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
9. redne seje Občinskega sveta občine Loška dolina, ki je bila 23. 01. 2020 s pričetkom ob
18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lojze Škulj
Mag. Armida Bavec
Janja Urbiha
Stanislav Sterle
Vojko Mlakar
Janja Sterle
Romana Zakrajšek

OSTALI PRISOTNI:
1. Občinska uprava:
Bogdan Zevnik, Daliborka Radovanović Jenc, Nataša Poje, Danica Zrim, Dragana Trivunčević,
Lidija Novak
2. Predsednik Nadzornega odbora: /
3. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
4. Poročevalci: Medobčinski inšpektorat in redarstvo: Roman Stare, Gasilska zveza Loška dolina:
Boris Koren, Policijska postaja Cerknica: Boštjan Paternost, Uprava za zaščito in reševanje
Postojna: Albert Trobec
Opravičeni: Milan Jurkovič

Sejo je vodil župan Janez Komidar, pozdravil je prisotne in ugotovil sklepčnost Občinskega
sveta. Ob pričetku seje je bilo prisotnih 7 svetnic in svetnikov. Župan je vprašal ali je kdo za umik
katere od točk oziroma razširitev dnevnega reda.
Župan je dal na glasovanje dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 8. redne seje, z dne 19.12. 2020
Pregled realizacije sklepov
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 – druga obravnava
Letni program športa v občini Loška dolina za leto 2020
Imenovanje predstavnika v svet Območne izpostave Cerknica Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
6. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina
7. Informacija vseh pristojnih služb za varnost in zaščito prebivalcev, o stanju in dogodkih v
preteklem letu na območju občine Loška dolina
8. Pobude in vprašanja

Občinski svet je sprejel Sklep št. 92
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje 9. redne
seje.

Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 7
Proti: /
Sklep sprejet

Armida Bavec je vprašala, kje je gradivo za 7. točko, saj se potrjuje dnevni red z gradivom.
Zupan je odgovoril, da gradiva ni, ker gre le za informacijo vseh pristojnih služb. V gradivu je
navedeno, da bo informacija podana ustno na seji Občinskega sveta.
Armida Bavec je ponovno opozorila, da se sprejema dnevni red z gradivom ter, da informacija
ustno na seji ni gradivo.
K 1. točki:
Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 19.12.2019
Župan je odprl razpravo na zapisnik.
Pripombe na zapisnik so bile podane s strani svetnice Armide Bavec. Zapisnik se dopolni.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 93
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik s predlaganimi
dopolnitvami svoje 8. redne seje z dne 19.12.2019.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 7
Proti: 0
Sklep sprejet

K 2. točki:
Pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi pretekle seje realizirani.

K 3. točki
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 – druga obravnava
Točko je predstavila Lidija Novak.
Župan je povedal, da je glede predlogov in pripomb že na 8. redni seji, v obrazložitvi zavzel
stališča kateri predlogi in katere dopolnitve se upoštevajo in katere se ne upošteva. Upoštevajo
se naslednji predlogi: izdaja dodatne številke glasila Obrh iz 5 na 6 številk zato se proračunska
postavka poveča za 4.500,00 EUR, javna dela – povečanje za 3.300,00 EUR, vzdrževanje
gozdnih cest – povečanje za 9.500,00 EUR, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in
čistilnih naprav – 10.000,00 EUR, plačilo računov za električno energijo na novo izgrajenih
črpališčih - 20.000,00 EUR, potreba po zamenjavi črpalk in podpornih elementov ter povečanje
za 50.000,00 EUR za dokončanje kanalizacijskega omrežja Pudob, gradnja in vzdrževanje
vodovodnih sistemov – za vzdrževanje agregata se doda 3.650,00 EUR, obnova vodovodnega
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omrežja Viševek-Vrhnika-Žaga – za dokončanje investicije se nameni 96.400,00 EUR , obnova
vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož sredstva se zmanjšajo za 200.000,00 EUR ter se jih
predvidi v naslednjem proračunskem obdobju, doda se nov NRP »Investicijsko vzdrževanje
vodovodnih sistemov« v znesku 20.000,00 EUR, tekoče vzdrževanje stanovanj se povečajo
sredstva za 3.600,00 EUR, nakup zemljišč se poveča za 1.050,00 EUR, postavka 17001 se
poveča za 3.700,00 EUR, postavka 18006 upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
se poveča za 15.000,00 EUR, doda se postavka »Gradnja športnih objektov«, nameni se
15.000,00 EUR za pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije, doda se NRP dokončanje
nogometnega igrišča v vrednosti 30.000,00 EUR, tekoče proračunske rezerve – postavka se
poveča za 3.558,75 EUR zaradi uskladitve bilance. Vse ostale podane pripombe in pobude ki so
bile še podane se ne upoštevajo.
Povedal je, da so na predlog proračuna vloženi amandmaji. Prvi amandma je vložen s strani
svetnika Mlakar Vojka ter amandmaji od št. 1 do št. 17, ki jih je vložila svetnica ga. Bavec.
Amandma (Mlakar):
1805 - Šport in prostočasne dejavnost
18059001 – Programi športa
18029 – Gradnja športnih objektov
V proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 se na postavki 18029 – Gradnja športnih objektov sredstva
povečajo za 25.000 EUR tako da so celotna sredstva na tej postavki 70.000 EUR.
Sredstva v višini 15.000,00 € se namenja z pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije za športno
dvorano, za dokončanje nogometnega igrišča z umetno travo pri OŠ v Starem trgu pri Ložu pa 55.000,00
€.
Sredstva se prerazporedijo iz postavk:
13008 Zimska služba v višini 15.000,00 € in
13013 – Investicije v cestno infrastrukturo na državnih cestah (ob065-19-0094 Izgradnja
prehoda za pešce v Ložu) v višini 10.000,00 €

Župan je predlagatelja prosil za obrazložitev.
Vojko Mlakar je povedal, da je amandma vložen, ker je bilo v prvem predlogu proračuna
namenjeno le 30.000,00 EUR za dokončanje nogometnega igrišča, kar po oceni nebi bilo dovolj.
Igrišče z umetno travo bi bilo nekoliko dražje, kar pa na dolgi rok predstavlja cenejše vzdrževanje.
Predlagano je bilo, da se postavka »gradnja športnih objektov« dopolni in sicer z dokončanjem
nogometnega igrišča z umetno travo, tako kot je bilo že sprejeto v prejšnjem mandatu.
Župan je povedal, da ne odobrava umetnih materialov, ker smatra, da je naravna površina
primernejša. Tudi nekateri športni strokovnjaki si niso enotni glede uporabe umetnih materialov.
Vrednost same izgradnje je pretirana, ker sama investicija se močno povečuje, športniki pa ne
pridobivajo na času uporabe v poznem jesenskem času in zgodnjem pomladanskem času. Gre
za sorazmerje med plusi in minusi. Ker je 10.000,00 EUR izločenih iz investicije prehod za pešce
v Ložu je želel seznaniti, da je dokončna izvedba tega projekta vprašljiva.
Župan je odprl razpravo.
Vojko Mlakar je povedal, da je bilo zopet poudarjeno, da je igranje na naravni travi bolj primerno
in sicer v članku iz leta 2014. Za primerjavo je navedel besedilo članka o primernosti umetne trave
ter, da obstaja nevarnost za poškodbe tako na umetni kot na naravni travi.
Lojze Škulj je povedal, da je komentar, ki ga je želel predstaviti že povedal župan. Sam je proti
igrišču z umetno travo. Povedal je, da je dobra stran umetne trave le v tem, da je ni potrebno
kositi, vzdrževanje umetne trave je kar drago. Sama investicija je skoraj še enkrat dražja. Omenil
je, ali se je kdo vprašal ali je to rakotvorno, povedal je da se površina pri visokih temperaturah
ogreje in da je težko na takšni površini stati kaj šele igrati. Dodal je, da bo glasoval proti.
Armida Bavec je povedala, da ima tudi sama pomisleke glede umetnih materialov po drugi strani
pa verjame uporabnikom. Pozanimala se je, da športniki, ki izvajajo aktivnosti na umetni travi to
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zadevo v Loški dolini podpirajo. Kdor ne želi uporabljati umetne trave lahko uporablja druge
površine. Trenutni nikjer na svetu ni zaslediti, da je umetna trava prepovedana kot rakotvorna.
Zanimivo je, da imajo vsi večji klubi treninge na umetni travi. Vsi podpirajo gradnjo igrišč z umetno
travo (Nogometna zveza Slovenije, UEFA, FIFA), prav tako imajo na Hrvaškem v turističnih
kampih umetno travo. Površina kamor naj bi položili umetno travo je izključno nogometno igrišče
in ni bila nikoli predvidena za igrišče za otroke. Vprašala je če se nasprotuje umetni travi zakaj se
potem otroke iz Loške doline vozi na treninge v Koper in Radomlje, kjer je izključno umetna trava,
zakaj je v Grahovem sprejemljiv umetni tepih na teniškem igrišču, zakaj pri Osnovni šoli Cerknica
načrtujejo položitev umetne trave. Amandma bo podprla, ker to želijo in podpirajo športniki in
prav tako vsi okoličani, kamor se vozijo otroci. Prav je, da je tudi pri nas igrišče z umetno travo.
Če se ugotovi, da je življenjska doba 5 do 6 let ob redni uporabi 8 ur na dan, če pa je manj pa se
podaljša in redno vzdržuje. Verjame, da bodo na trgu čez 10 že novi in boljši materiali in takrat se
lahko razmišlja o zamenjavi. Komentirala je tudi članek Zahoviča in dodala, da bo amandma
podprla.
Janja Urbiha je povedala, da bo amandma podprla ker je Komisija za družbene dejavnosti že na
prejšnji seji predlagala to postavko. Zneska komisija ni predlagala, ker meni, da je potrebno
znesek določiti na podlagi predračunov. Težko je primerjati, če ni konkretnih rešitev. Na postavitev
umetne trave gleda z vidika, ko se na naravni travi ne da igrati zaradi vremenskih razmer.
Povedala je, da si ne predstavlja, da bi otroci in športniki hodili igrati na umetno travo poleti ko je
vroče. Ne vidi smisla, da se še eno igrišče naredi z naravno travo. Kar si misli o investiciji prehod
za pešce je povedala že na prejšnji seji.
Janja Sterle je povedala, da je tudi sama za naravne materiale, po podani obrazložitvi, pa vidi, da
obstajajo že boljši materiali, kot so bili leta nazaj. Povedala je, da je umetno travo redno vzdrževati
in čistiti. Imela je pomisleke glede prerazporeditve sredstev zato se bo pri glasovanju vzdržala.
Župan je dal predlog amandmaja na glasovanje.
Postavka 18029 – Gradnja športnih objektov se spremeni do višini 70.000,00 EUR z
prerazporeditvijo sredstev 15.000,00 EUR iz postavke Zimska služba in 10.000,00 EUR iz
postavke Izgradnja prehoda za pešce v Ložu.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 94
Občinski svet občine Loška dolina sprejme amandma na predlog odloka o
proračunu Občine Loška dolina za leto 2020:
Sredstva na postavki 18029 »Gradnja športnih objektov« se povečajo na
70.000,00 EUR s prerazporeditvijo
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 5
Proti: 1
Amandma je sprejet

Armida Bavec je povedala, da umika amandmaje od št. 1 do 4 in od št. 7 do 10 ostali ostanejo.
Amandma št. 1
v odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 4. členu za tretjim odstavkom, doda besedilo:
»S vsako spremembo mora župan seznaniti občinski svet na način, da mu na prvi naslednji seji po spremembi, v
pisni obliki predloži celoten tabelarični del proračuna, s trenutno realizacijo in s vsemi popravki in obrazložitvami
sprememb.«
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Amandma št. 2
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 4. členu za novim četrtim odstavkom, v novem petem
odstavku besedilo iz :
»Župan s poročilom…«
spremeni v
»Župan izdela poročilo…«

Amandma št. 3
v odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 4. členu za popravljenim petim odstavkom doda
besedilo:
»Polletno poročilo župan občinskemu svetu predloži najkasneje do 15.7, poročilo pa občinski svet obravnava kot
točko dnevnega reda na prvi naslednji seji občinskega sveta.«

Amandma št. 4
v odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 4. členu zadnji stavek nadaljuje z besedilom:
»in o tem pisno poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji po izvedeni spremembi.«

Amandma št. 7
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 6. členu prvi stavek v sedmem odstavku , se nadaljuje z
besedilom:
» do spremembe 5% vrednosti projekta.«

Amandma št. 8
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 6. členu v sedmem odstavku med prvim in drugim
stavkom se doda novo besedilo:
» Spremembo vrednosti projekta od 5,01- 50%, mora župan predhodno v vednost posredovati Nadzornemu odboru
občine Loška dolina.«

Amandma št. 9
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 6. členu v sedmem odstavku se spremeni zadnji stavek
iz:
» Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih programov
za obdobje 2020-2023 in doda ali spremeni vire financiranja posameznih NRP projektov.«
Spremeni tako, da se glasi:
» Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi v
Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023. Župan lahko, na podlagi sklepa občinskega sveta, doda ali
spremeni vire financiranja posameznih NRP projektov.«

Amandma št. 10
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 6. členu v desetem odstavku izbriše besedilo:
» ter zaradi drugih utemeljenih razlogov«.

Župan je nadaljeval s predstavitvijo ostalih predlaganih amandmajev.
Amandma št. 5:
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 5. členu znesek
»6000 EUR«
spremeni v
»500 EUR«.
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Župan je povedal, da bo sprememba imela vpliv na delovanje društev in javnih zavodov, ker sedaj
dobijo sredstva v enkratnem znesku. Smatra da bi to otežilo delovanje društvom. S sprejemom
amandmaja pa bi društva sredstva dobila po 12-tinah.
Vojko mlakar je prosil za konkretnejše pojasnilo kaj je predlagateljica z amandmajem predvidela
oziroma razmišljala.
Armida Bavec je povedala da 6.000,00 pomeni da so lahko nakazana v enkratnem znesku lahko
pa se nakaže po delih. Če društva dobijo sredstva na začetku leta je to sprejemljivo, če pa bi
sredstva prejela konec leta pa bi to predstavljalo problem.
Danica Zrim je povedala da 5. člen govori, da se proračunskim uporabnikom tekoči transferi
dodeljujejo po razpisu. Običajno vsa društva dobijo za vse programe, ki se izvajajo skozi celo
leto najkasneje v mesecu juniju, če pa je razpis končan prej pa ta sredstva prejmejo že prej.
Sredstev nikoli ne dobijo konec leta oziroma v mesecu decembru. Prav tako tudi javni zavodi
dobijo sredstva za tekoče transfere. Ne vidi namena tega amandmaja.
Lidija Novak je povedala, da se z Odlokom o proračunu podrobneje opredelijo pravila. Ko društva
dobijo sredstva na razpisu, ta člen je bil napisal ravno zato, da se je društvom lahko dalo sredstva
glede na likvidnost.
Armida Bavec je povedala, da če društva res dobijo sredstva potem umika amandma.
Župan je povedal, da je 5. amandma umaknjen in prešel na naslednji 6. amandma.
Amandma št. 6
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 6. členu prvi stavek nadaljuje z besedilom:
», vendar mora pred tem, ne glede na vrednost projekta, izdelati DIIP in ga še pred razpisom javnega naročila
posredovati v vednost nadzornemu odboru občine Loška dolina.«

Bogdan Zevnik je povedal, da državna uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije natančno opredeljuje kdaj je potrebno izdelati DIP in kdaj drug
dokument. V 4. členu te uredbe so definicije točno napisane. Nadzorni odbor nima pristojnosti
pri sprejemu in izvrševanju proračuna, zato bi taka določba pomenila nedovoljen poseg v
pristojnost organa. Nadzorni odbor pregledovanja in seznanitve z investicijsko dokumentacijo
nima v svojih letnih programih nadzora, prav tako ni njihova pristojnost, da bi kar koli sprejemali
kar se tiče investicijske dokumentacije. Kar se tiče samega pregleda investicijske dokumentacije
pa nasploh presega z zakonom opredeljene naloge in pristojnosti, ki jih ima Nadzorni odbor.
Povzel je, da s sprejetjem tega amandmaja bi posegali v državno uredbo. Amandma je
pomanjkljiv saj govori samo o DIP-ih medtem ko je investicijska dokumentacija tudi investicijski
program in pred investicijska zasnova, ki boj podrobno opredeljujeta samo investicijo.
Župan je povedal, da ima Nadzorni odbor v času investicije in po zaključku investicije pravico
pregledati vso dokumentacijo.
Armida Bavec je zaprosila konkretno razlago državne uredbe kaj posega ali je napisano, da nad
100.000,00 EUR ni potrebno DIP-a. Občinski svet lahko reče, da se tudi za 50.000,00 EUR dela
DIP. Želela je izvedeti konkretno kakšno nalogo ta amandma nalaga Nadzornemu odboru in kaj
bo s tem naredil.
Bogdan Zevnik je povedal, da se sprašuje kakšen namen ima, Nadzornemu odboru naj se pred
začetkom javnega razpisa posreduje dokumentacija in ne ve kaj naj bi Nadzorni odbor s tem
delal. Nadzorni odbor nima pristojnosti in vpliva.
Armida Bavec je povedala, da bo Nadzorni odbor delal kar bo hotel. Nima pa nobene obveznosti
karkoli narediti.
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Župan je dal na glasovanje 6. amandma.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 95
Občinski svet občine Loška dolina sprejme amandma na predlog odloka o
proračunu Občine Loška dolina za leto 2020:
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 6. členu prvi
stavek nadaljuje z besedilom:
», vendar mora pred tem, ne glede na vrednost projekta, izdelati DIIP in ga še
pred razpisom javnega naročila posredovati v vednost nadzornemu odboru
občine Loška dolina.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 3
Proti: 2
Amandma je sprejet

Amandma št. 11
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 8. členu v drugem odstavku besedilo:
» Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 0 EUR«.
spremeni v
»Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 38.342 EUR«.

Lidija Novak je povedala, da je bilo to že pojasnjeno v odgovoru zakaj se tega predloga ni
upoštevalo. Podala je ponovno pojasnitev.
Armida Bavec je povedala, če je potem možno, da se dobijo dodatna sredstva umika amandma.
Amandam št. 12
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 9. členu številka:
» 1000 EUR«
spremeni v
»500 EUR«.

Župan je povedal, da ni dodatnega komentarja s strani občinske uprave.
Lidija Novak je povedala, da se znesek določi v Odloku o proračunu. Ta člen do sedaj še ni bil
nikoli porabljen. 77. člen Zakona o javnih financah navaja da lahko župan na prošnjo dolžnikov
odloži plačilo, dovoli obročno plačilo ali spremeni predvideno dinamiko plačil dolga. Župan lahko
odpiše ali delno odpiše višino dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali
da terjatve ni mogoče izterjati.
Župan je dal na glasovanje 12. amandma.
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Občinski svet je sprejel Sklep št. 96
Občinski svet občine Loška dolina sprejme amandma na predlog odloka o
proračunu Občine Loška dolina za leto 2020:
V odloku o proračunu občine Loška dolina za leto 2020 se v 9. členu spremeni
številka:
»1.000,00 EUR spremeni v 500,00 EUR«.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 6
Proti: /
Amandma je sprejet

Amandma št. 13
V 18- KULTURA, ŠPORT IN VENLADNE ORGANIZACIJE
Se v proračun doda postavka
18017 Oglaševanje- Notranjsko primorske novice
Stroški oglaševalskih storitev in stroškov objav ………………………….2500 EUR
04039003, 04007, 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev notarjev in drugih se iz
plana 12.500 EUR, znižajo na 10.000 EUR.

Župan je povedal, da imamo dva medija, ki pokrivata naš prostor, in za katera smatra,da dobro
opravljata svojo nalogo. S tem predlogom se ni strinjal že na prejšnji seji in to lahko podkrepi s
tem, da je bila dodana še ena številka glasila Obrh, kar je za občane bistveno bolj pomembno kot
vse ostalo. Povedal je, da ima korespondence, kako medij komunicira z društvi in posamezniki v
občini zato ta amandma zavrača.
Župan je dal na glasovanje 13. amandma.
Občinski svet je sprejel Sklep št. 97
Občinski svet občine Loška dolina sprejme amandma na predlog odloka o
proračunu Občine Loška dolina za leto 2020:
18 – Kultura, šport in nevladne organizacije doda postavka:
18017 Oglaševanje – Notranjsko primorske novice
Stroški oglaševalskih storitev in stroškov objav v višini 2.500,00 EUR.

Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 3
Proti: 2
Amandma je sprejet

Amandma št. 14
»Znesek 38.342 EUR se iz splošne proračunske rezervacije«
prerazporedi v
»proračunsko rezervo«
za namene, ki jih predvideva proračunska rezerva.
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Amandma se umika, ker je vezan na 11. amandma.
Amandma št. 15
»postavke
402402 stroški prevoza v državi ….. plan se zniža iz 5000 EUR na 4000 EUR (ost. 1000 EUR)
Obrazložitev: Glede na realizacijo 2019 bo v 2020 zadostovalo
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve … plan se iz 3500 EUR zniža na 3000 EUR (ost. 500 EUR)
Obrazložitev:
Glede na realizacijo v 2019 , bi v 2020 preostali znesek zadostoval.
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom …. glede na plan v letu 2019 tj. 27.000 in realizacijo
6.061 EUR, in glede na dodeljevanje sredstev brez ustreznih analiz, kaj se potrebuje, se predlaga, da se v proračunu
za 2020 za ta namen planira 27.000 EUR. (ost. 8000 EUR)
ZA NAVEDENI ZNESEK IZ OSTANKA (skupno) tj. 9500 EUR, naj
OBČINA LOŠKA DOLINA (kolikor pač sredstva dopuščajo) sama izvede nujno sanacijo spomenika na Ulaki oz.
grobnice v kateri je pokopanih 419 žrtev fašizma in borcev NOB iz Loške doline. Spomenik je potreben nujne večje
prenove, saj v spomenik zamaka in je samo še vprašanje časa kdaj bosta začela spomenik in grobnica razpadati.

Župan je povedal, da amandma ni v skladu s 85. Členom ker niso navedene proračunske
postavke ampak samo konti. Amandmaja ni dal na glasovanje.
Amandma št. 16
»Postavke 16011- gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Se ne odobri povečanje postavke Viševek-Vrhnika- Žaga iz razloga nepredvidenih del investicije » obnovo
vodovodnega omrežja«, in ostane znesek 96.400 EUR.
Preostanek sredstev v višini
» 24.400 EUR se dodatno nameni za »obnovo in vzdrževanje profane stavbne dediščine«.

Bogdan Zevnik je povedal, da je občinska uprava v tem predlogu predvidela cca. 120.000,00
EUR za dokončanje investicije. Razlika od prvega predloga na prvi obravnavi je za cca. 25.000,00
EUR. Amandma se nanaša na to, da ostanemo na tistem znesku, ki je bil znan konec novembra.
Več sredstev bi želeli zagotoviti predvsem zaradi manjše realizacije v lanskem letu. Za lansko
leto je potrebno plačati 63.000,00 EUR, za letošnje leto pa se računa 35.000,00 EUR Dela za
znesek 98.000,00 EUR so že izvedena, kar je več kot je predlog amandmaja. Za dokončanje
investicije je potrebnih še 22.000,00 EUR. Dodatna dela pa so nastala zaradi napačnega popisa
del. Amandmaja ne podpira.
Vojko Mlakar je povedal, da razume predlog predlagateljice in obrazložitev občinske uprave. Meni
pa, da bi se vseeno namenila sredstva za obnovo profane stavbne dediščine.
Župan je povedal, da v kolikor bo amandma izglasovan bodo nastali problemi z že izvedenimi
deli, največji problem pa bi bil priklop na vodohran, katerega je potrebno izvesti.
Armida Bavec je povedala, da so eno nepredvidena dela in drugo dodatna dela. Umika amandma.
Amandma št. 17
»06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov … postavka se iz planiranih 5000 EUR zniža na 3000 EUR (ost.
2000 EUR)
Postavka 11013 Sofinanciranje sterilizacij in kastracij mačk
Se preimenuje v
Postavka 11013 Sofinanciranje sterilizacij in kastracij mačk in psov in se iz predvidenih 2000 EUR poviša na 4000
EUR.

Armida Bavec je povedala, da je prav da se poskrbi tudi za to področje. Za lastnike je to velik
zalogaj in v izogib nezaželenim mladičem je prav, da se lastnikom pomaga tako za mačke kot za
pse.
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Danica Zrim je povedala, da se je v letu 2019 pričelo z akcijo kastracije in sterilizacije mačk.
Podala je svoje mnenja, da se mačke nekontrolirano razmnožujejo in lahko prenašajo nalezljive
bolezni zato je smiselno, da se sofinancira sterilizacijo in kastracijo. Glede psov pa je povedala,
da morajo lastniki psov po zakonu poskrbeti da so psi na povodcu zaradi česar ne prihaja do
pogostega nekontrolirana razmnoževanja. Tudi z nakupom psov lastnik prevzame vso
odgovornost in vse nastale stroške. V sofinanciranje nebi šli. Postavka, ki se zmanjšuje je
vzdrževanje poslovnih prostorov. Ta postavka v večini ni bila porabljena. V letošnjem letu je
planirano beljenje prostorov občine kar bi se moralo izvesti .
Župan je dodal, da so prostori res potrebni obnove.
Lojze Škulj je povedal, da je nadzor nad mačkami težak saj jo ne moreš zapreti kot psa ali dati
na verigo. Pri psih je drugače saj se razmnoževanje lahko nadzoruje in tudi že po zakonu psi ne
smejo biti spuščeni brez nadzora lastnika.
Vojko Mlakar je povedal, da bi morale biti vse domače živali pod nadzorom. Strinja se s
predlagateljico, da se uvede kastracija psov in predlagal, da se pomaga lastnikom, ki so socialni
problem.
Armida Bavec je povedala, da so živali čuteča bitja in da uporabo verig ni za propagirati. Prav je,
da se omogoči pomoč ljudem, ki si tega ne morejo privoščiti.
Župan je dal na glasovanje 17. amandma.
Glasovanje: Prisotnih: 7
Za: 3
Proti: 4
Amandma ni sprejet

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep
Občinski svet je sprejel sklep št. 98
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Odlok o proračunu Občine Loška
dolina za leto 2020.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 7
Proti: 0
Sklep sprejet

Občinski svet je sprejel sklep št. 99
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine Loška dolina za leto 2020.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 7
Proti: 0
Sklep sprejet
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Občinski svet je sprejel sklep št. 100
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme sklep o določitvi skupne vrednosti
pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine Loška dolina za leto 2020.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 7
Proti: 0
Sklep sprejet

K 4. točki
Letni program športa v občini Loška dolina za leto 2020
Točko je predstavila Danica Zrim.
Župan je povedal, da je predlog Letnega programa športa obravnavala tudi Komisija za družbene
dejavnosti in zaprosil, da poda mnenje.
Janja Urbiha je povedala, da je Komisija za družbene dejavnosti korespondenčno obravnavala
Letni program športa v Občini Loška dolina za leto 2020 in predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
Župan je odprl razpravo.
Ker ni bilo prijavljenega nobenega razpravljavca je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel sklep št. 101
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Letni program športa občine
Loška dolina za leto 2020
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 6
Proti: /
Sklep je sprejet

K 5. točki
Imenovanje predstavnika v svet Območne izpostave Cerknica Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
Točko je predstavila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Romana
Zakrajšek.
Župan je odprl razpravo.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel sklep št. 102
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Občinski svet Občine Loška dolina predlaga v svet Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Cerknica Miha Razdrih.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 2
Proti: /
Sklep ni sprejet

Občinski svet Občine Loška dolina predlaga v svet Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Cerknica Janjo Urbiha.
Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 3
Proti: 1
Sklep je sprejet

K 6. točki
Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška
dolina
Točko je predstavil župan.
Romana Zakrajšek je zaprosila za informacijo glede ustne obravnave za gradnjo doma
in kako potekajo postopki.
Župan je povedal, da je ustna obravnava potekala v prisotnosti vseh pritožnikov,
investitorja in predstavnikov Občine Loška dolina. Obravnava se je zaključila z uradnim
zapisnikom. Obe strani sta imeli pravnega zastopnika, ki bo podal še mnenja na navedbe
nasprotne strani. Določen je skrajni rok za pojasnila to je 15 dni.
ob 19.33 uri so se seje udeležili poročevalci: Boris Koren, Boštjan Paternost, Albert
Trobec, Stare Roman
K 7. točki
Informacija vseh pristojnih služb za varnost in zaščito prebivalcev, o stanju in dogodkih
v preteklem letu na območju občine Loška dolina
Župan je pozdravil poročevalce in jih zaprosil za besedo.
Predstavnik policije Boštjan Paternost (poročilo v prilogi zapisnika).
Predstavnik Uprave za zaščito in reševanje Postojna g. Albert Trobec (poročilo priloga
zapisniku)
Predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstvo g. Roman Stare (poročilo priloga
zapisniku)
Predstavnik Gasilske zveze Loška dolina g. Boris Koren (poročilo priloga zapisniku).
Sejo so poročevalci zapustili ob 20.21 uri.
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K 8. točki
Pobude in vprašanja
Župan je vprašal ali se odredi kratek odmora ali se seja nadaljuje.
Po odločitvi članov se seja nadaljuje.
Janja Urbiha je podala pobuda, da se najde rešitev za umiritev prometa v naselju Podgora.
Župan je povedal, da bo pobuda dana na SPV.
Armida Bavec predlaga, da se informacije navaja dobesedno.

Seja zaključena 20.30 uri

Pripravila:
Nataša Poje

Župan občine Loška dolina
Janez Komidar
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