ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.5.2009, s pričetkom ob 19. uri, v gasilski
sejni sobi v Starem trgu
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Branko Troha
2. Marko Gorše
3. Armida Bavec
4. Zdenko Truden
5. Peter Nelec
6. Maja Zupančič
7. Anita Kolmanič
8. Helena Malnar Antončič
9. Dušan Baraga
10. Martina Baraga (prišla ob 1915)
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. Anton Nahtigal, Nadzorni odbor (prišel ob 1945)
4. Stojan Franetič, JP Komunala Cerknica d.o.o. (prišel ob 1920)
5. Tina Urh, JP Komunala Cerknica d.o.o. (prišla ob 1920)
6. Sašo Kavčič, Zdravstveni dom Cerknica
7. Sonja Jozelj, OŠ Stari trg
8. Jakob Levec, Predstavnik Sveta zavoda OIJSKD Cerknica
9. Neva Šibenik , Medobčinski inšpektorat in redarstvo
10. Zavod Oron (tudi za Radio 94)
Opravičeni: Prosenc Viktor
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo
posredoval zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta.
Svet je sprejel Sklep št. 197:
Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 19. redne seje.
Soglasno sprejet
Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje, z dne 23.04.2009
2. Pregled realizacije sklepov
3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2008
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4. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknica za
leto 2008
5. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik za leto 2008
6. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2008
7. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2008
8. Osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2008
9. Poročila predstavnikov imenovanih s strani Občinskega sveta občine Loška dolina za
leto 2008
10. Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s pitno vodo
11. Kadrovske zadeve:
- Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Loška dolina
12. Pobude in vprašanja

Svet je sprejel Sklep št. 198:
Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje
20. redne seje.
Sprejet soglasno
K 2. točki:
pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi prejšnje seje realizirani.
K 3. točki:
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2008
Poročilo je predstavila Neva Šibenik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Martina Baraga se je seji pridružila ob 1915.
Svet je sprejel Sklep št. 199:
Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil s Poročilom o
delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna,
Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke za leto 2008.
Sprejet soglasno
K 4. točki:
Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto
2008
Poročilo je predstavil dr. Sašo Kavčič, direktor ZD Cerknica.
Župan je v imenu predsednika Nadzornega odbora Občine Loška dolina prebral naslednji
sklep: Nadzorni odbor Občine Loška dolina se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2008. Nadzorni odbor Občine Loška
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dolina opozarja Zavod na nerazumno povečanje postavk oz odhodkov za čiščenje, popravila
in pisarniški material v letu 2008.
Svet je sprejel Sklep št. 200:
Občinski svet Občine Loška dolina se je seznanil z letnim
poročilom javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča
Cerknica za leto 2008
Sprejet soglasno

K 5. točki:
Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik za leto 2008
Poročilo je predstavil Dušan Baraga, predsednik Sveta Zavoda grad Snežnik.
Župan je v imenu predsednika Nadzornega odbora Občine Loška dolina prebral naslednji
sklep Nadzornega odbora: Nadzorni odbor Občine Loška dolina se je seznanil s poslovnim
poročilom Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik za leto 2008.
Svet je sprejel Sklep št. 201:
Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil z letnim poročilom
Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za leto 2008
Sprejet soglasno

K 6. točki:
Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2008
Poročilo je predstavila Sonja Jozelj, ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg.
Župan je v imenu predsednika Nadzornega odbora Občine Loška dolina prebral naslednji
sklep: Nadzorni odbor Občine Loška dolina se je seznanil z letnim poročilom javnega zavoda
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2008.
Svet je sprejel Sklep št. 202:
Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil z letnim poročilom
javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2008
Sprejet soglasno

K 7. točki:
Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2008
Poročilo je predstavil Stojan Franetič, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.
Nahtigal Anton se je seji pridružil ob 1945.
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Župan je glede problema odlaganja odpadkov povedal, da so se dobili župani občin
Vrhnika, Borovnica, Log Dragomer, Logatec, Cerknica, Bloke, Loška dolina, Pivka,
Postojna, Ilirska Bistrica ter predstavniki komunalnih podjetij z namenom iskanja rešitve
ravnanja z odpadki. V operativnem programu Ministrstva za okolje in prostor bi vse
omenjene občine morale smeti voziti v Trebnje. Občine so poiskale lokacijo v Logatcu,
kjer bi lahko bila deponija. Podpisalo se je pismo o nameri. Potrebno bo podpisati še
konzorcionalno pogodbo. Pogodbo bo potrebno potrditi tudi s strani občinskih svetov
omenjenih občin. Dokler center v Logatcu ne bo narejen, se bo odpadke odlagalo kot do
sedaj, le z dodatnim sortiranjem. Dogovarjali so se, da bi imeli skupno sortirnico. Logatcu
bo potrebno odlaganje smeti plačati, ceno odlaganja bo potrebno potrditi s strani
občinskih svetov. Kljub vsemu je odvoz smeti v Logatec bližji in cenejši, kot odvoz v
Trebnje. Predvideno je, da bi se na vsem območju poenotili odloki o ravnanju z odpadki poenotiti bo potrebno zbiranje, ločevanje odpadkov. V Logatcu so pričeli z ločevanjem
odpadkov po gospodinjstvih. V večjih centrih imajo po 3 zabojnike na gospodinjstvo
(organski odpadki, embalaža, ostali odpadki). Po vaseh zabojnika za organske odpadke
ne bo. S tem načinom so se zelo zmanjšali ostali odpadki. Ekološki otoki se s tem ne
ukinjajo.
Nahtigal Anton je predstavil sklep Nadzornega odbora občine Loška dolina – Nadzorni
odbor se je seznanil z letnim poročilom JP Komunala in apelira na Občinski svet občine
Loška dolina, naj sprejme ukrepe za preprečitev škodljivih posledic za občino v odnosu
do JP Komunala Cerknica d.o.o.
Troha Branko je izrazil mnenje, da je Nadzorni odbor lobist ne kontrolor za poslovno
poročilo. Bil je mnenja, da nihče ne opozarja na dejanske probleme. Pri zadnji podražitvi
odpadkov je direktor Komunale zagotavljal, da ne bo izgube. V tem trenutku ni izguba
nič manjša. Iz poročila bi moralo biti razvidno, kaj je Komunala sama naredila za
zmanjševanje izgube poleg tega, da je zvišala ceno.
Tudi v poročilu Zdravstvenega doma Cerknica je pomanjkanje zdravnikov predstavljeno
čisto drugače, kot je dejanska situacija.
Nahtigal Anton je podal repliko. Poudaril je, da se je Nadzorni odbor dejansko seznanil s
poročilom JP Komunala, apelira pa na Občinski svet, da prouči škodljive posledice, ki bi
lahko nastale zaradi nesprejetja določenih stvari.
Troha Branko je poudaril, da g. Nahtigal sam ni Nadzorni odbor ampak predsednik
Nadzornega odbora, zato lahko replicira v svojem imenu in ne v imenu nadzornega
odbora. Bil je mnenja, da Nadzorni odbor ne more dajati navodil za konkretno zadevo
občinskemu svetu.
Župan je poudaril, da je g. Nahtigal predstavil sklep Nadzornega odbora, kakor
predpisuje Poslovnik občinskega sveta.
Stojan Franetič je odgovoril glede cene ravnanja s komunalnimi odpadki. Povedal je, da
je izguba za 62% manjša kot je bila leta 2007. Takrat je Komunala predlagala dvig cen za
80%, sprejeto pa je bilo za 36,2% - zato je še vedno izguba.
Cene na področju vodo oskrbe ter odvajanja in čiščenja voda so enake že 10 let. Kljub
temu, da občinski svet potrdi dvig cen, se cene ne povišajo, dokler tega ne dovoli država.
Armida Bavec je bila mnenja, da izgube ne bi smeli pokrivati samo z dvigom cen. Izogniti
se je potrebno stroškom kreditov na račun neplačil – nekatere občine so slabi plačniki.
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Tudi v primeru, da Kovinoplastika sama črpa vodo, se je situaciji potrebno prilagoditi, ne
pa smo dvigovati cene.
Predlagala je, da bi se plačeval kosovni odvoz odpadkov (izpred hiš). Storitev bi lahko
Komunala zaračunavala po sistemu vinjet – nalepka bi bila potrdilo, da je plačan kosovni
odvoz.
Komunala je prevzela skrb za pokopališča, vendar ima pogodbenega partnerja.
Najemnine grobov ne pokrivajo niti osnovnega vzdrževanja pokopališč. Predlagala je, da
bi Komunala sama prevzela to dejavnost.
Sprejeli niso nobenih varčevalnih ukrepov – da se ukine 6 delovnih mest, zaposli pa se
ljudi z veliko večjo plačo, ni varčevalni ukrep.
Ponovno je predlagala, da se pripravi elaborat o stanju vodovodnega omrežja v občini
Loška dolina, kar je predlagala že na eni od preteklih sej. Popis bi rabili, da bi načrtovali
hitro investicijo tam, kjer je potrebna.
Župan je povedal, da je bil elaborat narejen.
Stojan Franetič je podal odgovore:
Zaradi slabega plačevanja so morali najeti kredit. Najslabši plačnik je Občina Cerknica.
Kar se tiče Kovinoplastike Lož, je ne želijo izpostavljati, dejansko pa je res, da je bila
največji porabnik vode. Stroški vzdrževanja vseeno ostajajo isti, prihodek pa je zaradi
tega manjši.
Način kosovnega odvoza je stvar odloka. S prodajo smeti je tako, da se iztrži nekaj samo
za železo.
Pokopališče v Cerknici so prevzeli v sredini leta 2007. Za njih je ta dejavnost nova. Gre
za 15 pokopališč, za katera so naredili analizo poslovanja in jo posredovali na Občino
Cerknica. V pregled jo lahko prejme tudi Občina Loška dolina. Pogodbeni partner – podj.
Pietas se ukvarja s pogrebno in ne s pokopališko dejavnostjo.
Varčevalni ukrepi: stroški plač so se znižali, čeprav morajo plače vsako leto zviševati. Na
področju vodooskrbe so stroški že s samim vzdrževanjem tako visoki, da ne glede na
število zaposlenih ne morejo pozitivno poslovati.
Svet je sprejel Sklep št. 203:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme letno poročilo JP
Komunala Cerknica za leto 2008
Za 11, proti 0 - Sprejet

K. 8. točki:
Osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2008
Točko je predstavila Lidija Novak.
Anton Nahtigal je povedal, da se je Nadzorni odbor seznanil z Zaključnim računom
proračuna za leto 2008 in Občinskemu svetu občine Loška dolina predlaga, da Zaključni
račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2008 sprejme.
Svet je sprejel Sklep št. 204:
5

Občinski svet občine Loška dolina sprejme osnutek Odloka o
zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2008
Sprejet soglasno

K 9. točki:
Poročila predstavnikov imenovanih s strani Občinskega sveta občine Loška dolina
za leto 2008
Jakob Levec je predstavil poročilo o delu v Svetu zavoda Območne izpostave javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Cerknica.
Vsi so se strinjali, da so dovolj pisna poročila predstavnikov imenovanih s strani
Občinskega sveta, zato ostali predstavniki niso ustno poročali.
Svet je sprejel Sklep št. 205:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme poročila predstavnikov
imenovanih s strani Občinskega sveta občine Loška dolina za leto
2008
Sprejet soglasno
Župan je ob 2050 odredil 15 minut odmora.

K 10. točki:
Soglasje k povišanju cen storitev ravnanja s pitno vodo
Stojan Franetič je predstavil točko.
Župan je razložil, kako se oblikuje ceno. Cene potrjuje Ministrstvo za gospodarstvo,
soglasje pa morata dati Ministrstvo za okolje in prostor in Občinski svet. Občinski svet
potrdi ceno, na podlagi katere komunalno podjetje poda vlogo na Ministrstvo za
gospodarstvo. Cena ostaja enaka že od leta 2002. V odloku o ustanovitvi JP Komunala
imamo določilo, da lokalna skupnost nosi posledice sama, če ne dopusti dviga cen oz
možnosti, da podjetje poda vlogo na Ministrstvo za dvig cen.
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja je na korespondenčni seji
obravnavala točko. V imenu predsednika komisije, g. Prosenca, je župan posredoval
sklep komisije, ki se glasi: Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja je
točko obravnavala in predlaga Občinskemu svetu, da predlagana sklepa sprejme.
Svet je sprejel Sklep št. 206:
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da znaša cena oskrbe s
pitno vodo (brez DDV) za gospodinjstva 0,6181 €/m3, za
gospodarstvo pa 1,1859 €/m3.
Za 9, proti 3 – sklep sprejet
6

Sklep št. 207:
Cene storitev oskrbe s pitno vodo se lahko uskladijo s 01.07.2009
največ do polovice predlaganega povišanja, razlika do
predlaganega povišanja pa se uveljavi po 01.04.2010.
Za 9, proti 0 – sklep sprejet

K 11. točki:
Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Loška dolina
Zdenko Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, vloge in imenovanja je
predstavil točko. Povedal je, da je komisija obravnavala gradivo na korespondenčni seji.
Člani komisije so bili pozvani, da podajo svoje mnenje. Pripomb ni bilo, zato Občinskemu
svetu predlaga, da predlog sklepa sprejme.
Martina Baraga je razložila svojo odločitev. Vsem se je zahvalila in zaželela uspehe pri
nadaljnjem delu.
Svet je sprejel Sklep št. 208:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme ugotovitveni sklep, da
je na podlagi pisne odstopne izjave z dne 20.04.2009 ga. Martini
Baraga, roj. 09.08.1978, stanujoči Kozarišče 12, 1386 Staro trg pri
Ložu, z dnem 21.05.2009 prenehal mandat člana Občinskega sveta
občine Loška dolina.
Za 12, 0 proti – sklep sprejet

K 12. točki:
Pobude in vprašanja
Troha Branko je opozoril, da je v mrliški vežici v Viševku potrebno prebarvati vrata in
zastekliti vhod.
Župan se je strinjal, da je potrebno vetrolov zastekliti zaradi vremenskih vplivov. Upa, da
bodo v naslednjem proračunu namenjena sredstva v ta namen. Do takrat se bo pridobilo
predračune.
Nelec Peter
- pobuda: predlagal je, da se v predlogu novega Poslovnika Občinskega sveta spremenijo in
dopolnijo členi, ki se nanašajo na pobude in vprašanja. Bil je mnenja, da je bilo v tem
mandatu podanih kar nekaj pobud in vprašanj, ki niso dobile pravega odgovora oz se je o
njih premalo razpravljalo. Predlagal je, da svetnik pobudo/vprašanje poda v pisni obliki. Če je
možen hiter odgovor, potem ga član občinske uprave poda na sami seji, poleg tega pa se
svetniku odgovori tudi pisno. Pisni odgovor naj bi bil priloga zapisniku seje.
- pobuda: predlagal je, da ob zaključku poslovnega leta pripravi letno poslovno poročilo tudi
občinska uprava. Predlagal je, da se letna poročila obravnavajo na sejah občinskega sveta
pred razpravo o dodelitvi nagrad direktorjem/ravnateljici zavodov.
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- vprašanje: Na 18. redni seji Občinskega sveta dne 5.3.2009 je pod točko »pobude in
vprašanja« dal pobudo glede reševanja problema urejenosti Loške doline. Občinski upravi je
predlagal, da se prouči možnost priprave odloka, ki bi sistemsko, pravno in celostno urejal
problematiko neurejenosti kraja. Akt bi imeli za podlago pri ukrepanju občinskih inšpekcijskih
služb. Ker ni prejel odgovora, je dne 11.5.2009 naslovil dopis na direktorja občinske uprave in
ga ponovno pozval, da odgovori na pobudo. Tudi na to pobudo ni prejel odgovora. Glede na
10. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina je predlagal, da Občinski svet
glasuje, ali se bo o problematiki razpravljalo na seji občinskega sveta.
Župan je odgovoril, da so na sestanku svetniških skupin obravnavali pobudi g. Nelec Petra in
predsednika Društva upokojencev g. Nelec Franca. Strinjali so se, da gre za pomembno
problematiko, vendar niso bili za, da se gre v pripravo odloka o urejanju. Pogovarjali so se,
da bi poskušali situacijo izboljšati z instrumenti oz službami, ki jih imamo že na voljo. Npr.
Komunala, ki že tako vzdržuje javne ceste in javne površine, bi v poletnih mesecih
intenzivneje urejala javne površine v centrih in v bližini trgovin. Nekaj bi se dalo urediti s
spremembo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – predvsem kar se tiče
praznih hiš po vaseh. Društvo upokojencev je predlagalo načrt, zaposlitev vrtnarja ter želijo,
da se o tematiki razpravlja na seji. Glede na 10. člen Poslovnika je župan dal na glasovanje
predlog sklepa.
Svet je sprejel Sklep št. 209:
Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da se opravi razprava o
pobudi g. Petra Nelec, podani na 18. redni seji Občinskega sveta
občine Loška dolina, glede reševanja problematike urejenosti občine
Loška dolina.
Za 8, proti 0 - sprejet
Armida Bavec je vprašala, ali se v bližnji prihodnosti pripravlja koncesija za pogrebno
dejavnost.
Župan je razložil, da je bil koncesionar pozvan k dogovorom, vendar je direktorica dalj časa
odsotna. Obstaja možnost za podaljšanje koncesije, vendar je potrebno prej analizirati cene.
Borut Kraševec je povedal, da se je nanj obrnilo več občanov glede koncesije za
dimnikarstvo. Sprašujejo zakaj dimnikarji vztrajajo pri čiščenju, tudi če občani niso za. Prihaja
tudi do arogantnega obnašanja s strani dimnikarjev. Prejel je pritožbo občanke, ki so ji zaradi
nestrokovnega čiščenja dimnika pokvarili kurilno napravo ter ji kljub obljubi naprave niso
popravili. Predlagal je, da se na konkreten primer občanke občina ustrezno odzove. Vprašal
je, ali obstajajo kakšni vzvodi s strani občine, s katerimi bi izvajalca obvestili o nezadovoljstvu
uporabnikov. Zanimalo ga je, kdo delo dimnikarjev nadzira oz kam se je možno pritožiti.
- pobuda: Glede na to, da so ostrnice naš »zaščitni znak« je predlagal, da bi občina namenila
določen finančni prispevek tistim, ki še »zdevajo ostrnice« in bi s tem pripomogli k videzu
občine Loška dolina. Občinska uprava naj bi pripravila odlok oz pravilnik.
- vprašanje: Kako potekajo aktivnosti glede predlaganega poimenovanja oz ustreznega
obeležja v spomin akademskemu slikarju Lojzetu Perko.
Župan je povedal, da koncesijo dimnikarjem podeljuje država. Na spletni strani Občine so
navedene uredbe, ki se jih morajo držati koncesionarji in uporabniki. Glede možnih vzvodov
občine bi se morali pozanimati. Glede možnosti pritožb je potrebno pogledati Uredbo.
Pobudo glede financiranja ohranjanja ostrnic lahko proučijo člani Sveta zavoda grad Snežnik.
Ta pobuda ima finančne posledice, ki se odražajo v občinskem proračunu. Lahko se vključi v
naslednji proračun. Predlagal je, da pobudnik poda več podatkov, ki naj bi jih zajemal
pravilnik.
8

Glede obeležja Lojzetu Perko je župan povedal, da je na trgu prostor, kjer bo stala
nadomestna stavba. Če se bo strinjal Občinski svet, se trg lahko poimenuje po Lojzetu Perku,
vendar bi bilo bolj smiselno, da je prostor dokončno urejen preden se ga poimenuje.
Zupančič Maja je dala pobudo, da se pri podružnični šoli v Iga vasi uredi otroško igrišče z
igrali, saj so bila vsa igrala odpeljana.
Župan je odgovoril, da se bo pobudo posredovalo ravnateljici Osnovne šole.
Seja se je zaključila ob 21.50

Pripravila:
Andreja Porok

Župan
Janez Sterle
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