MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 12. april 2017
Številka: 18-os

Z A P I S N I K
18. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 12. april 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

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

Opravičeno odsotni:

Aleš Drekonja, Rok Roblek

Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar, Mile Špehar – Nadzorni odbor, Danica Zavrl Žlebir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 76. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 18. (redne) seje;
Zaključni račun;
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZgB 07 – Zgornja Bela – druga
obravnava;
Odlok o javnem redu in miru v Občini Preddvor – prva obravnava;
Odlok o občinskih taksah v Občini Preddvor – prva obravnava;
delo odborov;
vprašanja in odgovori.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 8 svetnikov/svetnic),
pozdravi goste in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 17. (redne) seje ter realizacije sklepov
Pavlič Mirjam dodaja pri zadnji točki zapisnika 17. seje, da se spremeni »kjer je na eni izmed stojnic KSA
predstavljena tudi Občina Preddvor.«
Drugih pripomb na zapisnik ni, zato je dan na glasovanje:
170. SKLEP
Potrdi se zapisnik 17. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov. )

Ad/3
Določitev dnevnega reda 18. (redne) seje.
Župan predlaga, da se tema OPPN ZgB 07 obravnava prednostno, ker točko predstavlja gostja.

1

Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

171. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov.)

Ad/4
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZgB 07 – Zgornja Bela – druga obravnava
Vera Rutar pove, da je bil OPPN ZgB 07 že sprejet v prvi obravnavi na 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Preddvor. Na kratko obrazloži postopke, ki so že bili opravljeni pred obravnavo na seji Občinskega sveta.
Prikaže in obrazloži spremembe, ki so bile vključene oz. urejene glede na prvo obravnavo OPPN.
Župan odpre razpravo:
Perka zanima kako je urejena sanacija občinskih cest v času gradenj infrastrukture za to območje? Vera Ruta
predstavi etape del.
Berganta zanima ali je splošno možno zahtevati povrnitev škode od izvajalca oz. uporabnika ceste?
Župan pove, da je prepričan, da so ceste zgrajene kvalitetno, ceste morajo izvajalci počistiti za sabo. V
primeru poškodb cest pa jih je dolžan izvajalec popraviti sam. Za poškodbe cest je potrebno redno in
pravočasno opozarjati inšpekcijo.
Bergant predlaga, da se večja dela prijavi, pred deli se poslika in po zaključenih delih s strani občine pregleda.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
172. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje ZgB 07 – Zgornja Bela v drugi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)
173. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep o obveznosti pregledov infrastrukture pred in po
izvedenih delih. Investitor prijavi pričetek del občini, ki opravi pregled in stanje poslika. Po izvedenih
delih pa pristojni iz občine ponovno pregleda stanje infrastrukture. V primeru poškodb investitor krije
škodo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov)

Ad/5
Zaključni račun
Župan na kratko obrazloži in našteje v letu 2016 realizirane projekte občine in predstavi razloge za
nerealizirane projekte.
Berganta zanima zakaj je tako nizka realizacija? Župan pove, da je to zaradi projektov, ki so bili vezani na
evropsko financiranje.
Pavličevo zanima kako je glede otoka Kokra in tega projekta? Župan na kratko obrazloži kakšen je idejni
projekt vendar pove, da trenutno za izvedbo ni sredstev.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
174. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2016 po
skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)
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Ad/6
Odlok o javnem redu in miru v Občini Preddvor – prva obravnava
Marko Bohinec pove, da takega odloka na območju naše občine ni. Zaradi določenih stvari, ki jih je potrebno
urediti in so problematične je ta odlok potrebno sprejeti. Med prvim in drugim branjem bo odlok predložen še
Medobčinskemu inšpektoratu v pregled in mnenje.
Določene stvari, kot so globe, je potrebno v sam odlok še dodati po mnenju svetnikov.
Pobude in predloge se naslovi na Občinsko upravo in se jih da v obravnavo Odboru za javni red in mir.
Bergant predlaga, da se vključi še problematika odlaganja smeti okoli košev ter predlaga, da se s tem odlokom
ne omejuje kmetov.
Perko predlaga, da se na področju kontejnerjev za smeti v centru Preddvora postavi kamero.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
175. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini Preddvor v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/7
Odlok o občinskih taksah v Občini Preddvor – prva obravnava
Marko Bohinec pove, da se ta odlok sprejema v prvi obravnavi. Nadaljuje, da je glavna priloga o tarifah taks
in v rdečem poleg že izračuni koliko to dejansko znaša.
Prisotni povedo, da je taksa za plakatiranje visoka.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
176. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o občinskih taksah v Občini Preddvor v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov.)

Ad/8
delo odborov
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Janez Brolih na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
Bergant pove, da je predlog trase za premik daljnovoda v zemljo, že prispel. Sedaj pa ga je potrebno
pregledati.
Jagodic predlaga, se pri prekopih cest, cesta sfreza še dodatnih 30 cm, da kasneje ne pride do poškodb
vozišča. Potrebna je delna preplastitev na robovih. Bergant ob tem dodaja, da se pri popravilih ceste popravi
celotni vozni pas in ne samo po manjših površinah. Predlaga se pregled ceste po enem letu in sanacija
morebitnih poškodb.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Primož Bergant na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
Odbor za pokopališče
Ciril Zorman prisotne seznani z obravnavano tematiko.
KO Tupaliče
Janez Brolih pove kako potekajo dela v Tupaličah in prisotne seznani o obravnavni tematiki.
177. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor se seznani z zapisnikom:
- 14. sestanek Odbora za premoženjsko pravne zadeve;
- 4. sestanek Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo;
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4. sestanek Odbora za pokopališče;
8. sestanek KO Tupaliče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/10
Razno
Župan pove, da je bil danes sestanek na direkciji za ceste na temo projektov na državni cesti Tupaliče – Kokra.
Gre za projekte krožišča v Tupaličah ter avtobusna postaja v Kokri.
Župan nadaljuje, da so župani gorenjskih občin imeli sestanek glede lokacije odvoza smeti in prisotne seznani
s to problematiko.
Pove, da je v OŠ M. Valjavca nov v.d. ravnatelja, v teku pa je že razpis za novega ravnatelja. Predlaga, da se
na naslednji seji kandidati predstavijo.
V zvezi s kočo Jakob se prisotne seznani o prevzemu le te. Jagodic obvesti prisotne o tem, da je bila pripomba
nad gozdno cesto do koče Jakob in da je možnost, da bo inšpekcija to dovozno pot zaprla.
Prisotne se obvesti, da poteka skupna pisarna – urbanistka, svetovalka za gradbena dovoljenja in strokovna
sodelavka občine vsak prvi ponedeljek v mesecu. Predlaga se, da se ta informacija, da kot stalna storitev na
spletni strani.
Župan nadaljuje z novico o električni polnilnici za električna vozila.
Prisotne se obvesti, da je občina gostila goste iz občine Blace in občine Vodnjan. V letošnjem letu se predlaga
srečanje skupnih folklornih skupin.
Berganta zanima zakaj se na PŠ Kokra ne popravi ograja okoli šole? Bohinec pove, da so šoli namenjena
sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in sami razporejajo sredstva. Šolo se obvesti, da je bil problem
izpostavljen na Občinskem svetu.
Preveriti koliko finančnih sredstev dobi TD Kokri.
Bohinec pove, da bo v roku 1 meseca poročila o stanju veljavnih aktov v občini.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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