MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 01. februar 2017
Številka: 17-os

Z A P I S N I K
17. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 01. februar 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

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

Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Miran Perko
Župan Miran Zadnikar, direktor občinske uprave Marko Bohinec, Simona Markič (pri
tč. 4), Katja Pernuš (OU), Jure Volčjak – Nadzorni odbor, Danica Zavrl Žlebir

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 16. (redne) seje in 2. dopisne seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 17. (redne) seje;
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 – druga obravnava;
Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda;
6. sprememba kriterijev in meril za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor –
predlog;
7. Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2017 – predlog;
8. sprememba statusa lastništva - v grajeno javno dobro;
9. delo odborov;
10. vprašanja in odgovori.
1.
2.
3.
4.
5.

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 16. (redne) seje in 2. dopisne seje ter realizacije sklepov
Drugih pripomb na zapisnik ni, zato je dan na glasovanje:
161. SKLEP
Potrdi se zapisnika 16. (redne) seje, 2. dopisne seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine
Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov. )

Ad/3
Določitev dnevnega reda 17. (redne) seje.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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162. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih članov.)

Ad/4
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 – druga obravnava
Simona Markič pove, da je bilo rahlo povečanje povprečnine. Realiziran prenos sredstev iz leta 2016 je za
20.000€ nižji kot je bil predviden v osnutku proračuna. Začelo se je odplačevanje tudi tretjega kredita.
Župan pove, da je proračun težko sestavljati, saj so želje velike, sredstev pa malo. V proračunu so ostali
projekti za katere se še vedno pričakuje sofinanciranje s strani Evrope. Na kratko predstavi projekte, ki so
vezani na morebitna sredstva Evrope in plane za ostale projekte. Nadaljuje, da bo sredstva za investicijsko
vzdrževanje cest, razdelil Odbor za infrastrukturo na podlagi zapisnikov Krajevnih odborov.
Župan odpre razpravo:
Brolih glede na celotno obrazložitev doda, da se v letu 2017 predvideva dokončanje kanalizacije v Tupaličah v
delu, kjer so se dela začela v letu 2016.
Bergant pove, da ga moti, ker za Kokro ni samostojne postavke oz. so vsa sredstva za ta območje vključena v
postavko investicijsko vzdrževanje.
Zorman predlaga, da se določi rok za KO za oddajo prioritet za svoje območje. Odbor za infrastrukturo bo
sredstva lahko razdelil že do drugega branja proračuna, kjer bo iz proračuna razvidno koliko sredstev bo
dobilo določeno območje. Ta postopek v letošnjem letu ni bil pravočasno izpeljan, ker KO niso podali svojih
prioritet pravočasno.
Broliha zanima kako je sedaj s projekti v OŠ M. Valjavca (kuhinja, telovadnica). Bohinec pove, da je bila na
terenu že projektantka, ki je podala idejni predlog glede nekaterih rešitev. Bolj intenzivni pogovori v tej smeri
se predvidevajo v letu 2018, če bodo na voljo sredstva.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
163. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 (odl.
230/2016) v drugi obravnavi v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov – 9 Za – 1 proti.)

Ad/5
Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda
Bohinec pove, da se je na eni od prejšnjih sej pogovarjalo o povišanju cen in subvenciji s strani občine. Gre za
formalnost, ki jo je potrebno potrditi.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
164. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)
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Ad/6
sprememba kriterijev in meril za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor – predlog
Delavčeva pove, da je vključena v projekt medgeneracijskega prostovoljstva. Predlagalo se je, da se v merila
kulturnega razpisa doda točka v kateri se nagradi prostovoljno delo društev v medgeneracijskem projektu
prostovoljstva.
Razpis za šport in kulturo se objavi do 15. 2. 2017.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
165. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrdi spremembo kriterijev in meril za vrednotenje kulturnih programov in
dejavnosti v Občini Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/7
Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2017 – predlog
Delavčeva pove, da so bila razdeljena sredstva, kot predvideva zakonodaja in pravilnik. Sredstva so razdeljena
enako kot lani, saj se je izkazalo, da so sredstva primerno razdeljena.
Pravilnik za šport se bo v letu 2017 spremenil. Župan pri tem predlaga, da se pravilnik spremeni v smeri, da se
na športno društvo lahko javljajo samo športna društva, enako velja za kulturno društvo, kamor bi se
prijavljala le kulturna društva.
Drekonja pove, da so za nekatera društva to glavna sredstva za normalno delovanje.
Bohinec pove, da se v skladu z zakonom lahko da samo 30% predplačilo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
166. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrdi Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2017 v predlagani
obliki (410-0001/17-p02/17).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/8
sprememba statusa lastništva - v grajeno javno dobro
Župan pri tej točki pove, da se v centru Preddvora sprejema OPPN kjer bo kar nekaj parkirišč in parkov na
parcelah v lasti Občine Preddvor. Župan zato predlaga, da se vse občinske parcele spremenijo status grajenega
javnega dobra.

167. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Sklep o spremembi statusa lastništva v grajeno javno dobro (št. 4780022/13-s036/17).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)
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Ad/9
delo odborov
Ko Potoče
Gregorc na kratko pove problematiko.
Odbor za šolstvo, šport in kulturo
Darja Delavec pove, da se je večina že obravnavala.
KO Bela
Zorman na kratko obrazloži obravnavano problematiko.
168. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor se seznani z zapisnikom:
- KO Potoče;
- KO Bela;
- Odbor za šolstvo, šport in kulturo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/10
Razno
Župan svetnike obvešča, da se je konstituiral Svet zavoda OŠ M. Valjavec, ki ni določil v.d. ravnatelja oz. so
izbiro prepustili pristojni ministrici. Šola bo takoj pristopila k razpisu novega ravnatelja.
Darja Delavec pohvali sodelovanje s podravnateljico v zvezi s projektom Medgeneracijskega prostovoljstva.
Nadaljuje s kratko predstavitvijo tega projekta.
Bergant pove, da se je udeležil sestanka LEAGa (energetska sanacija) in nadaljuje, da bo spomladi odprto
predavanje o energetski sanaciji.
Župan pove o počitniškem objektu na Jakobu, ki ga je Planinsko društvo Iskra predalo občini.
Primož Bergant predlaga, da se razpiše razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Predlaga, da Občinski
svet sprejme sklep, da se bo tak razpis uvedel v naslednjih letih.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
169. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme, da bo Občina Preddvor v naslednjih letih sofinancirala male
čistilne naprave. V letu 2017 Odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo pripravi pravilnik o
sofinanciranju malih čistilnih naprav, ki bo podlaga za razpis.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)
Mirjam Pavlič pove, da se ta teden prične sejem Alpe Adria, kjer je na enem izmed stojnic predstavljena tudi
Občina Preddvor – predstavitev naše občine bo v petek, 3. 2. 2017.
Rok Roblek pove, da bo sejem v Komendi, kamor bo pristopila tudi Občina Preddvor. Prosi, da se razpošlje
privatnikom v naši občini, če bodo pripravljeni sodelovati pri predstavitvijo.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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