ZAPISNIK
15. redne seje občinskega sveta, ki je bila 9.10.2008, s pričetkom ob 19. 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
- Lidija Novak
- Andreja Porok

VABLJENI:
- Zavod Oron – tudi za Radio 94
- Anton Nahtigal, Nadzorni odbor
- predstavniki javnih zavodov in javnega podjetja (ZD Cerknica, JP Komunala
Cerknica)
Ostali prisotni: Nahtigal Anton, Franetič Stojan, Dr. Sašo Kavčič
Opravičeni: /
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo
posredoval zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo na zapisnik, ker ni bilo nobenega razpravljavca je župan dal
zapisnik na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 153: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje
14. redne seje
Sprejet 13 za / 0 proti
Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
1. potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 19.06.2008
2. pregled realizacije sklepov
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3. odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007
4. poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča
Cerknica za leto 2007
5. poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2007
6. odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto
2008
7. odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Loška dolina
na nepremičninah
8. odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina
9. podelitev priznanja »Zlati grb Občine Loška dolina«
10. pobude in vprašanja
Župan je odprl razpravo na dnevni red.
Razpravljavcev ni bilo.
Župan je dal predlagani dnevni red na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 154: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni
red 15. redne seje.
Soglasno sprejet
K 2. točki: pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi prejšnje seje realizirani oz v fazi realizacije, 2 sklepa sta bila
na dnevnem redu na tekoči seji.
K 3. točki: odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007
Župan je povedal, da sta bili predstavitev in splošna razprava potekali na prejšnji seji,
amandmaja ni bilo nobenega, zato je dal na glasovanje predlog sklepa.
Svet je sprejel
Sklep št. 155: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme odlok o
zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007
Soglasno sprejet
K 4. točki: poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja
Lavriča Cerknica za leto 2007
Poročilo je predstavil direktor Zdravstvenega doma Cerknica, dr. Sašo Kavčič.
Župan je odprl razpravo.
Armida Bavec je predlagala, da se širši javnosti predstavi problem v diabetološkem
dispanzerju in sicer zato, ker je bilo v gradivu omenjeno, da sta Zavod za zdravstveno
zavarovanje in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije seznanjena s problematiko
omenjene ambulante. Želela je tudi vedeti, katerih oblik izobraževanj se zaposleni
udeležujejo s pomočjo donatorskih oz sponzorskih sredstev. Izpostavila je problem obratne
ambulante v Kovinoplastiki Lož. Glede analize medsebojnih odnosov in zadovoljstva
zaposlenih je bila mnenja, da je bil odziv zaposlenih premajhen, da bi dobili pravo sliko.
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Menila je, da bi bil potreben drugačen pristop anketiranja - da bi sodelovali vsi zaposleni,
katerim bi bila zagotovljena anonimnost. Isto velja za paciente. Menila je, da bi sestra
pacienta lahko opozorila na vprašalnik. Vprašalnik bi moral biti krajši.
Dr. Sašo Kavčič je glede diabetološke ambulante odgovoril, da do njega ni prišla nobena
pritožba s strani ZZZS. Povedal je, da diabetološka ambulanta teče normalno naprej in sicer
obratuje v Cerknici in Starem trgu. V letošnjem letu so do septembra program izpolnili skoraj
v celoti. Oktobra pa so dobili obvestilo od ZZZS, da jim povečujejo diabetološko ambulanto in
sicer od 1. aprila 2008. Zato so povečali delo ordinacij v Cerknici in Starem trgu. Menil je, da
pacienti ne ostajajo zunaj sistema in so oskrbljeni v določenem času.
Glede donacij je povedal, da donacije za izobraževanje pridejo direktno zdravniku in sicer
predvsem v obliki plačila kotizacij. Dajo pa v plan denar, ki je namenjen za izobraževanje. Ta
denar se deli po določenem ključu za posamezni profil zaposlenih. Ostale donacije so
»ciljane« - nekdo donira za točno določen namen (npr. aparat za določen ZD).
Glede obratne ambulante v Kovinoplastiki je povedal, da je to problem odkar je odšel
zdravnik. V omenjeni ambulanti je opredeljenih okrog 400 pacientov. Dogovorjeno je bilo, da
se pacienti opredelijo po regionalnem principu k ostalim zdravnikom. Bil je mnenja, da je
Loška dolina, kar se tiče števila zdravnikov, kljub temu dovolj pokrita. V letošnjem letu so
uspeli dobiti novega zdravnika, ki pa ni specialist in ne more samostojno delati v obratni
ambulanti.
Armida Bavec se je dopolnila glede diabetološke ambulante. V gradivu je prebrala, da
obstajajo finančne težave, o katerih je ZD opozoril ZZZS in Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije. Problem je izpostavila, da bi v primeru težav občina pomagala z dodatnimi
sredstvi.
Slavic Čuk je glede obratne ambulante povedala, da si je ZD prizadeval za njeno delovanje.
Dejstvo pa je, da je že v preteklosti zdravnik iz ambulante nadomeščal odsotne vsepovsod,
kar je pomenilo začetek ukinjanja ambulante. Včasih je ambulanta zajemala vse zaposlene v
Kovinoplastiki, kar pomeni več kot 1000 pacientov. Očitno je, da ni bila dobro organizirana.
Njeno mnenje je, da se podjetje ambulanti ne bo odpovedalo. Obstaja pa možnost, da bo le
ta prešla pod koncesionarja. Menila je, da je bilo premalo prizadevanj, da bi se ambulanta
ohranila.
Dr. Sašo Kavčič je bil mnenja, da je ga. Čuk prizadevanja ocenila subjektivno. Problem je le
v zdravnikih. ZD se trudi, da bi pridobili zdravnika s specializacijo. Na Blokah pride 2900 ljudi
na enega zdravnika, v Cerknici pride na enega zdravnika 2136 ljudi, medtem ko je v Loški
dolini 1655 ljudi na 1 zdravnika. S temi številkami je g. dr. Kavčič želel utemeljiti, da je za
Loško dolino dobro poskrbljeno, kar se tiče zdravstvene oskrbe. Menil je, da se je upad ljudi
v obratni ambulanti pričel tudi zato, ker je bil tam nekaj časa zdravnik, ki ga ljudje niso marali.
Dušan Baraga je popravil navedbe številk. Kljub temu, da je v Loški dolini 3600 prebivalcev,
je pri zdravnikih opredeljenih 4600 pacientov.
Sašo Kavčič je povedal, da ima podatke iz statistike v Zdravstvenem domu. K zdravnikom v
Loški dolini se opredeljujejo tudi ljudje iz Cerknice in Blok. Bil je mnenja, da se problem reši
tako, da zdravniki iz Loške doline ne sprejemajo pacientov iz drugih občin.
Župan je poudaril, da je ga. Čuk želela povedati, da bi se ambulanta v Kovinoplastiki
vzpostavila v takem obsegu kot je bila včasih. S tem bi se razbremenili vsi zdravniki po vseh
treh občinah.
Branko Troha je povedal, da ne smemo pozabiti na ljudi iz Prezida, ki delajo tukaj in Slovake.
Menil je, da so številke prave. Poudaril je, da je bila Kovinoplastika Lož pri veliko stvareh
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donator Zdravstvenega doma. Kar se tiče zadnjega zdravnika v ambulanti, so ga ocenjevali
ljudje, postavil pa ga je Zdravstveni dom.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa.
Svet je sprejel sklep
Sklep št. 156: Občinski svet Občine Loška dolina se je seznanil z
letnim poročilom Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja
Lavriča Cerknica za leto 2007
Soglasno sprejet
K 5. točki: poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto
2007
Poročilo je predstavil g. Stojan Franetič, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.
Predstavil je problem deponije Pretržrje na Rakeku, ki ima dovoljenje za delovanje do
15.7.2009. Po Nacionalnem operativnem programu države bo po tem datumu odpadke
potrebno odvažati v Trebnje. Zaradi tega se pričakujejo določene težave v prihodnjem letu.
Zgraditi bo potrebno prekladalno rampo v Cerknici. Stroški odvoza smeti se bodo drastično
povečali.
Apeliral je, da se dvigne cene komunalnih storitev. Na občine so že poslali predloge, ki naj bi
jih obravnaval občinski svet.
Kljub temu, da je rezultat poslovanja podjetja pozitiven, situacija ni ohrabrujoča.
Gospodarske javne službe imajo negativen rezultat in s tržno dejavnostjo ne uspejo več
pokrivati vsega.
Župan je odprl razpravo.
Marko Gorše je želel vedeti kako to, da so se prijavili na razpis za koncesionarja za
ravnanje z odpadki v občini Bloke, če imajo s tem izgubo. Izpostavil je problem oskrbe s
pitno vodo v občini Loška dolina. V letu 2008 so se začeli pojavljati problemi, predvsem v
višje ležečih naseljih (Ograde), kar povzroča med občani nezadovoljstvo. Glede čiščenja
odpadnih vod je povedal, da pričakuje boljše delovanje novih čistilnih naprav, saj ima čistilne
naprava v Starem trgu kar nekaj težav, predvsem tehnološke narave. Pojav alg in pen v
Obrhu opozarja na onesnaženost vode.
Stojan Franetič je odgovoril glede koncesije v občini Bloke. S poslovanjem so pričeli
septembra 2006. Izguba se zmanjšuje. Leta 2008 bi moral biti rezultat pozitiven.
Kar se tiče vodne oskrbe v Loški dolini, je Komunala imela poleti 2008 težave. Na vrtini v
Kozariščah je v eno črpalko udarila strela, medtem ko je bila druga črpalka v okvari. Takrat
so preklopili na Obrh, ki pa je problematičen. Težav niso mogli odpraviti takoj, zato nekaj dni
voda ni bila pitna, o čemer so javnost obvestili. Z vrtinami v Kozariščah so večkrat težave,
kar povzroča višje stroške. Čistilna naprava v Starem trgu deluje ustrezno, narejene so bile
analize, ki so objavljene na spletni strani JP Komunala Cerknica in dokazujejo, da se voda
ustrezno prečisti. Strinjal se je, da bi tehnološko čistilna naprava lahko delovala bolje.
Povedal je, da podjetje želi odpraviti težave, vendar bodo potrebna dodatna sredstva.
Župan je razložil, da gre v tem primeru za problem dehidracije blata. Komunala je predlagala
nabavo dehidratorja, ki bi ga uporabljale vse tri občine, sicer pa se ga da tudi najeti.
Dehidracija blata in odvzem blata je potrebno, da ne pride do prelivanja.
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Peter Nelec je želel pojasnilo, kakšno je nadaljnje ravnanje z odpadki iz ekoloških otokov
oziroma kje ti odpadki dejansko končajo.
Župan je pohvalil občane Loške doline glede količine zbranih odpadkov na ekoloških otokih v
primerjavi z občinama Cerknica in Bloke.
Stojan Franetič je pojasnil, da se vse odpadke pripelje na Komunalo Cerknica, kjer imajo
večje bokse. Ko se nabere dovolj velika količina odpadkov, jih odpeljejo v predelavo. Za
odpadno embalaži imamo v Sloveniji koncesionarje – Slopak, Interseroh, ipd. Njim se odda
odpadke brezplačno, priznajo pa stroške prevoza. Prav tako se brezplačno odda
koncesionarju avtoplašče in belo tehniko. Pločevino se proda na trgu, odvoz nevarnih
odpadkov pa je potrebno plačati. Salonitne odpadke za enkrat še oddajajo na deponijo (z
dovoljenjem ministrstva) na za to predviden prostor. Po zaprtju deponije bo tudi to plačljiv
strošek. Interes Komunale je, da se odpadkov, s katerimi se da tržiti, zbere čim več.
Župan je povedal, da bo potrebno nekaj narediti nekaj, saj bo potrebno odpadke odvažati v
Trebnje. Enako bodo morale storiti ostale občine – Vrhnika, Logatec. Občine so se
poskušale dogovoriti z Ministrstvom, vendar neuspešno. Rešitev je zmanjševanje količine
odpadkov, kar dosežemo lahko z ločenim zbiranjem odpadkov. Zmanjšati bo potrebno tudi
stroške transporta in stroške odlaganja. Odlaganje ne bi smelo biti na komercionalnem
principu, saj so bile deponije narejene z javnimi sredstvi s strani države, zato bo tu morala
država pomagati. Dejstvo je, da se bodo cene komunalnih odpadkov dvignile.
Armida Bavec je direktorja Komunale vprašala, po kakšnem principu se nabavlja kandelabre,
saj so po Loški dolini postavljene različne vrste kandelabrov.
Vprašala je glede projekta zapiranja deponije, statuta, o obveznostih zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Vprašanja je ga. Bavec prejela kot anonimko.
Stojan Franetič je glede razsvetljave povedal, da gredo v sistem nabave varčnejših luči z
rumeno svetlobo. Kjer so stari drogovi je vprašanje, ali ustreza vsaka luč. Pri novih projektih
je stvar projekta, kakšne luči predvideva. Na trg prihajajo dražje luči, ki porabijo do 60% manj
energije.
Anonimko je Nadzorni svet obravnaval. Statut se pripravlja nov. Sedaj je veljaven stari statut,
ki je bil sprejet za odlokom.
Glede deponije se namensko zbira del sredstev za zapiranja deponije. Deponijo bo po
zaprtju potrebno urediti ter še 10 let nadzorovati. Vse deponije niso bile ustrezno narejene,
zato naj bo ustrezno urejeno vsaj zapiranje deponije. Država ne pusti na kraškem terenu
novih deponij, zato bo odpadke potrebno odvažati v Trebnje.
Glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov je g. Franetič povedal, da so v
letu 2006 oz 2007 imeli novo sistemizacijo, zato je prišlo do novih pogodb. Ena oseba ni
podpisala pogodbe. Tožbo je Komunala Cerknica izgubila zaradi nevestnosti odvetnika. S
stranko so se poravnali, z odvetnikom pa se tožijo in pričakujejo, da bodo tožbo dobili.
Strošek se bo poznal v letu 2008.
Župan je dodal, da so sredstva za zapiranje deponije sredstva, ki naj bi se po po zaprtju
deponije porabila.
Stojan Franetič je dopolnil, da bi sredstva za zapiranje deponije morala biti vključena kot
investicijski tolar že v sami ceni oz bi morale občine iz proračuna pokrivati zapiranje
deponije.
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Dušan Baraga je vprašal, ali so kakšni podatki, kolikšen delež odpadkov se da ločevati.
Dobro bi bilo, da bi tisti, ki več ločujejo manj plačujejo.
Viktor Prosenc je vprašal glede pogodb zaposlenih. Ali so se pogodbe prenesle na drugega
delodajalca.
Stojan Franetič je povedal, da je med vsemi odpadki cca 15% ločenih odpadkov, kar ni ravno
veliko. V Vrhniki zberejo 40% ločenih odpadkov, vendar so oni začeli z ločevanjem prej.
Strinjal se je, da bi ločevanje odpadkov moralo biti stimulirano. Nekaj predlogov imajo npr.
velikost posode, vendar je to stvar odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, povezano pa je
s stroški.
Glede zaposlovanja je povedal o pogodbi, ki je ena oseba ni podpisala in zadeve odvetnik ni
speljal korektno. Komunala je ljudi, ki fizično pobirajo smeti, imela začasno zaposlene. Ti
ljudje so napredovali. Nove delavce za to delo so dobili na podlagi razpisa od zunaj, ker je to
cenejše in zaradi izobrazbe. Te delavce je težko premestiti, ker nimajo izobrazbe. Trenutno
imajo enega delavca, ki je ostal doma in dobi plačo; je invalid III. kategorije od katerega se
zahteva sedeče delo, premestiti pa ga niso imeli kam.
Župan je omenil pobudo, da se nekaj naredi na stimulaciji ločevanja odpadkov. Župan je že
večkrat predlagal, da se prouči možnost merjenja odpadkov in sicer s čitanjem črtne kode in
tehtanjem. Tudi odlaganje se plača v kilogramih. Zanimalo ga je, če je bilo kaj narejeno na
tem. Takrat je bil odgovor, da je s tem malo dobrih praks. V novi informacijski dobi bi se ta
sistem lahko vzpostavil.
Stojan Franetič je odgovoril, da so o tem razmišljali, vendar je sistema tehtanja odpadkov
zelo drag in ga tudi v Evropi skoraj ni. Gre za sistem posod s čipi. Naprava na kamionu
zazna čip in stehta smeti. Povedal je, da bo Komunala šla v tak sistem, če ga bodo občine
našle in financirale. Za enkrat se mu zdi edina možna varianta sprememba odloka, da se
občani odločajo kolikšno posodo bodo imeli.
Viktor Prosenc je vprašal, zakaj se ne bi zgledovali po Hrvaški. Oni zbirajo pločevinke in
plastenke, ki jih komunala odkupuje.
Župan je povedal, da je potrebno vzpostaviti sistem na nacionalni ravni.
Stojan Franetič je dodal, da je bila to vmesna pripomba. Nacionalni program je naredila
država, Komunala je le upravljavec, ki mora spoštovati zakonodajo.
Občinski svet je sprejel
Sklep št. 157: Občinski svet Občine Loška sprejme letno poročilo JP
Komunala Cerknica za leto 2007
Sprejet soglasno
Med odmorom je sejo zapustila Maja Zupančič.
K 6. točki: odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Loška
dolina za leto 2008 (skrajšani postopek)
Točko je predstavila Lidija Novak.
Župan je odprl razpravo.
Peter Nelec je vprašal, kaj je s sredstvi, ki smo jih za gradnjo vrtca v letu 2007 prejeli iz
proračuna Republike Slovenije – gre za 410.000,00 EUR. V rebalansu za leto 2007 se jih je
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črtalo z namenom, da se jih bo črpalo v letu 2008. Zanimalo ga je, ali se bodo ta sredstva
lahko še črpala.
Zanimalo ga je, zakaj porabljamo sredstva za ureditev okolice vrtca, če jih prenašamo v
naslednje leto.
Pripomnil je, da so se že dve leti zmanjšala sredstva iz naslova transfernih prihodkov, ki so
namenjeni izgradnji komunalne infrastrukture. Ne zdi se mu prav, da ne uspemo pridobiti
sredstev, ker nimamo pripravljenih projektov.
Župan je odgovoril, da evropskih sredstev namenjenih za razvoj regij ni možno pridobiti za
financiranje šol in vrtcev. Pridobi se jih lahko za urejanje komunalne infrastrukture. Ta
sredstva je občina pridobila, spremenila se je le dinamika porabe sredstev. Dinamika se je
spremenila, ker je se je zavlekla izbira izvajalca zaradi revizije. Župan je opisal postopek
revizije. Drugi najugodnejši ponudnik je bil SCT, ki smo ga bili prisiljeni izbrati, saj bi se izbira
izvajalca z novim razpisom preveč zavlekla in bi tako izgubili sredstva po 21. čl ZFO, ki pa se
jih ne da prenašati v naslednje leto.
Marko Gorše je povedal, da podpre rebalans. Zdelo se mu je prav, da se do konca leta
naredi najboljše, kar se da. Glede projekta LEADER je povedal, da se ta še vedno izvaja na
področju naše občine, vendar njegov glavni nosilec ni več občina ampak gre za sredstva
Zavoda grad Snežnik. V tem projektu jim je uspelo pridobiti sredstva v višini 14.000,00 EUR.
Župan je povedal, da od začetka leta do oktobra ni bilo razpisa. Na koncu leta se tako pojavi
problem realizacije oz fakturiranja. Razpisanih je bilo malo sredstev.
Branko Troha je povedal, da se mu rebalans ne zdi realen. Misli, da v dveh mescih ne bo
realizirana prodaja premoženja.
Lidija Novak je povedala, da občina ne more začeti s postopkom prodaje, dokler ni program
prodaje v proračunu. V kolikor prodaje ne bo, bomo primerno znižali prihodke. Začeli smo,
predvidevamo, da bomo postopek izpeljali.
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje.
Svet je sprejel
Sklep št. 158: Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2008
Sprejet soglasno
K 7. točki: odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine
Loška dolina na nepremičninah (skrajšani postopek)
Točko je predstavil Bogdan Zevnik. Pred sejo so prisotni dobili dodatno gradivo k tej točki.
Viktor Prosenc je povedal, da je predlog obravnavala tudi Komisija za komunalno ureditev,
prostor in varstvo okolja in predlaga Občinskemu svetu, da ta odlok sprejme.
Nelec Peter je podprl predlog. Predlagal je, da se v prvi člen odloka doda še parcela 1703/24
k.o. Iga vas, ki je trenutno v lasti Direkcije za ceste. Opozoril je na številne podobne primere
v središčih vasi in je predlagal, da se prouči še ostale primere in se jih uvrsti v odlok.
Župan je povedal, da se mu ne zdi prav, da država javno dobro lahko razparcelira in proda.
Župan je dal dopolnjen predlog sklepa na glasovanje
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Sklep št. 159: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici občine
Loška dolina na nepremičninah v predlaganem besedilu
Soglasno sprejet
K. 8. točki: odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina
(skrajšani postopek)
Točko je predstavil Stojan Franetič. Pripravili so korekcijo odloka, ki velja od leta 2003. Gre
predvsem za »lepotne« popravke.
Viktor Prosenc je povedal, da je Komisija za komunalno ureditev obravnavala predlog
odloka. Bilo so mnenja, da je potrebna sprememba odloka.
Armida Bavec je glede 3. člena vprašala ali so »ostanki komunalnih odpadkov« isto kot
»komunalni odpadki«. Zanimalo jo je, ali lahko iz centralnega registra prebivalstva
pridobivamo podatke. Zanimalo jo je tudi, zakaj oprostitev plačila vsaj delno ni možna za
študente.
Stojan Franetič je povedal, da je termin »ostanek komunalnih odpadkov« pravilen.
V 62. členu odloka je bil problem, kaj je stalna oz začasna odsotnost. Na osnovi pritožb in
zavračanja računov so dali zadevo v proučitev odvetniku. Do podatkov o številu prebivalcev
Komunala pride prek občine. Študente in dijake so izločili, ker je težko ugotavljati, koliko čas
bivajo na stalnem naslovu, nekje pa morajo plačati komunalo. Ostale občine imajo zadevo
podobno urejeno.
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje.
Svet je sprejel
Sklep št. 160: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Loška dolina v predlaganem besedilu
Sprejet soglasno
K 9. točki: podelitev priznanja »Zlati grb Občine Loška dolina«
Zdenko Truden je podal uvod k točki. Povedal je, da je prispel en predlog za zlati grb občine,
za srebrni grb pa ni bilo predloga. Povedal je, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja predlog obravnavala in predlaga, da se zlati grb Občine Loška dolina podeli
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stari trg.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa.
Svet je sprejel
Sklep št. 161: Občinski svet Občine Loška dolina v letu 2008 podeli
priznanje »Zlati grb občine Loška dolina« Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Stari trg pri Ložu
Sprejet soglasno
Župan je čestital vsem zdajšnjim in nekdanjim članom PGD Stari trg in se jim tudi
zahvalil.
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K 10. točki: Pobude in vprašanja
Branko Troha je ponovno dal pobudo, da se pripravi poročilo o gradnji vrtca.
Vprašal je, zakaj je 6 od 10 točk obravnavanih po hitrem postopku.
Župan je odgovoril, da je »skrajšani postopek« določen po poslovniku.
Kar se tiče poročila o gradnji vrtca bo izdatnejše poročilo izdelano ob zaključku gradnje,
poročilo pa je predstavljeno tudi v rebalansu.
Župan se je prisotnim zahvalil in zaželel vsem lahko noč.
Seja je bila zaključena ob 22. 25.
Pripravila:
Andreja Porok

Župan
Janez Sterle
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