Janeza Broliha zanima ali so cerkveni objekti prosti plačila prispevka. Pojasnjeno je, da za cerkvene objekte ne
veljajo nikakršne oprostitve.
Marko Fatur predstavi primere izračunov komunalnega prispevka za konkretne parcele oziroma stavbe
(stanovanjska hiša, počitniška hiša, hlev/gospodarsko poslopje) in pojasni določena konkretna vprašanja v
zvezi s tem. Nadaljuje se odprta razprava in vprašanja.
Župan Miran Zadnika pove, da je potrebno odlok sprejeti najkasneje šest mesecev po sprejetju OPN-ja.
Župan zaključi razpravo in predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
325. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Preddvor (št. 350-0002/2011-odl206/2014).
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi za in 4 proti (J. Polajnar, L. Selšek, J. Brolih, M. Pavlič)
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/5
Sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo – predlog (tč. 10)
Župan predstavi predstavnici Komunale Kranj, d.o.o., ga. Marijo Pivk Oman in ga. Mojco Kobentar.
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Miro Roblek pove, da se je v Bašlju pred nekaj tedni ustanovila civilna iniciativa, ki se je dogovorila, da
postavijo določen limit vode, ki se bo smel odjemati z njihovega področja (cca. 130 l/s). Izrazi nestrinjanje
iniciative z besedilom v 6. členu predmetnega predloga. Po mnenju iniciative, bi se moral člen spremeniti tako,
da bi se ta glasil, začenši na sredini besedila člena: ''… določeno v veljavnih odločbah pristojnega organa o
pridobitvi vodne pravice, pridobile predhodno soglasje krajevnega odbora oziroma krajevne skupnosti
lokalnega prebivalstva na območju na katerem je takšen vodni vir.''. Zadnji stavek 6. člena se črta (nobenega
plačila odškodnine).
Župan predlaga, da tudi ostale občine podpisnice soglasno sprejmejo in spremenijo 6. člen predmetnega
sporazuma, kot je bilo predlagano.
Župan predlaga sprejetje sporazuma z zgoraj navedenimi popravki:
326. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in
vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo – predlog.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Danilo Ekar po sprejetju naknadno opozori na tehnične napake v besedilu.
Ad/6
Oblikovanje cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
(tč. 11)
Marija Pivk se zahvali svetniku za poslana vprašanja in opozori na napako v obrazložitvi elaboratov. V
vseh pokazanih tabelah namreč ni bila navedena pravilna cena izdatkov.
Nadaljuje in pove, da so izračunali cene odvajanja in čiščenja po novi uredbi. Ločena je cena čiščenja,
ločena je cena odvajanja. Združili so oba sistema; Bašelj in sistem, ki se trenutno gradi in na katerega se
bodo sedaj priključevali občani. V ceni so upoštevali tiste uporabnike in naselja, ki se bodo priključili
vključno z letom 2015. Cena je razdeljena na omrežnino in na izvajanje storitev.
Nadalje poda odgovore na posredovana vprašanja in sicer:
Kdaj bodo nove cene začele veljati, ko pa se kanalizacijsko omrežje še vedno gradi in se tudi še dolgo bo?
Pove, da je za področje Bašlja že čisto prepozno, ker morajo veljati takoj. Če sklep sprejmemo danes
bodo cene tako veljale s prvim devetim. Za novo čistilno napravo ugotavljajo, da še nima uporabnega
dovoljenja, storitve pa se začnejo zaračunavati šele ko je takšno uporabno dovoljenje pridobljeno. Glede
na to, da čistilna naprava že obratuje je občina tista, ki trenutno plačuje njeno obratovanje.
Janez Polajnar izrazi skrb glede določitve dne/datuma s katerim se bodo morali občani priklopiti na
kanalizacijo. Marko Bohinec pojasni, da bodo vsi, ki so potencialni za priklop, po uradni dolžnosti prejeli
odločbe v katerih bo določeno, da se morajo v roku 6 mesecev priklopiti na omrežje.
Janeza Broliha zanima ali je bila Komunala Kranj za upravitelja izbrana na podlagi kakšnega razpisa ali
kar avtomatsko. Župan odgovori, da je bila izbrana na podlagi odloka in je obvezni izvajalec
službe/koncesionar. Mojca Kobentar dopolni, da gre za gospodarske javne službe po državnih predpisih, ki
so obvezne gospodarske javne službe.
Zakaj je cena omrežnine za čiščenje višja od omrežnine odvajanja, če je obračunska cena javne infrastrukture
odvajanja bistveno višja od javne infrastrukture čiščenja. Razlog v tem je, da se kanalizacijsko omrežje šteje
kot gradbeni objekt in amortizacijska stopnja je 2%; od čistilne naprave je pa 10% amortizacija (gre za
predpisani amortizacijski stopnji).
Ali se bo cena omrežnine zmanjšala, ko bo občina odplačala dolg, ki ga je najela od Slovenskega regionalno
razvojnega sklada. Odgovor je, da. V ceno so namreč vštete tudi obresti in ko bodo te odplačane, bo cena zato
posledično nižja.
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Zakaj se bo po novem zaračunavanju, ko bodo priključili kanalizacijo in čistilno napravo še vedno plačevalo
okoljsko dajatev. Pove, da se bo dajatev res še plačevala, vendar bo ta nižja za faktor 10 (dajatev je zakonsko
določena).
Župan odpre razpravo. Janeza Broliha zanima okoljska dajatev in sicer ali je v primeru, če je priklopljen na
kanalizacijo potemtakem faktor 1, ostali, ki pa imajo doma čistilno napravo ali greznico pa krat 10? Marija
Pivk odgovori, da bodo tisti, ki imajo doma čistilno napravo imeli faktor 1, medtem, ko bodo tisti z greznico
res deležni faktorja 10.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep (s popravkom cen):
327. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in sprejme Obrazložitev elaboratov o oblikovanju cen storitev
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/7
Oblikovanje cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami (tč. 12)
Marko Bohinec pove, da se poleg tega, kar je bilo že predlagano na eni izmed predhodnih sej, dodatno sprejme
sklep za vse tiste, ki bodo imeli možnost v letu 2014/2015 priklopiti se na javno kanalizacijsko omrežje, ne bo
zaračunavalo greznice, ampak bi ti plačevali enkratno ob praznjenju.
Prične se odprta razprava in vprašanja.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
328. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in sprejme Obrazložitev elaboratov o oblikovanje cen storitev
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/8
Oblikovanje cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah, Medvode, Cerklje,
Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko (tč. 13)
Marija Pivk pove, da je pri oskrbi s pitno vodo določena enotna cena na podlagi tega sporazuma in na
podlagi sklepov, ki so bili sprejeti po občinah in na svetu ustanoviteljev. Novost je predvsem v tem, da je
cena razdeljena na omrežnino in vodarino. Omrežnina se zaračunava po faktorjih. V večstanovanjski
objektih se omrežnina plačuje po stanovanjih in ne po dejanskem premeru, ki je za nek tak objekt
določen. Pomembno je tudi to, da je v omrežnino všteto vzdrževanje vodovodnega priključka in
vzdrževanje števca oziroma števnina.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
329. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in sprejme Obrazložitev elaboratov o oblikovanje cen storitve
oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah, Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in
Jezersko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
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Ad/9
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali
v zavetišču na območju Občine Preddvor – druga obravnava (tč. 4)
Marko Bohinec pove, da sam odlok ni problematičen kot tak in da je bil ta odlok v prvem branju obravnavan v
septembru 2012. Sam postopek nadaljevanja sprejemanja je zaostal glede na to, da je za vse gorenjske občine,
ki so pogodbeno vezane na zavetišče Perun, obstajala dilema ali je ta odlok sploh potreben ali ne. Na koncu,
ko so bila ugotovljena vsa pravna mnenja smo prišli do zaključka, da ge za obvezno javno službo in da je tudi
sprejem odloka obvezen.
Odlok je sprejela že približno polovica občin, ki sprejemajo ta odlok (npr. Jesenice, Bled, Gorje, itd.). Kot že
rečeno je odlok usklajen tud z vsemi ostalimi občinami. Odlok določa način ravnanja z najdenimi živalmi,
predvsem pa kako se najdena žival pobere, kdaj ima lastnik pravico da ponovno dobi izgubljeno žival in pa
načine financiranja. Te službe še ni možno oddati, ker je v nadaljevanju potrebno sprejeti še koncesijski akt, se
pravi kako se koncesije razpiše.
Danila Ekarja zanima kakšen je to finančni učinek za občino oziroma koliko bo občino to stalo; sedaj nas stane
toliko, koliko nas bo pa potem? Marko Bohinec pove, da razlike v stroških ne bo. Kakšna je obveznost občine
določa zakon; na naše število živali je potrebno rezervirati en boks letno. Kar pa se samih cen tiče, so pa te že
sprejete na nivoju Sveta zavoda, ki pa jih potrjuje tudi Občinski svet. Kakšne bodo cene konkretno pa je
odvisno predvsem od števila najdenih živali (predvsem mačk). Psi imajo več ali manj vsi identifikacijske čipe.
Anko Bolko zanima besedilo 2. odst. 11. člena predmetnega odloka, ki pravi, da ''Zavetišče iz prvega odstavka
tega člena lahko pod enakimi pogoji uporablja vsakdo''. Kdo je to vsakdo? Marko Bohinec pove, da gre za
vsakomur dostopno službo. A. Bolka opozori še na nekaj nepravilnosti oziroma nejasnosti, ki se v
nadaljevanju razjasnijo.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
330. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Preddvor (št. 344-0001/2012odl207/2014).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)

Ad/10
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Kranjsko in Sorško polje tar Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Krvavec (tč. 6)
Marko Bohinec pove, da gre za razlago pojma ''delavnica'' oziroma kaj delavnica je. Upravna enota, po tem
29. členu, delavnico opisuje kot industrijski objekt, ki kot tak v naseljenem območju ne sme stati. Predlagano
pa je (kar je sprejela tudi Mestna občina Kranj), da se tak objekt kljub tej omejitvi dovoli, če je v delavnici
zaposleno pet ali manj ljudi, ker se smatra, da to ne bi bilo moteče.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
331. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme obvezno razlago prve alineje (2.1) točke 11. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij
Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in
Sorško polje tar Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani)
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Ad/11
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Preddvor – predlog (tč. 7)
Marko Bohinec pove, da mora Občinski svet predmetni sklep sprejeti pred izvedbo občinskih volitev. Na ta
način se bo sklep lahko uporabljal, posamezne stranke pa bodo dobile povrnjene stroške.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
332. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2014 v Občini Preddvor (št. 041-0001/2014-sos067/2014).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani)

Ad/12
Prerazporeditev sredstev (tč. 8)
Marko Bohinec pove, da gre v predmetni zadevi za prenos sredstev iz enega na drugi konto in sicer, iz zimsko
vzdrževanje občinskih cest na investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
333. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrjuje predlagano spremembo vrednosti projekta.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani)

Ad/13
Sistemizacija delovnih mest v enotah vrtca (tč. 9)
Marko Bohinec pove, da je sistemizacijo predlagala šola in gre zgolj za polurno povečanje dela. Razliko v
sistemizaciji šola utemeljuje s spremembami Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje.
Župan predlaga, da se sprejme naslednji sklep:
334. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrjuje sistemizacijo delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in
Čriček na Zgornji Beli za šolsko leto 2014/2015.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani)
Ad/14
Delo odborov (tč. 14)
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Janez Brolih opozori le na to, da je odbor mnenja da bi bilo potrebno, da se poleg sredstev za zimsko
vzdrževanje planirajo tudi sredstva za čiščenje občinskih cest. Občinski svet se s predlogom ne strinja.
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Janez Polajnar pove, da je občinsko stanovanje najemnice sedaj prazno, ter da je bila ključavnica zamenjana.
Stanovanje bo ostalo v občinski lasti, predvidena pa je tudi morebitna adaptacija.
Občinski svet seznani tudi o nameri občine, o prodaji dela občinskega zemljišča na Beli, ponudniku Elektro
Gorenjski.
Pokopališki odbor
Tematika je jasna in o zadevi debata ne teče.
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Svet za javno varnost
Marko Bohinec pove, da se išče ponudba za tablo, ki se nahaja pod št. 2. Predlog krajanov v Tupaličah je
bil, da se na cesti Tupaliče-Breg postavijo ležeči policaji. Pred postavitvijo ležečih policajev je Svet za
javno varnost predlaga, da se predhodno postavi tabla, ki bo merila število kršitev na tem območju.
KO Preddvor
Župan Miran Zadnikar in Janez Polajnar na kratko pojasnita reševanje problematike na posestvu vile
Danice.
Ad/15
Vprašanja in pobude/razno(tč. 15)
Danilo Ekar pove, da je v petek skupščina Komunale Kranj na kateri bo prisoten; na kratko pojasni
finančni plan za leto 2014 ter sprejete ukrepe le te.
Frančiška Rozman izrazi zaskrbljenost glede vode, ki se že sedaj izteka po cesti, stanje pa se lahko še
poslabša zaradi kopov občana.
Mirjam Pavlič predstavi delo turističnega društva in potek občinskega praznika. Izrazi zadovoljstvo nad
delom vseh društev, gostincev in vseh drugih udeležencev, ter s potekom prireditev na sploh.
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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