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OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

 

  

 

  

Štev.: 032-0001/2018 

 

  

 

Z A P I S N I K 

 

8.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potk, ki je bila v četrtek, 19. 12.  2019,  ob 

18. uri  v konferenčni sobi na Občini Loški Potok, Hrib 17. 

 

Sejo sveta je vodil župan Ivan Benčina. 

 

Prisotni: 

 

a) župan:    Ivan Benčina  

 

b) člani občinskega sveta:  Mojca Bojc  

Helena Cimprič 

Jan Debeljak 

Simon Debeljak 

Marijan Košmerl  

Maks Lavrič 

            Tone Levstek   

     Matjaž Pajnič 

Peter Rus 

      

c) ostali prisotni: Viljem Vesel – direktor občinske uprave 

     Vinko Košmerl – višji svetovalec za družbene dejavnosti 

     Sašo Debeljak – višji svetovalec za gospodarstvo in komunalo                                      

Ivanka Novak - svetovalec za proračun 

     Mojca Lavrič -  svetovalec za splošne zadeve 

   

Iz liste prisotnosti je razvidno, da je bila seja sklepčna. 

Po pozdravu navzočih je župan Ivan Benčina predlagal dnevni red, ki so ga svetniki prejeli z 

vabilom na sejo.  Na dnevni red svetniki niso imeli pripomb in sprejet je bil 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta, z dne 14. 11. 2019 in poročila o izvršitvi 

sklepov te seje 

2. Sprejem Odloka o proračunu občine Loški Potok za leto 2020 (ESA: 57) 

3. Sprejem Sprememb pravilnika  o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (ESA: 58) 

4. Sprejem Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 

2020 na območju Občine Loški Potok  (ESA: 59) 
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5. Sprejem  Ugotovitvenega sklepa o izstopu občine Dobrepolje iz organa skupne občinske 

uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 

Sodražica in Velike Lašče« (ESA: 60) 

6. Sprejem sklepa o oblikovanju predloga za imenovanje člana Sveta OI JSKD Ribnica iz občine 

Loški Potok (ESA: 61) 

7. Sprejem predloga sistemizacije delovnih mest v enoti vrtca in predloga ekonomske cene za leto 

2020 (ESA: 62) 

8. Sprejem sklepov o gospodarjenju z občinskimi nepremičninami (ESA: 63) 

9. Informacije o delu občinske uprave 

10. Vprašanja in odgovori 

 

Ad 1.   SPREJEM ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  Z DNE 14. 11. 

2019 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TE SEJE 

 

V zvezi z zapisnikom 7. redne seje občinskega sveta in poročilom o izvršitvi sklepov te seje 

člani občinskega sveta niso imeli pripomb in soglasno (9 glasov) je bil sprejet 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme zapisnik 7. redne seje občinskega sveta, z dne 14. 11. 2019 in 

poročilo o izvršitvi sklepov te seje. 

 

 

Ad 2. SPREJEM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2020 

(ESA: 57) 

 

Obrazložitev sta podala župan Ivan Benčina in Ivanka Novak. V času od 14. novembra 2019, 

ko je bila obravnava osnutka proračuna za leto 2020, je potekala javna razprava o osnutku 

proračuna. Obravnavali so ga sveti vaških skupnosti in odbora za gospodarstvo in za 

negospodarstvo. Predlogi iz razprave so bili vključeni v predlog proračuna.  V predlogu so 

skupni prihodki predvideni v višini 3.104.354 evr, od tega davčni prihodki 1.818.564 evr, 

nedavčni prihodki 244.210 evr, kapitalski prihodki 50.000 evr in transferni prihodki 991.580 

evr. 

Skupni odhodki znašajo 3.233.781 evr, od tega tekoči odhodki 710.781 evr, tekoči transferi 

734.911 evr, investicijski odhodki 1.731.091 evr, investicijski transferi 56.800 evr. Predviden 

proračunski primanjkljaj tako znaša -129.427 evr. 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Loški Potok za leto 2020 (ESA: 57). 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

Ad 3. SPREJEM SPREMEMB PRAVILNIKA  O PLAČAH OBČINSKIH 

FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA 

SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH 

STROŠKOV (ESA: 58) 
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Obrazložitev je podal župan Ivan Benčina. Nadzorni odbor občine je ugotovil, da sedanji 

pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih v delu, ki ureja plačilo dela nadzornega 

odbora, ne ustreza obliki dela nadzornega odbora. Predlagal je sprejem Spremembe pravilnika, 

ki bo ustreznejša glede na opravljeno delo tega organa. 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P: 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejme Spremembe pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov. Spremembe se objavijo v Uradnem listu 

RS. 

 

 

Ad 4. SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE 

STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE ZA LETO 

2020 NA OBMOČJU OBČINE LOŠKI POTOK (ESA: 59) 

 

Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak.  Občinski svet občine Loški Potok je 14. 4. 2019 sprejel 

nove cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški 

Potok. Tako sprejete cene veljajo od 1. 4. 2019 dalje (do spremembe). Tako bodo veljale 

nespremenjene cene za storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

Občine Loški Potok tudi v letu 2020. 

Prav tako je občinski svet občine Loški Potok 14. 4. 2019 sprejel tudi sklep o določitvi višine 

subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in 

odvajanja komunalne in padavinske vode  od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019  na območju občine 

Loški Potok z veljavnostjo do 31.12. 2019. Zato občinskemu svetu predlagamo sklep, da se 

sprejme višina subvencije v enakih višinah kot za leto 2019 tudi za leto 2020. 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli 

 

SKLEP: 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme sklep o določitvi višine subvencioniranja 

cene storitev obveznih občinskih gospodarskih služb čiščenja in odvajanja komunalne 

in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju občine Loški Potok. Sklep se 

objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

Ad 5. SPREJEM UGOTOVITVENEGA SKLEPA O IZSTOPU OBČINE DOBREPOLJE IZ 

ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE "MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO OBČIN DOBREPOLJE, LOŠKI POTOK, RIBNICA, SODRAŽICA IN 

VELIKE LAŠČE " (ESA: 60) 

Obrazložitev je podal župan g. Ivan Benčina. Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) deluje 

na območju občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče od 1.8.2013 

dalje. Občine ustanoviteljice so z  Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

(Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13 in naslednji) 



 4 

ustanovile »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« kot organ skupne občinske uprave za 

izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva.    

 

Občinski svet Občine Dobrepolje je dne 20. 6. 2019 na 2. izredni seji sprejel sklep o izstopu iz 

organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški 

Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 44/19) z dnem 31. 12. 2019.   

 

Skladno z 3. odstavkom 17. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in 

Velike Lašče« morajo občinski sveti občin ustanoviteljic o izstopu sprejeti ugotovitveni sklep, s 

katerim določijo rok, do katerega je občina, ki iz skupnega organa izstopa, dolžna: 

- zagotavljati ustrezni delež sredstev za delovanje tega organa,  

- prevzeti odprte zadeve, ki se nanašajo na njeno krajevno pristojnost ter  

- prevzeti javne uslužbence, ki so v Medobčinski inšpektorat prešli ob ustanovitvi skupnega 

organa.  V sklepu se določi tudi ustrezni delež stroškov za morebitne presežne javne uslužbence, 

ki so bili v Medobčinski inšpektorat sprejeti po določbah tega odloka, na novo se določi 

razmerje iz 7. člena odloka, ki se uporablja za financiranje delovanja Medobčinskega 

inšpektorata ter druga vprašanja, ki so pomembna za nadaljnje delovanje Medobčinskega 

inšpektorata.  

 

Navedeni sklep je tudi podlaga za začetek postopka za spremembe in dopolnitve Odloka o 

ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«  oziroma za sprejem novega 

Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave, ki nastopijo zaradi izstopa občine ustanoviteljice. 

Sklep morajo sprejeti občine ustanoviteljice v enakem besedilu. 

Predlagamo, da občinski svet predloženo gradivo obravnava in sprejme ugotovitveni sklep. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejema Ugotovitveni sklep o izstopu občine 

Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče" (ESA: 60). Po 

sprejemu na občinskih svetih vseh občin soustanoviteljic se ugotovitveni sklep objavi v 

Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 6. SPREJEM SKLEPA O OBLIKOVANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA 

SVETA OI JSKD RIBNICA IZ OBČINE LOŠKI POTOK (ESA: 61) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti  

je občino zaprosil za predlaganje kandidata, ki bo našo občino v svetu območne izpostave JSKD 

Ribnica zastopal v naslednjem štiriletnem mandatu. V skladu z Aktom o ustanovitvi Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti namreč našo občino v svetu zastopa en predstavnik. V tem 

mandatu je to gospod Miran Lavrič iz Retij 56, ki že vrsto let aktivno deluje na področju kulture 

v Loškem Potoku, predvsem na področju zborovskega petja. Glede na njegovo dosedanje 

aktivno delo, in na osnovi  mnenja odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti se predlaga občinskemu svetu, da gospoda Mirana Lavriča kot predstavnika  naše 

občine predlaga še za en mandat. S ponovnim imenovanjem pa soglaša tudi gospod Miran 

Lavrič. 

 

  

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 
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S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok za člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada 

za kulturne dejavnosti Ribnica iz občine Loški Potok predlaga Mirana Lavriča, Retje 

56, 1318 Loški Potok.  

 

 

 

Ad 7. SPREJEM PREDLOGA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V ENOTI VRTCA IN 

PREDLOGA EKONOMSKE CENE ZA LETO 2020 (ESA: 62) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Osnovna šola dr. Antona Debeljaka predlaga, da v letu 

2020 sistemizacija  delovnih mest v oddelkih vrtca ostane enaka kot v letu 2019 kar pomeni, da 

sta v vsakem oddelku vrtca po ena vzgojiteljica in ena pomočnica, sistemizira pa se še: 1 

delovno mesto pomočnika ravnatelja vrtca, 0,17 svetovalnega delavca, znižanje neposrednega 

dela z otroki za strokovne sodelavke, ki dopolnijo 30 let delovne dobe z vsaj 20 let v vzgoji in 

izobraževanju – znižanje obveznosti ene pomočnice 0,06, perica 0,20, administrator 0,40, 

računovodja 0,40, hišnik vzdrževalec 0,28, kuhar. oz. kuhinjski pomočnik 1,78 in čistilka 0,90. 

Sistemizacija se v primerjavi z veljavno v letu 2019 ne spreminja. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejme predlagano sistemizacijo delovnih mest v 

enoti vrtca pri osnovni šoli dr. Antona Debeljaka za leto 2020. 

 

Osnovna šola je pripravila tudi predlog nove ekonomske cene, ki naj bi veljala od 1. 1. 2020 

dalje. Izračun je pripravljen za 5 oddelkov 89 otrok. Izračun cen je pokazal, da se ekonomska 

cena I. starostne skupine poveča za 2,20 %, ekonomske cena II. starostne skupine pa je višja za 

2,09 %. Glavni razlog dviga ekonomske cene je postopno znižanje plač v javnem sektorju v letih 

2018 in 2019. Ker plače predstavljajo zelo velik delež ekonomske cene, je dvig nujen. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

1.  Občinski svet sprejme cene programov predšolske vzgoje v enoti vrtca pri osnovni šoli 

in sicer: 

- 1. starostno obdobje        439,01 evr 

- 2. starostno obdobje        402,11 evr. 

      Cene programov veljajo od 01. 01. 2020. 

 

2. Sprejme se cena prehrane na dan 2,08 evr. 

 

 

Ad 8. SPREJEM SKLEPOV O GOSPODARJENJU Z OBČINSKIMI 

NEPREMIČNINAMI (ESA: 63) 

 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. V Obrtni coni Mali Log je potrebno za nadaljnji razvoj 

cone pridobiti zemljišča parcelnih številk 3778/269, 3778/271 in 3778/273, vse v k. o. 1640 

Retje. 

- Parcelo št. 3778/269 bomo od lastnika odkupili, 

- parceli 3778/271 in 3778/273 pa zamenjali za parcelo 3778/302 z doplačilom. 
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S tem v zvezi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem, ki ga je pripravila 

občinska uprava št. 478-0011/2019, dne  19.12. 2019 in sicer: 

- Menja  se nepremičnini  

-  par. št. 3778/271  v izmeri 1257 m2,  k. o. 1640 Retje  do celote 1/1 in 

-  par. št.  3778/273   v izmeri 1.408 m2,  k. o. 1640 Retje do celote 1/1 za  

-     par. št. 3778/302    izmeri  7.732 m2  (7368 m 2 – gozd+ 364 m2 zazidano       

       zemljišče z doplačilom razlike v višini 8.170 eur. 

 

 

Za potrebe širitve ceste LC 231 020 HRIB - TABOR  je potreben odkup parcele št. 1556/70 v k. 

o. 1641 Hrib. V proračunu za leto 2020 se na proračunski postavki št. 16020 Nakup zemljišč 

rezervira sredstva za odkup te parcele. 

 

S tem v zvezi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P: 

 

 Za potrebe širitve ceste JP 731 220 HRIB - TABOR  se odkupi parcela št. 1556/70 v k. 

o. 1641 Hrib v izmeri 110 m2. Parcela je v načrtu razpolaganja z občinskim 

premoženjem za leto 2020. Sredstva za odkup so zagotovljena v proračunu za leto 2020 

na proračunski postavki št. 16020 Nakup zemljišč. 

 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli tudi 

 

S K L E P: 

 

 Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem, ki ga je pripravila 

občinska uprava št. 478-0012/2019, dne  19. 12. 2019 in sicer: 

- Odkupi se nepremičnina  

-  par. št. 3778/269  v izmeri 2.373 m2,  k. o. 1640 Retje  do celote 1/1. 

            -     Obojestransko dogovorjena vrednost  nepremičnine za določitev kupnine je 

13.288,80 evr. 
 

 

                                                                  

Ad 9. INFORMACIJE O DELU OBČINSKE UPRAVE 

 

Cesta Travnik: pogodbe za rušitve objektov so vse, razen ene podpisane. Dogovorjeni znesek 

kupnine je bil nakazan 30 dni po podpisu pogodbe. 

Direkcija za vode še ni izdala novih projektnih pogojev za cesto. 

 

Družbi Mobitel je bila izdana lokacijska informacija za izgradnjo bazne postaje na Lazcu. 

 

Glede Občinskega prostorskega načrta – OPN 3 se še do konca leta sprejemajo pobude za 

spremembe. Šlo bo za dvonivojsko sprejemanje, in sicer v prvem delu za običajni prostorski 

načrt, v drugem delu pa bo potrebna umestitev izgradnje vetrnega polja na Pargu, za kar bo 

potrebno pridobiti študije ptičev, netopirjev in zveri. 
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V zvezi z vetrnico v Malem Logu je predvidena vrednost dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja 2k€. 

 

 

Ad 10. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 

 

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                       Župan: 

Mojca Lavrič               Ivan Benčina  


