MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 25. 05. 2016
Številka: 12-os

Z A P I S N I K
12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 25. 05. 2016 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:

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

Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Darja Delavec, Primož Gregorc
župan Miran Zadnikar, direktor občinske uprave Marko Bohinec, Simona Markič,
Katja Pernuš (OU), Andreja Valant direktorica DSO, Francka Prezelj - DSO, RRD:
Vera Rutar,

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 11. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 12. (redne) seje;
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZGB07 – Zgornja Bela;
Zaključni račun Občine Preddvor za leto 2015;
Cenik storitve pomoč družine na domu od 1.3.2016 za uporabnike v Občini Preddvor;
delo odborov.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno, pozdravi goste in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 11. (redne) seje ter realizacija sklepov.
Pripomb ni.
Zapisnik je dan na glasovanje:
115. SKLEP
Potrdi se zapisnik 11. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov. )

Ad/3
Določitev dnevnega reda 12. (redne) seje.
Predlaga se, da se teme gostov obravnava prednostno. Prisotni spremenjeni dnevni red potrdijo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
116. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor s spremembami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
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Ad/4
Cenik storitve pomoč družine na domu od 1.3.2016 za uporabnike v Občini Preddvor
Andreja Valant na kratko obrazloži sistem delovanja pomoči na domu. Glede na število uporabnikov je
procentualno na število prebivalcev primerljivo z ostalimi, tudi večjimi občinami.
Prezelj Francka pove, da se cena storitve do sedaj ni spreminjala, ker so s to dejavnostjo šele dobro pričeli.
Dvig cen se za uporabnika ni povišal, poviša se sofinanciranje s strani občine. Občina je do sedaj sofinancirala
66,7 %. Sedaj se je izračunal nov izračun glede na stroške in nov cenik je predlagan Občinskemu svetu Občine
Preddvor v obravnavo in potrditev.
Med razpravo se postavi vprašanje ali ima občina ta sredstva planirana. Bohinec pove, da sredstva so delno
planirana, ker pa je zadeva »živa« je skoraj nemogoče planirati točen znesek.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
117. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje cenik storitve pomoč družini na domu od 1.3.2016 za uporabnike v
Občini Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
Župan pohvali sodelovanje z DSO.
Ad/5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZGB07 – Zgornja Bela
Vera Rutar predstavi pravno podlago Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje ZGB07 – Zgornja
Bela. Nadaljuje z obrazložitvijo nadaljnjih postopkov glede tega postopka.
Med razpravo je postavljeno vprašanje ali je običajno da smernice niso priložene dokumentom? Rutarjeva
pove, da je to običajno, so pa vse smernice upoštevane.
Svetniki predlagajo, da do javne razgrnitve, lastnik uredi status že zgrajene zložbo. Predlog s strani KO je bil,
da se postavi omejitev hitrosti na tem delu, kasneje pa tudi premični radar.
Svetniki zahtevajo dodatno gradivo glede smernic, strokovne podlage in karte varovanja v zvezi z vodnim
območjem. Rutarjeva se zaveže, da bo smernice posredovala Občinski upravi, ta pa naprej svetnikom.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
118. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor v prvi obravnavi sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje ZGB07 – Zgornja Bela.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/6
Zaključni račun Občine Preddvor za leto 2015
Simona Markič pove, da se s tem odlokom zaključuje proračunsko leto 2015. Realizacija je bila tako na
prihodkovni kot odhodkovni strani več kot 90%. Prisotnim predstavi nerealizirane projekte.
Med razpravo se postavi vprašanje glede zaključka projekta igrišča pri OŠ M. Valjavca. Brolih obvesti, da
cesta v Tupaličah ni bila sanirana.
Župan da na glasovanje sklep:
119. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto
2015 po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
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Ad/7
delo odborov
Nadzorni odbor
Odgovori na podana vprašanja bodo dan po seji posredovana članom Nadzornega odbora.
Svet za javno varnost
Drekonja pove, da je bil v šoli predstavljen projekt Varna pot v šolo. Predlaga, da se ta projekt podpre.
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Župan predlaga, da se cena parcele na Možjanci ne zniža.
Občinski svet Občine Preddvor ne pristane na nižjo ceno za prodajo.
KO Preddvor
Pavličeva predstavi problematiko podražitve Komunalnih storitev in tri-tedenskega odvoza.
KO Bašelj
Roblek se pridružuje problematiki KO Preddvor glede tri-tedenskega odvoza komunalnih odpadkov.
V zvezi z znakom za prepoved vožnje tovornih vozil iz Bašlja proti Mačam je Robleku predstavljen zapisnik
KO Bašelj iz dne 14.5.2005, kjer so sprejeli sklep, da se tak znak na tem območju ne postavi. Občinski svet
Občine Preddvor je naslednji dan sklep na svoji seji potrdil.
KO Bela
Perko predstavi problematiko odsotnosti prometnih znakov ter ostalo problematiko iz območja KO Bela.
Brolih opozori na postavitev cestnih svetilk na območju Bel.
Ko Kokra
Bergant pove, da je bil izveden preračun koliko v proračun prispeva Kokra.

Ad/7
Razno:
- Pavličevo zanima kako potekajo dela pločnika pri Arnežu;
- Rok Roblek opozori, da bo EU Sklad objavil nekaj napovedi javnih razpisov tudi za lokalno
samoupravo.
- Nadaljuje, da ga zanima stanje lastniških zemljišč okoli jezera.
- Brolih pove, da je potrebno imenovati dva predstavnika v svet šole. Predstavnice sta dve Mojca Žižek
Velkavrh ter Ivka Sodnik. Občinska uprava je prejela oba soglasja. Perko predlaga še Janka Mrkuna.
120. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrdi kandidatki predstavnici v svet šole in sicer:
- Mojca Žižek Velkavrh
- Ivka Sodnik.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
-

Brolih opozori, da v Olševku gradijo cesto z vso infrastrukturo (tudi voda). Gradnja poteka do meje.
Nadaljuje z vprašanjem reklamacije betoniranih robnikov na Bregu.
Broliha zanima kako je z večjimi projekti planiranimi za letošnje leto?
Broliha zanima kako je z vaškimi središči in s klopcami.
Jagodic prosi, da se na Možjanco postavi še nekaj komunalnih kant, ker so trenutno preveč
obremenjene.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan

3

