MANDAT 2010 -2014

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 22. 12. 2011
Številka: 10-os-9
Z A P I S N I K
10. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 21. 12. 2011, s pričetkom ob 18. uri

Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Janez Polajnar, Ciril Zorman, Luka Selšek, Mirjam Pavlič, Janez Brolih, Frančiška
Rozman, Miro Roblek, Danilo Ekar, Anka Bolka, Franc Hudelja, Branko Tičar
/
ţupan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec,
Klavdija Zima, Simona Markič, Katja Pernuš

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 8. (redne) in 9. (izredne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 10. (redne) seje;
odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2012 - prva obravnava;
spremembe cen za obveznosti in storitve, ki se plačujejo Občini Preddvor za leto 2012 – predlog;
uvrstitev novega projekta NRP za leto 2011 – predlog;
mnenje k imenovanju kandidata za direktorico DSO Preddvor – predlog;
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Ţupan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (prisotnih je 11 (enajst) članov Občinskega
sveta) in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 8. (redne) in 9. (izredne) seje ter realizacije sklepov:
Ekar ima na zapisnik pripombo in sicer popravi stavek na drugi strani zapisnika 8. (redne) seje, Ad/4, kjer se
popravek glasi » Ker je dislokacija Bel tako velika tudi ostali uporabniki nosijo breme tega«.
111. SKLEP
Potrdi se zapisnik 8. (redne) in 9. (izredne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor s popravkom.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/3
Določitev dnevnega reda 10. (redne) seje.
Ţupan pri tej točki pove, da je bila po elektronski pošti poslana dokumentacija in Pogodba za dobavo energije,
ki se na tej seji ne bo obravnavala, ker dogovor ni dokončen. Pogodba bo predstavljena na naslednji seji.
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
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Ad/4
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2012 - prva obravnava:
Ţupan obrazloţi, da je proračun v spremenjeni obliki, saj je pripravljen v novem računovodskem programu.
Občina se je za prehod na ta program odločila zaradi same posodobitve opreme in pa tudi zaradi tega, ker ta
program uporablja tudi večina občin, kar je zelo priročno pri medsebojni pomoči med občinami. Stari program
ni omogočal sprememb, ki jih moramo upoštevati zaradi zakonodaje. Po mnenju ţupana je sam proračun bolj
pregleden.
Ţupan prav tako pojasni financiranje glede investicije vrtca, kjer se je občina odločila, da se javi na razpis
Ekosklada za pridobitev sredstev za pasivne vrtce. Iz Ekosklada so obvestili, da je občina pridobila sredstva v
višini pribliţno 418.000 €. Četrtino sredstev mora zagotoviti občina, ostalo pa se bo financiralo preko kredita.
Ekosklad ima moţnost najema kredita s 1,5 % obrestno mero, vendar mora občina pridobiti še 3 konkurenčne
ponudbe bank. Po pridobitvi vseh ponudb se bo opravila analiza in nato še pregled in potrditev na občinski
seji, kjer bodo svetniki potrdili najugodnejšo ponudbo. Sklep o potrditvi ponudbe se bo nato posredoval še
ministrstvu, ki mora ponudbo prav tako potrditi.
Naslednja zadeva, ki jo omeni ţupan je NRP, ki v proračunu ni predstavljen za 5 let, ker je zaradi projekta
izgradnje pasivnega vrtca, malo ostalih tekočih projektov. NRP se bo zato podrobneje izdelal januarja, ko bo
ţe bolj jasno kakšne bodo ideje za naslednja leta.
Simona Markič pove, da bo odgovorila na vprašanja, ki so bila posredovana preko e-pošte in sicer:
- Ali je predviden primanjkljaj 1,5 milijona € sprejemljiv za Občino Preddvor. Ob tem pove, da gre za
zadolţevanje, ki je po preračunih iz Zakona o financiranju občin (Občina se v tekočem
proračunskem letu lahko zadolţi, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti),
finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih
poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseţe 8% realiziranih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolţevanja, zmanjšanih za
prejete donacije, transferne prihodke iz drţavnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz
proračuna Evropske unije ter prihodke reţijskih obratov. 1). Ţupan pove, da se je občina še vedno
(kljub temu kreditu) kreditno sposobna. Ekarja pri tem zanima ali je potrebno celotna sredstva v
višini 1,5 milijona € zagotoviti ţe na začetku, ali se ne bo plačevalo po 800.000 € po etapah. Ţupan
pojasni, da je potrebno vsa sredstva zagotoviti ţe na začetku (kredit), odplačeval pa se bo nato 15 let.
- Povišanje postavke 4020. Simona obrazloţi, da gre za povečanje sredstev v višini 7.770 €. To so
stroški računalniških storitev, prireditve občinskega pomena – to sta nova konta, ki jih prej ni bilo saj
sta bila zdruţena na enem kontu. Gre tudi še za čistilni material, sodni stroški in notarji ter pa nov
turistični projekt ter prejemki zunanjih sodelavcev pri vrtcu – inţeniring pri gradnji vrtca.
- Kaj vsebuje postavka 4020 pri Domu krajanov Bela. Simona pove, da naziv konta je sicer pisarniški
material, gre pa za čistilni material.
Bohinec ima še eno vprašanje vodovoda Vaškar, ki ga je preko elektronske pošte poslal Roblek. Roblek pove,
da sta o tem ţe govorila z Zimovo. Problem z realizacijo nastaja zaradi udeleţenih v postopku in ne samo
zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je bilo problematično prej.
Ţupan odpre razpravo. Roblek pove, da se je pred časom govorilo o nabavi šotora za prireditve in sicer ga
zanima za kakšen šotor gre ter hkrati sprašuje če je nabava takega šotora sploh smiselna zaradi trţenja. Ţupan
pove, da bi nabavo takega šotora BSC sofinanciral v višini 50 % investicije, vendar so se po premisleku
odločili, da bi bila nabava takega šotora vseeno prevelik finančni zalogaj za občino. Problem bi v primeru
nakupa nastal tudi z vzdrţevanjem in s skladiščenjem. Občina se je zato odločila, da bo s sredstvi renovirala
Dom krajanov Preddvor, kjer se bodo nabavili novi stoli. Ţupan doda, da je sicer prepričan, da bi šotor znali
trţiti. Zormana zanima ali je prišlo do tiskarske napake na strani 3, kjer je pod drugo alinejo navedeno
»nedavčni prihodki so niţji za 53.612 €, predvsem zaradi izrednega nakazila Komunale, ki je nakazala dobiček
iz prejšnjih let«. Simona pojasni, da v stavku manjka, da je bil dobiček nakazan v letu 2011, v letu 2012 pa ne
bo nakazan zato so predvideni manjši nedavčni prihodki v tem znesku. Ekarja zanima ali je moţno videti
odhodke tako za Dom Preddvor kot pa Dom Bela. Ţupan pove, da se lahko pri poročilu to posebej obrazloţi.
V kolikor pa koga izredno zanimajo stroški se lahko preko e-pošte obrne na Simono in bo stroške specificirala.
Ekarja prav tako zanima kako je z usklajevanjem plačil svetnikom z indeksom rasti cen, ki se vsakoletno
spreminja. Ţupan pove, da je zadevo ţe pregledal in ugotovil, da so od leta 2002 te cene enake. Predlaga, da se
do naslednje seje pripravi nov pravilnik. Ob upoštevanju dosedanjih zvišanj indeksa cen, pa bi se moralo
plačilo svetnikom povišati za 20 %. Pojasni tudi, da so zakonsko določene tudi omejitve in sicer svetniki za
svoje delo ne smejo mesečno prejeti plačila več kot 15 % mesečnega dohodka ţupana, kar znaša pribliţno 125
€ mesečno. Bohinec pove, da se ta znesek lahko hitro doseţe oz. preseţe. Ekarja zanima tudi glede sredstev
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namenjenih pod 08 Notranje zadeve in varnost, ali gre pri tem lahko za zvečanje prisotnosti policista na
območju občine? Vse več je namreč kraj hiš in drv. Bohinec pove, da gre za sredstva, ki se jih nameni šoli za
nakup rutk oz. pripomočkov za preventivo v cestnem prometu. Pove tudi, da se kraje prijavijo svetu za javno
varnost. Roblek ob tem apelira, da se s strani občine nakaţejo sejnine, ki niso bile nakazane ţe od junija.
Bohinec pove, da je za izplačilo vse ţe pripravljeno, vendar bo zaradi nepričakovanega kadrovskega izpada to
nakazilo izvedeno naslednji teden. Polajnarja zanima kako je s plačilom za udeleţbe na raznih sestankih, ki se
jih udeleţujejo in za katere se zapisniki, vsaj uradni, ne delajo. Ţupan pove, da komisije in odbori so plačani,
vse ostalo pa je v okviru dela svetnikov. Roblek pove, da do sedaj ni bilo plačana udeleţba na komisiji. Ţupan
pove, da v prejšnjih mandatih tega ni, v letošnjem letu pa je, vendar samo za komisije, ki jih imenuje ţupan.
Bolkovo zanima kakšni makroekonomski okviri se upoštevajo oz. ali jih je realno upoštevati? Simona pove, da
Ministrstvo za finance poda izhodišča, kjer so številke ţe konkretno opredeljene. Bolkovo zanima tudi
postavka kjer je predvideno kar nekaj prihodkov s prodajo zemljišč na Moţjanci. Ţupan pove, da gre za
parcele na območju vikendov, kjer parcele niso pravilno odmerjene in se odmerja dejanske parcele in cesta. Pri
tem se je ugotovilo, da ima občina v lasti dve večji parceli, ki sta v območju zazidljivosti in ki bodo predmet
prodaje, ni pa nujno da se prodajo takoj. V vsakem primeru pa se bo glede teh parcel in prodaje le-teh odločalo
po ustaljenem postopku (odbor za premoţenjske zadeve itd..). Anko zanimajo tudi sredstva pri kulturi in
športu, kjer je poleg razpisa določenih še nekaj dodatnih sredstev in sicer jo zanima za koga so ta sredstva
namenjena? Doda, da je ţe tako za razpise namenjenih malo sredstev in je v primeru dodatnih sredstev, ki jih
nekdo dobi direktno od občine, teţko obrazloţiti kandidatom, ki se javijo na razpis sistem dodeljevanja
sredstev. Problematično je financiranje po »dveh kanalih«, saj se mora nekdo prijaviti na razpis, nekdo pa
sredstva dobi mimo razpisa. Ţupan pove, da gre za sredstva s katerimi razpolaga on, v primerih, ko se nekdo
ne more javiti na razpis zaradi same narave, npr. humanitarne organizacije, izdaja knjige... To so sredstva, ki
so bila prej na enem kontu, s katerim je razpolagal ţupan za razne dotacije, sedaj pa se je ta konto razbil,
sredstva pa so se razporedila po področjih. Bolka izpostavi, da so stroški prevoza otrok v šolo zelo veliki.
Simona doda, da je tendenca še dvig cen prevozov. Prevoz otrok pa mora občina zagotoviti.
Polajnarja zanima kdaj bo izvedena kanalizacija in čistilna naprava v centru Preddvora. Ţupan pove, da bo
kanalizacija priključena takrat, ko se bo naredila čistilna naprava. Trenutno v krajših projektih ni planirano,
vendar bo občina to v prihodnosti izvedla, saj mora poskrbeti za kanalizacijo na območju celotne občine. Anko
zanima ali se razvojnega programa ne bo posamično obravnavalo? Je namreč mnenja, da bi morali razvojnemu
programu posvetiti več časa in ga bolj podrobno pregledati oz. dodelati. Ţupan pove, da se razvojni program
potrjuje skupaj z ostalim proračunom. Simona podrobno pove kateri razvojni programi so odprti. Pove, da gre
za investicijske projekte na kontu 42 in 43. Ţupan pove, da so prikazani projekti, ki so pokriti z dokumenti in
imajo izdelano dokumentacijo. Ostale projekte je teţko planirati za več let naprej. Bohinec pove, da strategijo
razvoja občine potrebno še narediti, ker so v proračunu vidne samo tekoče investicije. Ţupan pove, da je kar
nekaj projektov, ki je ţe pripravljenih za naprej kot so npr. kanalizacija Bele, vodovodi. Glede ostalih pa pravi,
da ni smiselno in ne smotrno, da se pripravljajo razne drage študije za naprej, ker ni nujno da bo v naslednjem
mandatu ta študija še aktualna. Razvojni načrt je pred časom ţe delal BSC in bi lahko ponovno naročili, da se
posodobi. Zimova doda, da je trenutni trend izvedba kanalizacije, ki je primarni projekt občine. Hkrati pa se
tudi sproti izvajajo ostali programi. Hudelja predlaga, da se za 4 leta izvedel razvojni program. Ţupan pove, da
to ni enostavno, saj razvojni program ne pomeni samo ţelje ţupana ampak tudi svetnikov. Ekar potrdi ţupanu
in doda, da je teţko izvesti natančni program, bi bilo pa dobro, da se strmi k eni smernici v kateri smeri bi
pridobivali prihodke npr. turizem, šport, stanovanje ali pa kmetije itd..Torej zapisali bi si načelne smernice.
Ţupan pove, da v večjih mestih kjer so kandidati za ţupane bili člani političnih strank in so ţe v svoji
kandidaturi imeli izdelan celotni program.
112. SKLEP
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2012 (odl. 181/2011) v prvi obravnavi v
predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/5
Spremembe cen za obveznosti in storitve, ki se plačujejo Občini Preddvor za leto 2012 – predlog:
Bohinec ob tej točki pove, da se tako kot vsako leto decembra tudi letos usklajujejo cene z rastjo ţivljenjskih
stroškov. V tem letu je rast v višini 2,7 %. Gre za povečanje cen pri nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, najema prostorov Doma krajanov Preddvor in
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Doma Krajanov Zgornja Bela, cen storitev na pokopališču. zakupa oz. najema zemljišč in pri določitvi
odškodnin za pridobitev sluţnostne pravice. Vsi sklepi so enaki kot pretekla leta z upoštevanjem 2,7 %
povišanjem.
Pri razpravi Polajnar omeni nizke najemnine za zemljišče. Bohinec prizna, da so najemnine res nizke in da se
lahko predlaga povišanje. Predlaga tudi klavzulo, da stroški najema ne morejo biti niţji od 20 €. Bohinec pove,
da je še kar nekaj travnikov, ki jih kosijo uporabniki in zato ne plačujejo najemnine.
Ekarja zanima tudi glede četvernih grobov vendar mu Polajnar pojasni, da so četverni grobovi samo še v
Kokri. Doda, da je kar nekaj neplačnikov in da bo potrebno plačila bolj spremljati. Bohinec doda tudi, da bo
potrebno urediti lastništvo oz. uporabo, saj je pokopališče last cerkve, kar pomeni, da občina ne bi smela
zaračunavati najemnine prav tako pa tudi ne more urejati pokopališče.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
113. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2012 (s-os028/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
114. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2012 (sos029/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
115. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru
za leto 2012 (s-os030/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
116. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji
Beli za leto 2012 (s-os031/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
117. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi najema cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor za leto 2012 (s-os032/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
118. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za
leto 2012 (s-os033/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
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(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
119. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice
vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto
2012 (s-os034/2012).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/6
Uvrstitev novega projekta NRP za leto 2011 – predlog:
Zimova pove, da gre za zadevo izgradnje kanalizacije v Bašlju. NRP je za to investicijo ţe bil izveden pod
nazivom Kanalizacija Bašelj. Zaradi uskladitve pri prijavi projekta pa je bilo potrebno uskladiti naziv na
Kanalizacija Bašelj III. faza. Zaradi spremembe naziva pa je bilo potrebno pripraviti tudi nov NRP, ki pa je v
bistvu enak staremu le s spremenjenim nazivom. Robleka ob tem zanima, ali Kanalizacija Bašelj vzhod ostaja
ali je glede tega tudi sprememba? Zimova odgovori, da spremembe pri tem projektu tj. Kanalizacija Bašelj
vzhod ni sprememb.
Ekar ob tej točki spomni, da bi bilo dobro odpreti novo postavko pri vzdrţevanju Doma krajanov na Zgornji
Beli, saj bo potrebno vzdrţevanje same stavbe. Pove tudi, da bi bilo dobro kupiti tudi oder za razne prireditve
(kot npr. Miklavţ). Ţupan pove, da bi se v primeru večjih stroškov vzdrţevanja, naredil rebalans proračuna.
Ţupan predlaga sprejetje sklepa:
120. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov 2011
– 2014.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/7
Mnenje k imenovanju kandidata za direktorico DSO Preddvor – predlog:
Pri tej točki zadevo predstavi Roblek, ki pove, da je sedanji direktorici potekel mandat zato je bilo potrebno
izvesti nov razpis. Na razpis so se javile tri kandidatke, od katerih je ena posredovala vlogo s pomanjkljivo
dokumentacijo in je bila pozvana, da vlogo dopolni. Ker so bile kandidatke samo tri so bile vse tri vabljene na
razgovor. Svet zavoda je glasoval in enoglasno odločil, da je izbrana dosedanja direktorica ga. Andreja Valant,
univ. dipl. soc. del.. Občina Preddvor doda k izbiri mnenje, nato pa izbiro kandidatke potrdi še ministrstvo.
Brolih ob tem pove, da teţko poda mnenje o nekom, ki ga ne pozna. Roblek pove, da je takšna praksa ţe nekaj
let. Ţupan pove, da ima občina svojega predstavnika v komisiji, ki na občinske svetu prestavi postopek izbora
kandidata. Svet zavoda je soglasno sprejel odločitev. V svetu zavoda je osem članov (ministrstva, predstavnik
doma, itd.) med katerimi je eden iz občine tj. Roblek Miro. Ţupan poda tudi svoje pozitivno mnenje o
dosedanji direktorici in pove, da je bilo dosedanje sodelovanje dobro in da je z odločitvijo sveta zadovoljen.
Roblek pove, da je bilo med dvema kandidatoma zelo malo razlike, saj sta imeli vse pogoje za zasedbo
direktorskega mesta. Prevladovalo pa je mnenje, da se izbere ga. Valant, saj je bila direktorica v prejšnjem
mandatu in tako lahko nadaljuje ţe začete projekte. Ţupan pove, da je isti način tudi pri izbiri ravnatelja, da pa
je podano mnenje pomembno za ministrstvo, saj bi v primeru negativnega mnenja občine le-to pozvala k
obrazloţitvi.

121. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Andreje Valant, univ. dipl.
soc. del. za direktorico Doma starejših občanov Preddvor.
Sklep je bil sprejet.
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(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 9 opredeljenih.)

Ad/8
Delo odborov:
Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo.
Bohinec pove, da je bil ţe naslednji sestanek odbora, kjer je bilo soglasno sprejet sklep o izvzetju tega
zapisnika iz gradiva za občinski svet, saj so v zapisniku podana natančni podatki in socialna stanja posamezne
osebe. Gradivo pa je podano tudi na spletu. Svetniki se s tem predlogom strinjajo. Na samem odboru pa bi se
natančno predstavil posamezni primer v kolikor bi svetniki zato izrazili ţeljo.
122. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 4. sestanka Odbora za delo, zdravstvo, socialo in
otroško varstvo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Odbor za šolstvo, šport in kulturo.
Bolka pove, da so zadeve iz 4. sestanka ţe realizirana. Glede 5. zapisnika pa doda, da bo potrebna sprememba
pravilnika za šolstvo, šport in kulturo, vendar ne bo pripravljen do konca leta.
123. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 4. in 5. sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Odbor za malo gospodarstvo in turizem.
Pavličeva pove, da so bile zadeve iz zapisnika ţe obravnavane na občinskem svetu. Pokaţe tudi novo
razglednico Preddvora. Pri zaključenih zadevah omeni okolico jezera, ki je sedaj zaključena, kar je bil projekt
občine, Mercatorja in hotela, pove, da nekaj projektov še vedno poteka preko Leader sredstev. Prostori TICa
so bili dobro obiskan in je dobro deloval med prazniki. Na spletni strani zavoda so objavljene tudi vse
prireditve, ki so oz. bodo potekale. Glede poslovne cone pa pove, da so člani predlagali, da bi se občinska
uprava aktivnejše vključevala pri pomoči. Ţupan ob tem pove, da se občina zelo aktivno udeleţuje pri pomoči.
Ekar sprašuje glede zaključka v zapisniku, kjer je navedeno, da se lokalna skupnost aktivneje udeleţuje pri
obrtni coni.
124. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 4. sestanka Odbora za malo gospodarstvo in
turizem.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Svet za javno varnost.
Bohinec pove, da so na Beli postavili znake na mestih, kjer so ţe bili. Glede postavitev ovir na cesti pa je
potrebno predloge posredovati ministrstvu, ki mora vse zadeve odobriti. Brolih pri tem pohvali udejstvovanje,
saj so bila vsa naročila občanov (glede postavitev znakov) odobrena.
125. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. sestanka Sveta za javno varnost.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
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Krajevni odbor Preddvor.
Polajnar pove, da je bil podan predlog o umiku oz. predstavitvi znaka 30 km/h izpred TIC. Prenese pritoţbe
glede bifeja pred Mercator trgovino in sicer glede odpiralnega časa. Na Mercator je bila poslana pritoţba
vendar ni odziva s strani pristojnih sluţb iz Mercatorja. Bohinec pove, da mora upravljalec lokala pridobiti
soglasje solastnikov o odpiralnem času. Do sedaj je imel dovoljenje do 23. ure, sedaj pa prosi za odpiralni čas
do 22. ure. Občina nima nobenih pravilnikov, s katerim bi omejevala odpiralni čas. Ţupan sprašuje o vprašanju
glede kanalščine, ki je naveden v zapisniku. Kanalščino plačujejo vsi, vendar ne gre za kanalščino kot tako
vendar je to taksa. Polajnar sprašuje tudi glede zaraščenosti okoliša pri mostovih na kriţišču Jezersko –
Tupaliče. Vendar je grmovje na parceli, ki ni občinska.
126. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom Krajevnega odbora Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Pokopališki odbor.
Ţupan pove, da so z rezultati obnove vsi zelo zadovoljni, tudi ţupnik. Roblek omeni, da pri prisotnih manjka
navedba predsednika odbora.
127. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 2. sestanka Pokopališkega odbora.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/9
Vprašanja in pobude:
Ţupan pri tej točki izpostavi vrtec in pove, da se v petek podpisuje pogodba z Jelovico in po sprejemu
proračuna se investicija prične izvajati. Rok za izvedbo pa se prestavi na konec avgusta. Bohinec pove, da bi
bila v primeru revizije sicer minimalna moţnost uspeha, vendar bi sam postopek in začetek investicije
premaknilo na kasnejši rok.
Roblek pri tej točki poda tudi poročilo o delu Sveta zavoda Doma starejših občanov Preddvor v letu 2011 in
sicer pove, da so bile 3 redne in 2 korespondenčni seji. Korespondenčne seje so bile zgolj zaradi potrditve
sprememb cen storitev, ki so bile določene s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev in jih določa Ministrstvo za druţino, dom in socialne zadeve. Na rednih sejah so poleg ţe
standardnih tem kot so poročila za nazaj, poročila in plani za naprej ter razne inventurne in druge komisije, so
v letu 2011 sprejemali tudi aktualne in času potrebne zadeve. V letu 2009 je Dom starejših občanov Preddvor
odprl tudi podruţnico v Naklem, ki se je izkazala kot pozitivna naloţba. V domu so si zadali nalogo, da do leta
2014 pridobijo ustrezen certifikat kakovosti. V prihajajočem letu si ţelijo pridobiti zgolj znanja, na podlagi
katerih se bodo določili kateri od modelov standardov bi bil najbolj primeren. Ena največjih nalog, ki so si jo
zadali je obnova in sanacija objektov katerih je zob časa ţe prerasel. Zato se je Svet zavoda odločil za prijavo
na javni razpis energetsko sanacijo domov za starejše občane in za nadaljnje naloge okrog tega pooblastil
direktorico doma. Izdelan je bil dokument – energetski pregled stavb iz katerega je razvidno energetsko stanje
objektov. Na osnovi tega dokumenta so bili izdelani projekti za izdelavo dokumentacije za vlogo za razpis.
Izdelan je bil investicijski program v katerem je sanacija vrednotena na cca. 1.600.000 €, od tega je potrebno
za cca. 700.000 € lastnih sredstev, ki jih ima investitor zagotovljene iz neporabljenih investicijskih sredstev
letošnjega in preteklih let. V mesecu novembru pa smo na podlagi razpisa za obdobje 5 let imenovali tudi
novo direktorico doma. To je ga. Andreja Valant, ki pa jo mora za zasedbo delovnega mesta potrditi še
Ministrstvo za dom, druţino in socialne zadeve, na podlagi mnenja pristojnega organa občine. Na koncu
Roblek doda še, da je problem tudi s parkiriščem, vendar se namerava v naslednjem letu parkirišče razširiti,
seveda s sodelovanjem občine. Bolka vpraša, kakšno je finančno stanje doma, odgovori ji Roblek, ki pove, da
je stanje pozitivno. Vprašanje postavi tudi glede zasedenosti. Ţupan odgovori, da je dom polno zaseden in še
ima čakalno vrsto. Bolka doda, da je glede na informacije veliko domov na območju Prekmurja praznih.
Ekar sprašuje glede popravila vrat v Domu krajanov na Zgornji Beli ali je bilo popravilo ţe izvedeno. Zimova
pove, da je popravilo ţe bilo izvedeno. Ekar doda, da bi bilo potrebno zgraditi dvigalno tako v Domu krajanov
na Zgornji Beli, kot tudi Domu krajanov Preddvor. Glede same investicije in investicijskega vzdrţevanja doda,
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da bi bilo potrebno popraviti nekaj napak na fasadi. Zanima pa ga tudi glede najema prostora Lev. Ţupan
odgovori, da se trenutno dogovarjajo za najem prostora v namen pekarne. Drugega povpraševanja pa ni bilo.
Rozmanovo zanima glede daril za starejše in sicer Bohinec pove, da so bila darila ţe razdeljena po krajevnih
domovih, prav tako so bila razdeljena darila za otroke. Kontaktna oseba za darila je Marjana Podpeskar.
Broliha zanima tudi izvedba OPN. Bohinec pove, da še vedno potekajo sestanki s pripravljavci. Pripravljavec
OPN še vedno trdi, da je moţno OPN izvesti do poletnih dopustov, vendar je glede teh napovedi pesimističen.
Še vedno je nekaj območij, ki so problematična. Bohinec je mnenja, da bi bila lahko s hitrejšem pristopom
pripravljavca zadeva ţe bila zaključena. Ţupan pove, da se bodo sporna območja izvzelo. Januarja bo sestanek
na Ministrstvu za kmetijstvo in kar bo zavrnjeno se bo izvzelo iz OPN, da se vsaj potrjena območja zaključijo.
Ţupan zaključi, da ima samo 22 občin zaključen OPN.
Glede energetike Robleka zanima mnenje ţupana o tej zadevi. Ţupan pove, da se bo ta zadeva podrobneje
obravnavala na naslednji seji, kjer bo vabljen tudi g. Maček.
Za zaključek se ţupan vsem svetnikom zahvali za sodelovanje. Kot vsako leto se sredstva, namesto pošiljanja
voščilnic, namenijo Karitasu.
Občinski svet Občine Preddvor se je zaključil ob 20.10 uri.

Zapisala:
K. Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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