OBČINA LOŠKA DOLINA

____________________________________________________________________________
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

____________________________________________________________________________
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta občine Loška dolina, ki je bila 21. 12. 2017 s pričetkom
ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mag. Armida Bavec
Franjo Bukovec
Marko Čuk
Milan Jurkovič
Jakob Levec
Janja Mlakar
Branka Palčič
Stanislav Pavlič
Marica Petrič
Janja Sterle
Majda Šraj Mihelčič
Boža Troha
Zdenko Truden

OSTALI PRISOTNI:
1. Občinska uprava:
Bogdan Zevnik, Lidija Novak, Danica Zrim, Daliborka Radovanović Jenc, Nina Komidar Šraj,
Nataša Poje Novak, Emil Mlakar, Andreja Porok
2. Nadzorni odbor: Anton Žnidaršič
3. Poročevalci: Nina Bavdek, Vera Kranjc - Center za socialno delo Cerknica
4. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
5. Javnost: /
Opravičeni: Boris Hribar

Sejo je vodil župan Janez Komidar, pozdravil je prisotne in ugotovil sklepčnost občinskega
sveta. Ob pričetku seje je bilo prisotnih 13 svetnic in svetnikov. Župan je predstavil dnevni red
seje.
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 12.10.2017
2. Pregled realizacije sklepov
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča Cerknica – skrajšani postopek
4. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 – prva obravnava
5. Predlog odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Loška dolina
6. Soglasje k cenam socialnovarstvenih storitev – pomoč družini na domu
7. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2018
8. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča
9. Imenovanje člana in predsednika Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja ter
člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
10. Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaposlovanja in kadrovanja v posrednem
uporabniku javnih sredstev Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

11. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo javnega naročila in izvedbo gradnje
gozdne ceste v Stene
12. Pobude in vprašanja
Občinski svet je sprejel Sklep št. 209
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje 18.
redne seje.

Glasovanje:

Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 1. točki:
Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 12. 10. 2017
Občinski svet je sprejel Sklep št. 210
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 17. redne seje z
dne 12. 10. 2017
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 0
Sklep sprejet

K 2. točki:
Pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi pretekle seje realizirani. Prav tako je realiziran sklep št. 168,
sprejet na 1. izredni seji dne 4.4.2017. Izveden je bil monitoring odpadne vode iz Kovinoplastike
Lož. Vzorci vode so skladni.

K 3. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča Cerknica – skrajšani postopek
Točko je predstavila Danica Zrim.
Zdenko Truden je predstavil mnenje komisije za družbene dejavnosti. Komisija občinskemu
svetu predlaga, da predlog odloka sprejme.
Razprava:
Armida Bavec je vprašala, kakšna je podlaga za odločitev o spremembi odloka ter kakšna
racionalizacija bo zaradi spremembe dosežena.
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Danica Zrim je razložila, da gre za izhodišča, ki so bila sprejeta na vladi. Nekdanji direktor je bil
zaposlen za polni delovni čas, poleg tega pa je imel izplačanih veliko nadur. Na podlagi
spremenjenega odloka se to ne bo moglo dogajati.
Zdenko Truden je pojasnil, da je svet zavoda zaznal nekatere nepravilnosti pri delu direktorja.
Zaposlen je bil za 40 ur tedensko, poleg tega je opravil preveč nadur. Evidence o prisotnosti na
delu niso bile transparentne. Svet zavoda je ustanoviteljicam podal pobude, da se problem
uredi.
Stanislav Pavlič se ni strinjal z določbo 5. člena predlaganega odloka. Po njegovem mnenju ni
nujno, da je direktor zdravstvenega doma ravno zdravnik. V primeru, da bi imel kandidat
drugačno izobrazbo, bi bil lahko zaposlen za poln delovni čas.
Župan je menil, da bi glede na navedeno v zdravstvenem domu potrebovali dva direktorja –
strokovnega in ekonomista. Zaradi tega je predlagana določba smiselna. Občinski svet občine
Cerknica je na spremembo podal pozitivno mnenje.
Armida Bavec je dodala, da bo odlok podprla.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 211
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica v prvi
obravnavi.

Glasovanje:

Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 1
Sklep sprejet
Sklep št. 212

Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.

Glasovanje:

Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 1
Sklep sprejet

K 4. točki:
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 – prva obravnava
Točko je predstavila Lidija Novak.
Zdenko Truden je predstavil mnenje komisije za družbene dejavnosti. Komisija je mnenja, da je
predlog na področju družbenih dejavnosti primeren za nadaljnjo obravnavo.
Branka Palčič je predstavila mnenje komisije za gospodarske dejavnosti. Komisija je mnenja,
da je predlog na področju gospodarskih dejavnosti primeren za nadaljnjo obravnavo.
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Jakob Levec je predstavil mnenje komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja. Komisija je
mnenja, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.
Župan je povedal, da je predlog proračuna investicijsko naravnan, upošteva zakonske podlage.
Izpostavil je dve investiciji. Prva je zagotavljanje novega vodnega vira Čolniči. Skupaj z Občino
Cerknica se bo kandidiralo za evropska sredstva iz naslova kohezije. Drugi projekt je pričetek
izgradnje večnamenske športne dvorane. V proračunu so navedena sredstva, s katerimi se bo
gotovo razpolagalo v začetni fazi. S projektom se bo za sofinanciranje kandidiralo še na treh
razpisih. V kolikor bomo uspešni, se bo znesek zadolževanja zmanjšal.
Razprava:
Armida Bavec je vprašala, ali je potrebno za zadolževanje soglasje Ministrstva za finance. Ali
ga imamo? Ali se je razmišljalo o javno zasebnem partnerstvu? Ali je predvidena obrestna mera
fiksna ali spremenljiva? Kolikšen delež sredstev bo občina s prijavami na razpise še dobila za
sofinanciranje športne dvorane? Glede javnih del jo je zanimalo, če bo možno vključiti nekdanje
delavce KGZ-ja. Glede na to, da se bo preko LAS-a na podlagi projekta »Festival domačih
okusov« kupilo šotor, je vprašala, kakšna je amortizacijska doba šotora, kdo bo skrbel zanj, kdo
ga bo postavljal, kje bo shranjen, kdo bo odgovoren ter kako se ga bo tržilo. Vprašala je še, ali
je nakup vozila za Zdravstveno postajo Stari trg vključen v proračun, ali 600 EUR zadošča za
izvajanje programa regijske varne hiše ter ali gre pri projektu »Medgen II« za nadaljevanje oz.
nadgradnjo programa.
Lidija Novak je odgovorila na vprašanje. Občina za zadolževanje potrebuje soglasje Ministrstva
za finance, vendar se ga pridobi v letu črpanja. Glede na realizacijo prihodkov iz leta 2017, bi bil
znesek odplačevanje kredita predvidoma 260.000 EUR na leto in bi ga odplačevali 20 let.
Predvidena obrestna mera je 6 mesečni Eruibor + 0,7% in ni fiksna.
Bogdan Zevnik je bil glede javno-zasebnega partnerstva mnenja, da ta običajno ni ugoden za
javnega partnerja. Sčasoma se stroški prevalijo na občane. Glede kredita je bil mnenja, da bi le
ta bil z našim angažiranjem lahko bistveno manjši. Društva in ostale organizacije se srečujejo s
problemom najemanja šotorov, zato je LAS kandidiral za pridobitev evropskih sredstev. Projekt
je odobren. Pravila glede oddajanja šotora bo treba še doreči. Zagotoviti bo potrebno ekipo, ki
bo šotor postavljala in bila odgovorna zanj. Šotor bo shranjen na Komunali v Cerknici. Za
trženje šotora bo potrebno sprejeti pravilnik. Za uporabnike šotora bo ta način gotovo ugodnejši.
Župan je povedal, da bo občina kandidirala še na 3 razpise in poskušala pridobiti sredstva za
sofinanciranje športne dvorane. Sodni izvedenec je pregledal projekt. Primerjalne analize
potrjujejo ekonomsko upravičenost projekta. Narejena je bila tudi racionalizacija projekta, tako
je vrednost dvorane 4.300.000 EUR. Glede nakupa avta za zdravstveno postajo, je odgovoril,
da naj zdravstveni dom poda predlog občini, v kolikor potrebujejo pomoč pri sofinanciranju.
Danica Zrim je odgovorila, da so sredstva za 6 delavcev na javnih delih namenjena za plače iz
leta 2017. V letu 2018 so predvidena javna dela za 4 osebe. Pogoj, da se nekdo lahko zaposli
preko javnih del je, da je oseba prijavljena na zavodu za zaposlovanje vsaj 1 leto. Ljudem, ki so
bili zaposleni v KGZ bodo tako do zaposlitve na javnih delih upravičeni šele v letu 2019. Za
program varne hiše se nameni znesek po planu CSD Sežana, kar jim za enkrat zadostuje.
Župan je dodal še, da potekajo aktivnosti, da se reši problem odpuščenih delavcev KGZ-ja in
da se najde novega najemnika oz. podjetje, ki bi prevzelo osnovno oskrbo v Loški dolini in na
Blokah.
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Armida Bavec je predlaga, da se vzame maksimalen znesek kredita in se tako zgradi športno
dvorano, preostanek kredita pa se porabi za obnovo vodovoda. Izrazila je dvom v javno
zasebno partnerstvo pri gradnji doma za starejše ter vprašljivost lokacije gradnje doma.
Župan je odgovoril, da je lokacija določena v občinskem prostorskem načrtu. Glede
medgeneracijskega centra je še odgovoril, da gre za nadgradnjo programa.
Milan Jurkovič se je v imenu SMC-ja strinjal, da se gre v gradnjo športne dvorane. Prosil je za
razlago, za kaj točno so namenjena sredstva v primeru ureditve ceste Lož – Podlož ter kakšni
so načrti za ureditev ceste v prihodnje.
Bogdan Zevnik je razložil, da predstavljajo predvidena sredstva za ureditev ceste Lož – Podlož
predvsem stroške geodetske odmere zemljišč. Cesta poteka po privatnih zemljiščih, tako da se
bo skušalo z lastniki zemljišč poravnati oz jih odkupiti. Mogoče bodo potrebne razlastitve
zemljišč. V nadaljevanju se bo izdelalo OPPN. S postopki se bo pričelo v naslednjem letu.
Jakob Levec je povedal, da bo svetniška skupina NSI proračun podprla. Osebno se je strinjal,
da se občina zadolži za gradnjo športne dvorane. S tem bi tudi upravičili stroške, ki jih je občina
že imela s projektom. Pripomnil je še, da nima pomislekov glede lokacije doma za starejše.
Armida Bavec je predlagala, da se projekt in lokacijo gradnje doma za starejše predstavi
prebivalcem Ograd. Glede zmanjšanja sredstev za občinski svet je pripomnila, da bodo lokalne
volitve šele 3. nedeljo v novembru.
Župan je glede lokacije za dom odgovoril - investitor si je lokacijo ogledal. Projekt naj bi bil
narejen tako, da se vključi v okolje s čim manj posegi. Deluje maksimalno naklonjeno krajanom.
Po mnenju investitorja je lokacija primerna. Za športno dvorano bi na podlagi uspešnega
kandidiranja na razpisih lahko prejeli dodatnih 500.000 do 1 mio EUR sredstev. Obnova
vodovoda je vključena že v tekoči predlog proračuna, tudi v prihodnje se predvideva obnova
vodovoda hkrati z gradnjo kanalizacije.
Stanislav Pavlič se je strinjal s predlogom proračuna. Glede lokacije doma za starejše je
razložil, da so bili načrti nerazumljivo prikazani, zato je prišlo do nesoglasij, sicer pa se
prebivalci Ograd strinjajo z lokacijo.
Boža Troha je povedala, da bo proračun podprla. Glede gradnje doma za starejše občane je
predlagala, da se čim prej skliče Vaški odbor Ograde in se vaščanom razloži dejstva glede
doma.
Župan se je strinjal, da se bo projektna dokumentacija predstavila vaščanom, ko bo narejena.
Sama idejna zasnova pa je že bila predstavljena.
Majda Šraj Mihelčič je vprašala, zakaj je za »hodnik za pešce Marof – Pudob« namenjenih
samo 500 EUR. Kakšni so načrti z investicijo v prihodnje?
Župan je odgovoril - 500 EUR je namenjenih za odkup zemljišča. Gradnja bo sledila takoj, ko
bo občina imela zemljišče v lasti.
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Franjo Bukovec je povedal, da bo proračun podprl.
Truden Zdenko je povedal, da bo proračun podprl. Strinjal se je z nakupom šotora, predlagal
je, da se razmisli še o nakupu kemičnih stranišč. Poudaril je, da športna javnost pričakuje, da
bodo vključeni v postopke izvedbe projektov.
Župan je odgovoril, v celotnem postopku projekta se je priporočila in želje ostalih upoštevalo.
Tudi v prihodnje se bo še usklajevalo.

Občinski svet je sprejel sklep št. 213
Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil s predlogom Odloka o
proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 in meni, da je primeren za
nadaljnjo obravnavo.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 5. točki:
Predlog odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Loška dolina
Točko je predstavila Danica Zrim.
Zdenko Truden je predstavil mnenje komisije za družbene dejavnosti. Komisija občinskemu
svetu predlaga da odlok sprejme v predlagani obliki in po skrajšanem postopku.
Občinski svet je sprejel sklep št. 214
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da se Odlok o postopkih in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina sprejme skladno s
74. členom Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina tako, da se prva in
druga obravnava odloka združita.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

Sklep št. 215
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o postopkih in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina v prvi obravnavi.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
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Sklep št. 216
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o postopkih in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 6. točki
Soglasje k cenam socialnovarstvenih storitev – pomoč družini na domu

Točko je predstavila Nina Bavdek, predstavnica CSD Cerknica. Dodatno je točko predstavila
Danica Zrim.
Zdenko Truden je predstavil mnenje komisije za družbene dejavnosti. Komisija predlaga
občinskemu svetu da predlagane cene potrdi.
Razprava:
Janja Sterle je vprašala, kakšne so možnosti celodnevne oskrbe upravičencev. Izvajalke
pomoči na domu so pri posameznem uporabniku le kakšno uro.
Nina Bavdek je razložila, da bi bilo to že dnevno varstvo, ki pa ga je s trenutnim številom
zaposlenih nemogoče izvajati. Trenutno traja pomoč na domu maksimalno 1,5 ure. Možnost
dnevnega varstva izvaja DEOS.
Stanislav Pavlič je povedal, da predlogov ne bo podprl. Ura je dražja kot celodnevno varstvo v
domu.
Danica Zrim je odgovorila, da so cene izračunane v skladu s pravili in metodologijo. Gre za
nadstandardno storitev, ki se pokriva skoraj v celoti iz proračuna. Enako je v vsej državi.
Milan Jurkovič se je strinjal z mnenjem g. Pavliča, vendar je potrebno rešitev iskati na ravni
države.
Stanislav Pavlič je predlagal, da se na Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve naslovi
pobudo za rešitev omenjene problematike.
Nina Bavdek se je načeloma strinjala, da je cena problem. Razložila je, da največji strošek
predstavlja strošek dela. Zraven tega je še povračilo potnih stroškov.
Župan je povzel, da CSD Cerknica poda pobudo na ministrstvo, da se popravi sistemska
napaka. Občina bo pobudo podprla.
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Majda Šraj Mihelčič je glede kilometrine predlagala, da se preračuna, če ne bi bil smotrnejši
nakup lastnega avtomobila namesto plačila kilometrin.
Nina Bavdek - vse oskrbovalke uporabljajo svoja vozila. Potrebovali bi 10 službenih avtov, kar
pa je nemogoče.
Armida Bavec je povedala, da bo predlog podprla. Predlagala je, da CSD poda pobudo na
ministrstvo, občina pa nastopi preko SOS-a in ZOS-a, da se zadevo racionalizira.
Občinski svet je sprejel sklep št. 217
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da znaša cena urne postavke
neposredne socialne oskrbe 22,18 EUR.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 9
Proti: 1
Sklep sprejet

Sklep št. 218
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da znaša cena stroškov vodenja
neposredne socialne oskrbe 395,46 EUR mesečno.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 11
Proti: 1
Sklep sprejet

Sklep št. 219
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da znaša cena neposredne
socialne oskrbe, ki jo plača upravičenec 5,00 EUR na uro.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 1
Sklep sprejet

Sklep št. 220
Cene socialno varstvenih storitev začnejo veljati, ko jih potrdi Občinski svet
občine Loška dolina, uporabljajo pa se od 01.01.2018 dalje.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 11
Proti: 1
Sklep sprejet
Ob 20.10 je župan odredil 15 minut odmora. Predstavnice CSD-ja so zapustile sejo.
Seja se je nadaljevala ob 20.25. Ob nadaljevanju seje je prisotnih 13 svetnic in svetnikov.
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K 7. točki
Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2018
Točko je predstavila Danica Zrim.
Zdenko Truden je predstavil mnenje komisije za družbene dejavnosti. Komisija predlaga
občinskemu svetu, da predlog potrdi.
Občinski svet je sprejel sklep št. 221
Občinski svet občine Loška dolina sprejme letni program ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2018
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
K 8. točki
Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča
Točko je predstavila Daliborka R. Jenc.
Jakob Levec je predstavil mnenje Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja. Komisija
predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa potrdi.
Občinski svet je sprejel sklep št. 222
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme sklep o brezplačnem prenosu
zemljišča s parc. št. 285/82 k.o. 1648 Kozarišče.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 9. točki
Imenovanje člana in predsednika Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja ter
člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Točko je predstavila Majda Šraj Mihelčič, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanje. S soglasjem večine članov predlagajo, da se v obe komisiji kot član imenuje ga
Boža Troha. Za predsednika komisije za komunalo predlagajo Jakoba Levca, ki je v odsotnosti
predsednika komisije že predsedoval sejam.

Razprava:
Armida Bavec je predlagala, da vse funkcije prevzame ga. Boža Troha.
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Občinski svet je sprejel sklep št. 223
Občinski svet Občine Loška dolina za člana Komisije za komunalo,
prostor in varstvo okolja imenuje go. Božo Troha.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 0
Sklep sprejet
Sklep št. 224
Občinski svet Občine Loška dolina za predsednika Komisije za komunalo,
prostor in varstvo okolja imenuje g. Jakoba Levca.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 0
Sklep sprejet

Sklep št. 225
Občinski svet Občine Loška dolina za člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje go. Božo Troha.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 12
Proti: 0
Sklep sprejet

K 10. točki
Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaposlovanja in kadrovanja v posrednem
uporabniku javnih sredstev Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Točko je predstavil Anton Žnidaršič, predsednik Nadzornega odbora Občine Loška dolina.
Občinski svet je sprejel sklep št. 226
Občinski svet občine Loška dolina je obravnaval poročilo Nadzornega
odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru zaposlovanja in
kadrovanja v posrednem uporabniku javnih sredstev Osnovni šoli heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet
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K 11. točki
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo javnega naročila in izvedbo
gradnje gozdne ceste v Stene
Točko je predstavil Anton Žnidaršič, predsednik Nadzornega odbora Občine Loška dolina.
Razprava:
Pavlič Stanislav in Milan Jurkovič sta bila mnenja, da bi bile ugotovitve nadzornega odbora
drugačne, če bi jim občinski svet omogočil izvedenca.
Župan je povedal, da je na obe priporočil iz osnutka poročila podal ugovor. V končnem poročilu
odzivno poročilo ni upoštevano. Pri javnem naročilu se je delalo v skladu z zakonodajo. Prav
tako je edini uveljavljen postopek pri izvajanju investicij občine, da se izvede javno naročilo na
podlagi Zakona o javnem naročanju. Nadzornemu odboru se je predalo vso dokumentacijo, s
katero je razpolagala občina.
Občinski svet je sprejel sklep št. 227
Občinski svet občine Loška dolina je obravnaval poročilo Nadzornega
odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru nad izvedbo
javnega naročila in izvedbo gradnje gozdne ceste v Stene.
Glasovanje:
Prisotnih: 13
Za: 13
Proti: 0
Sklep sprejet

K 12. točki
Pobude in vprašanja
Milan Jurkovič je glede zimske službe povedal, da je naloga komunale, da koordinira
izvajanje zimske službe. Dogaja se namreč, da pluženje in posipanje ni usklajeno.
Stanislav Pavlič je vprašal, zakaj se ne pluži več do Zrimškovih oz. Frankovičevih na
Ogradah.
Seja se je zaključila ob 20.55.
Pripravila:
Andreja Porok

Župan občine Loška dolina
Janez Komidar
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