ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta občine Loška dolina, ki je bila 4.2.2016, s pričetkom ob
18. uri, v gasilski sejni sobi v Starem trgu.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Mag. Bavec Armida
2. Bukovec Franjo
3. Čuk Marko
4. Hribar Boris
5. Jurkovič Milan
6. Komidar Frančišek
7. Levec Jakob
8. Mihelčič Šraj Majda
9. Mlakar Janja
10. Palčič Branka
11. Pavlič Stanislav
12. Troha Boža
13. Truden Zdenko
OSTALI PRISOTNI:
1. Občinska uprava:
- Komidar Šraj Nina
- Novak Lidija
- Porok Andreja
- Radovanović Jenc Daliborka
- Zevnik Bogdan
- Zrim Danica
2. Nadzorni odbor: Žnidaršič Anton
3. Poročevalci:
- Burkeljca Maja, V prostoru d.o.o.
- Pogačnik Katarina, Envirodual d.o.o.
4. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
5. Javnost: /
Opravičeni: Sterle Janja
Pred sejo so člani občinskega sveta na mizo prejeli naslednje gradivo: besedilo Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Loška dolina z upoštevanjem podanih amandmajev.
Sejo je vodil podžupan Jakob Levec, pozdravil je prisotne in ugotovil sklepčnost občinskega
sveta. Ob pričetku seje je bilo prisotnih 13 svetnic in svetnikov.
Predlogov za razširitev dnevnega reda ali za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
Jakob Levec je prisotnim predstavil dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje, z dne 23.12. 2015
2. Pregled realizacije sklepov
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina – druga obravnava
4. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2016 – druga obravnava
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5. Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020
6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2016
7. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2016
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta (LEK) in njihovih učinkih v letu 2015 in plan dela za leto 2016
9. Pobude in vprašanja
Občinski svet je sprejel Sklep št. 107
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje 9.
redne seje.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
K 1. točki:
Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 23.12.2015
Občinski svet je sprejel Sklep št. 108

Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 8. redne
seje z dne 23.12.2015.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
K 2. točki:
Pregled realizacije sklepov
Jakob Levec je povedal, da so vsi sklepi 8. redne seje realizirani.
K 3. točki:
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina – druga obravnava
Točko je predstavila Maja Burkeljca, V prostoru d.o.o..
Na predlagano točko je Svetniška skupina SD pravočasno vložila 9 amandmajev. Jakob
Levec je prebral amandmaje in odprl razpravo.
Stanislav Pavlič je povedal, da prvi amandma vsebuje popravke na podlagi resolucije o
normativni dejavnosti, ki predpisuje, kako se pravne akte dopolnjuje. Ostali amandmaji
zajemajo nomotehnične spremembe. Predlagal je, da se v povezavi z amandmajem št. 6
sprejme še dodatno dva podamandmaja in sicer se v 1. odstavku št. 7 nadomesti s št. 6;
nova točka, ki je napisana kot št. 8, se nadomesti s št. 7. V amandmaju št. 9. je predlagal, da
se črta 8. člen, ki posega v nek drug akt, ki je že bil sprejet na občinskem svetu in je že
objavljen.
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Jakob Levec je povedal, da župan in občinska uprava podpirajo amandmaje. Predlagal je, da
se glasuje v kompletu o vseh 9-ih amandmajih, vključno z dodatnima amandmajema, ki jih je
g. Pavlič podal na seji.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 109
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da se glasuje o vseh
predlaganih amandmajih hkrati.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
Armida Bavec je obrazložila svoj glas. Predlog odloka bo podprla. Obrazložila je svoj predlog
glede oprostitev plačila komunalnega prispevka, ki ga je podala na prvi obravnavi. Želela je,
da se v odlok doda oprostitev plačila za samostojne podjetnike, ki svojo dejavnost opravljajo
v svoji hiši oz naj bi o vsakokratnih oprostitvah plačila odločal občinski svet. S tem bi podprli
podjetnike začetnike in razvoj podjetništva v Loški dolini. Predlagala je, da se pred
sprejemom naslednjega proračuna svetnike seznani o številu oprostitev.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 110
Občinski svet občine Loška dolina sprejme predlagane amandmaje na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
Občinski svet je sprejel sklep št. 111
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loška
dolina
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
Ob 18.13 se je seje udeležila ga. Katarina Pogačnik; ga. Maja Burkeljca je sejo zapustila.
K 4. točki:
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2016 – druga obravnava
Točko je predstavila Lidija Novak.
Jakob Levec je povedal, da sta bila s strani Svetniške skupine SD pravilno vložena dva
amandmaja. Prebral je prejeta amandmaja in odprl razpravo.
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Stanislav Pavlič je razložil amandmaja. Vložili so jih z namenom, da gasilcem ne bo potrebno
nabirati prostovoljnih prispevkov za opremo. Po njegovem mnenju je PGD Iga vas najbolj
aktivno gasilsko društvo v Loški dolini. Njegova vloga pride do izraza predvsem ob poplavah.
Za delo, ki ga izvajajo prostovoljno, potrebujejo primerno opremo. Z dodatnimi sredstvi bi v
novo gasilsko vozilo vgradili novo opremo.
Bogdan Zevnik je občinskemu svetu prestavil stališče župana in občinske uprave in sicer, da
se amandmajev ne sprejme. Povedal je, da je s PGD Iga vas in Gasilsko zvezo Loška dolina
že dogovorjeno financiranje nakupa opreme. Po dosedanjih informacijah ima nakup in
nadgradnja gasilskega vozila že zaprto finančno konstrukcijo. Druga stvar je, da amandmaja
nista pravilno kreirana. Z enim amandmajem predlagatelj sredstva na eni postavki poveča,
medtem, ko jih z drugim amandmajem v drugi postavki zmanjša. Do problema bi prišlo, če bi
bil potrjen le eden od amandmajev. Poleg tega drugi amandma za 10.000 EUR zmanjšuje
sredstva na postavki »Vzdrževanje gozdnih cest«, ki zajema namenska sredstva, ki jih bo
občina prejel od države na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda in jih je
možno porabiti izključno za gozdne in občinske lokalne ceste.
Franjo Bukovec je povedal, da sta Gasilska zveza Loška dolina in PGD Iga vas že
dogovorjena za sredstva. Bil je mnenja, da se skuša na hrbtih gasilcev pridobivati politične
točke, zato amandmaja ne bo podprl.
Občinski svet je glasoval o amandmaju št. 1
07039002 Protipožarna varnost; 07005 Sofinanciranje nabave gasilske opreme, se
znesek »119.000 €« nadomesti z zneskom »139.000«.
Glasovanje: Prisotnih: 13
Za: 3
Proti: 9
Amandma ni bil sprejet
Občinski svet je glasoval o amandmaju št. 2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest; 11002 Vzdrževanje gozdnih cest,
znesek »349.000« se nadomesti z zneskom »339.100 €«.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest; 13008 Zimska služba,
znesek »120.000 €« se nadomesti z zneskom »110.000 €«.
Glasovanje: Prisotnih: 13
Za: 3
Proti: 9
Amandma ni bil sprejet
Stanislav Pavlič je obrazložil svoj glas. Povedal je, da SD ne nabira političnih točk na plečih
gasilcev. Seznanjen je bil s tem, kaj je bilo z gasilci dogovorjeno in ve koliko denarja jim še
manjka. Proračuna zato bo podprl.
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Občinski svet je sprejel sklep št. 112
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o proračunu občine Loška
dolina za leto 2016.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 1
Sklep sprejet
Občinski svet je sprejel sklep št. 113
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine Loška dolina za leto 2016.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
K 5. točki
Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020
Točko je predstavila Danica Zrim.
Predlagan pravilnik je obravnavala Komisija za gospodarske dejavnosti. Mnenje komisije je
predstavila Branka Palčič. Komisija je sklenila, da se pravilnik spremeni, če se bo pojavila
potreba po dodatnih ukrepih v kmetijstvu, sicer pa komisija predlaga občinskemu svetu, da
pravilnik sprejme.
Razprava:
Stanislav Pavlič je imel pripombo glede nomotehničnega pisanja. V obrazložitvah gradiva je
zapisano, da se je konec leta 2014 iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju
kmetijstva. Po njegovem mnenju je brezpredmetno, da v pravilniku piše, da prenehajo veljati
ukrepi, ki jim je že tako potekel rok veljavnosti, zato je predlagal, da se črta 21. člen
pravilnika.
Danica Zrim se je strinjala, da mogoče člen ni nujen. Glede na to, da je občina dobila tak
osnutek pravilnika in je njegova vsebina potrjena s strani Ministrstva za finance in Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bila mnenja, da 21. člen lahko ostane v pravilniku.
Občinski svet je sprejel sklep št. 114

Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje
2016-2020.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
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K 6. točki
Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2016
Točko je predstavila Danica Zrim. Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel sklep št. 115

Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Letni program ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2016.
Glasovanje:

Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 7. točki
Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2016
Točko je predstavila Danica Zrim. Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel sklep št. 116

Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Letni program športa občine Loška dolina
za leto 2016.
Glasovanje:

Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 8. točki
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta (LEK) in njihovih učinkih v letu 2015 in plan dela za leto 2016
Točko je predstavila Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.. Razprave ni bilo.
Občinski svet je sprejel sklep št. 117
Sprejme se letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih v letu 2015 in
plan dela za leto 2016.
Glasovanje: Prisotnih: 13
Za: 11
Proti: 0
Sklep sprejet
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K 9. točki
Pobude in vprašanja
Armida Bavec je podala 2 pobudi. V povezavi s proračunom za leto 2017 je predlagala, da
se pripravi strategijo razvoja podjetništva za leto 2017. Druga pobuda se navezuje na Javni
zavod Snežnik in Medgeneracijski center Gaber. Potrebno je narediti poslovni načrt, kako se
bo ta zadeva začela dolgoročno pokrivati oziroma se bo dejavnost sama razvijala naprej.
Zmotila jo je modra cona za banko, kjer je dovoljeno parkirati do 20 minut. Na parkirnih urah
se 20 minut ne da označiti. Predlagala je, da se parkiranje prilagodi na 15 ali 30 minut.
Branka Palčič je vprašala, kdo je odgovoren za red in snago po posameznih vaseh v Loški
dolini. Vprašala je še, ali je bila poslana pobuda na Elektro Ljubljana glede daljnovoda pri
zdravstvenem domu.
Jakob Levec je odgovoril, da bo informacijo glede daljnovoda podana na naslednji seji.
Glede reda in čistoče na javnih površinah je odgovorna lokalna skupnost. Za odvoz
zabojnikov je pristojna komunala, za privatna zemljišča pa odgovarjajo lastniki sami.
Bogdan Zevnik je dodal, da je za čistočo odgovoren vsak zase. Na javnih površinah je za
čistočo dolžna poskrbeti lokalna skupnost. Za to ima občina javno službo. Podobno je s
kosovnim odvozom. Za privatna zemljišča so odgovorni lastniki sami.
Seja se je zaključila ob 18.55.
Pripravila:
Andreja Porok

Župan občine Loška dolina
Janez Komidar
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