ZAPISNIK
12. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21.2.2008, s pričetkom ob 18. uri, v gasilski
sejni sobi v Starem trgu
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Viktor Prosenc
2. Branko Troha
3. Marko Gorše
4. Armida Bavec
5. Zdenko Truden
6. Peter Nelec
7. Maja Zupančič
8. Anita Nared
9. Helena Malnar Antončič
10. Dušan Baraga
11. Martina Baraga
12. Slavica Čuk
13. Borut Kraševec
14. Adolf Košmrlj
OSTALI PRISOTNI:
1. Župan Janez Sterle
2. Občinska uprava:
- Bogdan Zevnik
- Danica Zrim
- Ljuba Ogrinc
- Lidija Novak
- Neva Šibenik
- Andreja Porok

VABLJENI:
- Zavod Oron – tudi za Radio 94
- Anton Nahtigal, Nadzorni odbor
Ostali prisotni: /
Opravičeni: /
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo
posredoval zapisnik 11. redne seje občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo na zapisnik. Pripomb ni bilo.
Svet je sprejel
SKLEP št. 117: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 10.
redne seje.
za: / soglasno
Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
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DNEVNI RED:
1. potrditev zapisnika 11. redne seje, z dne 31.01.2008
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008
4. predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter

5.

6.
7.
8.

sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
občine Loška dolina
kadrovske zadeve:
a) imenovanje člana delovnih teles občinskega sveta (komisija za kmetijstvo in
gozdarstvo, komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja)
b) imenovanje predstavnika javnost v senat za reševanje pritožb zoper policiste
c) sklep o uvrstitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik v
plačni razred
Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2008
Letni program športa občine Loška dolina za leto 2008
pobude in vprašanja

Predloga za razširitev dnevnega reda ni bilo, župan je dal dnevni red na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 118: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje dnevni red 12. redne
seje.
za: / soglasno
K 2. točki: pregled realizacije sklepov
Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani.
K 3. točki: predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008
Župan je povedal, da je prejel amandmaje. Vložil jih je Peter Nelec v imenu treh svetniških
skupin in sicer SD, SDS in LDS. Amandmaji se mu ne zdijo konstruktivni, ker sta bili že v
fazi osnutka proračuna 2 koordinaciji svetniških skupin, sklicane so bile komisije, kjer so bili
vsi pozvani, naj podajo pripombe. Prejeli smo 1 predlog – svetnice Slavice Čuk. Drugi niso
imeli pripomb.
Župan je povedal, da se bo glasovalo in razpravljalo o posameznem amandmaju.
Župan je prebral vse amandmaje.
Prešel je na prvi amandma – 01008 Materialni stroški župana se iz 13.000€ znižajo na
10.000€. Odprl je razpravo. Ker ni bilo nobenega razpravljavca je dal prvi amandma na
glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 119: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme amandma:
01008 Materialni stroški župana – poraba na PP se zniža iz 13.800€ na
10.000€.
8 za, 6 proti - sprejet
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Župan je prebral drugi amandma – 06005 Materialni stroški občinske uprave se znižajo iz
72.850 € na 60.000 € . Odprl je razpravo na drugi amandma.
Baraga Dušan je povedal, da se mu zdi preveč razpravljati o vsakem amandmaju posebej.
Glede na svoje poznavanje ekonomije pravi, da zmanjševanje stroškov lahko ogroža
delovanje. Pri materialnih stroških uprave meni, da je cena postavljena na podlagi
proučevanj preteklih izkušenj. Zimske službe ni smiselno zmanjšati, ker bo na koncu to imelo
posledice. Pozval je ekonomiste – svetnike, naj o tem še enkrat premislijo.
Prosenc Viktor je podal repliko g. Baragi. Povedal je, da vsi razumejo, kaj je planiranje in
vedo, da lahko pride do odstopanj v plus ali minus. Za zimsko službo je bil mnenja, da so
glede na milejše zime sredstva planirana previsoko.
Župan je opozoril, da je razprava le o drugem amandmaju.
Kraševec Borut je predlagal, da strokovna služba razloži vsak amandma in predlagatelji
povejo, zakaj so jih predlagali.
Gorše Marko je povedal, da ni za, da se zadolževanje v proračunu prenaša na naslednji
mandat. Ni se mu zdelo smiselno še enkrat kopirati proračuna. Sami stojijo za amandmaji in
menijo, da zaradi nobenega amandmaja ne bo katastrofe.
Prosenc Viktor je podal repliko g. Kraševcu. Povedal je, da so strokovne službe izvrstno
pripravile in obrazložile proračun, ostali so prebrali gradivo, zato nadaljnje razlage niso
potrebne. Povedal je, da Kraševec ni še nikoli dal amandmaja.
Kraševec Borut je podal repliko. Meni, da je razlaga potrebna zaradi ljudi, ker se seja snema.
On je na pripombe, ki jih je imel, dobil odgovore.
Prosenc Viktor je opozoril, da poslovnik Občinskega sveta točno pove, kdaj se da predloge in
kdaj amandmaje. Predloge se da prej, amandmaje pa na seji.
Župan je opozoril, da se amandma lahko da 3 dni pred sejo.
Nelec Peter je prebral člen, da se amandma lahko da 3 dni pred sejo.
Župan je povedal, da ni rekel, da niso v skladu s poslovnikom.
Kraševec Borut je poudaril, da ni rekel, da je dal amandma, ampak se je na občinski upravi
pozanimal, kaj določena postavka vsebuje.
Bavec Armida je predlagala, da razčistimo, ali je potrebna razprava o amandmajih, ker po
84. členu Statutarna komisija lahko oblikuje stališče, ali se razpravlja ali ne. V poslovniku ni
definirana razprava o amandmajih.
Župan je preveril ali se o amandmajih razpravlja. Prebral je 79. člen poslovnika. Župan je
smatral, da se o amandmajih vodi razprava in sicer o posameznem amandmaju in ne o
celoti. Menil je, da ni potrebno mnenje Statutarne komisije.
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Truden Zdenko je razložil, zakaj so bila sredstva občinske uprave povečana. Namenjena so
za skupni medobčinski inšpektorat, ki ga je potrdil Občinski svet, zdaj pa jo negiramo. Ta
postavka vključuje tudi stroške določenih letnih pogodb. Menil je, da je težko naknadno
zmanjšati vrednost pogodbe za čiščenje, varnost, intervencije ipd. Povedal je, da je proti
amandmajem in pri vsakem bo razložil zakaj.
Nelec Peter je oporekal in pojasnil, da v tej postavki niso zajeti stroški medobčinskega
inšpektorata, le ti so zajeti v postavki 06008.
Prosenc Viktor je podal repliko g. podžupanu. Menil je, da je s tem, ko je omenil čiščenje,
pritisnil na g. Troha – predsednika LDS-a, kar je nepošteno.
Truden Zdenko je oporekal g. Prosencu. Povedal je, da je čiščenje omenil, ker ve, da mu g.
Troha ne bo zameril. Opravičil se je g. Nelcu za napako glede stroškov skupnega
medobčinskega inšpektorata .
Novak Lidija je povedala, da je plan neka ocena. Vesela bo, če na prihodkovni strani ne bo
indeks nikjer manj kot 100, kar pa ni zagotovljeno. Proračun je v nekaterih delih fiksiran na
posameznih zneskih, ki so določeni s pogodbo in bo realizacija točno tolikšna kot je
planirana. Nekje se bodo številke morale iziti.
Baraga Dušan je omenil par stvari pod postavko 06005. Ta postavka zajema pisarniški
material, telefon, čistila, faks ipd. – stvari, ki se letno dražijo, zato je potrebno planirati višjo
številko. V materialnih stroških so stvari, brez katerih ne moremo biti - elektrika, kurjava. Če
sredstev ne bomo predvideli dovolj visoko, bo na koncu problem.
Bavec Armida je izrazila bojazen, da tudi na prihodkovni strani pride do znižanja, predvsem
kar se tiče sredstev iz Evropske unije. Naše ministrstvo je namesto planiranih 500 mio €
sredstev pridobilo 300 mio €. Strinjala se je, da se vse draži, kljub temu se ji zdi prav, da se
materialne stroške planira na 60.000€. Če se bo izkazalo, da je sredstev premalo ali preveč,
se bo čez leto naredilo rebalans. Povedala je, da so amandmaji dobronamerni.
Župan je dal na glasovanje predlagani amandma.
Svet je sprejel
SKLEP št. 120: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme amandma:
06005 Materialni stroški občinske uprave – poraba PP se zniža iz 72.850€
na 60.000€.
8za , 6 proti – sprejet
Župan je prešel na naslednji amandma: postavka 06006 – tekoče vzdrževanje upravnih
prostorov se zniža z 9.000€ na 4.000€. Razpravljavca ni bilo nobenega, zato je župan dal
amandma na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 121: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme amandma:
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – poraba na PP se zniža iz
9.000€ na 4.000€.
8 za, 6 proti - sprejet
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Župan je prešel na naslednji amandma – 06007 nakup opreme se iz 11.500€ zniža na 0 €.
Župan je glede na razmišljanje ga. Bavec razložil, da bo v primeru, če se pokvari kopirni
stroj, potreben rebalans za nakup novega. Isto velja za ostalo opremo, ker je vsak nakup
preseganje planiranega – nula. Oprema je za nemoteno delo nujna.
Nelec Peter je oporekal, da pri postavki 06007 govorimo o nakupu opreme in ne o
vzdrževanju.
Župan je povedal, da je mislil nakup. Če gre za okvaro, ki se jo ne da popraviti, je potrebna
nova oprema.
Baraga Dušan je pozval predlagatelje naj spremenijo ta predlog amandmaja. Ni se strinjal,
da je rebalans rešitev za prenizko planirana sredstva. Planiranje ima smisel in ni logično
nekaj dati na ničlo.
Prosenc Viktor je podal repliko g Baragi. Razložil je, da je planiranje cilj, ki pa je relativen –
ali ga dosežeš ali ne. Je mnenja, da ni smiselno planirati kaj se bo pokvarilo. V preteklih
proračunih je bilo namenjeno veliko sredstev za nakup nove opreme, zato predvideva, da se
le ta ne bo tako hitro pokvarila. Strinjal se je z ga. Bavec, da se v primeru potrebe po opremi
izvede rebalans.
Baraga Dušan je podal repliko g. Prosencu. Ponovil je, da se mu zdi nelogično postavko, kot
je nakup opreme, zmanjšati na nulo. Če je planiranje nesmiselno, bi lahko naredili proračun z
nulo na obeh straneh, vendar imamo ljudi, ki planirajo za nas. Izračunano je bilo, da bi se s
kreditom izšlo. Mnenja je bil, da je tako znižati vse postavke nestrokovno in nelogično.
Bavec Armida je bila mnenja, da ni strokovno narediti proračun z nulo na obeh straneh.
Planirano je, da bo dovolj 400.000€ kredita, vendar je velika verjetnost, da bo zaradi
nepredvidenih del in inflacije to še premalo. Strinjala se je z županom, da bo v primeru
okvare opreme potreben rebalans. Meni, da v takem primeru ne bo nihče nasprotoval
rebalansu. V vsakem primeru bo v proračunu potrebno najti denar.
Novak Lidija je razložila način zadolževanja. Če bo proračun sprejet in se bomo zadolžili za
300.000 namesto 400.000, se v primeru rebalansa ne bomo zadolžili še za 100.000, ker je
strošek odobritve kredita vsakič enak. Tudi sam postopek rebalansa predstavlja določen
strošek, zato ga ni smiselno izvesti za 3.000€.
Bavec Armida je poudarila, da strokovna služba ni tista, ki odloča ali bo rebalans. Da bo
rebalans odredi župan, strokovna služba pa ga izvede. V amandmajih k predlogu proračuna
nikjer konkretno ne piše, da se bomo zadolžili za manj.
Novak Lidija je citirala kar piše v amandmajih: »z namenom znižanja proračunskega
primanjkljaja« Proračunski primanjkljaj je prikazan v računu financiranja. S temi amandmaji
bo potrebno zmanjšati proračunski primanjkljaj. S sprejetim proračunom se da vlogo na
Ministrstvo za finance in zadolžimo se lahko le v višini proračunskega primanjkljaja. Dejstvo
je, da mora biti proračun uravnotežen.
Košmrl Adolf je povedal svoje mnenje glede postavke »nakup opreme«. Zaposleni je lahko
uspešen, če ima dobre pogoje dela, v tem primeru so to računalniki. Tehnika se stalno
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izpopolnjuje. Ne strinja se z znižanjem, saj nastane s tem problem, kako zagotoviti dobre
pogoje dela.
Prosenc Viktor je podal repliko g. Košmrlu. Strinja se, da delavci potrebujejo dobre pogoje.
Je mnenja, da občinska uprava, kar se tiče opreme, ima dobre pogoje za delo. Drugi faktor
za dobro delo je motivacija kar je vloga vodstva – direktorja, župana, podžupana.
Truden Zdenko je povedal, da bi razumel znižanje postavke »nakup opreme« za nekaj tisoč
EUR, znižanje na nulo pa se mu ne zdi prav. Prisotne je opomnil, da se je pred nedavnim na
občinski upravi zaposlilo novega delavca, ki potrebuje opremo. Poudariti je želel, kaj se lahko
zgodi z znižanjem sredstev na nič. Na prvi politični koordinaciji je bilo dogovorjeno, da se v
zadolževanje gre. Komentarji »zakaj se zadolžujete« se mu ne zdijo vmesni.
Ker ni bilo nobenega razpravljavca več, je župan dal na glasovanje sklep:
SKLEP št. 122: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme amandma:
06007 Nakup opreme – poraba na PP se zniža iz 11.500 EUR na 0 €.
8 za, 6 proti - sprejet
Župan je prešel na amandma – 13008 Zimska služba – poraba na PP se zniža iz 90.000€ na
60.000€.
Ker ni nihče od predlagateljev zahteval nikakršne razlage glede te postavke, zato tudi ne
razpolaga s pravilnimi podatki, je župan razložil postavko, ki pa res lahko že naslednji mesec
pripelje do rebalansa.
Na postavki »Zimska služba« so sredstva planirana v višini 90.000€. V letu 2007 je
realizacija znašala 56.543€, v letu 2006 pa 115.321€. Ni nujno, da bomo vseh 90.000€
sredstev potrebovali, vendar je bila zima 2006/07 zelo mila. Vedeti je potrebno tudi, da je bilo
del sredstev, ki bremenijo proračun 2008 že porabljenih. V januarju se plača zimska služba
za november preteklega leta. V letu 2008 je bilo za november 2007 že plačano 7.576,73€, za
december 07 je strošek zimske službe 31.550,58€, za januar 2008 so znašali stroški
10.820,92€. V 3 mesecih smo porabili približno 55% planiranih sredstev, iz česar sledi, da
planiranih 60.000 ne more zadoščati za opravljanje zimske službo za leto 2008. Zimska
služba ne pomeni samo pluženja, temveč tudi dežurstvo, posipanje, krpanje lukenj in
podobno. Z amandmajem se znižuje že tako zmanjšana sredstva za ceste.
Župan je odprl razpravo na amandma.
Baraga Dušan je pozval predlagatelje naj odstopijo od amandmaja, saj je zimska služba
pomembna za vse nas.
Čuk Slavica je menila, da razprava o amandmajih ne deluje vzpodbudno in je pozvala k
sodelovanju. Pri obravnavi proračuna je šlo nekaj časa v redu. Nato so tri svetniške skupine
podale amandmaje, kar je njihova legitimna pravica. Zahvalila se je za upoštevanje njenega
predloga. Ni prepričana, da so vsi predlagani amandmaji strokovno utemeljeni, zato bi lahko
občinska uprava in župan prej pripravili rešitev. V skladu s poslovnikom bi župan lahko podal
amandma, o katerem bi se glasovalo najprej. V tem primeru to ni bilo narejeno. Svetniki niso
prejeli na mizo amandmajev svetniških skupin, niti županovega. Predlaga dodaten čas za
iskanje rešitve.
Župan je razložil, da je povedal dejstva pri razlagi amandmaja. Sam ni dal amandmaja, ker je
druga možnost, da se amandma ne sprejme. Izmed vseh amandmajev se mu zdita kritična –
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zimska služba in nakup opreme. Dejstvo je, da je upravljavec cest odškodninsko odgovoren.
Kakšna bo zima, ne more nihče predvideti.
Novak Lidija je razložila, da se preveč ali premalo porabljena sredstva prerazporedijo na
sosednjo postavko – tekoče vzdrževanje cest.
Truden Zdenko je pozval predlagatelje amandmaja naj obrazložijo drastično znižanje
sredstev na tej postavki. Dejstvo je, da bo plužiti oz krpati ceste potrebno, saj ne moremo
vplivati na vreme. Bil je mnenja, da rebalans ni rešitev.
Nelec Peter je kot vlagatelj amandmajev predlagal 10 minut odmora.
Župan je odredil 10 minut odmora.
Po odmoru je župan predlagal nadaljevanje razprave o zimski službi.
Nelec Peter je glede na obrazložitev župana, da je bilo do sedaj porabljenih na postavki
»zimska služba« približno 55.000€, povedal, da umikajo amandma.
Župan je prešel na amandma 18010 – programi športa: poraba na PP se zniža iz 30.000€ na
25.000€. Odprl je razpravo.
Truden Zdenko je povedal, da je odločno proti. Bil je razočaran, ko je primerjal sredstva od
lani in predlani ter sredstva drugih občin. Podal je primerjave z občinama Cerknica in Dol pri
Ljubljani, katere namenjajo športu več sredstev. Primerjal je tudi primerno porabo slovenskih
občin v preteklih letih (2,61%) s primerno porabo naše občine v primeru znižanja sredstev
(1,1%). Naslednja primerjava je povprečna poraba za šport na prebivalca, ki znaša 11,55€.
Naša občina bi za šport namenila približno 43.000€, če bi upoštevala ta kriterij. Predlagal je
umik tudi tega amandmaja. Z znižanjem porabe na postavki športa se ne jemlje sredstev le
športnim društvom, temveč tudi programom v vrtcu, šoli, upokojencem. Predvideval je, da
predlagatelji amandmaja delovanja športnih društev ne poznajo dovolj, saj sami niso aktivni v
nobenem športnem društvu. Poudaril je koristne učinke športa na mladino in ostale. Apeliral
je na predlagatelje, naj se amandmaja ne sprejme oziroma naj obrazložijo, zakaj se
zmanjšujejo sredstva.
Župan je povedal, da se z občino Cerknica lahko primerja le glede programov športa ne pa
tudi glede investicije.
Truden Zdenko je pripomnil, da je pod naslednjim amandmajem zajeto vzdrževanje in
gradnja športnih objektov, zato meni, da se tudi to lahko upošteva.
Gorše Marko je razložil, kaj je vodilo predlagatelje, da znižajo sredstva za šport. Ker se je
preteklo leto zgradilo športno igrišče in je bilo porabljenih več sredstev, kot je bilo
predvideno, naj bi bilo za šport namenjeno manj sredstev. Drugi razlog sta gradnja vrtca in
športne dvorane, ki imata prednost.
Primerjave, ki jih je podal Truden, se mu niso zdele merodajne, ker lahko pridemo do
kakršnih koli številk. Podal je primer gasilskega društva, za katerega je predlog primerne
porabe proračuna 3%, medtem ko je bila v naši občini vedno manj kot 1%. Povedal je, da so
letos prvič gasilci dobili več kot športniki.
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Župan je povedal, da je predlog primerne porabe le priporočilo, ki ga slišimo na Igu, sicer so
sredstva, ki jih naša občina namenja gasilcem, primerljiva z ostalimi občinami.
Baraga Dušan je menil, da ljudje ne bi bili toliko športno aktivni, če ne bi bilo športnih
društev. Trend življenja je sedaj tak, da se ljudje bolj ukvarjajo s športom. Šport vpliva na telo
in duha. Strinjal se je, da predstavlja vrtec prioriteto, vendar se boji, da bo v prihodnjih
proračunih težko ponovno zvišati sredstva za šport.
Prosenc Viktor se je strinjal z g. Goršetom in delno tudi z g. Baragom, da šport in kondicija
krepita duha.
Kar se tiče investicij se mu zdi problem, da se povsod kjer se gradi vse podraži. Povedal je
tudi, da se za vse investicije na razpisih pojavljajo vedno isti izbranci, zato je predlagal
nadzornemu svetu, naj nadzorujejo investicije.
Povedal je, da bi se s športom ukvarjal rad vsak, če bi se glede na zdravje lahko. Strinjal se
je z g. Goršetom, da imata gradnja vrtca in kanalizacije prednost. Poudaril je, da nimajo
predlagatelji amandmaja nič proti športu, temveč želijo pomagati in delati le v dobrobit naših
občanov.
Župan je podal repliko g. Prosencu. Še enkrat je povedal, da so bile sklicane koordinacije,
kjer so bili prisotni pozvani, naj podajo pripombe. Narobe je, da ni nihče takrat podal
pripomb, niti prišel po dodatna pojasnila.
Glede gradbenih del je župan poudaril, da se po ZJN izbere izvajalca del med tistimi, ki
oddajo ponudbe. Večkrat se je zgodilo, da je na občinsko upravo prispela ena ali dve
ponudbi. Pozval je prisotne, naj spodbudijo podjetja, da bodo dajali ponudbe.
Glede nadzora je povedal, da se lahko kadarkoli pregleda investicije, pa tudi v preteklosti se
je pregledovalo.
Prosenc Viktor je povedal, da odgovor župana jemlje pozitivno. Res je, da na koordinacijah
niso imeli pripomb. Povedal je, da so se sestali in šli od postavke do postavke v dobri veri, da
pomagajo županu – skrbniku proračuna, da skupaj pridejo do cilja. Poudaril je, da se v
Občinskem svetu ne gredo politike, temveč želijo naredit proračun dober , da bo le ta
soglasno sprejet.
Župan je dejal, da bi v verodostojnost pomoči verjel, če bi bil on ali strokovna služba
povabljena na ta sestanek in tam bi že prej kakšno dilemo rešili.
Prosenc Viktor je citiral Pučnika, ki pravi, da je naloga opozicije, da gleda pod prste poziciji.
Tri stranke so se zbrale, da pomagajo županu, občinski upravi, podžupanu.
Župan je komentiral, da je proračun soglasno sprejet, če ga vsi planiramo. S tem namenom
so bile sklicane koordinacije.
Prosenc Viktor je pripomnil, da so prisluhnili obrazložitvam glede zimske službe in tako
dokazali, da so pripravljeni sodelovati.
Nelec Peter se je strinjal z g. Prosencem, da so delali v dobri veri v korist vseh. Povedal je,
da so se zavestno lotili neprijetne zadeve. Z umikom amandmaja o zimski službi so dokazali,
da so za konstruktivno debato. Strinjal se je z g. Goršetom, da je letos prioriteta vrtec.
Namen njihovega sestanka je bil najti čim več sredstev, da čim bolj zmanjšajo proračunski
primanjkljaj. Povedal je, da gre v vsakem primeru na konto občanov, ne glede kje se jemlje in
kam se daje oziroma kje se zadolži.
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Čuk Slavica se ni strinjala z izjavo podžupana, da so amandmaje vložili tisti, ki se s športom
ne ukvarjajo. O sebi je povedala, da je ustanoviteljica Planinskega društva, ki deluje že 20
let. Vodi tudi organizacijo, ki je pomagala vsakemu športnemu klubu, ki je za to zaprosil.
Veseli jo, da se je športni duh v Loški dolini okrepil, želela bi tudi, da se okrepi sodelovanje.
Za ta amandma bi lahko rešitev našli v postavki za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov
– Smučarski center Ulaka, za kar je namenjeno 5.000€. Povedala je, da ni proti obstoju tega
centra, vendar je potrebno premisliti ali je utemeljeno in potrebno, da Smučarski center
obstaja. Upoštevati je potrebno tudi vremenske razmere. Menila je, da je znesek, za
katerega se zniža program športa primerljiv z zneskom, ki je namenjen Smučarskemu
centru.
Župan je opozoril, da smo pri amandmaju, ki govori o programu športa.
Čuk Slavica se je sklicevala na navedbo ge. Novak, da se postavke znotraj iste skupine
lahko pokrivajo v primeru, da se ena preseže.
Novak Lidija je povedala, da se to načeloma lahko naredi. Zanimalo jo je, zakaj tega v
amandmaju niso predlagali. Amandma govori o tem, da se zmanjša sredstva v programu
športa z namenom pokriti proračunski primanjkljaj. Povedala je, da dotacije za Ulako župan
sam od sebe ne bo mogel ukiniti.
Zrim Danica je bila mnenja, da je v proračunu 5.000€ majhen znesek, medtem ko za športne
klube pomeni veliko, pomeni tudi krčenje programa. Programov se letno udeležuje okrog 800
ljudi, predvsem iz Loške doline. Igrišča so bila narejena, da bi se uporabljala, zdaj pa se krči
program.
Troha Branko je ponovil svoje mnenje s pretekle seje, da je proračun tak da ni kje vzeti niti
kam dati. Menil je, da bi župan lahko dal amandma glede na predlagane zadeve in bi videli,
kje se sredstva lahko vzame. Politika je ustvarjanje možnega in možen je dogovor.
Truden Zdenko se je opravičil ga. Slavici Čuk in ji čestital za dobro delo v planinskem
društvu. Predstavil je nekaj dejstev. Športna društva v Loški dolini priredijo letno več kot 100
prireditev. Logika, da nekaj zgradimo, naslednje leto pa okrnimo sredstva za to, se mu ne zdi
pravilna. Menil je, da bi lahko tudi na tej postavki predlagatelji prisluhnili razlogom in umaknili
amandma. Povedal je, da se je tudi na Ulaki nekaj dogajalo, ko je bila le ta zasnežena.
Župan je dal amandma na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 123: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme amandma:
18010 Program športa – poraba iz PP se zniža iz 30.000€ na 25.000€.
8 za , 6 proti – sprejet
Župan je prešel na naslednji amandma - 18013 Vzdrževanje in gradnja športnih objektov se
iz 6.000€ zmanjša na 5.000€.
Truden Zdenko je vprašal na kateri postavki konkretno naj se zniža za 1.000€.
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Nelec Peter je odgovoril, da v amandmaju predlagajo postavko 18013, na nivo konta pa se
ne bodo spuščali. Bil je mnenja, da je stvar občinske uprave, od kod se bo to pokrilo.
Župan je dal amandma na glasovanje. Svet je sprejel
SKLEP št. 124: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme amandma:
18013 Vzdrževanje in gradnja športnih objektov – poraba na PP se zniža
iz 6.000 EUR na 5.000 EUR.
8 za , 6 proti – sprejet
Župan je prebral in dal na glasovanje predlog proračuna v celoti.
Svet je sprejel
SKLEP št. 125: Občinski svet občine Loška dolina sprejme odlok o proračunu
občine Loška dolina za leto 2008.
13 za, 0 proti
Župan je odredil 15 minut odmora.
K 4. točki: predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
občine Loška dolina
Danic Zrim je podala uvod k 4. točki. Predlagala je, da se pravilnik sprejme in se upošteva za
proračunsko leto 2008.
Gorše Marko je povedal, da je komisija za družbene dejavnosti obravnavala pravilnik in
predlagala Občinskemu svetu sklep.
Župan je dal sklep na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 126: Občinski svet občine Loška dolina sprejme Pravilnik za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina
v predlaganem besedilu
za: soglasno

K 5.a točki: imenovanje člana delovnih teles občinskega sveta (komisija za kmetijstvo
in gozdarstvo, komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja)
Truden Zdenko je podal uvod k 5A točki in predstavil predloge za imenovanje novih članov
in predsednikov komisij.
Župan je dal prvi predlog sklepa na glasovanje. Svet je sprejel
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SKLEP št. 127: V Komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo občinskega sveta
Občine Loška dolina se za novega člana imenuje Adolf KOŠMRL, roj.
15.01.1968, stanujoč Vrhnika 44, 1386 Stari trg pri Ložu.
Za predsednika
Adolf KOŠMRL,
trg pri Ložu.
za: soglasno

komisije za kmetijstvo in gozdarstvo se imenuje
roj. 15.01.1968, stanujoč Vrhnika 44, 1386 Stari

Župan je dal na glasovanje drugi predlog sklepa. Svet je sprejel
SKLEP št. 128: V Komisijo za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
občinskega
sveta
Občine
Loška
dolina
se
za
novega
člana
imenuje
Adolf
KOŠMRL,
roj.
15.01.1968,
stanujoč
Vrhnika
44,
1386 Stari trg pri Ložu.
Za predsednika komisije za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja se
imenuje član komisije Viktor Prosenc, roj. 03.10.1955,stanuje Iga vas 31, 1386
Stari trg pri Ložu.
12 za , 0 proti -sprejet

K 5.B točki: imenovanje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper
policiste
Truden Zdenko je podal uvod k točki 5B. Predstavil je pogoje kandidiranja. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala edini predlog in ga soglasno
sprejela, zato je komisija predlagala sklep:
Občinski svet Občine Loška dolina v imenovanje za predstavnika javnosti v senat
za reševanje pritožb zoper policiste predlaga Pavlič Stanislava, roj. 01.04.1959,
Pudob 49, 1386 Stari trg pri Ložu.
Župan je odprl razpravo.
Prosenc Viktor je opozoril, da ima Stanislav Pavlič novo stalno prebivališče v Ogradah št. 3.
Župan je ponovno prebral predlagani sklep.
Svet je sprejel
SKLEP Št. 129: Občinski svet Občine Loška dolina v imenovanje za
predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper policiste
predlaga Pavlič Stanislava, roj. 01.04.1959, Ograde 3, 1386 Stari trg
pri Ložu.
13 za, 0 proti - sprejet
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K 5.c. točki: sklep o uvrstitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad
Snežnik v plačni razred
Truden Zdenko je podal uvod k 5C točki. Komisija je podala predlog sklepa.
Župan je dal predlog na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 130: Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem
Grad Snežnik, se za določitev osnovne plače uvrsti v 37. plačni razred.
13 za, 0 proti

K 6. točki: Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto
2008
Zrim Danica je predstavila 6. točko. Program je pregledala Zveza Kulturnih Društev Loška
dolina. Njihovo strinjanje je bilo v gradivu.
Župan je dal na glasovanje sklep:
SKLEP Št. 131: Sprejme se Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Loška dolina za leto 2008.
za: soglasno

K 7. točki: Letni program športa občine Loška dolina za leto 2008
Zrim Danica je podala uvod k 7. točki. Zaradi sprejetih amandmajev, ki znižujejo sredstva
namenjena za program športa, je bilo na seji razdeljeno novo gradivo. Za mnenje k letnemu
športnemu programu je prosila g. Trudna.
Truden Zdenko je kot predstavnik športne zveze Loška dolina razočaran, da je za šport
namenjeno manj sredstev. Upa, da ne bo zaradi tega v Loški dolini kakšna prireditev manj.
Čuk Slavica je pripomnila, da so pri programih športa posamezne vsebine podrobno
razdeljene in ocenjene, medtem ko pri postavki »gradnja in vzdrževanje športnih objektov«
niso. Ni razvidno koliko sredstev je namenjeno za smučarski center na Ulaki oz za igrišče.
Zrim Danica je razložila, da se programi športa sofinancirajo na podlagi razpisa, zato morajo
biti razdeljeni. Sredstva za vzdrževanje pa se ne dodeljujejo na podlagi javnega razpisa,
lahko pa se to doda v program.
Župan je povedal, da je v predlogu proračuna obrazloženo koliko sredstev je kam
namenjeno, zato tega ni potrebno vnašati v program.
Bavec Armida je pripomnila, da pri novem gradivu ni priložen dopis Športne zveze, medtem,
ko ga lahko vidimo v prejšnjem gradivu.
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Zrim Danica je povedala, da je zaradi pričakovanih sprememb proračuna, v gradivu
spremenila le številke.
Župan je dal na glasovanje oba predloga sklepov.
Svet je sprejel
SKLEP Št. 132: Občinski svet občine Loška dolina sprejeme letni program
športa občine Loška dolina za leto 2008
13 za, 0 proti
SKLEP Št. 133: Športni zvezi Loška dolina se za izvedbo prireditve »Veter v
laseh« iz proračunske postavke 18010 nameni 1.000,00€.
13 za, 0 proti
K 8. točki: pobude in vprašanja
Nelec Peter je vprašal kako je s pripravo prostorskega načrta. V sklepu o pripravi PN je
termin za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta december 2007 – februar 2008.
Župan je povedal, da to poteka v skladu s terminskim planom. Več bo prihodnjič povedal
Žagar Tomislav, ki pokriva to področje.
Župan je ob 21:07 zaključil sejo in vsem zaželel lep večer.

Zapisnik zapisala:
Andreja Porok

Župan:
Janez Sterle
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