MANDAT 2010 -2014

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 15.6.2011
Številka: 10-os-6
Z A P I S N I K
6. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 15. 6. 2011 s pričetkom ob 18. uri

Prisotni člani OS:
Opravičeno odsoten:
Ostali prisotni:

Janez Polajnar, Branko Tičar, Luka Selšek, Mirjam Pavlič, Janez Brolih, Frančiška
Rozman, Miro Roblek, Danilo Ekar, Anka Bolka
Ciril Zorman, Franc Hudelja
ţupan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec,
član Nadzornega odbora – Jure Volčjak, Jana Robas – OŠ Matije Valjavca Preddvor

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 5. (redne) in realizacija sklepov;
določitev dnevnega reda 6. (redne) seje;
poslovanje zavoda Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor;
Predlog oblikovanja vzgojno - varstvenih oddelkov;
Predlog sistemizacije za enote vrtca pri OŠ;
Predlog novih cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Storţek in Čriček;
Predlog spremembe Sklepa o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec
Storţek in vrtec Čriček;
Predlog sistemizacije za šolski oddelek Podruţnice Kokra.
5. občinska priznanja za leto 2011;
6. delo odborov;
7. vprašanja in pobude
1.
2.
3.
4.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Ţupan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (prisotnih je 9 (devet) članov Občinskega
sveta) in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 5. (redne) in realizacija sklepov:
Na predloţen zapisni 5. (redne seje) ni pripomb.

55. SKLEP
Potrdi se zapisnik 5. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 28. 4. 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)

Ad/3
Določitev dnevnega reda 6. (redne) seje:
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

1

MANDAT 2010 -2014

(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
Ad/4
Poslovanje zavoda Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor;
Predlog oblikovanja vzgojno - varstvenih oddelkov;
Predlog sistemizacije za enote vrtca pri OŠ;
Predlog novih cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Storţek in Čriček;
Predlog spremembe Sklepa o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec
Storţek in vrtec Čriček;
Predlog sistemizacije za šolski oddelek Podruţnice Kokra.
Kratko pojasnilo v gradivu predhodno posredovane obrazloţitve poda ga. Jana Robas iz Osnovne šole Matija
Valjavca Preddvor, ki je pojasnila, da pod Občino Preddvor, spadata dva vrtca to sta Storţek in Čriček. Oba
vrtca sta polno zasedena. Oddelkov se zaradi pomanjkanja prostora ne more povečati. Na vprašanje ţupana,
koliko je prijavljenih otrok je izpadlo, je ga. Jana odgovorila, da le teh ni veliko, saj se stvari sproti urejajo,
tako da je po zdajšnjih podatkih le teh samo še pet.
Število otrok v oddelkih je večje kot lansko leto, saj so normativi različni glede na starost. Tako, da je glede na
starost otrok določen tudi normativ glede števila otrok v oddelku. Sistemizacija delovnih mest se glede na
lasnko leto ni spremenila.
Podraţitev cen je v višini 2,2%. V gradivu so obrazloţeni razlogi povišanja cen, kot so hrana, delo itd.
Iz Ministrstva za šolstvo, šport in kulturo je prišlo menje, da mora občina zagotoviti varstvo v vsakem
primeru, tudi če samo za enega otroka. Med šolskim dnevom je v času praznikov, ki so prosti dnevi, je vrtec
zaprt. Med poletnimi počitnicami, pa mora biti vsaj ena enota odprta.
Manjše in dislocirane enote vrtca se med počitnicami zapre, centralna enota v Preddvoru pa bo odprta med
počitnicami. Problem pri odprtju je le zaradi dopustov, vendar na to ţupan poda svoje mnenje, da to za občino
ni dodatno breme.
Glede podruţnične šole Kokra je mnenje ravnatelja OŠ Matije Valjavca, da ministrstvo teh stroškov ne krije in
da se v primeru, da starši to ţelijo, učence preusmeri v centralno šolo v Preddvoru. Direktor občinske uprave
Marko Bohinec pri tem pojasni, da to predstavlja kar precejšno breme proračuna in sicer pribliţno 13.000 €.
To je strošek za 4 učence, v primeru, da se to ne sprejme, bodo starši otroke prepisali v šolo v Preddvoru, kar
pomeni zmanjšanje ţe tako majhnega števila prijavljenih otrok v Kokri, kar pa ogrozi tudi obstoj podruţnične
šole v Kokri. Ţupan doda, da je to ogromni nadstandardni strošek za štiri otroke.
Pri razpravi Anka Bolka pove, da ji pripravljeno gradivo ne ustreza, saj ni razviden vrstni red obravnave in
sklepov, ni razvidno finančno breme, ki bremeni občino. Nenazadnje so zelo neurejeno videti tudi ročni dopisi
na natisnjenem gradivu. Specificirano finančno breme je pogrešil tudi ţupan, vendar Robasova pove, da je
strošek za občino višji le toliko, kolikor je več vpisanih otrok glede na lansko leto.
Bolka Anka je postavila tudi vprašanje ali je potrebno sprejetje sklepa glede na to, da ni povečanja zaposlitve
(razen v kuhinji). Marko Bohinec pove, da se potrjuje sklep zato, da se verificira, da ta sklep še vedno velja.
Ekar doda, da je v sklepu določeno kaj se potrjuje in da je zato potrebno sklepe potrjevati, doda pa da je
potrebna razlaga k posameznem sklepu, kjer se bo pokazalo med drugim tudi finančno breme za občino.
Ţupan pove, da glede na predlagane sklepe, kjer je vključena tabela, potrjuje tabelo. Predlaga se sprememba
predlaganega sklepa, zaradi sprememb glede na lansko leto. Postavlja se vprašanje zakaj sprejeti sklep, če ni
sprememb. Glede na sklep iz leta 2004 je ţe določeno, da je glede na normativ, ki ga predpiše ministrstvo,
dovoljeno dodati še dva otroka.
Glede na to, da je predlog, ki je v gradivu neprimeren, se predlaga sprejetje sklepa, ki ga predlaga Ekar Danilo.
Po zaključeni razpravi ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa, ki ga je predlagal Ekar Danilo:
56. SKLEP
Potrdi se predlog o oblikovanju vzgojnovarstvenih oddelkov za leto 2011/12.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Pred tem sklepom postavi vprašanje Ekar, ki ga zanima ali se normativ zaposlenih določi glede na število
otrok. Odgovor je podala Robasova in je pritrdilen. Doda tudi, da tu ni spremembe, pri zaposlenih, je pa
sprememba pri pripravi obrokov, čistilki, zdravstvu itd. Pri zaposlovanju vzgojiteljic pa se ne spreminja. Ekar
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doda, da ga je zaradi šestih otrok več, večji odstotek (za 0,5 %) pri kuharjih, čistilki, kar je zaradi normativov,
ki jih določa ministrstvo. Dejansko se tu ne povečuje zaposlovanja.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
57. SKLEP
Sprejme se Sklep o sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli
za šolsko leto 2011/12 (602-0007/2008-s022/11) v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)

Marko Bohinec doda, da se cene spreminjajo na dve leti, zadnja sprememba pa je bila v letu 2009. Anka Bolka
sprašuje zakaj povišanje cene v višini 2,2 %, saj ni določenih konkretnih argumentov. Poziva, da se v zapisnik
doda tudi sklep, da šola do naslednjič pripravi konkretne argumente za spremembo cene. Ţupan predlaga, da
se predlagani sklep potrdi, na nasledni seji pa se s strani šole pripravi podrobno poročilo, na podalgi česa se je
povišala cena. Roblek doda, da se glede na to, da se ni cena zviševala dve leti, se mu ne zdi potrebno podrobno
pojasnilo, saj dvig ni tako izrazit. Ostali svetniki se strinjajo z Anko, da se sprejmejo nove cene, šola pa
pojasni na podlagi česa je cene povišala.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
58. SKLEP
Sprejme se Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli
(602-0007/2008-s021/11) v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Robasova pojasni, da je občina leta 2009 sprejela sklep (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/2009, stran 7),
in sicer višino minimuma prijavljenih otrok, da je posamezni vrtec odprt v poletnem času. Sedaj se ta sklep
spreminja zaradi mnenja ministrstva, da se varstvo otrok zagotavlja ne glede na to, da je prijavljen samo en
otrok. Prijava v poletnem času je pribliţno 25 – 30 mlajših otrok. Svetniki so postavili vprašanje, ali to velja
tudi za letošnje poletje ali ne. Robasova pove, da to velja tudi ţe letos, čeprav lahko nastane problem zaradi
igrišča, ki bo zaradi gradnje zaprt. Ekar obrazloţi, da igrišče ne bo zaprto skozi poletje.
Roblek sprašuje glede vrtca na Jezerskem, zakaj bo zaprt (glede na gradivo, kjer je dopisano, da bo vrtec
zaprt). Robasova pojasni, da vrtec ni zaprt, da je verjetno prišlo do pomote. Sicer pa je vrtec Jezersko
podruţnica Preddvorskega vrtca, vendar spada pod Občino Jezersko.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
59. SKLEP
Sprejme se Sklep o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec Storžek in vrtec
Čriček za šolsko leto 2011/12 (602-0007/2008-s023/11) v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Ţupan pojasnuje, da je strošek velik tudi zaradi zahtevane visoke izobrazbe novega zaposlenega, ki je potreben
za podaljšano bivanje.
Anka sprašuje, kaj pomeni, če se za to delovno mesto pridobi nekoga, ki nima primerne izobrazbe. Ţupan
pojasni, da v primeru inšpekcije in ugotovljenih tovrstnih napak, ravnatelj dobi globo. Anka je postavila
vprašanje tudi, za koliko časa se sklepa ta skep. Ţupan pojasni, da za šolsko leto 2011/12.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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60. SKLEP
Sprejme se Sklep o sistemizaciji delovnih mest za šolski oddelek Podružnice Kokra (602-0007/2008-s024/11)
v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)

Ad/5
Občinska priznanja za leto 2011:
Pri tej točki Marko Bohinec, direktor občinske uprave pojasni, da je bila komisija na prvem sestanku uspešna.
V roku so prispele štiri ovojnice s predlogi. Skupaj je bilo pet predlogov. Za veliko plaketo dva predloga –
Franc Dolinšek, ki ga je predlagalo Prostovoljno gasilsko društvo in Joţef Zorman. En predlog ni bil
opredeljen za vrsto priznanje, vendar je komisija razbrala, da gre za malo plaketo Anici Lombar. Dva
priznanja za Josepino Turnograjsko in sicer Simona Zorman in Lojze Zaplotnik. Vsi so izpolnjevali osnovne
zahteve odloga in predlaga sklep, kot je določen v zapisniku komisije.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
61. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se strinja z dodelitvijo priznanj Občine Preddvor za leto 2011, kot sledi:
1. LISTINA IN NAZIV ČASTNI OBČAN se za leto 2011 ne podeli.
2. VELIKA PLAKETA OBČINE PREDDVOR za leto 2011
Franc Dolinšek
Jožef Zorman
3. MALA PLAKETA OBČINE PREDDVOR za leto 2011
Ana Lombar
4. PRIZNANJE OBČINE PREDDVOR se za leto 2011 ne podeli.
5. PLAKETA JOSIPINE TURNOGRAJSKE
Simona Zorman
Alojz Zaplotnik.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)

Ad/6
Delo odborov:
ODBOR ZA DELO, ZDRAVSTVO, SOCIALO IN OTROŠKO VARSTVO
Kratko poročilo o delu poda Marko Bohinec. Roblek je vprašal, če je ţe prispel odgovor Doma starejših
občanov Preddvor, na kar odgovori Bohinec, da še ne.
62. SKLEP
Predlaga se postavitev defibrilatorja pri prodajalni Mercator od katerega se pridobi še soglasje.
Sklep sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
ODBOR ZA PREMOŢENJSKO PRAVNE ZADEVE
Tu je potrebno sprejeti sklep o prodaji zemljišča na Jakobu, za katerega interes je izrazil Urbanec Joţef.
63. SKLEP
Po rednem postopku se proda zemljišče parc. Št. 1328 k.o. Breg ob Kokri bo Francitovi koči na Sv. Jakobu.
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Sklep sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Polajnar doda še predlog za sprejetje naslednjega sklepa v zvezi z ulico Šiška. To problematiko podrobneje
obrazloţi ţupan in sicer pojasni, da so stanovalci te ulice leta 2006 ugotovili, da je cesta oţja, kot bi morala
biti glede na izmere iz leta 1960. Od takrat se na občinsko upravo in na ţupana vrši pritisk. Občinska uprava je
zadevo raziskala, tudi s pomočjo GURS, vendar se glede te zadeve ne da nič več storiti, saj so zapisniki skozi
vsa ta leta bili podpisani in so sedaj pravnomočni. Ţupan predlaga, da se predlog, ki ga je podal Polajnar glede
te zadeve, podpre.
64. SKLEP
Predlaga se ustanovitev neodvisne komisije, ki bo podala mnenje glede pravilnosti geodetske izmere ulice
Šiška.
Sklep sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Pavličeva izpostavi tudi problem Šavsa in sicer gozdne ceste v Novinah. Ţupan pri tej zadevi tudi ostalim
pojasni to problematiko. In sicer gre za privatno cesto v lasti Šavsa, ki je v katastru označena kot gozdna cesta,
za katero pa g. Šavs nikdar ni podal soglasja. Ţupan pove, da se bo sestavil predračun za vzpostavitev nove
ceste po javni poti.
SVET ZA JAVNO VARNOST:
Marko Bohinec pove, so se odločili, da se vsak mesec obravnava ena tema. Problematike, ki so se obravnavale
do sedaj so bile: prostoţiveče in zapuščene ţivali, voţnja po gozdnih cestah in uporaba gozdnih cest na
prihodnjem sestanku pa je varnost med poletnim časom in začetek šolskega leta. Obravnavajo se aktualni
dogodki. Ţupan doda, v kolikor ima kdo kakšno problematiko, ki bi jo bilo potrebno obravnavati naj to sporoči
občinski upravi. Polajnar sprašuje glede teme vlomov med pogrebi, ki je velik problem v občini. Bohinec
pove, da so se o tej temi ţe pogovarjali in da je policija ugotovila, da so krivci vlomov predvsem romi, zato
policija prosi, da se vsaka prisotnost romov obvesti policijo. Ekar doda, da bi v tem primeru pomagala le
prisotnost policije.
Robek sprašuje ali bo obravnavana problematika krajevnih odborov na naslednjih sestankih sveta za javno
varnost.
Pavličeva sprašuje, kdaj bodo postaljeni količki oz. dvetlična korita pred infocentrom? Ţupan pove, da po
odprtju knjiţnice.
Polajnar predlaga nova parkirna mesta proti pokopališču ob cesti. Postavitev tabel za pse, se predlaga po vseh
vaseh in ne le v Preddvoru.
65. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani s prvim in drugim zapisnikom Sveta za javno varnost.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO
Pavlič Mirjam poda kratko pojasnilo o delu TICa, ki bo od julija odprt vsak dan in sicer 9 - 13 in med 16. – 19.
uro. Prostori v TICu so urejeni. Turistične informatorke imajo svoje delo, spremlja in nadzira pa jih
svetovalka za turizem iz občinske uprave. Oblikujejo se ponudbe in vzpostavljajo se kontatki. Poteka
izobraţevanje »brezmejna doţivetja narave« ob koncu katerega bodo vsi prosotni dobili potrdila o
opravljenem izobraţevanju. Po opravljenem izobraţevanju pa bodo poslane ponudbe turističnim agencijam,
podjetjam, ki organizirajo turistične izglede. O odprtju TIC so bila poslana tudi obvestila na razna portala.
Izpostavljeno je tudi sodelovanje med sosednjimi TICi. V zaključni fazi je tudi dogovor o obnovi obalnega
pasu jezera Črnava z lastikom Mercator. Izšel je tudi planinski vodnik in planinska karta Občine Preddvor.
Nadzira se delo študentov v TICu, da bo sezona dobro pokrita. Svetovalka iz občinske uprave pa je v tem času
dala prednost delovanju TICa.
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Polajnar postavi vprašanje glede javne razsvetljave od mostička proti turizmu. Pavličeva pove, da se
dogovarja, da se bo to prineslo na javno upravljanje. Ţupan je dodal tudi, da je bil na sejah sprejet nov
pravilnik.
Ekar pove mnenje glede jezera in obalnega pasu, da verjetno mora obstajati zakonodaja oz. odlok o
vzdrţevanju priobalnega pasu, ki bi olajšala vzdrţevanje prioblanega pasu. Polajnar doda, da se bo več
doseglo s mirnimi dogovori z lastniki zemljišč prioblanega pasu jezera. Pove, da se lahko dogovori v kolikor
se pravilno pristopi.
66. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom Odbora za malo gospodarstvo in turizem, ter z vsemi
predlaganimi zaključki.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
ODBOR ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN KULTURO
Podelitev sredstev se še ni izvedla zaradi nove delavke na občinski upravi in podrobnega pregleda poročil.
Zaključen je razpis za letošnjo leto za kulturo. Ponovno se bodo pregledala poročila.
67. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 3. sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Brolih pove, da so Odboru za infrastrukturo podali vprašanje glede občinskih poljskih poti, vendar odgovorov
še niso prejeli. Za primer urejenih goznih poti poda Občino Šenčur in njihovo ureditev gozdnih poti, ki naj bi
jih na lastne stroške občina sanirala sama.
Ekar poda vprašanje glede kriterijev za podelitev sredstev pri ukrepu 4 (Delovanje društev in njihovih
zdruţenj). To podelitev sredstev komenitra tudi Anka Bolka, ki doda, da bi bilo potrebno malo dodelati ta
pravilnik, saj bi višino podeljenih sredstev lahko bilo vezano na število članov, ki ima stalno prebivališče v
Občini Preddvor.
Ţupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
68 . SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se v naslednjem letu spremeni pravilnik za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Preddvor za leto 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
69. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 2. sestanka Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
Marko Bohinec pri tej točki pove, da se je obravnaval Odlok o odpadnih in meteornih vodah, ki je bil podan v
pregled inštitutu. Obravnaval se bo kasneje.
Roblek Miro je pri tem vprašal, kako daleč so izpeljane zadeve, ki so navedene v tabeli v zapisniku. Bohinec
pove, da se je nekaj zadev ţe začelo izvajati, ne pa še vse. Ponudbe se ţe izbirajo za vse zadeve. Ţupan ob tem
doda, da praviloma bi se zadeve lahko začele izvajati šele po sprejetu zapisnika na Občinskem svetu.
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70. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 2. sestanka Odbora za urejanje prostora in
gospodarsko infrastrukturo.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
POKOPALIŠKI ODBOR
Polajnar na tej točki predstavi prošnje najemnikov grobov, ki bi radi vrnili grob (iz sedajšnega dvojnega na
enojnega). Odbor je bil mnenja, da se to lahko ugodi, vendar da se plača najemnina za celo leto najemnino za
dvojni grob, kljub vrnitvi.
Brolih ob tem pove, da bi bilo potrebno zmanjšati robnike na pribliţno enako višino po celotnem pokopališču,
saj sedaj niso enako visoki, kar lahko povzroči padce. V kolikor se bo pokopališče obnavljalo bi bilo dobro, da
se vsi robniki postavijo na enako višino.
Roblek pri tem postavi vprašanje glede pešpoti do pokopališča, zanima ga, kako daleč je ta zadeva. Ţupan
pove, da je ta zadeva vezana na projekt in je v pripravah.
71. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 1. sestanka Pokopališkega odbora Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
KRAJEVNI ODBOR BAŠELJ
Roblek Miro pri tem pove, da so bile tri točke predane Svetu za javno varnost, nekatere zadeve pa so predane
v delo Občinski upravi. Pove, da je kar nekaj problemov okoli ţivih mej, kjer so se odločili, da se obvesti
Občinsko upravo in se pokliče pristojno inšpekcijo.
72. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 1. sestanka Krajevnega odbora Bašelj.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
KRAJEVNI ODBOR BELA
Ekar na kratko pove, da je glede zadev ţe prejel odgovor od Sveta za javno varnost.
Člana Občinskega sveta zanima kako je s cesto Srednja Bela - Zgornja Bela. Ţupan pove, da se s to zadevo še
ne bo pričelo, ampak sredstva za to so.
Pavličeva pri tej točki pove tudi, da se med poletjem ocenjuje urejenost vrtov na območju Bel.
73. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 1. sestanka Krajevnega odbora Bela.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
KRAJEVNA SKUPNOST KOKRA
Selšek na kratko predstavi prioritete Krajevnega odbora Kokra.
74. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 1. in 2. sestanka Krajevnega odbora Kokra.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
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KRAJEVNA SKUPNOST POTOČE
Branko Tičar pove, da je nekaj zadev ţe rešenih, nekaj pa jih ostaja. Pove, da mora nekaj zadev doreči še z
Občinsko upravo. Pri zadevi postavitve škarpe v Mačah, pove, da so ugotovili, da je lastnik škarpo postavil na
svoje zemljišče.
Glede Potoč pa pove, da bi bilo potrebno zadeve predati v mnenje Svetu za javno varnost.
75. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 1. sestanka Krajevnega odbora Potoče.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
KRAJEVNI ODBOR PREDDVOR
Polajnar pri tej točki vpraša Bohinca ali je prispelo kaj odgovorov glede predanih zadev. Bohinec pove, da so
bila vprašanja posredovana, odgovorov pa še ni.
76. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 1. sestanka Krajevnega odbora Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)

Ad/7
Vprašanja in pobude
Ţupan pri tej točki izpostavi prošnjo Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, ki prosi za
sredstva za nakup mamografa. Pri tem ima ţupan predlog, da se podajo sredstva do 500 €. Pri tem pa
se povpraša še pri sosednjih občinah, koliko sredstev bodo namenile one.
77. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejeme sklep o sofinanciranju nakupa mamografa Bolnišnici za
ginekologijo in porodništvo Kranj, v višini 500 €.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Ţupan prosi Pavličovo, da predstavi problematiko na Francariji. Ob tej točki Pavličeva pove, da so se
prebivalci Francarije obrnili na njo, z vprašanjem prevelikega dimljenja na tem območju.
Ugotovljeno je bilo, da je dimnik kotlovnice prenizek, posledično se dim v preveliki koncentraciji širi
med hišami. Nekateri so opozorili na asmatične probleme. Zato ob tej priliki ponovno postavi
vprašanje, kako poteka reševanje te zadeve? Ţupan pove, da so vsa dovoljenja, ki jih ima Energetika,
legalna. Nikjer ni napisano, da je dimnik premajhen. Pove, da verjame, da je problem predvsem ob
nizkem pritisku. Pred leti se je Energetika, d.o.o. pričela prodajati in v razpisnih pogojih je bilo jasno
navedeno, da bo potrebno sanirati dimnik, kar bi moral novi lastnik takoj izvesti. Ţal se Energetika,
d.o.o. ni uspela prodati. Ob tem pove, da je naročil tudi študijo, da se ugotovi, ali je dimnik res
prenizek, kjer je bilo ugotovljeno, da je prenizek pribliţno 9 m. Študija je bila predstavljena tudi
oškodovanim, ki pa še vedno vztrajajo, da je diminik prenizek. Ponovno se je tudi poskušalo prodati
Energetiko, vendar spet neuspešno. Ob tem, se predlaga tudi, da se Energetika odda v najem. Interes
za najem je izrazila Jelovica, d.d.. V kratkem bo sestanek z odvetnikom, ki bo povedal, kaj lahko
občina naredi, da se ta problem reši. Ţupan zaključno pove, da se občina zaveda problema, vendar ga
aktivno ne rešuje več, ker je odprta toţba in se čaka na odločitev sodišča. G. Maček pove, da je
zadeva zelo kompleksna. Pove, da je problem tudi pri vremenu, ki je zelo nestabilno in s tem tudi
obdobje ogrevanja. Glavni učitek sosedov je, da se ne uporablja filter za čiščenje. Filter res ne deluje
ţe nekaj časa in pove, da bi glede tega morali narediti revizijo. Vendar bi revizija stala pribliţno
100.000 €, ta stroške je samo popis del, ki bi bil potreben za popravilo. Glede na študijo je dimnik
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prenizek 9 m, vendar je strošek za povišanje diminika zelo visok. Sredstev za to Energetika d.o.o.
nima, zato se ves čas išče investitorja oz. novega poslovnega partnerja, ki bi pomagal izvesti to
naloţbo. Energetika vlaga v tiste dele, katerih okvara bi povzročila večje onesnaţevanje. Ta problem
bo po mnenju Mačka, najlaţje rešljiv tako, da se dobi nekoga, ki bo zadevo nadzoroval. Pavličeva
postavi vprašanje ali zaposlen ne more nadzorovati kotlovnice? Maček pove, da je sistem nastavljen
na daljinsko upravljanje in sicer po sistemu, da sistem sam, v primeru napake, preko SMS sporočila
obvesti serviserja. Anka Bolka sprašuje, ali se res nič ne more narediti za zadeve, ki so bile navedene
v dopisu (shranjevanje pepela po dvorišču). Maček pove, da je bila problematika ţe predstavljena na
prejšnjem Občinskem svetu, in sicer je problem z odvozom, saj nihče noče tega pepela odpeljati.
Pepela ni več na dvorišču. Za naprej naj bi se postavil kontejner za shranjevanje pepela.
78. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se še vedno vztraja pri prodaji oz. najemu (v kolikor je to
pravno možno) Energetike Preddvor, d.o.o..
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)
Glede OPN Bohinec pove, da je bila izdana uradna izjava. Izločena so bila problematična območja.
Drţava nalaga nove smernice, tako da je občina morala izvesti kar nekaj dopolnitev, pred
razgrnitvijo. Avgusta oz. septembra se pričakuje končna razgrnitev. Glede civilne iniciative, je
povedal Bohinec, da je vsak iz civilne iniciative prišel po informacije na občino. Občina pa uradnega
vabila na civilno iniciativo ni dobila. Občinska uprava se drţi pravila, da se na cesti ne komentira
informacij, ki bodo natančno predstavljene na javni razgrnitvi.
Bolka Anka poroča potek sestanka Sveta šole, in sicer je bilo podano pomanjklivo gradivo –
odločanje o pritoţbi staršev. Na pozive o dopolnitvi gradiva je bila šola neodzivna. Podani sklepi šole
so bili sicer potrjeni, vendar z vzdraţanjem dveh članov – Bolka in Ekar, zaradi pomanjklivega
gradiva. Ob tem pove, da ni prav, da se zadeva pripravi tako pomanjklivo, ker je zadeva zelo
delikatna. Bolkova pove, da bi bila zaradi nepravilnosti, vsaka pritoţba sprejeta. Ekar pove, da bi bilo
prav, da se izvede revizija, ki bo pregledala postopek. Ţupan pove, da se lahko predlaga nadzornemu
odboru, da pregleda delovanje. Lahko se pa tudi predlaga ločitev zavodov.
Bolka Anka predlaga, da člani Občinskega sveta, ki so hkrati tudi člani drugih svetov (kot
predstavniki občine), enkrat letno poročajo o delovanju sveta, ki se ga udeleţujejo. Ţupan predlaga
sprejetje naslednjega sklepa:
79. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da člani Občinskega sveta, ki so hkrati tudi člani drugih
svetov, kot predstavniki Občine Preddvor vsaj enkrat letno poročajo o delovanju sveta, ki se ga udeležujejo.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov – 9 opredeljenih.)

Zapisala:
K. Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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