ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 28.1.2010, 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. Anita Kolmanič
7. Helena Malnar Antončič
8. Dušan Baraga
9. Alen Frbežar
10. Slavica Čuk
11. Borut Kraševec
12. Adolf Košmrlj
13. Maja Zupančič
14. Nelec Peter
OSTALI PRISOTNI:
1. Župan Janez Sterle
2. Občinska uprava:
- Bogdan Zevnik
- Danica Zrim
- Lidija Novak
- Andreja Porok
3. Zavod oron (tudi za Radio 94)
4. Anton Nahtigal, Nadzorni odbor
Opravičeni: /
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil je prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo
posredoval zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta.
Svet je sprejel sklep št. 240:
Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 23. redne
seje
Soglasno sprejet
Župan je prisotnim predstavil dnevni red.
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 17.12.2009
2. Pregled realizacije sklepov
3. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2010 – splošna razprava
4. Statut Občine Loška dolina – uradno prečiščeno besedilo – skrajšan postopek
5. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška

dolina
6. Letni program športa za leto 2010
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7. Kadrovske zadeve:

- Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica
8. Pobude in vprašanja

Svet je sprejel sklep št. 241:
Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje predlagani dnevni red svoje
24. redne seje
Sprejet soglasno
K 2. točki:
pregled realizacije sklepov
Župan je povedal, da so sklepi prejšnje seje realizirani.
K 3. točki:
Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2010 – splošna razprava
Predlog proračuna je bil predstavljen na pretekli seji. Nato so ga obravnavale še posamezne
komisije, ki so na tekoči seji predstavile svoje sklepe.
Armida Bavec je predstavila sklepe Komisije za gospodarstvo. Ugotovili so, da je predlog
primeren za nadaljnjo obravnavo.
Viktor Prosenc, predsednik Komisije za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja je
predstavil naslednje sklepe komisije:
- v odlok o proračunu za leto 2010 se vključi nakup parcele št. 1939/2, k.o. Lož
- spremeni se vrednost postavke 18021 »ohranjanje kulturne dediščine« v višini 33.200
eur
Komisija meni, da je z vključitvijo predlaganih dopolnitev predlog primeren za nadaljnjo
obravnavo.
Prav tako so na Komisiji za kmetijstvo in gozdarstvo, komisiji za proračun in finance ter na
komisiji za družbene dejavnosti ugotovili, da je predlog proračuna primeren za nadaljnjo
obravnavo.
Župan je v skladu z dogovorom s predstavniki političnih strank, predlagal, da se v proračun
vključi še
- izgradnja dela kanalizacijskega omrežja v vasi Iga vas istočasno z rekonstrukcijo ceste
Pudob - Iga vas (II. faza); podatka o vrednosti investicije še nimamo
- dograditev mrliške vežice v Viševku z vetrolovom na SV delu mrliške vežice (pri prehodu do
kuhinje in sanitarij); za investicijo je predvidenih 20.000 eur
Župan je predstavil še predlog, ki ga je posredoval SK Kovinoplastika Lož (g. Poje), da bi
povečali sredstva za sofinanciranje nabave osnovnih sredstev za potrebe smučišča (topovi,
teptalec, mreže ipd.). V proračun bi dodali postavko v višini 10.000 eur. Župan je prosil, naj
se svetniki v razpravi opredelijo do predloga.
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Razprava:
Branko Troha se je strinjal, da je proračun primeren za razpravo, vendar v njem pogreša
investicije. Ugotovil je da do leta 2013 ni planirane nobene investicije ali predloga. V
proračunu ni zajetih obljub, ki so bile dane v preteklosti.
Župan se ni strinjal s povedanim, saj je v proračunu za leto 2010 predvidena izgradnja
kanalizacijskega sistema in obnova vodovodnega sistema v naselju Markovec, ki je vredna
1,5 mio eur. Planirana je tudi izgradnja kanalizacijskega sistema Dane, kar vse piše v NRPju. V zaključnih računih pa so navedene investicije, ki so bile realizirane v preteklih letih.
Branko Troha je opozoril, da ni rekel »nič«, vendar ni bila zgrajena ali planirana
večnamenska športne dvorane in dom starejših občanov, kar je bilo večkrat obljubljeno in
napisano.
Župan je odgovoril, da on ni obljubljal športne dvorane in doma starejših občanov.
Armida Bavec je pri postavki »zaposlovanje v občinski upravi« predlagala, da se občinska
uprava v letu 2010 ne odloči za nadomestno zaposlovanje. S tem bi prihranili cca 20.000 eur,
ki bi jih porabili za mrliško vežico.
Župan je povedal, da trenutno manjkata dva delavca. Za splošno pravno službo ni planirano
nadomeščanje odsotne delavke, bomo pa zapolnili drugo prazno delovno mesto. V osnutku
proračuna nimamo planiranih prihodkov evropskih sredstev, ker nismo vedeli ali bo razpis,
tako, da imamo dovolj sredstev za investicije, ki jih je prej predlagal.
Povedal je še, da je bil danes na seji Državnega zbora obravnavan Zakon o spremembi
zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Sprejetje zakona bi za naš proračun pomenilo
prihodek od koncesijske dajatve za državne gozdove. Prav tako bo občina prejela
koncesnino od lovskih družin na podlagi Zakona o lovstvu, kar pa nam ne predstavlja večjih
prihodkov.
Marko Gorše je podal kritiko glede vlade, ki v enem letu ni pripravila razpisa in so s tem v
Evropski uniji ostala neizkoriščena sredstva.
Glede zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je predlagal, da se v primeru, da le ta
ne bo sprejet, na nek način protestira pri vladi, saj se s koriščenjem državnih gozdov dela
škoda na infrastrukturi občine in bi zaradi tega morali biti upravičeni do koncesnine.
V proračunu je zasledil pomanjkanje projektov. Menil je, da bo občina morala imeti projekte
pripravljene na zalogi.
Župan je povedal, da je razpis predviden za 29.1. 2010, vendar je dvofazen, kar pomeni, da
morajo najprej regionalne razvojne agencije predstaviti regionalni izvedbeni načrt, šele nato
bo konkretno razpis za projekte. Že od lani imamo v izvedbenem načrtu dva projekta –
kanalizacijo Markovec in Dane. Realizacija projektov je predvidena do leta 2013.
Projektov imamo nekaj na zalogi. Za prijavo na razpis je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje. Problem je, ker gradbeno dovoljenje velja dve leti in smo morali več gradbenih
dovoljenj podaljšati.
Viktor Prosenc se je strinjal, da se v proračun vključi sredstva za izgradnjo kanalizacije v Iga
vasi, prav tako za dograditev mrliške vežice ter da se nameni sredstva smučarjem. Glede
proračuna je menil, da ga izpeljimo v taki obliki kot smo si ga zastavili.
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Župan je glede smučišča še dodal, da bi bila sredstva pogojno vezana in sicer bi bile
smučarske karte za osnovnošolce iz Loške doline (lahko tudi za dijake in študente)
subvencionirane.
Zdenko Truden se je strinjal, da se sredstva nameni za kanalizacijo v Iga vasi, mrliško vežico
ter za smučišče.
Podal je repliko g. Trohu in sicer je poudaril, da njegova lista ni obljubljala oz imela napisanih
omenjenih projektov.
Svet je sprejel sklep št. 242:
Občinski svet občine Loška dolina nadaljuje postopek za sprejem
predloga proračuna občine Loška dolina za leto 2010 v skladu s statutom
in poslovnikom občinskega sveta Občine Loška dolina
Sprejet soglasno
K 4. točki:
Statut Občine Loška dolina – uradno prečiščeno besedilo – skrajšan postopek
Točko je predstavila Danica Zrim.
Svet je sprejel sklep št. 243:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Statut Občine Loška
dolina – uradno prečiščeno besedilo.
Sprejet soglasno
K 5. točki:
Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina
Točko je predstavil Bogdan Zevnik.
Armida Bavec je predstavila sklepe komisije za gospodarstvo in razvoj, ki občinskemu svetu
predlaga sprejem predloga pravilnika.
Svet je sprejel sklep št. 244:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme Pravilnik o sofinanciranju
programov društev s področja turizma v občini Loška dolina
Sprejet soglasno

K 6. točki:
Letni program športa za leto 2010
Točko je predstavila Danica Zrim.
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Svet je sprejel Sklep št. 245:
Občinski svet občine Loška dolina sprejme letni program športa
občine Loška dolina za leto 2010
Sprejet soglasno
Sklep št. 246:
Športni zvezi Loška dolina se za izvedbo prireditve »Veter v laseh« iz
proračunske postavke 18010 nameni 1.000,00 EUR.
Sprejet soglasno

K 7. točki:
Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča
Cerknica
Zdenko Truden je predstavil mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je točko obravnavala na korespondenčni seji in občinskemu
svetu predlaga, da predlog sklepa sprejme.
Svet je sprejel Sklep št. 247:
Občinski svet občine Loška dolina soglaša z imenovanjem Saša
Kavčiča, dr. med., spec. spl. med. za direktorja Zdravstvenega
doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica
12 za / 0 proti – sklep sprejet

K 8. točki:
Pobude in vprašanja
Branko Troha je vprašal, kaj je se dogaja z gradnjo trgovskega centra.
Župan je razložil, da je bil s strani občinske uprave poslan dopis podjetju Vopex z
zahtevo, da nam razložijo dinamiko predvidenih del v zvezi s trgovskim centrom.
Odgovora še nismo dobili. Prejeli smo vlogo za izdajo lokacijske informacije.
Armida Bavec je predlagala rešitev za revitalizacijo objekta SVEA. Javni poziv je bil
neuspešen. Predlagala je, da bi bila lokacija lahko namenjena za dnevno varstvo
starejših občanov. Za to bi bilo potrebno pripraviti DIIP.
Župan je bil mnenja, da je potrebno predlog proučiti in preveriti ustreznost kapacitet.
Seja se je zaključila ob 19.00

Pripravila:
Andreja Porok

Župan
Janez Sterle
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