MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 20.12.2017
Številka: 23-os

Z A P I S N I K
23. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 20. december 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

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

Opravičeno odsotni:

Darja Delavec, Primož Gregorc

Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar, Klavdija Zima, Simona Markič, Katja Pernuš, Mile
Špehar, Jure Volčjak, Tanja Perko – NO, Vera Rutar -RRD, Uroš Košir Locus

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 22. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 23. (redne) seje;
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 – prva obravnava;
Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor;
Obvezna razlaga prvega odstavka 30. člena (dovoljena odstopanja) odloka o občinskem prostorskem
podrobnem načrtu za območje podEUP BA 04/2;
Sprememba statusa lastništva – izvzem iz javnega dobra;
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 22. (redne) seje ter realizacije sklepov
Ciril Zorman opozori na slovnično napako v zapisniku v delu točke – volitve članov v Državni svet.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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211. SKLEP
Potrdi se zapisnik 22. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor s
pripombo.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/3
Določitev dnevnega reda 23. (redne) seje.
Župan predlaga, da goste obravnavamo prednostno.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
212. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/4
Obvezna razlaga prvega odstavka 30. člena (dovoljena odstopanja) odloka o občinskem prostorskem načrtu za
območje podEUP BA 04/2

Vera Rutar kot pripravljavec OPPN Bašelj obrazloži, da je prišlo do razlik v tolmačenju OPPN
podEUP BA 04/2 med projektanti in Upravno enoto. Zaradi tega se sklepa obvezna razlaga 30. člena
odloka in sicer za prvi odstavek tega člena. Pri tem obrazloži problematiko s katero se srečuje
projektant v dejanskem primeru.
Berganta zanima ali te spremembe kakorkoli poslabšujejo pravice občine oz. ostalih občanov?
Rutarjeva pove, da ne. V vsakem primeru mora upoštevati racionalnejše ukrepe, ki mu jih podajajo
soglasodajalci.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
213. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Obvezno razlago prvega odstavka 30. člena (obvezna
odstopanja) Odloka o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za območje podEUP BA 04/2.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/5
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 – prva obravnava

Simona Markič na kratko obrazloži prihodke in odhodke občine, spremembe glede na prejšnja leta
pri prihodkih. Na kratko obrazloži tudi večje odhodke, ki so planirani v letu 2018. V gradivu je
napaka pri planiranem prenosu se popravi letnica – »prenos za leto 2018«.
Župan nadaljuje z obrazložitvijo projektov, od katerih se pričakuje nepovratna evropska oz. državna
sredstva. Izvedba teh projektov je odvisna od tega ali bo občina dejansko ta sredstva dobila ali ne.
Občina je prijavila štiri projekte LAS od katerih je en projekt izpadel (Žive legende – postavitev
zemljanke), trije pa so bili sprejeti. Od tega je en projekt Bogastvo narave v katerem se bo uredilo
del pobočja Zaplate, ki se skozi leta zarašča. Drugi projekt je Grajski park, kjer se namerava urediti
vodotok ob grajskem parku ter parkirna mesta. Tretji projekt pa je Temno nebo, kjer se bo uredila
oz. zamenjala osvetlitev cerkva na območju občine.
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Namerava se zamenjati oz. vzpostaviti vodovod v Mačah, ki pa je zahteven in predvsem drag
projekt. Nadaljuje z obrazložitvijo naslednjih projektov kot so obnova Doma krajanov Preddvor,
požarna taksa itd.
Župan na kratko obrazloži še zaplete v zvezi z direktorjem Skupne občinske uprave in s samo
vzpostavitvijo službe.
Prisotnim predstavi projekte, ki niso vključeni v proračun, so pa pomembni oz. so bili izpostavljeni
kot nujna izvedba v letu 2018. Svetnikom se te projekte podrobno predstavi in se jih zaprosi, da
povedo stopnjo nujnosti oz. predlagajo uvrstitev (zamenjavo) projekta v proračunu.
Župan odpre razpravo:
Rok Roblek pohvali prizadevanja na področju nogometnega igrišča. Poda pomislek glede stroškov
dela Občinske uprave, ki so glede na ostale občine, zelo visoke. Prosi za pojasnila glede projekta o
prehrani, ki naj bi ga izvedel Zavod za turizem. Zanima ga ali so predvidena parkirna mesta tudi v
Bašlju in Mačah ter ali bo na teh parkiriščih parkirnina? Opozori na prenose vzdrževanj, ki v letu
2017 niso bili izvedeni. Ali je v postavki 59.000 € za TD Preddvor namenjeno še kaj za projekte ali
ne.
Župan odgovori, da je Občinska uprava zelo obremenjena saj ji država vsako leto dodaja dodatne
obveznosti. Skupna občinska uprava pa je za leto 2018 draga tudi zato, ker država povrne stroške v
višini 50% šele v letu 2019. Nadaljuje z odgovorom v zvezi s parkiranjem v Mačah, kjer je občan
odstopil kar precej prostora namenjenega za parkiranje. Potrjuje, da je parkiranje velik problem in da
bo potrebno iskati rešitve tudi v bodoče. Trenutno so se pokazale rešitve za parkiranje pod Jakobom,
saj se je dosegel dogovor z lastnico parcel.
Metoda Jagodica zanima ali je pri kolesarskih poteh predvidena tudi povezava med Možjanco in
Občino Cerklje? Župan pove, da je ta projekt večji oz. precej prevelik, tako da se vključujemo le v
določenih delih. Jagodic nadaljuje z vprašanje kaj se bo zgodilo, če projekt vodovod Možjanca ne bo
izveden? Župan pove, da se bo zadeva reševala kot do sedaj.
Izpostavi kloriranje vode in preverjanje le tega. Župan pove, da bo Občinska uprava preverila.
Mirana Perka zanima kako je glede oddajnika na kulturnem domu na Beli? Župan pove, da občina
pri tem nima nič, vsa soglasja s strani občine pa bodo dobili.
Aleša Drekonja zanima ali se da presistemizirati delovna mesta tako, da bi Občinski upravi povečali
plačo vendar s tem obremenili državo? Župan pove, da se po zakonu žal ne da nagrajevati.
Cirila Zormana zanima zakaj je prevoz v šolo tako drag? Za ta denar, bi bilo cenejše, da se kupi
kombi in zaposli voznika, ki opravi te prevoze. Župan pove, da je otrok veliko in to ne bi bilo
smotrno.
Zorman nadaljuje, da se zaradi pluženja zelo uničujejo pločniki.
Glede širitve oz. posodobitve DOLB Perko predlaga, da se nameni še več sredstev, vendar se povabi
direktorja DOLBa da predstavi, kako bi ta sredstva porabil.
Primož Bergant predlaga, da se pri razpisu za kmetijstvo združi postavke, da se lahko znotraj
postavke Razpis kmetijstvo – porazdeli.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
214. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 v
prvi obravnavi v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
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Ad/6
Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor
Uroš Košir na kratko predstavi zakaj je potrebno spremeniti Odlok o odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Pove, da je ključni problem ta, da vsi ti odloki niso več v skladu z veljavno zakonodajo
na tem področju. Odlok, ki je bil do sedaj v veljavi, je bil sprejet v letu 2003 z manjšo spremembo v letu 2004.
Glede na gradivo se je vrinil 15. člen, kjer se določa, da se podatke pridobiva iz uradnih evidenc, podatke o
zavezancu pa mora zavezanec sam javiti najkasneje v roku 30 dni po spremembi.

Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
215. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Preddvor po enofaznem postopku.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
216. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Preddvor v predlaganem besedilu.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
217. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor za leto 2018.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/7
Sprememba statusa lastništva – izvzem iz javnega dobra

Katja Pernuš pove, da je bilo v dogovoru iz leta 2012 dosežena menjava zemljišč na območju Novin.
Po parcelaciji in ureditvi gozdne poti se ureja še zemljiškoknjižno stanje. Ena od parcel, ki so
predmet menjave ima status »javno dobro« zato je potreben izvzem.
Razprave ni.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
218. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o izvzemu parc. št. 1646/1 k.o. Breg ob Kokri iz
javnega dobra.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/8
Razno
Svetniki izpostavijo primer odlične športnice Povšnar, ki je dosegla odličje. Povšnarjeva je
izpostavila, da ima velike stroške pri vpisninah na turnirje. Predlaga se, da se jo finančno podpre.
Občina bi lahko podala priporočila podjetnikom oz. ji poiskati sponzorje. Predlaga se ji, da se prijavi
na razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti.
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Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
219. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejmejo Sklep o nagradi zaradi posebnih dosežkov športnici
Maji Povšnar v višini 1.000,00 EUR.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Roblek Rok predstavi predlog Sveta Zavoda za turizem, da se Mirjam Pavlič nameni finančna
nagrada.
Župan pove, da je finančno nagrajevanje ni dovoljeno, kar je potrdila tudi Skupna nadzorna služba.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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