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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 

 

5.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potk, ki je bila v četrtek, 06. 06.  2019,  ob 

19. 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 - od 19.30 dalje  

 Maks Lavrič 

            Tone Levstek   

     Matjaž Pajnič 

Peter Rus 

      

c) ostali prisotni: Antun Gašparac, direktor Hydrovoda Kočevje d. o. o. – 

pri 1. in 2. točki d. r. 

 Marjan Cimprič – pomočnik komandirja Policijske postaje     

Ribnica – pri 3. točki d. d. 

 Darko Šega – direktor Lesne zadruge Loški Potok – pri 4. točki 

d. r. 

                                                            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 4. redne seje občinskega sveta, z dne 11. 4. 2019 in poročila o izvršitvi sklepov 

te seje 

2. Seznanitev z letnim poročilom  o poslovanju javnega podjetja Hydrovod  d. o. o. Kočevje za 

leto 2018 (ESA: 35) 
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3. Seznanitev s  poročilom o delu  Policijske postaje Ribnica v letu 2018 (ESA: 36) 

4. Seznanitev s poročilom Lesne zadruge Loški Potok o poslovanju v letu 2018 (ESA: 37) 

5. Sprejem Rebalansa proračuna občine Loški Potok za leto 2019  (ESA: 38) 

6. Seznanitev s sklepom o potrditvi novelacije DIIP za Nakup nujnega reševalnega vozila NRV tipa B 

za ZD dr. Janeza Oražma Ribnica (ESA: 39) 

7. Sprejem soglasja k predlogu novega statuta javnega zavoda ZD dr. Janeza Oražma Ribnica (ESA: 

40) 

8. Sklep o načinu določanja stanarin za občinska stanovanja – od 1. 7. 2019 dalje (ESA: 41) 

9. Informacije o delu občinske uprave 

10. Vprašanja in odgovori 

 

Ad 1.   SPREJEM ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  Z DNE 11. 4. 

2019 

 

V zvezi z zapisnikom 4. redne seje občinskega sveta in poročilom o izvršitvi sklepov te seje 

člani občinskega sveta niso imeli pripomb in soglasno (8 glasov) je bil sprejet 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme zapisnik 4. redne seje občinskega sveta, z dne 11. 04. 2019 in 

poročilo o izvršitvi sklepov te seje. 

 

 

Ad 2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM  O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA 

HYDROVOD  D. O. O. KOČEVJE ZA LETO 2018 (ESA: 35) 

 

G. Antun Gašparac, direktor javnega podjetja Hydrovod d. o. o., je podal poročilo o poslovanju 

tega podjetja v letu 2018, katerega soustanoviteljica je tudi občina Loški Potok. V letu 2018 so 

oskrbo porabnikov s pitno vodo izvajali na 24 vodovodnih sistemih in tako oskrbeli nekaj več 

kot 30.000 porabnikov (stalno in začasno prijavljenih), ki bivajo in delujejo na tem področju. 

Skupna dolžina javnega vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano, znaša približno 446 km in 

se vsako leto povečuje, hkrati pa se povečuje število vodovodnih priključkov oziroma novih 

uporabnikov pitne vode. Vodovodni sistem Loški Potok pokriva pretežni del občine Loški Potok 

in oskrbuje največji del naselij v tej občini. Zaradi terenske razgibanosti in medsebojne razdalje 

posameznih naselij je ta sistem izredno zahteven za vzdrževanje in obratovanje ter energetsko 

potraten. Sistem deluje s pomočjo petih vodohranov, do katerih pride voda s pomočjo delovanja 

štirih črpališč, na določenih lokacijah pa je s pomočjo reducirnih ventilov potrebno poskrbeti za 

zmanjševanje pritiskov na posameznih delih omrežja. Upravljanje tega vodovodnega sistema v 

sedanji obliki in obsegu opremljenosti je zaradi terenskih značilnosti Loškega Potoka resnično 

zahtevno, zaradi starosti omrežja pa tudi stroškovno drago. Terenska razgibanost in višinske 

razlike so vzrok, da del porabnikov še vedno ni vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo ali 

pa ima na svojih odjemnih mestih neprimerne tlačne razmere. Hydrovod skupaj z Občino Loški 

Potok pripravlja rešitve za vključitev tudi teh porabnikov v sistem javne oskrbe s pitno vodo.  

V sklopu obnove lokalne ceste Hrib–Retje v Loškem Potoku je bilo na tem območju obnovljeno 

tudi vodovodno omrežje. Zaradi različnih tlačnih con so na novo zgradili dvojni cevovod iz 

ductilne litine v skupni dolžini 864 m. Za visoko cono so položene cevi premera DN 100 v 

dolžini 420 m, za nizko cono pa cevi premera DN 80 v dolžini 444 m. Skupaj je vgrajenih pet 

hidrantov, in sicer trije nadzemni ter dva podzemna. Obenem so obnovili tudi vse hišne 

priključke, teh je dvajset, in vgradili trinajst vodomernih jaškov, od katerih je enajst enojnih in 

dva dvojna.  

Za potrebe oskrbe s pitno in požarno vodo nove industrijske cone v Podpreski so poskrbeli za 

izvedbo vseh potrebnih del. Skupno so položili 258 m ductilnih cevi DN 100, vgradili tri 

nadzemne hidrante ter formirali 2 vodovodna priključka z vodomernimi termo jaški. Po 
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zaključku del je bilo izvedeno izpiranje omrežja, narejen tlačni preizkus, izvedene potrebne 

prevezave in vse potrebne aktivnosti za vključitev novozgrajenega odseka v obratovanje.  

V naselju Mali Log v Loškem Potoku so dokončali v letu 2017 pričeto izvedbo podaljška 

sekundarnega cevovoda s PE-cevjo 110 in odsek zaključili z nadzemnim hidrantom in hišnim 

priključkom.  

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2018 znaša 5.484,72 evrov. 

 

Tako so bili člani občinskega sveta seznanjeni s poslovanjem Hydrovoda d. o. o. v letu 

2018. 

 

 

Ad 3. SEZNANITEV S  POROČILOM O DELU  POLICIJSKE POSTAJE RIBNICA ZA 

LETO 2018 (ESA: 36) 

 

Seje se je udeležil g. Marjan Cimprič, pomočnik komandirja Policijske postaje Ribnica, ki je 

predstavil letno poročilo o poslovanju v letu 2018. Obseg kriminalitete se je v primerjavi z 

letom 2017 zmanjšal za 2,4 %, preiskanost pa se je zmanjšala le za 1,1 %. Hujših kaznivih 

dejanj zoper življenje in telo ni bilo obravnavanih. Med kaznivimi dejanji izstopajo kazniva 

dejanja zoper premoženje (tatvine in velike tatvine). V primerjavi z letom 2017 se je povečalo 

število vlomov, zmanjšalo pa se je število kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog 

iz 44 na 31 kaznivih dejanj. Stanje prometne varnosti je bilo podobno kot leto poprej. Leta 2018 

se je zgodilo 116 prometnih nesreč. V njih sta dve osebi umrli, 5 jih je doživelo hude telesne 

poškodbe. Število lahko telesno poškodovanih je bilo 57. 

Število potnikov na obeh mejnih prehodih za obmejni promet (Novi Kot in Podplanina) se je v 

primerjavi z letom 2017 nekoliko zmanjšalo, in sicer na 37.641, kar je tudi najmanj v zadnjih 

desetih letih. 

Policisti so obravnavali skupaj 126 kršitev s področja tujcev, od tega 110 kršitev Zakona o tujcih 

in 16 kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Obravnavali so tudi 140 oseb zaradi nedovoljenih 

prehodov čez zunanjo državno mejo. Prevladovali so državljani Pakistana, Sirije, Iraka, 

Afganistana in Irana. 

Na področju izvajanja preventivnih nalog je policijska postaja izvedla 136 aktivnosti, kot je 

akcija »Bodi viden«, ki je bila izvedena v sodelovanju s SPV-ji in medobčinskim inšpektoratom. 

 

Tako je bil občinski svet seznanjen z letnim poročilom o delu Policijske postaje Ribnica za 

leto 2018. 

 

 

Ad 4. SEZNANITEV S POROČILOM LESNE ZADRUGE LOŠKI POTOK O 

POSLOVANJU V LETU 2018 (ESA: 37) 

 

Obrazložitev je podal g. Darko Šega, direktor Lesne zadruge Loški Potok. Leto 2018 je bilo 

prvo, ko je Lesna zadruga na vseh treh področjih (DOLB, poštna dejavnosti in izvajanje 

gozdarske dejavnosti) poslovala tekom celega leta. Tako so se pokazali realni poslovni rezultati 

po posameznih poslovnih področjih. Vse dejavnosti zadruge v letu 2018 so bile usmerjene v 

ponudbo proizvodov in storitev za večjo kvaliteto bivanja in življenja ljudi v lokalnem okolju. 

DOLB uspešno obratuje in prinaša zadrugi redne dohodke, redno se pokrivajo pogodbene 

obveznosti. Dejavnost pošte ustvarja mesečni primanjkljaj poslovanja, ki je nad pričakovanim, 

izpolnjuje pa zastavljene cilje. Ohranjeno je eno delovno mesto in poštne storitve se še naprej 

opravljajo na profesionalnem nivoju. V letu 2018 je zadruga dosegla 297.658,28 evr prihodkov,  

od tega jih je bilo 102.000 realiziranih z DOLBa, 172.000 iz gozdarske dejavnosti in 20.600 iz 

poštne poslovalnice. Poslovni odhodki pa so bili 289.803,99 evr (od tega 242.151,58 evr 

stroškov blaga materiala in storitev, skoraj 32.600 evr stroškov dela in nekaj čez 15.000 

odpisov vrednosti. Tako je čista izguba poslovnega leta znašala 2.533 evr. Bilančni dobiček 
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poslovnega leta 2018 zaradi prenesenega dobička iz leta 2017 v višini 30.603,22 evr, znaša 

28.069,45 evr. 

Svetnike je zanimalo, kako kaže glede tega, da v letu 2019 tudi KTC posluje v okviru Lesna 

zadruge. Dobili so odgovor, da bo poročilo o tem posredovano oktobra, ko bo glavna turistična 

sezona že končana.  

Župan je pojasnil tudi, da  glede poštne poslovalnice skupaj s sosednjimi župani izvaja akcijo, 

da bi morala Pošta Slovenije v vsaki občini zagotoviti vsaj eno svojo poslovalnico. 

 

Tako so bili člani Občinskega sveta občine Loški Potok seznanjeni s poslovanjem Lesne 

zadruge Loški Potok v letu 2018. 

 

 

Ad 5. SPREJEM REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2019 

(ESA: 38) 

 

Obrazložitev sta podala župan g. Ivan Benčina in ga. Ivanka Novak. Obravnavan je bil predlog 

Odloka o rebalansu proračuna s prilogami: splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, 

podrobne obrazložitve postavk in dopolnitev načrta nakupa in prodaje stvarnega premoženja. 

Po rebalansu proračuna naj bi prihodki znašali 2.766.162 evr. Postavke: davčni prihodki, 

nedavčni prihodki in kapitalski prihodki se ne spreminjajo. V postavki transferni prihodki je 

dodan delež naše občine, ki bo pridobljen z ministrstva za zdravje za nakup reševalnega vozila 

(5.806 evr), nekoliko višji je znesek sofinanciranja na podlagi 23. člena ZFO, ki znaša 229.790 

evr, višje bo tudi sofinanciranje iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 

vzdrževanje gozdnih cest in sredstva Eko sklada, preko katerega b sofinanciran nakup 

električnih polnilnih postaj.  V rebalansu so predvideni tudi višji skupni odhodki in sicer 

2.846.682 evr. V tem znesku je zajeta realizacija in predvidena realizacija do konca leta. 

Dodana so sredstva za pokrivanje poštnih storitev Lesne zadruge Loški Potok, stroški za 

čiščenje smeti, ki ostajajo za migranti, nakup dveh polnilnic za električna vozila, uvrščen je 

tudi dolgoročni in kratkoročni kredit oz. založena sredstva, ki so že pridobljena, vrnili pa jih 

bomo, ko bomo teh 200.000 evr pridobili iz Evropskih sredstev.  

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi za sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Loški 

Potok za leto 2019 z vsemi prilogami (ESA: 38). Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

V okviru te točke so svetniki vprašali, kako je z najemniki v Podpreski, tako v objektu šole kot 

v industrijski coni. Zanimalo jih je, kaj se dogaja in če najemniki plačujejo najemnino. Župan je 

odgovoril, da se v industrijski coni najemnina plačuje, v osnovni šoli pa v skladu s pogodbo še 

ne. 

 

Ad 6. SEZNANITEV S SKLEPOM O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP ZA NAKUP 

NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA NRV TIPA B ZA ZD DR. JANEZA ORAŽMA 

RIBNICA (ESA: 39) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Na osnovi dogovora med občinami – 

soustanoviteljicami zavoda se bo zaradi manjšega deleža sofinanciranja ministrstva in 

pomanjkanja sredstev v občinskih proračunih v letošnjem letu nabavilo zgolj osnovno vozilo, 

nadgradnja pa se bo izdelala konec letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega. Vrednost 

vozila, ki se bo kupilo v letošnjem letu in je upoštevana v novelaciji DIIP-a, je povzeta iz 

ponudbe podjetja Medicop d.o.o. iz Murske Sobote in znaša 97.510,00 EUR brez DDV oziroma 

118.962,20 EUR z DDV. Znesek sofinanciranja ministrstva na podlagi sklepa je 55.084,00 
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EUR, razliko v znesku 63.878,20 pa bodo v deležih glede na število prebivalcev pokrile občine 

soustanoviteljice. Prav tako bodo občine sofinancirale nadgradnjo vozila v naslednjem letu v 

znesku 68.145,54 EUR z DDV. Sofinanciranje, upoštevano v novelaciji DIIP-a, prikazuje 

spodnja tabela:  

 

 
Dokončna vrednost vozila, s tem pa tudi sofinancerski deleži občin soustanoviteljic ZD Ribnica 

bodo znani šele po izvedenem javnem naročilu za nakup vozila. Na podlagi omenjenih zneskov 

bo nato potrebno izdelati še eno novelacijo DIIP-a ter investicijo z rebalansom poimensko in 

vrednostno uvrstiti v proračun občine ter načrt razvojnih programov. 

 

Občinski svet Občine Loški Potok se je tako seznanil z vsebino sprejete novelacije 

Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za »Nabavo reševalnega vozila 

– NRV tipa B za Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica«, ki jo je potrdil župan Ivan 

Benčina. 

 

 

Ad 7. SPREJEM SOGLASJA K PREDLOGU NOVEGA STATUTA JAVNEGA ZAVODA 

ZD DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA (ESA: 40) 

 

Obrazložitev je podal župan g. Ivan Benčina. 10. maja 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 30 

objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom dr. Janeza Oražma Ribnica, ki se nanaša na pogoje za imenovanje direktorja zdravstvenega 

doma in ga je naš občinski svet sprejel na prejšnji redni seji občinskega sveta dne 11. 4. 2019. 

Skladno s spremembo sprejetega odloka je Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica uskladil 

tudi statut v svojem 42. členu, ki govori o imenovanju direktorja zavoda. Na podlagi 36. člena 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica in 28. člena 

veljavnega statuta nam je Zdravstveni dom Ribnica predlog novega oziroma spremenjenega 

statuta poslal v obravnavo in nas prosi za izdajo soglasja k spremembam.   

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi za sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok daje soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.   

 

 

 

Ad 8. SKLEP O NAČINU DOLOČANJA STANARIN ZA OBČINSKA STANOVANJA  

          (ESA: 41) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Po izgradnji stanovanj v stanovanjskem objektu Hrib 7 

leta 2011 se je višina stanarin za posamezno stanovanje izračunala na podlagi dejanskih stroškov 

gradnje omenjene stavbe. Višine stanarin je tedaj izračunal gradbeni cenilec iz Nove Gorice. 

Financer Število % Leto 2019 Leto 2020 Skupaj

prebival. Osnovno vozilo Nadgradnja vozila

Loški Potok 1.886 10,54 6.732,76 7.182,54 13.915,30

Ribnica 9.371 52,36 33.446,63 35.681,00 69.127,63

Sodražica 2.271 12,69 8.106,14 8.647,67 16.753,81

Velike Lašče 4.368 24,41 15.592,67 16.634,33 32.227,00

Ministrstvo za zdravje 55.084,00 0 55.084,00

17.896 100 118.962,20 68.145,54 187.107,74
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Takrat izračunane cene veljajo še danes in so za naše razmere dokaj visoke, kar je verjetno tudi 

razlog, da so določena stanovanja v stavbi še vedno oziroma ves čas prazna. Zato smo pristopili 

k izračunu cen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 

stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin za vsa 

stanovanja, ki so v lasti občine. Najprej je potrebno stanovanje na novo točkovati, kar je osnovni 

pogoj za izračun najemnine, nato pa se na podlagi točkovanja po formuli, ki jo predpisuje 

uredba, izračuna mesečno višino najemnine. 

 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi za sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Od 1. 7. 2019 dalje veljajo za vsa stanovanja, ki so v lasti občine, cene najemnin, ki se 

izračunavajo na podlagi  Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 

stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.  

 

 

Ad 9. INFORMACIJE O DELU OBČINSKE UPRAVE 

 

Župan je  podal informacijo o podpisu pogodbe z Direkcijo za ceste o sofinanciranju izgradnje 

krošnjarske kolesarske poti na območju občin JV Slovenije. V naši občini naj bi trasa potekala 

od Loške doline do Osilnice.  

Podana je bila informacija, da je tožba občana iz Srednje vasi pri Dragi iz leta 2011 končno za 

občino ugodno rešena. 

Aprila je bila opravljena cenitev objektov  ob trasi regionalne ceste od Hriba do konca 

Travnika, ki so predvideni za rušenje.  

V juniju je predviden sestanek z Direkcijo za ceste o načrtovanih delih na regionalni cesti v 

centru Hriba. 

Župan je povedal tudi, da je v DSO Loški Potok oddelek za demenco spremenjen v 

gospodinjsko skupnost. 

Župan je povedal tudi, da država spreminja pravila v zvezi z delovanjem skupnih občinskih 

uprav. Naša občina je imela do zdaj skupno občinsko upravo samo za namen medobčinske 

inšpekcije. Potekajo razgovori o širitvi nalog teh inštitucij. 

V centru Hriba sta dve varčnejši luči z rumeno svetlobo, ki ponoči samodejno zmanjšujeta 

osvetlitev glede na čas oz. potrebo po osvetlitvi. 

Predstavljeni so bili tudi statistični podatki o poslovanju podjetij v naši občini. 

 

Ad 10. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

G. Jan Debeljak je postavil vprašanje, kje v občini so na razpolago zazidljiva zemljišča. 

Predlagal je, da bi vsaka vaška skupnost pripravila predlog, kje na njenem območju naj bi se 

uredila komunalno opremljena zemljišča. Župan misli, da bi bilo najboljše komunalno opremiti 

zemljišča razmeroma blizu centra Hriba, na katerih bi bila možna gradnja enodružinskih hiš, ki 

bi bile lahko priklopljene na daljinsko ogrevanje na biomaso. G. Marijan Košmerl je vprašal, 

kako je glede parcel na Hribu, ki so v lasti Avstrijcev, in so bile predvidene za odkup in 

komunalno opremljanje.  

 

G. Simon Debeljak je vprašal, kaj je novega na področju ureditve kolesarskih poti. Občina je 

pripravila idejne rešitve, kako bo glede njihove uresničitve bo pa še stvar dogovorov. 

 

Župnija Loški Potok je dopolnila svojo vlogo za donacijo za novo peč za župnišče in cerkev. 

Po predračunu je vrednosti investicije 21.000 evr.   

Občinski svet je s 6 glasovi za sprejel 
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S K L E P: 

 

 Iz proračuna občine Loški Potok za leto 2019 se nameni 1.000 evr kot donacijo za 

novo peč za ogrevanje župnišča in cerkve na Taboru.  

 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 22.35 uri. 

 

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                       Župan: 

Mojca Lavrič               Ivan Benčina  


