ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19.6.2008, 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
- Tomo Žagar
- Andreja Porok

VABLJENI:
- Zavod Oron – tudi za Radio 94
- Anton Nahtigal, Nadzorni odbor
- predstavniki javnih zavodov in javnega podjetja (OŠ Stari trg, ZD Cerknica, JP
Komunala Cerknica)
Ostali prisotni: Sonja Jozelj, Nahtigal Anton
Opravičeni: Predstavnik ZD Cerknica
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost in v
razpravo posredoval zapisnik 13. redne seje občinskega sveta.
Župan je predlagal razpravo na zapisnik.
Zdenko Truden je prosil, da se v zapisniku 13. seje pod točko pobude in vprašanja
popravi navedba »predsednik Nadzornega odbora JP Komunale«. Prav je »član
Nadzornega odbora JP Komunale«.
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Župan je dal popravljen zapisnik na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 145: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje
13. redne seje.
sprejet soglasno
Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
1. potrditev zapisnika 13. redne seje, z dne 17.04.2008
2. pregled realizacije sklepov
3. poročilo o poslovanju javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu 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. osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto
2007
7. soglasje k oblikovanju šestega oddelka v vrtcu Polhek
8. pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec
9. pobude in vprašanja
Preden je župan odprl razpravo na dnevni red, je predlagal, da se z dnevnega reda
umakne točko 4, ker ni bil prisoten noben predstavnik ZD Cerknica.
Župan je odprl razpravo na dnevni red. Ker ni bilo nobenega razpravljavca, je dal
spremenjen dnevni red na glasovanje.
Svet je sprejel
Sklep št. 146: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje predlagani
dnevni red 14. redne seje.
Sprejet soglasno
K 2. točki: pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi prejšnje seje realizirani.
K 3. točki: poročilo o poslovanju javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu za leto 2007
Poročilo o poslovanju zavoda je predstavila ravnateljica Sonja Jozelj.
V zvezi s poslovanjem šole je ravnateljica povedala, da je svetniška skupina SDS in
AS v decembru 2007 na Svet šole naslovila pobudo o pregledu nepravilnosti
kadrovanja in zaposlovanja v vrtcu in šoli. Odgovor oz. sklep Sveta šole je bil podan
v poročilu na aprilski seji Občinskega sveta, kjer je Svet odgovoril, da v zvezi z
zaposlovanjem ni pristojen. Junija 2008 je bila na Inšpektorat Ministrstva za šolstvo
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in šport poslana anonimna prijava, ki je vsebovala 15 obtožb o nepravilnosti dela v
vrtcu in šoli. Inšpektor je preveril domnevne kršitve in ovrgel vse obtožbe.
Predsednik Nadzornega odbora Občine Loška dolina, Anton Nahtigal je povedal, da
se je Nadzorni odbor seznanil z letnim poročilom Javnega zavoda Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja za leto 2007.
Župan je odprl razpravo.
Viktor Prosenc je izrazil mnenje, da se politika ne sme vtikati v šolo in podobne
ustanove. Da je svetniška skupina SDS dala preveriti delovanje, je bilo legitimno,
vendar očitno brez prave osnove. V imenu socialdemokratov je povedal, da z njihove
strani ni prišla anonimna prijava. Če stoji za prijavo katera od političnih strank, bi bilo
prav, da pove.
Marko Gorše je povedal, da za anonimno prijavo njihova svetniška skupina ne stoji.
Kar jih je motilo, so povedali javno oz. so pripombe predali Svetu zavoda. Stvari, ki
so jih navedli v svoji prijavi, so dobili od staršev, zato je mogoče, da je anonimno
prijavo podal kdo od staršev.
Slavica Čuk je bila mnenja, da je skrajno neprimerno, da bi katera politična stranka
neposredno poskušala vplivati na delo in odločanje vzgojno izobraževalnega zavoda.
Za posredovanje v vzgojno izobraževalnem zavodu je Občinski svet izvolil
predstavnike Sveta zavoda. Povedala je, da šola nima problemov v svojem delovanju
in ima uspešne učence in ni potrebno, da se na šolo meče slabo luč.
Branko Troha je bil mnenja, da tema glede prijave ne spada k tretji točki, temveč k
točki »pobude in vprašanja«. Ni se mu zdelo prav, da se ne razpravlja o poročilu.
Viktor Prosenc je povedal, da se mu glede na ravnateljičino poročilo zdi prav, da
stranka pove svoje mnenje.
Zdenko Truden je povedal, da ima šola posluh in voljo do sodelovanja. Tudi ostali
zavodi bi lahko tako sodelovali. Povedal je, da bi predstavniki Sveta zavoda morali
enotno delovati. Ne zdi se mu prav, da je dopis dobil le en od predstavnikov zavoda.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa. Svet je sprejel
Sklep št. 147: Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil z
letnim poročilom Javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg za leto 2007.
Soglasno sprejet
4. točko naj bi predstavil direktor JP Komunala Cerknica, ki pa ni prišel na sejo.
Nastal je pomislek glede dnevnega reda seje, kateri je bil že sprejet.
Zdenko Truden je predlagal, da se opredelimo, kot da smo točko obravnavali,
saj so prisotni imeli v gradivu poročilo o poslovanju JP Komunala Cerknica
d.o.o.
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Armida Bavec je predlagala, da se točka premakne na zadnjo točko za primer,
da direktor pride, sicer jo preložimo na naslednjo sejo. O sklepu naj se glasuje.
Županu se je zdel predlog dober, zato je dal predlog na glasovanje.
Svet je sprejel
Sklep št. 148: Dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta se
spremeni tako, da se »poročilo o poslovanju Javnega podjetja
Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2007« s 4. točke prestavi na 8.
točko, pod točko 4 pa se obravnava »osnutek odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007«.
10 za, 2 proti – sklep sprejet
K 4. točki: osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina
za leto 2007
Lidija Novak je predstavila osnutek odloka o zaključnem računu.
Anton Nahtigal, predsednik Nadzornega odbora je povedal, da se je Nadzorni odbor
na svoji 8. redni seji seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Loška dolina
za leto 2007. Nadzorni odbor je Občinskemu svetu Občine Loška dolina predlagal,
da Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2007 sprejme.
Župan je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo, zato je dal predlog sklepa na
glasovanje. Svet je sprejel
Sklep št. 149: Občinski svet občine Loška dolina sprejme osnutek
odloka o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za
leto 2007.
Soglasno sprejet
Župan je obvestil prisotne, da je prejel sporočilo g. Franetiča, ki se zaradi
nepredvidenih okoliščin ni mogel udeležiti seje. Na glasovanje je dal predlog
sklepa. Svet je sprejel sklep
Sklep št. 150:Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da se
točka »poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica
d.o.o. za leto 2007« uvrsti na dnevni red naslednje seje
Občinskega sveta.
13 za, 1 proti - sklep sprejet
K 5. točki: soglasje k oblikovanju šestega oddelka v vrtcu Polhek
Točko je predstavila ravnateljica Sonja Jozelj.
Marko Gorše, predsednik Komisije za družbene dejavnosti je povedal, da je komisija
imela korespondenčno sejo. Nihče ni bil proti oblikovanju novega oddelka v vrtcu,
zato Komisija predlaga, da se sprejme sklep.
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Župan je odprl razpravo. Ker ni bilo nobenega razpravljavca, je dal na glasovanje
predlog sklepa. Svet je sprejel
Sklep št. 151: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša z
oblikovanjem šestega oddelka v vrtcu Polhek pri Osnovni šoli
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu s 01.09.2008.
Soglasno sprejet
K 6. točki: pravilnik o kriterijih in načinih sprejema otrok v vrtec
Točko je predstavila ravnateljica Sonja Jozelj.
Župan je odprl razpravo.
Armida Bavec je imela vprašanje glede kriterija »starši študenti«. Zanimalo jo je ali je
podrobneje opredeljeno, ali gre za redne ali izredne študente oziroma je eden ali sta
oba od staršev študenta.
Sonja Jozelj je razložila, da to ni definirano niti v prejšnjem niti v tem pravilniku. Lahko
se to dopolni, če bo podan predlog.
Slavica Čuk je predlagala, da se 10. člen dopolni s kriterijem »težko socialno stanje v
družini«, zaradi katerega bi lahko otrok imel prednost pri sprejemu v vrtec. Dodana
naj bi bila pojasnitvena norma na podlagi poročila pristojnega Centra za socialno
delo. Ta kriterij naj bi se točkoval s 4. točkami – enako kot zdravstveno stanje.
Predlagala je tudi, da naj bi bil eden od kriterijev »že vključenost bratov oz sester v
isti vrtec«.
Sonja Jozelj je razložila, da se vključi otroka s posebnimi potrebami najprej, kjer pa je
zajet tudi kriterij socialne ogroženosti.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa. Svet je sprejel sklep
Sklep št. 152: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec.
Soglasno sprejet

K 7. točki: pobude in vprašanja
Branko Troha je predlagal, da bi se na naslednji seji dalo poročilo o gradnji vrtca.
Ker je bil Občinski svet na prejšnji seji seznanjen z dokončnim poročilom Nadzornega
odbora o pregledu zakonitosti prodaje in nakupa nepremičnin s strani Občine Loška
dolina od leta 2002 dalje in se je o tej točki veliko razpravljalo, je Branko Troha
pričakoval, da bo tudi g. Gorše podal svojo razlago, kaj je bilo s to zadevo.
5

Viktor Prosenc je imel enako pobudo, da g. Gorše odgovori na razpravo o
nepremičninah.
Vprašal je kaj se dogaja s kanalizacijo, ali se bo začelo graditi ali ne.
Vprašal je, kaj se dogaja s poslovnim inkubatorjem »Gaber«.
Podal je pobudo, da se naredi kaj za ureditev bankin od Podgore do Babnega polja.
Bankine so neutrjene in nevarne za kolesarje ter ostale udeležence v prometu.
Župan je glede kanalizacije v Vrhniki povedal, da je bilo v ponedeljek, 16.6.2008
odpiranje ponudb za izbor izvajalca. Trenutno teče postopek izbire, počakati je
potrebno pritožbeni rok. Povedal je, da je bilo med izvajalci veliko zanimanje, bile pa
so tudi velike razlike v ceni. Potrebno je analizirati postavke, da se vidi, ali je v
ponudbi prišlo do napake.
Bogdan Zevnik je pojasnil, da je bilo 7 ponudnikov, naslednji teden bo šlo ven
obvestilo o izbiri, nato začne teči zakonski rok za pritožbe neizbranih ponudnikov. Če
ne bo pritožb, bi okrog 10. 7. lahko sklenili pogodbo ter okrog 15. 7. pričeli z
investicijo.
Župan je razložil, da v letošnjem proračunu nimamo sredstev za izvajanje dejavnosti
v zvezi s poslovnim inkubatorjem.
Povedal je, da bomo pobudo glede ceste R212 posredovali naprej na Cestno podjetje
Ljubljana. Pred obiskom vlade na Notranjskem je bil župan v kontaktu s Cestnim
podjetjem ter podal ustno pobudo za ureditev bankin na tej in ostalih cestah.
Peter Nelec je imel vprašanje glede oglasnih tabel po središčih vasi. Poleg vaških in
občinskih oglasnih tabel so po vaseh postavljene tudi oglasne table, ki so last Tur
Servisa iz Cerknice. Oglasni panoji so na neprimernih mestih, oglasi se še vedno
pojavljajo na drevesih. Zanimalo ga je, ali ima občina sklenjeno kakšno pogodbo, da
se samo prek Tur Servisa lahko oglašuje na teh panojih.
Danica Zrim je povedala, da je lastnik oglasnih tabel Tur Servis. Kolikor se je
spomnila, je bila za panoje na občinskih zemljiščih plačana komunalna taksa. V času
referendumske in volilne kampanje mora občina zagotoviti brezplačna plakatna
mesta. Tega področja nimamo povsem urejenega in bo v prihodnje potrebno
razmišljati o Odloku o plakatiranju in plakatnih mestih.
Borut Kraševec je predlagal, da se stolp v obzidju mesta Lož in podobni objekti, ki so
spomeniško zaščiteni, nekako uredijo. Stolp že nekaj časa propada, letošnjo zimo se
mu je udrla streha in je nevarnost, da opeka pade na mimoidoče. Predlagal je, da
Občina, ki je lastnica tega objekta stopi v stik z Ministrstvom za kulturo in pristopi k
reševanju problema.
Župan je povabil prisotne na prireditev »V deželi ostrnic« ter čestital vsem
državljanom RS ob Dnevu državnosti.
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Povabil je ljudi na referendum o oblikovanju pokrajin. Povedal je, da je mnenje
svetniških skupin, da se glasuje proti, ker je Osrednjeslovenska regija prevelika in ne
uresničuje naših pričakovanj glede gospodarskega razvoja.
Župan je sejo zaključil ob 20:13.

Zapisala:
Andreja Porok

Župan:
Janez Sterle
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