ZAPISNIK
18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 5.3.2009, 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 Kolmanič
9. Helena Malnar Antončič
10. Dušan Baraga
11. Slavica Čuk
12. Borut Kraševec
13. Adolf Košmrlj
OSTALI PRISOTNI:
1. Župan Janez Sterle
2. Občinska uprava:
- Bogdan Zevnik
- Danica Zrim
- Lidija Novak
- Daliborka Radovanovič Jenc
- Andreja Porok
3. Nahtigal Anton, Nadzorni odbor
4. Stojan Franetič, JP Komunala Cerknica d.o.o.
5. Tina Urh, JP Komunala Cerknica d.o.o.
6. Zavod Oron - tudi za Radio 94
7. Petra Trček, Notranjsko kraške Novice
OPRAVIČENI: Baraga Martina
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost sveta in v
razpravo posredoval zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta.
Župan je dal zapisnik na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 172: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik
svoje 17. redne seje
Sprejet soglasno
Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje, z dne 05.02.2009
2. Pregled realizacije sklepov
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3. Predlog Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2009 (sprejem
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

predloga proračuna)
Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda
Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
Postavitev nove prometne signalizacije
Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto
2009
Letni program športa občine Loška dolina za leto 2009
pobude in vprašanja

Župan je dal predlagani dnevni red na glasovanje.
Svet je sprejel
SKLEP št. 173: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje predlagani
dnevni red 18. redne seje.
Sprejet soglasno
K 2. točki: pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi prejšnje seje realizirani.
K 3. točki: Predlog Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2009
(sprejem predloga proračuna)
Lidija Novak je predstavila predlog proračuna. Povedala je, da so se 16.2.2009
sestali predstavniki svetniških skupin. Pogovarjali so se o spremembah, ki so
upoštevane v predlogu proračuna.
Župan je povedal, da je svetnica ga. Slavica Čuk vložila amandma:
06009 - Notranje revidiranje poslovanja občine 0 EUR
06006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 20.000 EUR
402999 - Drugi operativni odhodki 5.000 EUR
06007 - Nakup opreme 4.000 EUR
420200 - Nakup pisarniškega pohištva 2.500 EUR
2006 - Enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti 10.000 EUR
411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.000 EUR
20009- Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva 4.000
EUR; 412000 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4.000 EUR
20013 - Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva 9.500
EUR; 412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
9.500 EUR
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Slavica Čuk je predstavila amandma. Zaradi učinkov krize v realnem sektorju so
razmere vsak dan slabše. Brezposelnost je v porastu, revščine je vse več. Temu so
namenjeni njeni predlogi. Občina mora delovati predvsem v javnem interesu. Povzela
je pobudo svetnice na prejšnji seji glede revizije. Ker se do sedaj revizije ni
opravljalo, se ji ne zdi smiselno, da se jo ravno letos. Sredstva bi namesto za revizijo
namenili za socialne potrebe; enako velja za sredstva namenjena za opremo uprave.
Predlagala je, da se sredstva delno nameni neposredno občanom, delno pa
humanitarnim organizacijam, saj so mediji že poročali, da so skladišča Rdečega križa
prazna. Če postavke niso prav izbrane, je bila mnenja, da bi župan lahko predlagal
primernejše postavke, kjer bi pridobili dodatna sredstva.
Župan je povedal, da ni vložil svojega amandmaja na predlog Slavice Čuk. Predlog
proračuna so poskušali čim bolj uskladiti že na razpravah. Z amandmajem se bistvo
proračuna ne spreminja veliko, potrebno pa je razložiti amandma in njegove
posledice na posamezne postavke.
Lidija Novak je povedala, da amandma ni uravnotežen – odhodke zmanjšuje za
11.500 EUR, povečuje pa za 10.500 EUR. Potrebna je dopolnitev amandmaja s
strani vlagatelja. Obrazložila je posamezne spremembe.
Zmanjšajo se postavke:
- notranje revidiranje poslovanja Občine – to je zakonska obveznost občine in mora
biti izvedena v skladu z Zakonom o javnih financah in s Pravilnikom o usmeritvah za
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. V primeru, da
prihodki proračuna v enem letu znašajo nekaj več kot 2 mio EUR, mora biti revizija
opravljen vsako leto. Mi smo revidirali proračun za leto 2005. Predlagatelji finančnih
načrtov so dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z lastno revizijsko
službo oz naloge poverijo zunanjemu izvajalcu. Ministrstvo za finance lahko izvaja
notranje revidiranje proračunskim uporabnikom, ki jih glede na svoje zmogljivosti
določi v letnem planu.
- Postavka 06006 – tekoče vzdrževanje upravnih prostorov: sredstva so namenjena
za vzdrževanje poslovne stavbe SVEA in izdelavo projekta za obnovo te stavbe.
- Nakup pisarniške opreme – sredstva so namenjena za nakup pohištva za ureditev
pisarne in opreme za arhiv.
Povečajo se postavke:
- enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti – poraba te postavke se nanaša
izključno na izvrševanje odloka
- Postavka 20009 – financiranje nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva. V tem primeru se povečuje sredstva organizacijam in društvom, ki imajo
sedež izven Upravne enote Cerknica, so pa vanje vključeni naši občani. Sredstva se
dodeljuje na podlagi razpisa in so namenjena za izvajanje programov organizacij in
društev.
- predlagatelj povečuje postavko za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva na območju Upravne enote Cerknica. Sredstva se dodeljujejo na
osnovi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov
organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.
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Župan je povedal, da je zaradi razlike 1000 EUR potrebno amandma dopolniti.
Predlagal je, da teh 1000 EUR ostane v rezervah za nepredvidene izdatke (neurja,
požari, potres).
Slavica Čuk je dopolnila amandma – predlagala je, da se postavka 411999 poveča
za 1000 EUR. Povedala je, da je že v razpravi predlagala spremembo odloka, ki bo v
skladu z zdajšnjimi potrebami občanov.
Župan je povedal, da je še vedno možno spremeniti odlok. Problem bo morala
temeljiteje proučiti Komisija za družbene dejavnosti. Potreben je tehten premislek,
kakšna bo sprememba odloka. Bil je mnenja, da je najprej potrebno gledati
posameznike in šele nato organizacije in društva, ločevati je potrebno tudi med
sredstvi namenjenimi za delovanje društva in sredstvi namenjenimi za pomoč. Kar se
tiče tega področje, se mu zdijo pravilniki ustrezni. Obstaja možnost, da se pomoč deli
v obliki paketov.
Marko Gorše je bil mnenja, bi se bolj malo pomoči nabralo s tem amandmajem.
Najbolj se bodo okoristila društva. Amandmaja v taki obliki ne podpira. Strinjal se je z
županom, da se iz proračunske rezerve pomaga neposredno uporabnikom. Pri
razdeljevanju sredstev bi lahko pomagale nekatere organizacije in sicer prostovoljno.
Spodbudil je župana in upravo, da bi proračunske rezerve povečali z rebalansom, če
bo to potrebno. Glede Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči se je na prejšnji seji
veliko govorilo, ni pa prišlo do konkretnejših zaključkov. Birokracija zahteva svoj čas,
zato je apeliral na župana in upravo, da bi našli pomoči, ki bi bile hitrejše in
učinkovitejše. Želel je, da se proračun čim prej sprejme.
Armida Bavec je predlagala, da se uskladi delovanje Rdečega križa, Karitas v občini
Loška dolina z namenom, da se ugotovi, kakšne so potrebe ljudi. Na tej osnovi bi
videli, kako lahko neposredno pomagamo ljudem.
Predlagala je, da se počaka z ne nujnimi nakupi, tudi če se proračun sprejme v
predlagani obliki. Kar se tiče stavbe SVEA, je predlagala, da se takoj analizira
situacijo. Če so interesenti, je potrebna čim hitrejša realizacija, saj bi tam lahko bila
nova delovna mesta. Občina mora imeti analiziran teren in predviden trend
sprememb.
Danica Zrim je povedal, da je pretekli teden potekal sestanek z Rdečim križem.
Strinjala se je, da predstavniki RK v Loški dolini analizirajo potrebe. Obstaja možnost,
da bi občina kar direktno nabavila pakete (iz rezerv) in jih razdelila. Postaviti bo
potrebno kriterije, kdo je upravičen do paketa. Problem je, ker tudi sam RK nima
določenih kriterijev za dodeljevanje pomoči.
Dušan Baraga je bil mnenja, da amandma ne zajema pravih postavk. Strinjal se je z
direktno pomočjo uporabnikom, ne pa preko društev. Ureditev stavbe SVEA je tudi z
namenom pridobiti delovna mesta, zato ni prav, da se ukine. Glede odložitve nakupa
opreme je bil mnenja, da se z manjšanjem porabe posledično veča kriza med
prebivalstvom. Sredstva za akutno pomoč (paketi, denar ipd) bi lahko zajemal plačilo
stanarine. Vprašal je, ali bi lahko denar zaradi znižanja plač funkcionarjem namenili
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za socialo. Predlagal je, da se amandma ne sprejme v predlagani obliki oz se ga
drugače predlaga.
Župan – Amandma se sprejme oz ne sprejme v celoti v predlagani obliki. Uprava je
predlagala, da se pomoč financira iz rezerv. Kar se tiče plač funkcionarjev, je dejstvo,
da se zmanjšajo za 4%, kar ne pomeni, da ta denar dobimo in nekje ostane. Možno
je z rebalansom s prerazporeditvijo priti do sredstev.
Slavica Čuk je povedala, da s predlogom amandmaja ni mislila pomoči v obliki
»konzerv«. Ljudje bolj kot hrano potrebujejo pomoč pri plačevanju posojil, šolanju
otrok, ipd. Želela je, da bi v proračunu imeli dva vira pomoči – neposredna pomoč
občanom z denarjem, ki bi šla s postavke »enkratna pomoči zaradi materialne
ogroženosti« ter pomoč preko organizacij, kot so Rdeči križ, Karitas, ki imajo svojo
mrežo. Problem organizacij in društev, ki ne delujejo na tem področju bi rešili z
odlokom.
Viktor Prosenc je povedal, da amandma podpira. Arhiv in oprema se mu ne zdijo
nujni strošek.
Župan je poudaril, da zaradi omar za arhiv amandma ni ogrožen. Potrebno je bilo le
razložiti predlagani amandma in njegove posledice.
Dušan Baraga je povedal, da se strinja s tem, da je potrebno pomagati ljudem,
vendar ta amandma stvari ne bo pravilno rešil. Sredstva v amandmaju so neustrezno
razporejena. Sam se s pomočjo v obliki paketov ne strinja, ampak s pomočjo pri
plačilu stanarine, šolanja otrok.
Truden Zdenko je predlagal, naj bodo sredstva, ki se bodo namenila za socialo,
neposredna – enkratne pomoči v denarju. Apeliral je na vse, ki bi lahko pomagali
(delodajalci, ustanove, posamezniki, podjetja), naj naredijo čim več, da se zmanjšajo
posledice krize. Predlagal je, da se predlagani proračun sprejme skupaj s sklepom oz
obvezo, da bo občinska uprava spremlja potrebe po socialni pomoči v Loški dolini in
pripravila rebalans takoj, ko bo to potrebno.
Župan je obrazložil, da bomo po koncu razprave glasovali o amandmaju, nato o
predlogu proračuna v celoti. Pri tej točki ni mogoče obravnavati predlaganega
sklepa. Stanje o socialnih razmerah v Loški dolini občinska uprava že sedaj spremlja.
Armida Bavec je dala pobudo, da se pod točko razno sprejme sklep, da se v roku 14
dni pripravi celovita analiza, kakšno stanje je v Loški dolini. V analizi je potrebno
zajeti tudi posledice dogajanj in ukrepov posameznih podjetij. Predlagala je 5 minut
odmora, da se pogovorijo o amandmaju.
Župan je odredil 5 minut odmora. Povedal je še, da je 14 dnevni rok za celovito
analizo, prekratek.
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Župan je dal predlagani amandma na glasovanje. Za sta bila 2 glasova, proti je bilo 6
glasov, zato amandma ni bil sprejet.
Župan je dal drugi predlog sklepa na glasovanje. Svet je sprejel sklep
Sklep št. 174: Občinski svet občine Loška dolina sprejme odlok
o proračunu občine Loška dolina za leto 2009.
Sprejet soglasno
K 4. točki: Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
Točko je predstavil Stojan Franetič, direktor JP Komunala Cerknica.
Viktor Prosenc je povedal, da je Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo
okolja točko obravnavala na svoji seji in predlagajo Občinskemu svetu, da
predlagane sklepe sprejme.
Sklep št. 175: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da
znaša cena ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva
(brez DDV) 0,0131 €/liter: od tega predstavlja zbiranje in odvoz
0,0088 €/l, odlaganje odpadkov pa 0,0043 €/l.
Sprejet soglasno
Sklep št. 176: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da
znaša cena ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodarstvo
(brez DDV) 0,0184 €/liter: od tega predstavlja zbiranje in odvoz
0,0135 €/l, odlaganje odpadkov pa 0,0049 €/l.
Za 12 – sklep sprejet
Sklep št. 177: Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se
lahko uskladijo s 01.07.2009 največ do polovice predlaganega
povišanja, razlika do predlaganega povišanja pa se uveljavi po
01.04.2010.
Za 12 – sklep sprejet
K 5. točki: Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Točko je predstavil Stojan Franetič.
Viktor Prosenc je povedal, da je Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo
okolja točko obravnavala na svoji seji in predlagajo Občinskemu svetu, da
predlagane sklepe sprejme.
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Branko Troha se je strinjal, da gredo cene gor, vendar so šle nekatere cene tudi dol prevoz. Posledica podražitve bodo večje terjatve in vse več smeti v gozdu, kar na
koncu postane strošek občine.
Župan je dal predlagane sklepe na glasovanje. Svet je sprejel
Sklep št. 178: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da
znaša cena odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(brez DDV) za gospodinjstva 0,0751 €/m³, za gospodarstvo pa
0,1696 €/m³.
Za 5, proti 4 - sklep sprejet
Sklep št. 179: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da
znaša cena čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(brez DDV) za gospodinjstva 0,2952 €/m³, za gospodarstvo pa
0,6686 €/m³.
Za 5, proti 4 - sklep sprejet
Sklep št. 180: Cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda se lahko uskladijo s 01.07.2009
največ do polovice predlaganega povišanja, razlika do
predlaganega povišanja pa se uveljavi po 01.04.2010.
Za 5, proti 3 – sklep sprejet
K 6. točki: Soglasje k povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
Stojan Franetič je predstavil točko.
Viktor Prosenc je povedal, da je Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo
okolja točko obravnavala na svoji seji in predlagajo Občinskemu svetu, da
predlagane sklepe sprejme.
Marko Gorše se ni strinjal s povišanjem cene, ker za to ni utemeljenih razlogov. Da
se voda dejansko ni podražila že od leta 2002 drži, vendar cena na sami položnici pa
se je povišala – cena za vzdrževanje števcev. Občina namenja veliko sredstev za
vzdrževanje vodovodnega sistema. Potrebno bi bilo preveriti cene upravljavca
vodovodnega sistema in cene konkurentov, da bi ugotovili, ali bi lahko imeli
cenejšega vzdrževalca oz da zdajšnji racionalizira vzdrževanje.

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet občine Loška dolin soglaša, da znaša cena oskrbe s
pitno vodo (brez DDV) za gospodinjstva 0,7165 €/m³, za
gospodarstvo pa 1,3748€/m³.
Za 1, proti 7 – sklep ni bil sprejet
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Ker prvi sklep ni bil sprejet, je drugi predlog sklepa brezpredmeten in se o njem ni
glasovalo.
K 7. točki: Postavitev nove prometne signalizacije
Bogdan Zevnik je predstavil točko.
Viktor Prosenc je povedal, da je Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo
okolja točko obravnavala na svoji seji in predlagajo Občinskemu svetu, da
predlagane sklepe sprejme.
Župan je dal prvi predlog sklepa na glasovanje. Svet je sprejel
Sklep št. 181: Občinski svet sprejme sklep o postavitvi dveh
prometnih znakov »Prepoved prometa za tovorna vozila« in
dveh opozorilnih tabel »Dovoljeno za lokalni promet« v križiščih
regionalne ceste R-213 proti lokalni cesti št. 041040 Stari trg –
Gorenje jezero (prečna povezava v makadamski izvedbi).
Sprejet soglasno
Sklep št. 182: Občinski svet sprejme sklep o postavitvi
prometnih znakov »Prednost vozil iz nasprotne smeri in
prednost pred vozili iz nasprotne smeri« v naselju Dane in sicer
na zožanem delu pri hišni št. 11 in v naselju Iga vas pri hišni št.
33.
Sprejet soglasno
Sklep št. 183: Občinski svet sprejme sklep o menjavi cestnega
ogledala v naselju Lož – pri priključku ulice Pod zidom na Cesto
19. oktobra.
Sprejet soglasno
K. 8. točki: Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina
za leto 2009
Točko je predstavila Danica Zrim.
Marko Gorše, predsednik Komisije za družbene dejavnosti je povedal, da je komisija
predlog obravnavala in predlagajo Občinskemu svetu, da se sklep sprejme.
Župan je dal predlog sklepa na glasovanje. Svet je sprejel
Sklep št. 184: Občinski svet občine Loška dolina sprejme letni
program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za
leto 2009.
Sprejet soglasno
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K 9. točki: Letni program športa občine Loška dolina za leto 2009
Točko je predstavila Danica Zrim.
Marko Gorše, predsednik Komisije za družbene dejavnosti je povedal, da je komisija
predlog obravnavala in predlagajo Občinskemu svetu, da se sklep sprejme.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa. Svet je sprejel
Sklep št. 185: Občinski svet občine Loška dolina sprejme letni
program športa občine Loška dolina za leto 2009.
Sprejet soglasno
Sklep št. 186: Športni zvezi Loška dolina se za izvedbo prireditve
»Veter v laseh« iz proračunske postavke 18010 nameni 1.000,00
EUR.
Sprejet soglasno
K 10. točki: Pobude in vprašanja
Armida Bavec je predlagala, da se pripravi celovit elaborat o stanju vodovodnega
omrežja v občini Loška dolina s popisom celotnega vodovodnega omrežja,
starostjo omrežja, z jasno navedbo materialov iz katerih je zgrajen, števila
interventnih popravil. Podatki naj se nanašajo na leto 2008. Potrebno bi bilo
vedeti tudi za posamezne odseke, kjer je več popravil.
Naslednji predlog je, da se ob upoštevanju prej omenjenega elaborata pripravi
celovita analiza oskrbe z vodo v Loški dolini s poudarkom na racionalizaciji
poslovanja Komunale in celotne oskrbe z vodo. Na podlagi tega se lahko pripravi
osnutek manjšega povišanja cene, kot je bilo predlagano.
Pobuda: Predlagala je, da se pripravi celovita analiza socialne slike v občini
Loška dolina. Primerjali bi lahko sliko pred pol leta in sedanjo sliko. Iz analize bi
se nato lahko potegnilo določene kazalce, na podlagi katerih bi speljali potrebne
aktivnosti oz rebalans.
Župan je povedal, da bomo predloge predali JP Komunala. Podatke o socialnem
stanju bomo preverili na Zavodu za zaposlovanje. Podatke že sedaj spremljamo
tedensko oz dnevno, vendar ti podatki ne kažejo prave slike. Povedal je, da bo
gotovo rebalans, če se bodo izkazale potrebe.
Pridobiti podatke od gospodarskih družb bo težje, ker tudi sama podjetja ne
poznajo točnega stanja in nimajo določenih predvidevanj.
Peter Nelec je dal pobudo glede urejenosti kraja oz izgledu Loške doline na
sploh. Gre za problem zanemarjenosti, neurejenosti kraja. Analiza rezultatov
ocenjevanja vasi je pokazala, da zavest o urejenosti kraja napreduje, vendar so
središča naselij še vedno neurejena. Zelenice so neurejene, nepokošene, koši za
smeti so polni. Na področju vasi izstopa neurejenost stavb, ki so nenaseljene. V
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vaseh se pojavlja problem neprimernega skladiščenja in odlaganja silažnih bal.
Dal je pobudo, da se prejemniki proračunskih sredstev in socialnih transferov bolj
aktivno vključijo v to dogajanje. Gasilska društva bi lahko skrbeli, da se pokosi
okolica doma. Športno društvo Kozarišče bi lahko urejalo okolico pristave in
gradu Snežnik, Športna zveza Loška dolina površine okrog stavbe SVEA,
Osnovna šola bi lahko skrbela za okolico šole, otok pred avtobusno postajo.
Društva s področja turizma, kulture, skavti bi lahko skrbeli za spomenike,
obeležja. Vaški odbori bi izvajali čistilne akcije. Komunala bi morala zadevo urejati
tam, kjer je prostor potrebno urediti dnevno. Občinska uprava naj prouči možnost
priprave odloka (glede na velikost društva), s katerim bi bili določeni kriteriji, ki bi
reševali problematiko urejenosti kraja. Do predloga naj se občinska uprava
opredeli do naslednje seje. Omenjena pobuda ne predvideva dodatnih sredstev iz
proračuna, ampak učinkovitejšo porabo že dodeljenih sredstev.
Slavica Čuk je vprašala, kaj je s predlogom Statuta, ki ga je Statutarna komisija
pripravila na začetku mandata. Načrtovano je bilo, da se potem nadaljuje s
spremembo Poslovnika. Predlagala je, da bi poslovnik dopuščal več časa za
pobude in vprašanja.
Župan je odgovoril, da se spremembo Statuta in Poslovnika lahko obravnava na
eni od prihodnjih sej. Ker so se točke dnevnega reda prenašale iz seje na sejo, ni
prišel statut na vrsto.
Prosenc Viktor je vprašal glede poškodb pločnikov zaradi pluženja. Bil je mnenja,
da izvajalec poškodbe odpravi.
Župan je povedal, da je to samoumevno. Izvajalec je Komunala Cerknica.
Borut Kraševec je dal pobudo glede gozdarske hiše v kompleksu gradu Snežnik.
Hiša nevarno razpada, odpada opeka, vhodi so vdrti. Sprožiti bi bilo potrebno
sanacija ali pa vsaj zaščititi okolico. Dolgoročno bi se v njej lahko uredil muzej.
Župan je povedal da je lastnik Republika Slovenija. Upravljavec je Ministrstvo za
kulturo. Preko Zavoda grad Snežnik lahko opozorimo na trenutno situacijo.
Ob 20:20 je župan zaključil sejo.

Pripravila:
Andreja Porok

Župan:
Janez Sterle
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