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OBČINA 
LOŠKI POTOK 

Hrib 17 
1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 
Fax.: 8350-102 

 

  

 

  

Štev.: 032-0001/2010 

  

 
Z A P I S N I K 

 
19.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potok, ki je bila v četrtek, 27. 03. 2014, ob 
18.00 uri  v konferenčni sobi Občine Loški Potok, Hrib 17. 
 
Sejo sveta je vodil Janez Novak, župan.  
Prisotni: 
 
a) župan:    Janez Novak 
 
b) člani občinskega sveta:  Jakob Bartol      
     Jan Debeljak  

Janko Debeljak     
 Aleš Knavs  

Maks Lavrič 
     Romana Lavrič 
     Stanislav Mišič      
     Matjaž Pajnič 

Peter Rus 
  

c) ostali prisotni:   Antun Gašparac, direktor Hydrovoda d. o. o. – do vklj.2. tč. d. r. 
     Dušan Justin, računovodja   Hydrovoda d.o.o. – do vklj. 2. tč. d. r. 
     Bojan Trdan, direktor Komunale d. o. o. – pri 2. in 3. tč. d. r. 

Darko Lavrič - predsednik nadzornega odbora 
     Viljem Vesel - direktor občinske uprave  
     Vinko Košmerl - višji svetovalec za družbene dejavnosti 
     Sašo Debeljak – višji svetovalec za gospodarstvo 
     Ivanka Novak – svetovalec za proračun 
     Mojca Lavrič -  svetovalec za splošne zadeve 
 
Ker je bilo na seji prisotnih vseh devet izvoljenih svetnikov, je bila seja sklepčna. 
 
Župan je  po pozdravu vseh prisotnih predlagal dnevni red, ki so ga člani občinskega sveta 
prejeli z vabilom na sejo. Svetniki nanj niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, z dne 18. 12. 2013 in poročila o izvršitvi 

sklepov te seje 
2. Sprejem Letnega poročila Hydrovoda  d. o. o. o poslovanju v letu 2013 in 

projektne naloge »Celovita ureditev oskrbe s pitno vodo na območju občine Loški Potok» 
(ESA: 147) 

3. Sprejem Letnega poročila o poslovanju podjetja Komunala d. o. o. Ribnica (ESA: 148) 
4. Sprejem  poročil o delovanju javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti v letu 2013 (ESA: 

149) 
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5. Sprejem  Zaključnega računa občine Loški Potok za leto 2013  (ESA: 150) 
6. Sprejem sklepa o zadolževanju (ESA: 151) 
7. Soglasje k imenovanju g. Boštjana Kersniča na mesto direktorja javnega zavoda Zdravstveni 

dom dr. Janeza Oražma Ribnica (ESA: 152) 
8. Sprejem poročila o izvedeni investiciji »Izgradnja večnamenskega objekta v Podpreski« (ESA: 153) 
9. Reševanje prošenj 
10. Vprašanja in odgovori 
 
 
Ad 1. SPREJEM ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 18. 12. 

2013 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TE SEJE 
 
Na predlog zapisnika sta bili podani dve redakcijski pripombi, ki sta bili vnešeni v original 
zapisnika, na poročilo o izvršitvi sklepov pa člani občinskega sveta niso imeli pripomb. 
Soglasno so sprejeli 
 

S K L E P : 
 
• Sprejme se  zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, z dne 18. 12. 2013, in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje. 
 

 
Ad 2. SPREJEM LETNEGA POROČILA HYDROVODA  D. O. O. O POSLOVANJU V 

LETU 2013 IN PROJEKTNE NALOGE »CELOVITA UREDITEV OSKRBE S 
PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LOŠKI POTOK » (ESA: 147) 

 
Seje občinskega sveta se je udeležil direktor podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica d. o. o., ki je 
podrobno obrazložil poročilo o poslovanju podjetja v letu 2013. V občini Loški Potok je bila 
poraba vode v letu 2013 nekoliko nižja kot 2012, kar je tudi splošni trend v drugih občinah v 
upravljanju Hydrovoda.  Glavni vzrok za to je ozaveščenost potrošnikov glede  varčevanja pitne 
vode. Zaradi terenske razgibanosti in razdalje posameznih naselij je vodovodni sistem na 
področju občine Loški Potok izredno zahteven za vzdrževanje in obratovanje. Značilno je tudi 
veliko število okvar vodovodne infrastrukture. Od leta 2010 javno podjetje Hydrovod ni več 
lastnik vodovodne infrastrukture ampak jo ima od občin samo v najemu in z njo upravlja. Tako 
podjetje občinam plačuje najemnino, ki naj bi se vračala v vodovodno infrastrukturo. Po več kot 
dvajsetletnem prizadevanju so bile v letu 2013 cene storitev postavljene na nivo, ki omogoča 
»normalno« gospodarjenje z infrastrukturo. Kot posledica prejšnjega neekonomskega 
gospodarjenja pa je ostala »luknja«  v obliki izvedenega dezinvestiranja, ki ga bo potrebno 
pokriti v bližnji bodočnosti z določenimi izrednimi sredstvi. Kvaliteta pitne vode je ves čas pod 
nadzorom Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto. Le-ta na terenu odvzema vzorce pitne 
vode in jih v svojem laboratoriju analizira ter na osnovi rezultatov analiz posreduje potrebna 
navodila oziroma usmeritve.  V osrednjem vodovodnem sistemu občine Loški Potok kvaliteta 
pitne vode ni sporna, v vodovodnem sistemu Trava – Srednja vas pa se težave s kvaliteto vode 
vrstijo že več let. Na področju občine Loški Potok je bil v letu 2013 obnovljen vodohran Trava, 
kjer je bila v zadnjih letih voda neustrezne kvalitete. Konec leta 2013 oz. v začetku 2014 je bila v 
njem nameščena dodatna dezinfekcija z NaOcl. Prvi rezultati analiz so ustrezni in skladni. 
V letu 2013 je bil delno obnovljen tudi vodohran na Titovem vrhu in cevovod od vodohrana do 
začetka obrtne cone v Malem Logu. Stari tankostenski PE cevovod DN 110 je bil obnovljen z 
novim ductilnim cevovodomDN 100 v dolžini 1.437 m. Po izvedbi vseh del na novem omrežju 
so bile izvedene še vse potrebne povezave ter vgrajene merilne naprave. Obnova vodohrana bo 
končana v letu 2014. 
Dela na vodovodnih priključkih in redne zamenjave vodomerov so po novi zakonodaji uvrščeni 
med osnovno dejavnost podjetja in jih porabniki ne plačujejo več kot dodatno storitev. 
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Ob koncu obsežne obrazložitve so člani občinskega sveta soglasno sprejeli 
 

S K L E P : 
 

• Občinski svet občine Loški Potok sprejema Poročilo o poslovanju podjetja Hydrovod 
d. o. o. Kočevje  v letu 2013 (ESA: 147). 

 
G. Antun Gašparac je pripravil in predstavil tudi projektno nalogo »Celovita ureditev oskrbe s 
pitno vodo na območju občine Loški Potok«. V njej je ugotovljeno sedanje stanje na področju 
oskrbe s pitno vodo in predlog ukrepov oz. predvidenih posegov za dosego  stanja, kot ga želimo 
doseči v naslednjih letih. 
Svetniki so ocenili, da je zelo pomembno, da občina pristopi k celoviti ureditvi oskrbe s pitno 
vodo in soglasno sprejeli 
 

S K L E P : 
 

• Občinski svet občine Loški Potok sprejema  projektno nalogo »Celovita oskrba s pitno 
vodo na območju občine Loški Potok«, pripravljalca Antuna Gašparca, direktorja 
podjetja Hydrovod d. o. o.  (ESA: 147). 

 
 
Ad 3. SPREJEM LETNEGA POROČILA O POSLOVANJU PODJETJA KOMUNALA D. 

O. O. RIBNICA (ESA: 148) 
 
Seje občinskega sveta se je udeležil g. Bojan Trdan, direktor podjetja Komunala d. o. o. Ribnica, 
ki je podal poročilo o poslovanju podjetja v letu 2013. Kot v prejšnjih letih je podjetje za občino 
Loški Potok opravljalo naslednje dejavnosti:zbiranje in odvoz odpadkov, pogrebne storitve in 
pokopališko službo, za občini Ribnica in Sodražica pa še nekatere druge dejavnosti. V zadnji 
polovici preteklega leta je imela Komunala probleme s prevzemanjem odpadne embalaže, saj 
družbe za prevzemanje odpadne embalaže le-te niso prevzemale, kot bi jo morale, v deležih, kot 
jim ga določi ministrstvo. V lanskem letu so dokončno zaprli deponijo Mala Gora.  
Rezultati ločenega zbiranja odpadkov so vsako leto višji, tako so v 2013 zbrali 40 % več 
embalaže, kot 2012. Na ta račun se zmanjšuje tudi količina deponiranih odpadkov, ki so 
odpeljani na deponijo v Špajo dolino. Zabeležen je tudi porast količine zbranih bioloških 
odpadkov. Zbranih je bilo 240 kg odpadkov na prebivalca, od tega je bilo 120 kg odloženo v 
Špaji dolini. Navedenih je bilo še nekaj podatkov v zvezi s sanacijo deponije odpadkov v Mali 
Gori. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel 
 

S K L E P : 
 

• Občinski svet občine Loški Potok sprejema poročilo o poslovanju podjetja Komunala 
d. o. o. Ribnica v letu 2013. 

 
 

Ad 4. SPREJEM  POROČIL O DELOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2013 (ESA: 149) 

 
Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. V skladu z veljavno zakonodajo morajo zavodi, katerih 
ustanovitelj ali soustanovitelj so občine, ustanoviteljem enkrat letno poročati o svojem 
delovanju. Naša občina je ustanoviteljica oz. soustanoviteljica treh javnih zavodov in sicer OŠ 
dr. Anton Debeljaka Loški Potok, Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma v Ribnici in Lekarne 
Ribnica. Vsi trije zavodi, kot tudi Center za socialno delo iz Ribnice so nam poslali poročila o 
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poslovanju v letu 2013. Vsa poročila so bila tudi že sprejeta na Svetih zavodov. Javna zavoda 
Zdravstveni dom in Lekarna Ribnica sta v letu 2013 poslovala pozitivno, medtem, ko je osnovna 
šola poslovala negativno z 2.606,86 Evr minusa. 
Poročilo je župan g. Janez Novak dopolnil s tem, da je svetnike seznanil, da se na nivoju države 
pripravlja nova organizacija Centrov za socialno delo, po kateri naj bi bil CSD za naše območje 
v Novem mestu, v Ribnici pa bi ostala le izpostava. Župani si prizadevajo, da do tega ne bi 
prišlo, saj bi bilo to za naše občane dodatno poslabšanje socialnega položaja. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel  
 

S K L E P : 
 
• Občinski svet Občine Loški Potok sprejme poročila o delovanju javnih zavodov s 

področja družbenih dejavnosti v letu 2013. 
 
 
 
Ad 5. SPREJEM  ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2013  

(ESA: 150) 
 
Obrazložitev je podala ga. Ivanka Novak. Zaključni račun po številkah bistveno ne odstopa od 
veljavnega rebalansa proračuna, ki je bil sprejet v mesecu decembru 2013. Skupni prihodki 
proračuna za leto 2013, so bili realizirani v višini 3.491.242 EUR, od tega davčni prihodki v 
višini 1.677.637 EUR in nedavčni prihodki v višini 268.069 EUR. Kapitalski prihodki so bili 
realizirani v višini 11.852 EUR. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.533.684 EUR, 
od tega transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 426.756 EUR in prejeta 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 1.106.929 EUR. 
Skupni odhodki v letu 2013 znašajo 3.457.283 EUR.  Od tega so tekoči odhodki realizirani v 
višini 636.352 EUR, tekoči transferi 555.743 EUR, investicijski odhodki 2.225.624 EUR in 
investicijski transferi 39.564 EUR. 
Poročilo o pregledu izvrševanja proračuna za leto 2013 je podal tudi g. Darko Lavrič, predsednik 
nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sledil izvrševanju izvajanja proračuna za leto 2013 v 
skladu s sprejetim planom dela nadzornega odbora. Predsednik NO je povedal, kaj konkretno je 
bilo natančneje pregledano in povedal, da nadzorni odbor ni ugotovil zadržkov, da občinski svet 
zaključnega računa za preteklo leto ne bi mogel sprejeti. 
G. Lavrič je tudi letos navedel nekaj konkretnih številčnih primerjav med občinama Loški Potok 
in Ribnico, iz katerih je razvidno, da je po skoraj vseh kazalcih poslovanje Občine Loški Potok 
uspešnejše oz. gospodarnejše od občine Ribnica. 
 
Na zaključni račun in poročilo nadzornega odbora člani občinskega sveta niso imeli 
pripomb in so soglasno sprejeli 
 

S K L E P A : 
 
• Sprejme se zaključni račun proračuna občine Loški Potok za leto 2013 (ESA: 150) z 

vsemi prilogami. Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS. 
 
• Sprejme se poročilo nadzornega odbora občine Loški Potok o pregledu proračuna in 

zaključnega računa proračuna Občine Loški Potok za leto 2013. 
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Ad 6. SPREJEM SKLEPA O ZADOLŽEVANJU (ESA: 151) 
 
Obrazložitev je podal g. Janez Novak, župan. V proračunu za leto 2014 je že predvideno, da se 
bo občina zadolžila – najela kredit pri banki za realizacijo načrtovane investicije „Izgradnja 
večnamenskega objekta v Retjah“ (gasilski dom). Župan je predlaga občinskemu svetu sprejem 
sklepa o zadolžitvi. 
Razprave na to temo ni bilo. 
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli 
 

S K L E P : 
 
• Občina se zadolži za 300.000 EVR v skladu s predpisi o zadolževanju pri banki z  

najugodnejšimi pogoji zadolževanja. Zadolževanje se izvede, ko bo finančno 
ministrstvo dalo pozitivno soglasje za to zadolžitev.  

 
 
Ad 7. SOGLASJE K IMENOVANJU G. BOŠTJANA KERSNIČA NA MESTO 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA 
ORAŽMA RIBNICA (ESA: 152) 

   
Obrazložitev je podal g.  Vinko Košmerl. Dopolnila sta ga g. Peter Rus, dosedanji v. d. direktorja 
ZD Ribnica in župan, g. Janez Novak. Po daljši razpravi je na osnovi 15. člena Statuta Občine 
Loški Potok (Ur. list RS, štev. 86/2006) v skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica in 39. členom Statuta zdravstvenega doma 
občinski svet  s 7 glasovi za in dvema proti sprejel naslednji  
 

S K L E P : 
 
• Občinski svet Občine Loški Potok soglaša z imenovanjem g. Boštjana Kersniča, dr. 

med. na delovno mesto direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica za 
mandatno dobo 4 leta. 

 
 
Ad 8. SPREJEM POROČILA O IZVEDENI INVESTICIJI »IZGRADNJA 

VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V PODPRESKI« (ESA: 153) 
 
Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak, kot odgovorni delavec občine, zadolžen za to investicijo. 
G. Matjaž Pajnič je ugotovil, da je poročilo predloženo precej pozno, saj je od otvoritve objekta 
minilo že skoraj leto dni. Želel bi tudi, da bi bili iz poročila razvidni viri financiranja izgradnje 
tega objekta, saj so krajani Dragarske doline zbrali zajeten delež pogodbenih sredstev.  
Člani Občinskega sveta so soglasno sprejeli  
 

S K L E P : 
 
• Občinski svet sprejema poročilo o investiciji „Gradnja večnamenskega objekta v 

Podpreski“. Občinsko upravo se zadolži, da kot dopolnitev poročila pripravi in 
posreduje svetnikom tabelo, iz katere bodo podrobneje razvidni viri financiranja te 
investicije. 
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Ad 9. REŠEVANJE PROŠENJ 
 
Člani občinskega sveta so sprejeli naslednje 
 

S K L E P E : 

• Območni obrtno podjetniški zbornici se za delovanje v letu 2014 odobri po 0,50 EUR na 
prebivalca občine Loški Potok, torej  980,00 EUR. 

• Frančiškanskemu samostanu Nova Štifta se kot prispevek ob obeležitvi 100-letnice 
prihoda frančiškanov na Novo Štifto nameni donacijo v višini 200,00 EUR. 

• Prošnji Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve za sofinanciranje dejavnosti in 
Martina Geca za pomoč pri financiranju prilagojenega vozila nista bili pozitivno rešeni 
zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za te namene. 

• Ponudbe Mateja Lavriča iz Retij 76, ki želi občini odprodati parcelo štev. 3778/167 v k. 
o. Retje občina ne sprejme, saj za odkup ni zainteresirana. Zato se občina odpoveduje 
uveljavljanju predkupne pravice v primeru, če bo našel drugega kupca te parcele. 

• Za področje obrtne cone Mali Log se naroči izdelava izvedbenega načrta, na osnovi 
katerega bo v Obrtni coni Mali Log omogočena gradnja novih objektov. 

• Alešu Kordišu iz Retij 35 se omogoči odkup parcele v Obrtni coni Mali Log, na kateri 
bo lahko zgradil objekt v skladu z izdelanim in sprejetim izvedbenim načrtom za to 
področje. Obseg zemljišča oz. njegova vrednost bo narekovala način odprodaje. 

• Udeležencem enodnevnega tečaja: Varno delo z motorno žago v nevarnih razmerah – 
ujma (snegolom, vetrolom, žledolom), ki so člani gasilskih društev, bo kotizacijo plačala 
občina Loški Potok iz proračuna. Iz vsakega PGD v občini bo iz proračuna plačana 
kotizacija za dva do tri udeležence. 

Člani občinskega sveta so bili seznanjeni tudi z dopisom Zale Gregorič, v katerem se zahvaljuje 
vsem, ki so prispevali k temu, da se je lahko udeležila študija na Dunaju, s katerim je pridobila 
veliko novega in uporabnega znanja. 

 
Ad 10. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Župan je predlagal, da občinski svet sprejme sklep, da se Komisija za volitve in imenovanja v 
času pred volitvami razširi za dva člana, da bo lahko izpeljala predvolilne aktivnosti. Predlog ni 
bil sprejet. 
 
Ga. Romana Lavrič je vprašala, kdaj se bo v Travniku pričela gradnja čistilne naprave. Dobila je 
odgovor, da bo to takoj, ko bo občina pridobila sofinancerska sredstva (cca 5 milijonov EVR). 
 
Ga. Romana je pohvalila postavitev usmerjevalnih in obvestilnih tabel, smatra pa, da bi moralo 
biti le-teh več in bi morale označevati tudi podjetja in s.p.-je, da bi jih  bilo lažje najti.  
V razpravi je bilo ugotovljeno, da  bo  potrebno podjetnike v občini seznaniti z možnostjo za 
postavitev lamelnih obvestilnih tabel (ki bi jih financirali iz svojih sredstev) in na osnovi 
njihovega interesa pridobiti soglasje za to postavitev. Nekaj podobnega naj bi veljalo za 
turistične usmerjevalne table. 
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G. Jakob Bartol je vprašal ali je res, da so redarji v centru Hriba postavili radar in oglobili 40 ali 
50 udeležencev v prometu zaradi prekoračene hitrosti. Radar je bil res postavljen, vendar so bili 
zaenkrat kršitelji le opozorjeni.  
 
G. Jan Debeljak je vprašal, kako je s parkiranjem na zasebnem ozemlju (npr. pred Mercatorjem) 
med sejo občinskega sveta. Dejstvo je, da je v centru Hriba dovolj parkirišč na javnih površinah. 
 
G. Aleš Knavs je vprašal, kakšen bo nadaljnji postopek oz. kdaj bodo rešene vloge z spremembo 
OPN, ki jih je občina prejela po izvedenem vrednotenju nepremičnin. G. Viljem Vesel je 
povedal, da so vloge pregledane in se čaka odločitev, da občina pristopi k spremembi OPNja. 
 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila končana ob 21.50 uri. 
 
 
   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 
                       Župan: 
Mojca Lavrič             Janez Novak, ing.  
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