
 1 

OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

  

 

  

 

Šifra: 032-0002/2018 

 

Datum: 04. 09. 2019 

 

Z A P I S N I K 

 

2. sestanka komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine 

Loški Potok, ki je bil  v torek, 03. 09. 2019 ob 19.00 uri v pisarni župana občine Loški Potok, 

Hrib 17. 

 

Sestanek komisije je vodil predsednik komisije, Matjaž Pajnič 

 

Prisotni: Jan Debeljak, Helena Cimprič in Matjaž Pajnič - člani komisije 

   Mojca Lavrič – strokovna sodelavka 

 

Sprejet je bil naslednji 

 

Dnevni red: 

 

1. Sprejem zapisnika 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

2. Pregled vlog na javni razpis za podelitev nagrad in priznanj občine Loški Potok v letu 2019 in 

priprava predloga za občinski svet 

5. Razno 

 

 

Ad 1.  SPREJEM ZAPISNIKA 1. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Člani komisije so soglasno sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Sprejme se zapisnik 1. seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, z 

dne 18. 12. 2018. 

 

 

Ad 2.  PREGLED VLOG NA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ 

OBČINE LOŠKI POTOK V LETU 2019 IN PRIPRAVA PREDLOGA ZA 

OBČINSKI SVET 
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Komisija je ugotovila, da je v zvezi z javnim razpisom za podelitev nagrad in priznanj občine 

Loški Potok do konca roka za vložitev predlogov (31. 7. 2019) prejela štiri predloge upravičenih 

predlagateljev in sicer: 

 

OOSDS Loški Potok – predsednik Robert Volf  predlaga, da se naziv »častni občan« podeli 

Mirku Anzeljcu, stanujoč Ulica Jožeta Petka 11, 1310 Ribnica, rojenemu 13. 11. 1929 v 

Malem Logu v občini Loški Potok.  

Predlog je podprl z obširno obrazložitvijo iz katere je razvidna življenjska in karierna pot g. 

Mirka Anzeljca, po poklicu ekonomista. 

Navedba predloga, ki jo je poslal predlagatelj: 

»Mirko Anzeljc, stanujoč Ulica Jožeta Petka 11, 1310 Ribnica, rojen 13. 11. 1919 v Malem Logu 

17, Loški Potok je že mnoga desetletja vpet v gospodarsko in družbeno življenje Loškega Potoka 

in Ribnice. Ekonomist po izobrazbi je svojo poklicno pot začel kot vodja računovodstva v 

podjetju Smreka v Loškem Potoku, nadaljeval kot vodja računovodstva in financ v podjetju Inles, 

kjer je bil tudi vodja organizacijske službe, kasneje svetovalec generalnega direktorja in na koncu 

še 13 let /1973 – 1985) generalni direktor Inlesa. Inles je v njegovem času zaposloval več kot 

1500 ljudi na območju celotne Jugoslavije, velika večina, več kot 1.000, pa je bila zaposlenih v 

podjetjih v sedanjih občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Bil pa je tudi podpredsednik 

SOZD Slovenijales, največje organizacij lesne industrije v Sloveniji, v katero je bilo združenih 12 

jugoslovanskih podjetij z več kot 12.000 zaposlenimi. Bil je tudi član upravnih odborov podjetij 

SOZD Slovenijales v tujini. 

Tudi ko je bil upokojen ni miroval. Lea 1990 je skupaj z Antonom Dejakom iz Lipovca ustaovil 

zasebno podjetje LES, iz katerega pa je kasneje izstopil. Od leta 1995 pa vse do leta 2008 (13 let) 

je bil pogodbeno zaposlen pri zasebnem podjetju Riko Ribnica kot osebni svetovalec direktorja in 

lastnika Jožeta Gradišarja, od 2010 do 2014 pa je pogodbeno sodeloval še s sinom pokojnega 

Jožeta Gradišarja. To podjetje je v tem obdobju postalo daleč največji proizvajalec in zastopnik 

opreme za zimsko/letno vzdrževanje cest na območju ne samo Slovenije, ampak bivše 

Jugoslavije in je imelo izjemno visok tržni delež. 

Če strnem, v obdobju od leta 1948 do leta 2013 je »delovna doba« Mirka Anzeljca trajala kar 65 

let. 

Ob tem ne moremo mimo dejstva, da je bil Mirko Anzeljc glavni pobudnik, organizator in 

izvajalec vseh priprav za ustanovitev Lesno predelovalnega podjetja SMREKA Loški Potok, ki je 

pričelo samostojno poslovati 1. januarja 1955. 

Leta 1962 se je podjetja Smreka Loški Potok združilo skupaj z vsemi lesno predelovalnimi 

podjetji iz občine Ribnica in občine Kočevje v enotno podjetje INLES Ribnica in to je bil 

pričetek novega razvojnega cikla. 

Podjetje SMREKA je do leta 1969 opustilo vse prejšnje manjše proizvodne programe (Embalažni 

sodi, zaboji in drugi drobni izdelki) in se preusmerilo samo na program izdelkov stavbnega 

pohištva, to je polken, dvojnih oken in vezanih oken, ki so se jim kasneje dodajali še novi 

produkti, namenjeni predvsem kupcem iz zahodne Evrope. Kot sestavni del podjetja Inles je bilo 

o podjetje nekaj desetletij daleč največji zaposlovalec v občini Loški Potok, s čimer je pomembno 

vplivalo na socialni, družbeni in siceršnji položaj prebivalcev v tem obrobnem in redko 

poseljenem območju Slovenije. 

V vsem svojem poslovnem obdobju se je zelo zavzemal tudi za razvoj, ne samo svojega podjetja, 

ampak tudi za razvoj kulturnega, družabnega, športnega oziroma društvenega življenja nasploh. 

Podjetje, v katerem je deloval in ga na koncu vrsto let tudi vodil je kot sponzor pomagalo pri 

gradnji ali obnovi številnih društvenih domov (gasilskih, lovskih,...), pomagalo pri gradnji 

športnih in drugih javnih objektov v območju in bilo tudi glavni pokrovitelj rokometnega kluba 

Ribnica, ki je veliko let po glavnem pokrovitelju Inlesu nosil tudi ime. 
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V številnih stikih s tedanjimi gospodarskimi in političnimi predstavniki lokalne, republiške in 

državne ravni, se je vedno zavzemal za prioritete lokalnega okolja, predvsem s področja 

infrastrukture, pa naj je šlo za ceste, elektroomrežje, telefonijo, ... Vse to je bilo potrebno za dvig 

standarda občanov in za gospodarski razvoj. 

Mirko Anzeljc je bil celo svoje življenje nadpovprečno aktiven tudi v lovstvu. Član lovske 

družine Loški Potok je že od leta 1950 in v tem obdobju opravljal tudi številne društvene 

funkcije. Poleg tega je opravljal številne funkcije v Zvezi lovskih družin Kočevje in v Lovski 

zvezi Slovenije, skupaj kar 21 let. Za svoje aktivno delo v lovstvu je dobil številna odlikovanja in 

priznanja. 

Ne moremo pa spregledati tudi njegove pisateljske aktivnosti, ki so vezane na njegovo poslovno 

in društveno aktivnost.  

Avgusta 1988 je tedaj že kot bivši direktor INLESA napisal knjigo INLES IN JEGOVE 

KORENINE, v kateri je zbral vse podatke o ustanovitvi in razvoju za 19 manjših lesnih podjetij 

na Ribniškem in Kočevskem, zlasti parnih žag. Ta knjiga je dragoceno zgodovinsko gradivo ki ga 

posedujejo skoraj vse slovenske knjižnice. V knjigi je avtor osvetil precej prostora zlasti 

ustanovitvi prve parne žage na Kranjskem, to je parni žagi v Travniku v Loškem Potoku, ki je 

imela kapaciteto 3.300 m3 iglavcev letno in je bila zgrajena že nekaj let pred otvoritvijo tržaške 

železnice leta 1857. V knjigi je podan tudi opis ustanovitve parne žage v Podpreski. Ta žaga je 

bila postavlejna leta 1909, leta 1942 pa so jo požgali Italijani. Prvotna ustanovitelja parne žage v 

Podpreski sta bila domačin J. Pospišil in hotelir Jožko Miklič iz Ljubljane. Ta knjiga je 

pomemben vir informacij za vse, ki obdelujejo razvoj lesne industrije po vojni. 

Kljub svojim 90-im letom je lani (2018) Mirko Anzeljc ob 100-letnici lovstva v Loškem Potoku 

napisal in izdal novo knjigo z naslovom ZGODOVINA LOVSTVA V LOŠKEM POTOKU. 

Knjiga na zanimiv in kronološko dosleden način popisuje bistvene dogodke in osebnosti »iz 

lovskega življenja« preteklega časa in predstavlja dragocen dokument, ki bi se ga morali v 

lokalnem okolju še posebej razveseliti, saj se s tako zgodovinsko knjigo lahko pohvalijo le 

malokje. 

Predlagani kandidat za naziv častnega občana Občine Loški Potok Mirko Anzeljc je rojen 

Potočan. Njegovo dolgoletno delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge za 

Loški Potok in širše, tako na področju gospodarstva, kulture, lovstva in drugih društvenih 

aktivnosti. 

Predlagatelji menimo, da si Mirko Anzeljc za svoje dosedanje dolgoletno delo, ki je pomembno 

vplivalo na gospodarsko, društveno in kulturno podobo občine Loški Potok zasluži priznanje 

častni občan občine Loški Potok.« 

 

Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so predlog skrbno pregledali in 

ugotovili: 

- v predlogu je obširno opisana karierna pot Mirka Anzeljca, ki je bila vezana na lesno 

predelovalno industrijo, še posebej na podjetje Inles Ribnica in v zvezi s tem tudi na obrat 

tega podjetja v Loškem Potoku, ki je končal v stečaju pred cca 20 leti, 

- opisana je aktivnost Mirka Anzeljca v Lovski družini Loški Potok, katere član je že od leta 

1950 in v tem obdobju je opravljal tudi številne društvene funkcije, 

- Mirko Anzeljc je predstavljen tudi kot avtor dveh knjig in sicer: Inles in njegove korenine in 

Zgodovina lovstva v Loškem Potoku. 

 

Člani komisije so na osnovi navedenih dejstev zavzeli naslednje stališče: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je mnenja, da karierna pot Mirka 

Anzeljca ni bistveno vplivala na »trajnostni razvoj, izjemen ugled in najširšo promocijo v 

domovini in tujini« sedanje občine Loški Potok in ne podpira predloga za podelitev priznanja 

Častni občan, ki je najvišje občinsko priznanje občine Loški Potok, g. Mirku Anzeljcu. 
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Vaška skupnost Novi in Stari Kot predlaga, da se priznanje Listina občine Loški Potok podeli 

Zdravku Klepcu, roj. 9. 2. 1940 iz Novega Kota 37 za dolgoletni prispevek k napredku 

vaške skupnosti in društvenih dejavnosti v lokalni skupnosti. 

 

V obrazložitvi je navedeno, da je Zdravko Klepac vse od naselitve v Novi Kot, v času 

ustanavljanja občine Loški Potok, z domačini hitro navezal stike in ugotovil, da s svojim znanjem 

in delom lahko prispeva k razvoju vasice. Predlagal je, da bi v to skupnost namestili plakatne 

panoje. Vaščani so se s predlogom strinjali. Pomagali so z materialom in delom. V Zdravkovi 

delavnici so izdelali pet ličnih primerov. Namestili so jih od mejnega prehoda Novi Kot do 

cestnega križišča pred Lazcem. Njegova ideja je bila tudi izdelava »gasilskih garnitur« za potrebe 

vasi. Zdravko je s svojim mizarskim znanjem pomagal prav pri vseh investicijah v vasi. Pri 

izgradnji gasilskega doma je pomagal predvsem pri strešni konstrukciji.  Pomagal je pri popravilu 

in ureditvi vaške kapelice. Za cerkvico v Starem Kotu je izdelal »mašno mizo«, poskrbel za lepši 

videz vrat in še kaj. Pred dvema letoma so v vaški skupnosti postavili nadstrešek pri »Vedkovem 

studencu« in zgradili vaški kozolček, na katerem je informacijska tabla, ki obiskovalca seznani z 

osnovnimi podatki o vasici. 

Zdravkovo delo je tudi že kar umetniško oblikovan nadstrešek vaškega doma. Vsa manjša 

opravila, ki jih Zdravko za potrebe vasi ali vaščanov rad opravi, niso navedena. 

Sovaščani cenijo, da je Zdravko sproščena oseba, ki rad zahaja v družbo mlajših na vasi, širokega 

srca in vedno pripravljen pomagati. S svojim delom je Zdravko precej prispeval k napredku vaške 

skupnosti in društvenih dejavnosti v lokalni skupnosti. 

 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlog za podelitev priznanja Listina 

občine Loški Potok Zdravku Klepcu podpira in občinskemu svetu predlaga sprejem tega sklepa. 

 

Društvo upokojencev Loški Potok in Turistično društvo Loški Potok, sekcija za krajevno 

zgodovino predlagata, da se priznanje Grb občine Loški Potok podeli Vladu Moharju, roj. 12. 

8. 1959, s Hriba 13a za pomembne dosežke in uspehe na področju nesnovne kulturne 

dediščine, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok, s katerimi uveljavlja in 

promovira lokalno skupnost tako doma na lokalnem področju kot tudi širše. 

 

Obrazložitev predloga: 

Vlado Mohar že veliko let raziskuje življenje, delo in navade ljudi v Loškem Potoku in Dragarski 

dolini v preteklosti, in to na več področjih: šolstvo, zdravstvo, gasilstvo (knjiga Gasilstvo skozi 

čas ob 120-letnici gasilstva v Loškem Potoku), lovstvo, glažutarstvo, družinski rodovniki in 

zgodnejša naselitev kraja, čas prve in druge svetovne vojne, življenje in delo pisateljice Zofke 

Kvedrove,... Svoje ugotovitve z zanimivimi članki iz takratnih pisnih virov že nekaj let redno 

objavlja tudi v lokalnem časopisu Odmevi, občasno pa jih predstavlja tudi na predavanjih 

oziroma različnih srečanjih. Je aktiven član Muzejskega društva Ribnica, sodeluje pa tudi z 

Muzejem Ribnica in tako je nekaj njihovih razstav, obogatenih s podatki, vezanimi na Loški 

Potok »pripeljal« v naš kraj (Gostilne nekoč, Konec je velike vojne). 

Vlado Mohar je tudi podporni član društva upokojencev. Že od začetka nastanka pevske skupine 

Povasenke se je zavzemal, da bi se oblekle v oblačila naših babic, zbiral gradiva, slike in pomagal 

pri projektu Življenje ustvarja zgodb, v katerem so sodelovali projektni partnerji Knjižnica 

Miklova hiša kot vodilni partner ter Občina Loški Potok, Zavod Parnas iz Velikih Lašč ter 

Rokodelski center iz Ribnice kot ostali partnerji. Projekt se vodi preko Lokalne akcijske skupine 

Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Iskal je tudi donatorje in tudi sam doniral. Tudi tako 

skrbi, da se bo dediščina ohranjala še za naše vnuke in pravnuke. 
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Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve spoštuje dosedanje delo Vlada 

Moharja in ocenjuje, da predlog ustreza podelitvi priznanja: Listina občine Loški Potok. Tako 

občinskemu svetu predlaga podelitev tega priznanja za dosežke in uspehe na področju nesnovne 

kulturne dediščine, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok. 

 

Turistično društvo Loški Potok predlaga, da se priznanje Grb občine Loški Potok podeli 

Jakobu Bartolu, roj. 27. 6. 1949 iz Travnika 44 v Loškem Potoku za dolgoletno ohranjanje 

etnološke (kulturne) dediščine Loškega Potoka. 

 

Obrazložitev predloga: 

Jakoba Bartola iz Travnika Potočani poznamo po njegovem prizadevanju, da bi ohranil spomin 

na stare uporabne predmete, ki so zaradi spremembe tehnologije v kmetijstvu, gozdarstvu in tudi 

gospodinjstvu izgubili svojo vlogo v vsakdanjem življenju in delu. Številni predmeti, najdeni na 

nekdanjih vaških deponijah, grmadah ali nabrani v skednjih lastnikov, ki so se namenili porušiti 

obstoječ skedenj, poln starih predmetov, so našli prostor pri njem. Ljubezen do dediščine je 

naposled pripeljala do odločitve, da se izbrane predmete predstavi na domačiji v Travniku 44. 

Etnološka zbirka je bila odprta 29. septembra 2012 in je v avtentičnem okolju prenovljenih 

objektov domačije Pr' Antonu od takrat na ogled za zainteresirano javnost in posameznike. Zbirka 

je pomembna tako za Loški Potok kot za širše ribniško-kočevsko območje, saj predstavlja 

materialno dediščino naših krajev, ki bi bila sicer izgubljena. Ob njej se starejši  ljudje, ko držijo 

v rokah kakšen predmet, spomnijo na marsikateri zanimiv pretekli dogodek, mladi pa lahko 

spoznavajo iznajdljivost ljudi pri oblikovanju delovnih pripomočkov ter prilagajanje prostorskim 

pogojem. Jakob Bartol pa ni le zbiratelj starih predmetov, naprav in opreme, temveč tudi znanja o 

načinih izdelave in uporabi različnih lokalnih materialov, o nekdanji rabi ter s tem povezanimi 

zgodbami potoških ljudi. Je dolgoletni dejavni član Turističnega društva Loški Potok, v okviru 

katerega s svojim aktivnim  odnosom do varstva premične kulturne dediščine prispeva tudi k 

oblikovanju prepoznavnosti občine kot zanimive destinacije. Marsikateri predmet iz njegove 

zbirke je bil vključen tudi v etnografske, likovne ali turistične prireditve v občini, ki jih je 

organiziralo turistično ali katero drugo društvo. Pri uresničevanju njegovega poslanstva ga 

podpirajo tudi druga lokalna društva in vaška skupnost Travnik ter občina Loški Potok, odločilna 

pri tem pa je vendarle osebna zavzetost za tradicijo, dediščino in materialni spomin skupnosti, ki 

so med vrednotami postavljene na visoko mesto in jih uresničuje tudi na drugih področjih. 

 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve spoštuje dosedanje delo Jakoba 

Bartola in ocenjuje, da predlog ustreza podelitvi priznanja: Listina občine Loški Potok. Tako 

občinskemu svetu predlaga podelitev tega priznanja za dolgoletno ohranjanje etnološke (kulturne) 

dediščine Loškega Potoka. 

 

Po izteku roka za oddajo predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2019 je na naslov 

komisije prispel še en predlog za podelitev občinskega priznanja (28. 8. 2019), vendar ga 

komisija ni obravnavala. 

 

S K L E P I : 

 

 Člani komisije so soglasno sklenili, da občinskemu svetu predlagajo, da naj v letu 2019 

podeli naslednja priznanja: 
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 G. Zdravku Klepcu, roj. 9. 2. 1940 iz Novega Kota 37, Draga se podeli priznanje Listina 

občine Loški Potok za dolgoletni prispevek k napredku vaške skupnosti in društvenih 

dejavnosti v lokalni skupnosti. 

 G. Vladu Moharju, roj. 12. 8. 1959 iz Hriba 13a Loški Potok se podeli priznanje Listina 

občine Loški Potok za dosežke in uspehe na področju nesnovne kulturne dediščine, ki so 

pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok. 

 G. Jakobu Bartolu, roj. 27. 6. 1949 s Travnika 44, Loški Potok se podeli priznanje 

Listina občine Loški Potok za dolgoletno ohranjanje etnološke (kulturne) dediščine 

Loškega Potoka. 

 

Ad 3. RAZNO 
 

Razprave ni bilo. 

 

 

Sestanek je bil končan ob 20.15 uri. 

 

 

 

 Zapisala:       Predsednik komisije: 

        Mojca Lavrič            Matjaž Pajnič 

 

 

 

 


