MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 26. 09. 2018
Številka: 30-os

Z A P I S N I K
30. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 26. septembra 2018 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

Opravičeno odsotni:

Mirjam Pavlič, Primož Bergant, Janez Brolih, Metod Jagodic, Frančiška
Rozman, Darja Delavec, Primož Gregorc, Aleš Drekonja, Ciril Zorman, Rok
Roblek, Miran Perko
/

Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar, Marko Bohinec, Simona Markič, Katja Pernuš

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 28. (redne) seje in 29. (izredne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 30. (redne) seje;
spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor – prva obravnava;
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 – skrajšani
postopek;
6. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih ponudb za spremembo namenske rabe prostora v
občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor – skrajšani postopek;
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v
Občini Preddvor – skrajšani postopek;
8. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Preddvor – skrajšani postopek;
9. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Preddvor –
predlog;
10. spremembe Kriterijev in meril za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor –
predlog;
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Preddvor – predlog;
12. razno.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad/1
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji so vsi svetniki/svetnice) in
prične s sejo.
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Ad/2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 28. (REDNE) SEJE IN 29. (IZREDNE) SEJE TER REALIZACIJE
SKLEPOV
Perko poda pripombo na zapisnik, da je zahteval preverbo pogodbe o poslovodenju in preveri zakaj
Občinskemu svetu ni bilo predstavljenih pravilnih poslovodskih izkazov.
Župan potrdi zahtevi, da se od Janka Mačka zahteva pojasnilo, zakaj ni podal poslovodskih izkazov. Pri tem
pove, da je zato pristojen Nadzorni odbor Občine Preddvor in Skupna revizijska služba Kranj. Perko predlaga,
da zadevo pregleda Skupna revizijska služba Kranj. Točka se prestavi pod razno, kjer se bo v vezi s tem
sprejel ustrezen sklep.
Drugih pripomb ni. Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

269. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi zapisnik 28. (redne) seje in 29. (izredne) seje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/3

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 30. (REDNE) SEJE
Svetniki potrdijo predlagani dnevni red. Doda se točka Poslovodska pogodba Energetike Preddvor
d.o.o..
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
270. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 30. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor z dodatno točko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Ad/4
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE PREDDVOR – PRVA OBRAVNAVA

Metod Jagodic pove, da je bila sprememba statuta nujna tako zaradi pripomb svetnikov kot tudi
zaradi mnenja revizijske službe. Na kratko obrazloži pripombe revizijske službe. Nadaljuje, da se je
nekaj odborov združilo oz. preimenovalo. Na kratko predstavi spremembe.
Spremembe so tudi pri Krajevnih odborih. Krajevni odbori se spremenijo v »ožje dele občine«. Do
sedaj se je predlagalo kandidate, ki so jih krajani volili na tajnih volitvah. Problemi so nastali pri
teritorialnemu zastopanju. Po novem se bo kandidate le predlagalo, izbor pa bo izvedla Komisija za
mandatna vprašanja.
Miran Perko poda pripombo glede nedelovanja predsednika odbora – kaj se zgodi, če prvi odbor ni
sklican v najkasneje 6 mesecih oz. kaj se zgodi, če odbor ne deluje? Predlaga naslednjo spremembo:
»odbori se sklicujejo najmanj dvakrat letno«.
Nadaljuje z vprašanjem glede ocene finančnih posledic in navedba, da le teh ne bo. Bohinec pove,
da jih je potrebno vedno ugotavljati in pri teh spremembah večjih odstopanj ne bo. Zanima ga, kaj
pomeni Tajnik oz. direktor Občinske uprave? Bohinec pove, da gre za eno delovno mesto, vendar
različna naziva.
Glede izbora delovnih mest za kabinet župana – Perko predlaga, da se izbor zaposlenih povsem
prepusti izbiri Župana.
41. člen prva alineja drugega odstavka – prosi se obrazložitev odvetnika.
42. člen – predlaga, da se doda, da Nadzorni odbor poroča direktno Občinskemu svetu.
115. člen – predlaga se, da se črta »navzočih«.
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Berganta zanima kam spada Svet za javno varnost oz. ali se le ta ukinja? Bohinec pove, da ne, da je
to komisija, ki jo imenuje Komisija za mandatna vprašanja. Nadaljuje s predlogom, da bi zbori
krajanov obstali, vsaj enkrat na mandat. Na zboru krajanov se predstavniki Krajevnih odborov
predstavijo. Svetniki predlagajo, da se to izvede vsaj dvakrat na mandat. Bohinec predlaga, da ga
skliče predsednik Krajevnega odbora in nanj povabi župana.
Doda se:
»v treh mesecih od imenovanja Krajevnega odbora mora župan sklicati Zbor občanov«.
Nadaljuje, da se pri izborih članov Krajevnega odbora doda merila za izbor članov. Bohinec pove,
da je že vključen pogoj teritorialne zastopanosti.
Robleka zanima ali bi se dalo Svet za javno varnost formalizirati oz. združiti s katerim drugim
odborom? Bohinec pove, da za ta svet so definirani člani (predstavnik gasilcev, policije itd.).
Drugih vprašanj ni.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep:
271. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor statut v prvi obravnavi sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Preddvor (011-0001/10-st-2B).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/5
ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PREDDVOR ZA LETO
2018 – SKRAJŠANI POSTOPEK

Simona Markič pove, da je pri proračunu nastalo nekaj večjih sprememb, zato se sprejema rebalans.
Na kratko obrazloži spremembe in razloge za spremembo tako na prihodkovni strani kot tudi na
odhodkovni strani.
Bohinec na kratko pove vsebinske razloge pri spremembah projektov LAS.
Župan odpre razpravo:
Perka zanima od kje deficit v višini 177.000€? Markičeva pove, da ni deficita. Doda, da se upošteva
še bilanca financiranja in prenos sredstev. Deficit je zgolj pri pregledu prihodkov in odhodkov
tekočega leta. Proračun je uravnotežen.
Robleka zanima zakaj se indeks pri neto zadolževanju spreminja? Markičeva pove, da se je
umaknilo zadolževanje, realno pa so se pokazali tudi prihodki od prodaje delnic.
Robleka zanima, kaj se bo v letošnjem letu še izvedlo? Bohinec pove, da je vse obrazloženo v
posebnem delu proračuna. Robleka zanima ali projekt Bašelj zahod (kanalizacija in cesta) ostaja v
poračunu? Župan potrdi, da ta projekt ostaja in bo izveden.
Rozmanovo zanima ali je most do Hraš še v proračunu? Opozori, da je most v slabem stanju.
Pavličevo zanima ali bo izvedba novega mostu na Vokah v letu 2019? Bohinec pove, da bo izvedba
v letu 2019.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep:
272. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Preddvor za leto 2018 (odl253/18) po skrajšanem postopku v predlaganem besedilu s
prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
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Ad/6
ODLOK O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH PONUDB ZA SPREMEMBO NAMENSKE
RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE PREDDVOR – SKRAJŠANI
POSTOPEK

Bohinec pove, da je novi Zakon o urejanju prostora določil, da lahko občina za spremembo
namenske rabe sprejme ločeno takso. Predlaga se taksa v višini 250 € oz, 200 € s katero se delno
povrne stroške za postopke spremembe namenske rabe, ki pa so zelo dragi.
Župan odpre razpravo:
Bergant pove, da je taksa prevelika, zlasti zato, ker ni garancije, da bo vloga pozitivno rešena. Žal se
te garancije ne da dobiti. Bohinec pove, da se s tem doda tudi neka resnost, saj določeni vloge dajejo
kar zaporedoma.
Bergant izrazi pomisleke glede aktivnosti občine pri pogajanjih za spremembo namenske rabe.
Bohinec pri tem pove, da je tako mnenje zelo zmotno. Predlaga, da se od svetnikov nekdo udeleži
teh pogajanj. Pogajanja sicer potekajo pri vseh soglasodajalcev. Letos se je prvič poslalo občanom
obvestilo v katerem se je navedlo kateri soglasodajalci so podali negativno mnenje.
Perko izrazi pomisleke, da je razlika med MOL in Občino Preddvor le 100€. Ob tem se pove, da
postopki so enaki oz. so lahko celo bolj razširjeni v kolikor se zahteva celovite presoje območij.
Robleka zanima koliko znaša privatna pobuda OPPN. Župan pove, da se cene pričnejo pri 7000 €.
Predlaga se sprememba cene takse na:
- sprememba osnovne namenske rabe – 150 €;
- sprememba podrobnejše namenske rabe – 100 €.
Župan poda na glasovanje naslednja sklepa:
273. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor po skrajšanem postopku obravnava Odlok o določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
274. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o določitvi takse za obratovanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor v
predlaganem besedilu s spremembo pri ceni.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/7
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA
PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO NA DELU NASELJA TUPALIČE V OBČINI PREDDVOR –
SKRAJŠANI POSTOPEK

Bohinec pove, da se razširja območje, ki ga pokriva Vodovodna zadruga Preddvor. Na kratko
obrazloži in prikaže območje, ki je predmet razširitve in sicer spodnji del naselja Tupalič.
Župan poda na glasovanje naslednja sklepa:
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275. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme, da se Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v Občini Preddvor obravnava po skrajšanem
postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
276. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v Občini Preddvor (št. 355-0002/14-odl251) v predlaganem
besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Ad/8
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI PREDDVOR – SKRAJŠANI POSTOPEK

Bohinec pove, da se mora podlaga spremeniti podlaga, saj se je predvidevalo, da se bo priklopili
Zadrugi za Preddvor, vendar se je vodovod izpeljalo iz Bašlja, kjer pa je pristojna Komunala Kranj
d.o.o..
Pri tej spremembi odloka gre le zato, da se spreminja glede na izvajalca javne službe.
Župan poda na glasovanje naslednja sklepa:
277. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se strinja, da se Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor, obravnava po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
278. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor (št. 355-0007/10-odl250)
v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/9
PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH PROGRAMOV V
OBČINI PREDDVOR – PREDLOG

Darja Delavec na kratko povzame spremembe, ki so bile dodane glede na izkušnje dosedanjih
razpisov. Glavni spremembi sta – da mora društvo delovati v javnem interesu in da se spodbuja
aktivnosti na območju Občine Preddvor.
Bohinec doda, da se v 3. členu v tretji alineji doda »izključno«, kar pomeni, da se financira izključno
občane Občine Preddvor.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep:
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279. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
humanitarnih programov v Občini Preddvor (št. 011-0002/15-pr055).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/10
SPREMEMBE KRITERIJEV IN MERIL ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI
V OBČINI PREDDVOR – PREDLOG

Darja Delavec na kratko obrazloži razloge in spremembe, ki so nastale pri merilih za ocenjevanje
kulturnih dejavnosti.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep:
280. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme spremembe Kriterijev in meril za vrednotenje kulturnih
programov in dejavnosti v Občini Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/11
SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V
OBČINI PREDDVOR – PREDLOG
Bohinec pove, da zakonodaja določa vsa določila in tudi to, da je potrebno ta sklep sprejeti pred vsakimi
volitvami.

Župan poda na glasovanje naslednji sklep:
281. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2018 v Občini Preddvor (št. 041-0001/18-sos047/11).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/12
RAZNO

Pogodba o poslovodenju Janko Maček – Energetika Preddvor d.o.o.:
Skladno z razpravo v začetku seje se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
282. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor predlaga, da se Skupno revizijsko službo Kranj pozove, da preveri
pravilno prikazovanje negativnih učinkov v zadnjih dveh letih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Župan prisotne seznani, da je odstopila predstavnica občine v Svetu zavoda Osnovne šole Matije
Valjavca Preddvor. Ob tem pove, da je bil z njenim delom zelo zadovoljen. Prisotne pozove, da
predlagajo kandidata. Predlaga se, da kandidat nima svojih otrok vključenih v ta zavod.
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Prisotne zanima ali svetniki lahko predlagajo kandidata? Bohinec pove, da lahko. Svetniki
predlagajo Darjo Delavec, ki se s predlogom strinja.
Župan poda na glasovanje naslednji sklep:
283. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor predlaga Darjo Delavec, Šolska ulica 18, 4205 Preddvor za
predstavnico Občine Preddvor v Svetu zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov (Darja Delavec ni glasovala))
Župan prisotne seznani tudi s prenehanjem delovanja Turističnega društva Preddvor. Njihovo
premoženje prehaja v last Občine Preddvor.
Župan pove, da je pri pripravi proračuna podal naslednje predloge:
- pripravi se projekte, ki so vezani na pogodbe;
- pripravi se seznam želja.
Ob tem se odločanje o proračunu prepusti novemu Občinskemu svetu Občine Preddvor.
Župan pove, da se kandidati za župana lahko povežejo z novinarko Danico Zavrl Žlebir, ki bo z
njimi naredila intervju.
Robleka zanima kako bi se lahko Krajevnim odborom dalo večjo pristojnost? Bohinec pove, da je
veliko odvisno od aktivnosti predsednika. Zapisnike se predstavi Občinskemu svetu Občine
Preddvor in lahko poda v obravnavo pristojnemu Odboru.
Rozmanova predstavi stanje v Hrašah. Do Sirca ni ne javne razsvetljave in ne telefona. Most proti
Sircu je v izredno slabem stanju.
Cirila Zormana zanima glede razpisa za širokopasovni internet, ki je trenutno objavljen na spletni
strani moja.obcina. Bohinec na kratko obrazloži tematiko, za več vprašanj pa se obrne direktno na
povezavo, ki je navedena na razpisu.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
K. Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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