ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 16.12.2010, s pričetkom ob 18. uri, v gasilski
sejni sobi v Starem trgu
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Branko Troha
2. Martina Šumrada
3. Marko Gorše
4. Maja Zupančič
5. Boris Hribar (prišel ob 18.20)
6. Branka Palčič
7. Slavica Čuk
8. Stanislav Pavlič
9. Viktor Prosenc
10. Zdenko Truden
11. Jakob Levec
12. Janja Mlakar
13. Stanislav Sterle

OSTALI PRISOTNI:
1. Župan Janez Komidar
2. Občinska uprava:
- Bogdan Zevnik
- Daliborka Radovanovič Jenc
- Nina Komidar Šraj
- Nataša Zbašnik
3. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
4. Locus d.o.o. – Manca Jug, Leon Kobetič
Opravičeni:
Janez Sterle
Sejo je vodil župan Janez Komidar, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo
posredoval zapisnik 1. konstitutivne redne seje Občinskega sveta.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 5:
Občinski svet Občine
konstitutivne redne seje

Loška

dolina

Sklep je bil sprejet soglasno
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potrjuje

zapisnik

svoje

1.

Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 11.11.2010
2. Pregled realizacije sklepov
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave

4.
5.

6.

7.
8.
9.

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška
dolina in Bloke« - skrajšani postopek
Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Cerknica – skrajšani postopek
Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in
drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:
a) Stalna delovna telesa občinskega sveta Občine Loška dolina
1. Statutarno pravna komisija
2. Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
3. Komisija za družbene dejavnosti
4. Komisija za gospodarske dejavnosti
b) Stanovanjski odbor Občine Loška dolina
c) Uredniški odbor javnega glasila Obrh
d) Odgovorni urednik javnega glasila Obrh
e) Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Imenovanje nadzornega odbora Občine Loška dolina
Predstavitev občinskega prostorskega načrta – OPN
Pobude in vprašanja

Župan je odprl razpravo na dnevni red.
Slavica Čuk je pozdravila vse prisotne in v imenu svetniške skupine SD predlagala, da se iz
dnevnega reda umakne 5. točka dnevnega reda, to je Pravilnik o spremembah pravilnika o
plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Za to točko je
predlagala, da se uvrsti na dnevni red v naslednji seji oziroma na dnevni red seje, ki bo
obravnavala predlog proračuna. Povedala je, da so pričakovali predlog proračuna že na tej
seji. Umik točke predlagajo tudi zaradi tega, ker članom občinskega sveta niso znane
razvojne prioritete, ki so znotraj koalicije za to mandatno obdobje, po poročilih medijev
sprejete, niso pa bile nikjer objavljene. V samem pravilniku so predlagane nekatere
spremembe v smislu varčevanja, ki ga priporoča tudi vlada, vendar pa preden člani ne vidijo
predlog proračuna, kakšne so razvojne prioritete, v kakšen namen naj bi to varčevanje
segalo, ne morejo oceniti ali so previsoke ali prenizke. Proračun morda celo teh plačil ne bo
prenesel. Zaradi navedenih razlogov se predlaga umik že omenjene 5. točke dnevnega reda.
Marko Gorše je povedal, da je tako rekoč vseeno na kateri seji se točka obravnav. Ker umik
točke iz dnevnega reda ne predstavlja prevelikih stroškov se je strinjal z umikom točke.
Povedal je, da se bodo s proračuna videle dejanske postavke za sejnine in funkcioniranje
občinske uprave.
Stanislav Pavlič je pozdravil prisotne in omenil, da glede na to, da je iz medijev znano, da je
župan že imenoval dva podžupana, pogreša točko v dnevnem redu. Zanimalo ga je ali sta
podžupana resnično imenovana, kakšen je obseg njunih nalog in kakšne plačilne razrede
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jima je župan določil na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o lokalni
samoupravi. Glede na to je predlagal, da se s to točko dnevni red razširi.
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se 8. točka dnevnega reda to je
predstavitev občinskega prostorskega načrta – OPN umesti na 5. točko dnevnega reda.
Župan je dal na glasovanje umik 5. točke dnevnega reda. To je umik Pravilnika o
spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 6:
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da se »Pravilnik o spremembah
pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja
in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov« uvrsti na dnevni red naslednje seje Občinskega
sveta.
Sklep je bil sprejet (11 glasov za in 1 glas proti)
Župan je na pobudo g. Pavlič Stanislava predlagal razširitev dnevnega reda in zaprosil
g. Pavliča za ponovni predlog točke.
Pavlič Stanislav je predlagal, da se točka, ki se jo umesti na dnevni red glasi: informacija o
imenovanju podžupanov, obseg njunih nalog ter določitev višine odstotka od plačnega
razreda, ki pripada podžupanu v občini Loška dolina ter kateri plačni razred jima je bil
določen kot osnovni za izplačilo ali je to 36 plačni razred kot najnižji ali 41 plači razred kot
najvišji.
Župan je predlagal, da se točka umesti pod 8. točko dnevnega reda in dal na glasovanje nov
dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 11.11.2010
2. Pregled realizacije sklepov
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška
dolina in Bloke« - skrajšani postopek
4. Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Cerknica – skrajšani postopek
5. Predstavitev občinskega prostorskega načrta - OPN
6. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in
drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:
a)Stalna delovna telesa občinskega sveta Občine Loška dolina
1. Statutarno pravna komisija
2. Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
3. Komisija za družbene dejavnosti
4. Komisija za gospodarske dejavnosti
b) Stanovanjski odbor Občine Loška dolina
c) Uredniški odbor javnega glasila Obrh
d) Odgovorni urednik javnega glasila Obrh
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e) Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
7. Imenovanje nadzornega odbora Občine Loška dolina
8. Informacija o imenovanju podžupanov vključno s pooblastili ter umestitev v plačilne
razrede podžupanov
9. Pobude in vprašanja

Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 7:
Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje 2.
redne seje.
Sklep je bil sprejet (11 glasov za)

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

K 3. točki:
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina
in Bloke« - skrajšani postopek
Točko je predstavil Bogdan Zevnik.
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Pavlič je povedal da nomotehnične smernice, ki jih je izdala Služba vlade za
zakonodajo RS predvidevajo, da se pri vsakem pravnem aktu, ki ga sprejme bodisi država
bodisi lokalna skupnost pripravi tudi čistopis gradiva, zato je predlagal, da se v bodoče za
vse pravne akte, ki se bodo sprejemali, pripravi čistopis gradiva. Le ta naj bi se objavil tudi
na spletni strani Občine Loška dolina, tako da bodo tudi občani seznanjeni z veljavnimi
predpisi.
Seji se je pridružil Boris Hribar 18.20
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 8:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme osnutek Odloka o spremembah
odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«.
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SKLEP št. 9:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«.
Sklepa sta bila sprejeta soglasno

K 4. točki:
Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Cerknica – skrajšani postopek
Točko je predstavil Bogdan Zevnik .
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Pavlič je omenil, da pri tem gradivu pogreša morebitne dopolnitve, ker iz dopisa
izhaja, da sta bili pozvani Občina Loška dolina in Občina Bloke, da uredita ta odlok. Iz tega je
razvidno, da je Občina Cerknica svoje obveznosti že uredila, nismo pa prejeli nobenih
sprememb in dopolnitev. Spreminja se odlok v Občini Cerknica, ki govori o naseljih Dobec,
Kožljek, Bezuljak itd. urejamo pa ga za območje Loške doline. Ne ve se tudi, ali so bila
gradiva objavljena iz strani Občine Cerknica in če so bila bi jih bilo potrebno objaviti tudi na
spletni strani Občine Loška dolina, da vemo za katera naselja se odlok sprejema. Dobro bi
bilo tudi, da ga istočasno potrdita Občina Bloke in Občina Loška dolina s podpisi obeh
županov.
Bogdan Zevnik je povedal, da je občina Cerknica (bivša) odlok sprejela za celotno območje.
Poselitev na kmetijskih in gozdnih zemljiščih je občina Cerknica že prej uredila z odlokom. V
odloku ni naselij Loške doline. Odlok je do sedaj veljal tudi za občino Loška dolina, vendar pa
se ga je nameravalo črtati s prostorskim planom. Omenil je, da je občina Bloke ta odlok na
svoji seji že sprejela.
Marko Gorše je povedal, da z umikom oziroma preprečevanjem gradnje omejujemo tako
kmetijstvo kot čebelarstvo in nenazadnje tudi lovstvo. Luknja v zakonu je bila za
posameznike dobrodošla, za občino kot celoto pa je povzročila škodo. Na račun kmetijskih,
čebelarskih in ostalih objektov se je zgradil marsikateri vikend. V teh primerih občina ni
pravočasno ukrepala. Predlagal je spremembo odloka oziroma umik točke . V današnjem
času se kmetje in čebelarji umikajo na obrobje vasi. S sprejemom tega odloka se bo le to
začasno onemogočilo. Z sprejetjem novega prostorskega akta pa bo to bolj urejeno. Omenil
je tudi, da je potrebno objekte, ki so izven zazidljivih območij in se ne uporabljajo v namen za
kateri so bili zgrajeni odstraniti iz okolja.

Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 10:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme osnutek Odloka o
spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Cerknica.
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SKLEP št. 11:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Odlok o spremembah Odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica.
Sklepa sta bila sprejeta soglasno

K 5. točki:
Predstavitev občinskega prostorskega načrta - OPN
Točko sta predstavila ga. Manca Jug in g. Leon Kobetič..
Župan je k predstavitvi dodal nekaj besed. Povedal je da, je bila javna razgrnitev občinskega
prostorskega načrta v mesecu maju, pobude občanov so bile posredovane v obdelavo.
Nekatere pobude niso bile utemeljene, zato je izdelovalec novega prostorskega načrta
upošteval le tiste, ki so bile smiselne oziroma po zakonu dovoljene. Občina je bila
opozorjena na problem dveh enot katere iz novega občinskega prostorskega načrta
izstopata. Na usklajevalnem sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor so opozorili da,
zadeva glede teh dveh območij lahko močno zavira sprejem OPN-ja.
Župan je odprl razpravo.
Branko Troha je podal pripombo na izjavo ga. Jug, ki je povedala, da je industrijska cona
dobro dostopna. V naravi pa to ne drži saj je dostopnost slaba.
Župan je omenil, da Ministrstva nasprotujejo širitvi industrijske cone Markovec,
Zdenko Truden je želel izvedeti nekaj več o novem naselitvenem področju pri Podložu,
zanimalo ga je koliko lahko ta umestitev ovira izvedbo občinskega prostorskega načrta.
Stanislav Pavlič omenil je da je bila letos cesta Podlož poplavljena. Povedal je da kraj ni
primeren za graditev novega naselja tudi zaradi same lege.
Leon Kobetič je odgovoril g. Zdenku da se je izvedel postopek predhodnih usklajevanj.
Podlož je praktično nemogoče utemeljiti, saj ima občina veliko nezazidanih stavbnih zemljišč.
Težko se bo utemeljilo novo naselje in novo komunalno opremljanje. Če se bo postopek
nadaljeval s predlogom, da se v Podložu uredi novo naselje bo zagotovo prišlo do
negativnega mnenja in ponovnega usklajevanja. Glede Markovca pa je povedal, da se je
potrebno odločiti ali se gre z industrijsko cono naprej jo bo potrebno zelo dobro utemeljiti.
Glede na delovna mesta in na analize razvojnih možnosti, ki so bile narejene, bi te površini
zagotavljali za obrtne površine tudi dolgoročno. Meni da bi se za cono Markovec bilo
potrebno boriti tudi s tveganjem, da se dobi negativno mnenje.
Bogdan Zevnik je skušal pojasniti, kako je Podlož sploh prišel v OPN . Ker na občino
prihajajo očitki, da občina kot glavni urejevalec prostora ne zagotavlja dovolj zazidljivih
parcel, vendar se ugotavlja, da je teh parcel dovolj. Problem se kaže pri sami prodaji in
nakupu zemljišč. Ker ima Občina večji delež zemljišč v Podložu, bi občina le ta ponudila v
odkup občanom. Pri nakupu zazidljivega zemljišča se kaže težava tudi pri površini zemljišča
saj so parcele zelo majhne in ozke. Problematika pa se kaže tudi pri komunalni
opremljenosti saj bi strošek za občana predstavljala kar velik izdatek.
Župan je želel da občinski svet da mnenje ali se gre z tem postopkom naprej ali ne.
Predlaga, da občinski svet občine Loška dolina potrdi, da je seznanjen z osnutkom
občinskega prostorskega načrta in da soglaša, da se nadaljuje s postopki za dokončanje
brez umeščenih enot Podlož in dodatne širitve industrijske cone Markovec. Želi, da se
poskusi pripeljati prostorski načrt do konca.
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Slavica Čuk je povedala da komisije še niso imenovane, njihova vloga pa je v tem, da
proučijo gradiva in pripravijo občinskemu svetu ustrezne predloge sklepov. Predlagala je, da
komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja gradivo strokovno preuči in pripravi
ustrezne sklepe.
Stanislav Pavlič je predlagal, da se komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
skliče prihodnji teden. Komisija pripravi in oblikuje predloge sklepov gradiva in pošlje v
korespondenčno sejo članom občinskega sveta.
Župan je predlagal glasovanje
SKLEP št. 12:
Občinski svet občine Loška dolina soglaša s predlogom, da Komisija za
komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja pripravi in oblikuje predloge
sklepov o nadaljevanju postopka Občinskega prostorskega načrta in jih
pošlje članom Občinskega sveta
Sklep je bil sprejet soglasno

K 6. točki:
Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in
drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:
a) Stalna delovna telesa občinskega sveta Občine Loška dolina
5. Statutarno pravna komisija
6. Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
7. Komisija za družbene dejavnosti
8. Komisija za gospodarske dejavnosti
b) Stanovanjski odbor Občine Loška dolina
c) Uredniški odbor javnega glasila Obrh
d) Odgovorni urednik javnega glasila Obrh
e) Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Točko je predstavil Marko Gorše.
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Pavlič je povedal, da v Občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu pogreša predstavnika izvajalcev obveznih gospodarskih javnih služb kot so
vzdrževalci lokalnih cest ali zimske službe, predstavnika policije, predstavnika AMZS-ja
oziroma Avtošole iz Cerknice ali Loške doline. Predlagal je, da se točka e umakne in se
opravi pogovor z naštetimi, da predlagajo svoje člane.
Župan je predlagal, da se točka e v celoti umakne in se da v ponovno preučitev Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O sestavi se bo odločalo na naslednji seji.
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Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 13:
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da se v šesti točki dnevnega
reda umakne točka e (Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu) in se jo uvrsti na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet (6 glasov za in 1 glas proti)

Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 14:
a) v stalna delovna telesa Občinskega sveta občine Loška dolina, se imenujejo
naslednji člani:
1. v statutarno pravno komisijo:
- Slavica Čuk, Lož, Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu – predsednica
- Branka Palčič, Cesta Notranjskega odreda 37, Stari trg pri Ložu
- Vesna Palčič, Markovec 40, Stari trg pri Ložu
- Maja Zupančič, Iga vas 3, Stari trg pri Ložu
- Stanislav Pavlič, Ograde 3, Stari trg pri Ložu
2. v komisijo za komunalo, prostor in varstvo okolja:
- Boris Hribar, Ulica Bračičeve brigade 28, Stari trg pri Ložu – predsednik
- Viktor Prosenc, Iga vas 31a, Stari trg pri Ložu
- Jakob Levec, Pudob 52, Stari trg pri Ložu
- Adolf Košmrlj, Vrhnika 44, Stari trg pri Ložu
- Peter Nelec, Podgora 4, Stari trg pri Ložu
3. v komisijo za družbene dejavnosti:
- Zdenko Truden, Pudob 54, Stari trg pri Ložu – predsednik
- Janja Mlakar, Viševek 40, Stari trg pri Ložu
- Branko Troha, Markovec 20a, Stari trg pri Ložu
- Božidar Ožbolt, Gradišče 10, Stari trg pri Ložu
- Ljubica Bavec, Cesta Notranjskega odreda 40, Stari trg pri Ložu
4. v komisijo za gospodarske dejavnosti:
- Martina Šumrada, Nadlesk 22, Stari trg pri Ložu – predsednica
- Zdenko Truden, Pudob 54, Stari trg pri Ložu
- Stane Sterle, Vrhnika 13, Stari trg pri Ložu
- Franc Bavec, Podcerkev 7, Stari trg pri Ložu
- Frenk Kovač, Podcerkev 1a, Stari trg pri Ložu
b) v Stanovanjski odbor Občine Loška dolina se imenujejo naslednji člani:
- Viktor Prosenc, Iga vas 31a, Stari trg pri Ložu – predsednik
- Janez Antončič, Podcerkev 33, Stari trg pri Ložu
- Alen Frbežar, Nadlesk 1a, Stari trg pri Ložu
- Marko Čuk, Podgora 23, Stari trg pri Ložu
- Monika Debeljak, Cesta Notranjskega odreda 39, Stari trg pri Ložu
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c)v uredniški odbor Javnega glasila Obrh se imenujejo naslednji člani:
- Martina Kočevar, Smelijevo naselje 35, Stari trg pri Ložu
- Mojca Kovač, Ograde 46, Stari trg pri Ložu
- Domen Kordiš, Smelijevo naselje 38, Stari trg pri Ložu
- Anita Kolmanič, Babno polje 64, Stari trg pri Ložu
- Bernarda Kandare, Dane 10, Stari trg pri Ložu
- Milena Ožbolt, Markovec 39b, Stari trg pri Ložu
- Vera Jasna Lekan, Cesta Notranjskega odreda 17, Stari trg pri Ložu
d) za odgovornega urednika Javnega glasila Obrh se imenuje:
- Andreja Buh, Lož, Cesta 19. oktobra 46, Stari trg pri Ložu
Sklep je bil sprejet soglasno
K 7. točki:
Imenovanje nadzornega odbora Občine Loška dolina
Točko je predstavila Marko Gorše.
Občinski svet je sprejel naslednji
SKLEP št. 15:
V nadzorni odbor Občine Loška dolina se imenujejo naslednji člani:
- Miloš Kovač, Lož, Pod zidom 2, Stari trg pri Ložu
- Mojca Kovač, Ograde 46, Stari trg pri Ložu
- Romana Zakrajšek, Smelijevo naselje 54, Stari trg pri Ložu
- Ivan Plos, Podgora 31a, Stari trg pri Ložu
- mag. Armida Bavec, Markovec 21a, Stari trg pri Ložu
Sklep je bil sprejet soglasno
K 8. točki
Informacija o imenovanju podžupanov vključno s pooblastili ter umestitev v plačne
razrede podžupanov
Točko je predstavila Daliborka Jenc
Povedala je, da sta bila imenovana dva podžupana, to sta Boris Hribar in Troha Branko.
Svojo funkcijo bosta opravljala nepoklicno. Podžupana sta uvrščena v najnižji plačni razred
to je v 34 plačni razred, kot je določeno v Zakonu o sistemu plač za javne uslužbence. Če
podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo največ 50% od zneska, kot če bi
funkcijo opravljal poklicno. Poln znesek je 1.736,84 eur. Podžupana sta podala pisne izjave,
da se odpovedujeta polovici plačila. Za opravljanje funkcije bosta prejela 25% od polnega
zneska.
Župan je povedal da, bosta podžupana opravljala dela v skladu s sklepom. G. Branko Troha
področje javnih zavodov in družbenih dejavnosti, g. Boris Hribar pa področje investicij.
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Pavlič je povedal da pogreša strokovne sodelavce, ki so odgovorni za konkretna
področja.
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Župan je povedal, če strokovni sodelavec ni poročevalec ni prisoten na seji razen če ga na
sejo povabi župan.

K 9. točki:
Pobude in vprašanja
Branko Troha je omenil, da prejšnja oziroma 8. točka dnevnega reda ni bila izglasovana.
Povedal je , da razlaga o tem, da komisija pripravlja sklep za občinski svet ni točna. Komisije
so posvetovalno telo občinskega sveta. Predlagatelj sklepov je župan ali kdo drugi.
Stanislav Pavlič je imel dve pobudi. Povedal je da je na državni cesti v naselju Lož pri
stanovanjskem objektu bivši muzej, kjer je večja udrtina na asfaltu. Le to bi bilo potrebno
sanirati. Drugi predlog se je nanašal na vzdrževalce oziroma izvajalce obvezne gospodarske
javne službe in sicer zimskega vzdrževanja cest. Omenil je, da je bilo letos vzdrževanje ceste
v naselju Ograde zelo slabo. Izvajalec namesto, da bi sneg odvažal, ga odriva na očiščena
dvorišča. Omenil je tudi težko dostopnost do oglasne deske in poštnega nabiralnika. Kot
tretjo pobudo pa je dal novo križišče v Smelijevem naselju. Ker se cesta zoži iz obeh strani
predlaga, da se na obeh straneh ceste postavi prometni znak zožanje ceste.
Viktor Prosenc je povedal, da je s strani občanov prejel vprašanja glede poslanske table –
poslanska pisarna. Glede na to, da pisarna ne obstaja, predlaga odstranitev table.
Slavica Čuk je povedala, da ima popravek glede netočne navedbe g. Troha Branka. Za
popravek glede netočnih navedb prosi vse na novo izvoljene člane občinskega sveta, da si v
Poslovniku občinskega sveta občine Loška dolina preberejo 7 poglavje, ki govori o delovnih
telesih sveta izrecno pa 60. člen. Dodala je, da pričakuje opravičilo g. Troha Branka za
netočno navedbo.
Troha Branko se je opravičil ga. Slavici Čuk. Dodal je le da sklep ni stališče ali predlog. Sklep
bo predlagal župan, ki ga podpiše in ne komisija.
Župan je povedal da točka o predstavitvi občinskega prostorskega načrta ni bila mišljena kot
sprejem občinskega prostorskega načrta ampak le seznanitev članov občinskega sveta glede
postopkov dosedanjega dela in glede postopkov nadaljevanja dela.
Boris Hribar je povedal, da je potrebno urediti potek pluženja. Podal pa je tudi drugi predlog
glede pogrebnega zavoda Ave. Iz strani občanov prihajajo do nezadovoljstva z zavodom.
.

Seja se je zaključila ob 19.55
Župan
Janez Komidar

Pripravila:
Nataša Zbašnik
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