MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 18. 10.2017
Številka: 22-os

Z A P I S N I K
22. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 18. oktober 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

Mirjam Pavlič, Primož Bergant, Darja Delavec, Miran Perko, Ciril Zorman,
Janez Brolih, Primož Gregorc, Frančiška Rozman, Rok Roblek

Opravičeno odsotni:

Metod Jagodic, Aleš Drekonja (prišel pri tč. razno)

Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar, Katja Pernuš, Mile Špehar, Jure Volčjak – NO, Slavka
Remic – MIK, Lojze Zupan, S. Ribnikar – Policija

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 21. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 22. (redne) seje;
Poročilo o delovanju medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016;
Poročilo o delovanju policije za leto 2016;
volitve predstavnika Občine Preddvor za izvolitev člana Državnega sveta RS;
Pristop Občine Preddvor h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo;
delo odborov;
razno.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 9
svetnikov/svetnic) in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 21. (redne) seje ter realizacije sklepov
Na zapisnik ni pripomb.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
202. SKLEP
Potrdi se zapisnik 21. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
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Ad/3
Določitev dnevnega reda 22. (redne) seje.
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
203. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/4
Poročilo o delovanju medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016

Slavka Remic iz Medobčinskega inšpektorata Kranj na kratko obrazloži sestavo in delovanje
inšpektorata. Predstavi kršitve, ki so jih ugotovili redarji na območju občine. V letu 2016 so
obravnavali 32 inšpekcijskih postopkov kar je skoraj polovico več kot v letu 2015. Izrečena je bila
ena globa, en opomin in šestkrat opozorilo zaradi nepravilnosti oz. kršitve odlokov. Ugotovljenih je
bilo 61 kršitev prekoračitve hitrosti, kar je kar 60% več kot leto poprej. Največ je prekoračitev
hitrosti v sklopu nad 10 km/h do vključno 20 km/h. Najvišja namerjena hitrost v naselju pa je bila
kar 79 km/h.
Župan odpre razpravo:
Robleka zanima kakšne kršitve so bile na področju turizma? Remičeva pove, da je bila prijava o
nepravilnem poročanju na področju turističnih taks.
Bergant izpostavi podatek, da je bila kar 50% rast prekrškov. Remičeva pove, da je bilo veliko
prekrškarjev na področju priklopa na javno kanalizacijsko področje.
Brolih pove, da je problem s statistiko saj prejšnja leta ni bilo preverjanja priklopov na
kanalizacijsko omrežje.
Zanima ga tudi ali redar lahko stoji na avtobusni postaji? Remičeva pove, da lahko, če ne ovira
avtobusnega prometa.
Robleka zanima ali inšpektorat podaja tudi smernice, priporočila? Remičeva pove, da inšpektorat
zelo veliko dela na preventivi in priporočilih. Izvajajo se okrogle mize, kjer se obravnavajo
problematike.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
204. SKLEP

Občinski svet Občine Preddvor se seznani in potrdi poročilo Medobčinskega
inšpektorata Kranj za leto 2016.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
Ad/5
Poročilo o delovanju policije za leto 2016

Ribnikar pove, da je poročilo Policije tokrat malo drugačno, saj storilci kaznivih dejanj ne poznajo
občinskih mej. Predstavi delo policije in kazniva dejanja. Kazniva dejanja sicer na področju
Preddvora upadajo, največ pa je obravnav tatvin. Nobena problematika na področju občine ne
izstopa. Nadaljuje z obrazložitvijo poročila glede na posamezno področje, ki je ponazorjeno v grafu.
Župan odpre razpravo:
Perka zanima ali je stavka vplivala na statistične podatke? Ribnikar pove, da večjega vpliva stavke
na statistiko ni, saj so se vseeno odzvali na vse intervencije.
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Robleka zanima ali bi bilo na preventivi smiselno narediti več? Ribnikar odgovori, da je na
preventivi vsekakor smiselno delati je pa veliko že, če policist stoji ob cesti, brez da meri hitrost.
Darjo Delavec zanima kako varne so gorenjske ceste (za primer da štajersko avtocesto)? Ribnikar
pove, da je štajerska avtocesta tranzitna cesta zato je nesreč več.
Zorman pove, da je na Sr. Beli sredi krožišča stal policist na motorju, ki je preverjal pravilno vožnjo
v krožišču. Predlaga, da se to stori večkrat. Zupan pove, da je za to krožišče policija že pred leti
podala predlog kako urediti krožišče, da bo bolj varno. Župan na to pove, da so te smernice preverili
in ugotovili, da potem krožišče ni prevozno za tovorna vozila.
Berganta zanima kako je na področju vlomov, tatvin? Ribnikar odgovori, da so tatvine še vedno
aktualne.
Bergant izpostavi primer tatvine v Kokri in ga zanima kakšni so bili ukrepi? Zupan pove, da je bil z
zadevo seznanjen, ne pa tudi z potekom postopka. Potrdi, da bo zadevo preveril.
Bergant nato izpostavi še problem motoristov, ki dirkajo po dolini Kokre. Predlaga, da preverijo
hrup, ki po vsej verjetnosti presega meje. Zupan pove, da je bil poostren nadzor narejen tudi skupaj z
Medobčinskim inšpektoratom. Ribnikar pove, da se kontrole planirajo v naprej in lahko pride do
problema, če je na dan preverjanja slabo vreme, ko ni motoristov. V naslednjem letu bo na terenu
tudi policist na motorju.
Darjo Delavec zanima ali je v občini problem s prodajo in uporabo drog? Zupan pove, da se na tem
področju zadeva še preverja.
Brolih izpostavi območje čistilne naprave na Bregu, kjer so večkrat vidne poškodbe prometnih
znakov in sledi nočnega zbiranja. Ribnikar pove, da je kontrol na tem območju kar nekaj bodo pa še
dodatne patrulje preusmerjene na to območje.
Francko Rozman zanima kako je s prometno varnostjo na področju Spodnje Bele. Ribnikar predlaga
razrez asfalta, da se poveča oprijemljivost. Predlaga se postavitev znaka »spolzko vozišče«.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
205. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in potrdi poročilo Policijske uprave Kranj za leto
2016.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
Ad/6
volitve predstavnika Občine Preddvor za izvolitev člana Državnega sveta RS;

Janez Brolih kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja predstavi potek postopka za izbor
kandidatov za elektorja in člana v Državni svet. Za Državni svet iz naše občine ni bilo predlaganega
kandidata. Za elektorja pa sta bila predlagana dva kandidata. Občinski svet ima nalogo izvoliti enega
izmed teh kandidatov.
Predlaga se Volilna komisija v sestavi:
Darja Delavec – predsednica
Ciril Zorman
Rok Roblek.
Župan zaprosi kandidata, da povesta kakšno mnenje imata grede kandidatov za Državni svet.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
206. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme in določi Volilno komisijo za izbor kandidatov za
volitve predstavnika Občine Preddvor za izvolitev člana Državnega sveta RS v sestavi:
Darja Delavec – predsednica
Ciril Zorman - član
Rok Roblek - član.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
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207. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi Zapisnik o delu Občinskega sveta (volilnega odbora) pri
ugotavljanju izida glasovanja za določitev predstavnika Občine Preddvor v volilno telo za
volitve predstavnika Državnega sveta, ki bo 22. 10. 2017.
Za predstavnika Občine Preddvor v volilno telo za volitve člana Državnega sveta je bil izvoljen
Miran Perko.
Predstavnik kandidata je podžupan Janez Brolih.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/7
Pristop Občine Preddvor h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
Župan na kratko obrazloži delovanje in cilj konvencije županov za podnebne spremembe in energijo
o projektih, ki bodo potekali v teh okvirih in o finančnih posledicah morebitnih projektov. Svetniki
po kratki razpravi potrdijo sodelovanje občine v tej konvenciji.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
208. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Pogodbo št. 1/2017 Peace_Alps o sofinanciranju
udeležbe občin v odobrenem projektu PEACE_Alps_Pooling Energy ACtions and Enhancing
their implementation in the Alps, programa INTERREG, Alpine Space, z dne 27.2.2017.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/8
Delo odborov
KOMISIJA – ODBOR ZA KMETIJSTVO
Bergant pove, da so se razdelila sredstva za ukrep 7. Na kratko obrazloži potek in razdelitev
sredstev.
Pri proračunu se predlaga zmanjšanje teh sredstev in prerazporeditev na druga področja kmetijstva.
Predlaga se, da se vodi evidenca odobrenih nakupov.
9. sestanek KO BELA
Miran Perko obrazloži obravnavano problematiko. Izpostavi problem ojačitve signala za
telekomunikacijo. Ob tem predlaga lokacijo postavitve na vrtec na Zg. Bela.
Glede pasih iztrebkov se predlaga postavitev košev za iztrebke. Predlaga se postavitev košev
(mešani odpadki) izven naselja.
Zadrževalnik vode na vhodu na Zg. Belo je poln. Prosi se ureditev tega zadrževalnika.
8. sestanek KO KOKRA
Primož Bergant na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
7. sestanek KO PREDDVOR
Mirjam Pavlič na kratko predstavi obravnavano tematiko.
Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
209. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom:
- Komisije – Odbor za kmetijstvo;
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9. sestanek KO Bela;
8. sestanek KO Kokra;
7. sestanek KO Preddvor.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/10
Odškodnina PD Iskra Kranj
Župan prisotnim predstavi situacijo Planinskega društva Iskra Kranj in njihovega vlaganja v kočo na
Sv. Jakobu. Do sedaj je bilo dogovorjeno za vsa vlaganja v opremo, ni pa še dogovorjeno na
področju vlaganja na/v objekt (prizidek, vložki v objekt, greznica itd.). Pridobilo se je dva cenilna
mnenja (enega iz strani PD Iskra in enega s strani Občine Preddvor), ki sta se zelo razlikovala.
Odločitev župana je bila, da spor rešuje sodišče. V kratkem pa je občina prejela sklep Planinskega
društva Iskra Kranj s katerim obveščajo občino, da sprejemajo predlog občine v višini 26.200 EUR
(vrednost cenilnega mnenja, ki ga je prejela občina z odštetimi penali, ki bi jih moral PD plačati
občini). Odvetnik meni, da je odškodnina primerna, dokončno pa mora o tem odločiti Občinski svet
Občine Preddvor.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
210. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se strinja, da Občina Preddvor Planinskemu društvu Iskra
Kranj plača znesek 26.200,00 EUR. Izplača se v enem mesecu po sprejemu proračuna za leto
2018.
Občinski svet Občine Preddvor podaja izjavo, da v odnosu do Planinskega društva Iskra
Kranj nima zahtevkov iz naslova uporabnine za uporabo planinske koče na Sv. Jakobu iz
naslova penalov in izvršilnih stroškov v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. 1 479/2016
in iz naslova dela stroškov legalizacije.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
Razno
Prisotne zanima ali je Turistično društvo Preddvor podalo poročilo, kot se je zahtevalo na prejšnji
seji? Župan potrdi, da je bilo poročilo podano in da so že skoraj prešli iz rdečih številk.
Na vprašanje svetnikov ali je občina že prejela odgovor župnika glede prodaje zemljišča za ŠP
Voke, župan odgovori, da odgovora občina še ni prejela.
Mirjam Pavlič zanima ali ima občina podatek koliko ljudi se preseli v ali iz občine v enem letu.
Župan ji pove, da so ti podatki na statističnem uradu.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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