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 10. 03. 2022 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, Danica Zrim, Nina Komidar Šraj
2. Predsednik Nadzornega odbora: Milan Jurkovič
3. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
Opravičeni: /

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 Janez Komidar je dal na glasovanje dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 17. redne seje, z dne 10.02. 2022
Pregled realizacije sklepov
Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 – prva obravnava
Predlog odloka o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška
dolina – skrajšani postopek
5. Imenovanje člana uredniškega odbora Javnega glasila Obrh
6. Pobude in vprašanja
Župan je dal na glasovanje predlagani dnevni red seje.
Sklep št. 217
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje
18. redne seje.
Glasovanje:

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

K 1. točki:
Potrditev zapisnika 17. redne seje, z dne 10.02. 2022
Župan je odprl razpravo na zapisnik.
Na zapisnik 17. redne seje ni bilo podanih pripomb.
Župan jedal na glasovanje naslednji:
Sklep št. 218
Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik 17. redne seje z dne
10.02.2022.

Glasovanje:

Prisotnih: 7
Za: 7
Proti:
Sklep je 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 2022 – prva obravnava
Točko je predstavil župan Janez Komidar. Povedal je, da je bil na prejšnji seji podan predlog
proračuna, ki je bil vrnjen v ponovno pripravo. Predstavil je glavne spremembe v predlogu
proračuna v primerjavi s prejšnjim predlogom.
Predsednik komisije za komunalo prostor in varstvo okolja Vojko Mlakar je povedal, da je komisija
obravnavala predlog odloka o proračunu za leto 2022 in meni, da je primeren za nadaljnjo
obravnavo.
Predsednik komisije za gospodarske dejavnosti Lojze Škulj je povedal, da je komisija obravnavala
predlog odloka o proračunu za leto 2022 in meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Predsednica komisije za družbene dejavnosti Janja Urbiha je povedala, da je komisija
obravnavala predlog proračuna s področja družbenih dejavnosti in meni, da je primeren za
nadaljnjo obravnavo.
Župan Janez Komidar je odprl razpravo.
Mag. Armida Bavec je zastavila vprašanja in predloge:
ali je občina na svoj račun dobila kaj sredstev s področja fiduciarnih računih zaradi sečnje
gozdov neznanih lastnikov,
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predlagala je, da se na postavki za pripravo dokumentacije za kanalizacijo Babno Polje
nameni samo 50.000,00 EUR, preostanek pa naj se preusmeri na izgradnjo čistilne
naprave,
zanimalo jo je zakaj je na postavki gradnja vodovodnih sistemov še vedno 1.600.000,00
in zakaj je celotna investicija knjižene pod vodovod ker gre tudi za obnovo cesto,
vprašala je glede dograditve zdravstvene postaje, ali se je občina prijavila na razpis za te
namene in če ne, zakaj ne, menila je, da je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in
počakati z izborom izvajalca dokler se ne pridobi sredstva.

Župan Janez Komidar je odgovoril, da ne ve ali je občina prejela sredstva, bo pa preveril.
Glede Zdravstvenega doma je povedal, da bodo razpisi še odprti. Kar se tiče Babnega Polje
je gradbeno dovoljenje pogoj za pridobitev sredstev.
Direktor Občinske uprave Bogdan Zevnik je povedal, da kolikor ve, mora biti ena investicija
pod eno postavko v NRP-ju, tako je tudi v drugih občinah. Vrednost vodovoda je okrog 2/3
celotne investicije. Glede Babnega Polje je povedal, da so napovedani državni razpisi in bi
bilo prav, da je sprejet tak NRP, kot je predlagan. Za prijavo potrebno izdelati tudi DIIP. Za
zdravstveni dom pa je povedal, da je bil napovedan razpis že 4 mesece, šest dni pred
zaključkom je bil razpis spremenjen in so dali možnost, da se kandidira brez pridobljenega
gradbenega dovoljenja. Vendar je pogoj pridobljeno gradbeno dovoljenje pred podpisom
pogodbe. Občina mora še pridobiti hidrološko hidravlično študijo, ki se jo pošlje na Direkcijo
na vode. Tam pa se običajno čaka na soglasje najmanj pol leta.
Mag. Armida Bavec je povedala, da je vprašanje glede fiduciarnih računov posredovala na
občino že decembra.
Romana Zakrajšek je povedala, da če prav razume, mora biti za Babno Polje v NRP-ju celoten
znesek, v proračunu pa potem se lahko da samo znesek 50.000,00 EUR. Pri postavki gradnja
športnih objektov meni, da je potrebno dodati v NRP, da gre za umetno travo. Pri projektu Lož
– Podlož je povedala, da so želeli, da se za leto 2022 planira samo 70% investicije ker je bilo
že plačano nekaj. Vprašala je glede gozdnih cest, pogledala je na Portal JN in pogodbe ni
našla za leto 2021. Tam je objavljena samo pogodba za leto 2019 in 2020.
Župan je odgovoril, da se bo predlog za Lož - Podlož preučil do naslednje seje.
Direktor Bogdan Zevnik je povedal, da je bilo v letu 2019 izvedeno javno naročilo za gozdne
ceste za leto 2019 in 2020. V letu 2020 je bil sklenjen aneks k tej pogodbi za 30.100 EUR
brez DDV. Sledilo je zbiranje ponudb v letu 2021 in ni javni razpis ni bil potreben. V zadnjih
letih so se sredstva ZGS-ja povečevala. Pogodba je bila sklenjena za 87.000 EUR, v lanskem
letu pa je občina pridobila še dodatnih ca 40.000 EUR in se je poslalo povabilo za oddajo
ponudbe. Sklenjena je bila pogodba še za 38.000 EUR.
Stanislav Sterle je predlagal, da se sredstva namenjena za kanalizacijo Babno Polje in se
pusti samo sredstva za pridobitev dokumentacije, ostalo pa se prerazporedi na nadgradnjo
čistilne naprave. Vprašal je tudi glede povečanja postavke za zimsko službo, ki se povečuje,
kljub temu, da ni hudih zim.
Direktor Bogdan Zevnik je povedal, da je predlog situacije zimske službe za februar danes
prispel in znaša ca 117.000 EUR. Glede kanalizacije Babno Polje pa znaša projektantski
predračun več kot predlaganih 50.000 EUR.
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Romana Zakrajšek je povedala, da je za vzdrževanje gozdnih cest planirano v proračunu
200.000,00 EUR, predvidena je tudi priprava javnih razpisov. Zanimalo jo je kakšna so pravila,
zakaj je potreben javni razpis če ga prej ni bilo. Tudi številke se ji ne ujemajo.
Direktor Bogdan Zevnik je odgovoril, da občina pridobi od Zavoda za gozdove natančen popis
del, katera občina v skladu z zakonodajo razpisuje.
Vojko Mlakar je povedal, da se strinja glede zimske službe, zima ni bila hujša kot lani. Strinja
se glede Babnega Polje, mogoče bo 50.000,00 premalo, zato je predlagal, da se do naslednje
obravnave v proračunu popravi. Glede igrišča je predlagal, da se doda, da gre za umetno
travo.
Janja Urbiha je podprla mnenje, da se več sredstev nameni nadgradnji čistilne naprave in se
v letošnjem letu naredi čim več, ne samo dokumentacija.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
Sklep št. 219
Občinski svet se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Loška
dolina za leto 2022 in meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Glasovanje:

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

K 4. točki
Predlog odloka o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška
dolina – skrajšani postopek
Nina Komidar Šraj je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.
Predsednik Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja Vojko Mlakar je podal mnenje
komisije, ki predlaga občinskemu svetu, da odlok sprejme.
Župan Janez Komidar je odprl razpravo.
Mag. Armida Bavec je vprašala ali je bilo preverjeno lastništvo zemljišč po katerih poteka cest in
ali je to nesporno.
Nina Komidar Šraj je odgovorila, da je lastništvo nesporno, to preverja tudi Direkcija za ceste.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:
Sklep št. 220
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina v prvi obravnavi.
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Glasovanje:

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

Sklep št. 221
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina.
Glasovanje:

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

K 5. točki
Imenovanje člana uredniškega odbora Javnega glasila Obrh
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Romana Zakrajšek je
podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje:
Sklep št. 222
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme sklep, o imenovanju nadomestnega člana
uredniškega odbora javnega glasila Obrh.
Glasovanje:

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

K 6. točki
Pobude in vprašanja
Romana Zakrajšek je vprašala ali je Matjaž Antončič podal odgovor na zastavljeno vprašanje na
prejšnji seji. Povedala je, da ve, da ga je podal in je pričakovala, da bo odgovor priložen kot
gradivo za sejo, oziroma je predlagala, da ga župan prebere, oziroma, da je del zapisnika.
Župan je odgovoril, da je vprašanje zastavil on in ne bo bral odgovora. Gre za pobudo in vprašanje
in ne bo del zapisnika.
Vojko Mlakar je povedal, da gre po njegovem mnenju za pobudo in bi moralo biti del zapisnika.
Župan je odgovoril, da je pobuda in vprašanje v zapisniku, odgovor pa ne. Povedal je, da naj se
razčisti kaj je seja občinskega seja in kaj ne.
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Romana Zakrašek je podala pobudo, da tudi župan in občinska uprava razčistijo kaj je javno in
kaj ne.
Mag. Armida Bavec je predlagala, da se mogoče v naslednjem sklicu in spremembi poslovnika
uredi kaj zadeva pobude in vprašanja. Povedala, je da je na pred prejšnji seji vprašala koliko je
bil znesek plačan poročevalki in prosi za odgovor.
Župan je povedal, da bo odgovor dobila.
Janja Urbiha je vprašala glede pobude, ki jo je posredovala v zvezi reševanja težav z vodovodom
in jo zanima kaj je s tem.
Župan je odgovoril, da bi morala vprašanje nasloviti na upravljavca vodovoda, ki je zato pristojen.
Vojko Mlakar je povedal, da so tem govorili na seji Komisije za komunalo in je vprašal ali je
občinska uprava poslala dopis na JP Komunala Cerknica.
Nina Komidar Šraj je odgovorila, da je bil posredovan dopis.
Mag Armida Bavec je podala pobudo, da če člani občinskega sveta dajo pobudo jih ni treba
napotovati na druge organe ker to ni korektno.
Župan je odgovoril, da člani občinskega sveta imajo med sabo pooblaščenca občine v skupščini
JP Komunala Cerknica in ga prosil, da na naslednji skupščini to še dodatno izpostavi.
Stanislav Sterle je povedal, da bo vprašanje podal na skupščini javnega podjetja. Želel je še
pobudo, ki jo je podala ga. Urbiha, da jo bo posredoval naprej.

Seja je bila zaključena 18.50 uri

Pripravila:
Daliborka Radovanović Jenc

Župan občine Loška dolina
Janez Komidar
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