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GRADIVO ZA 7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, 14. 11. 2019 
 

POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 6. REDNE SEJE OS, 19. 09. 2019 

Ad 1. Sprejeta  sta bila zapisnik 5. redne seje občinskega sveta, z dne 06. 06. 2019 in poročilo o 

izvršitvi sklepov te seje. 

Ad 2. Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom o poslovanju Doma starejših občanov 

Grosuplje – enota Loški Potok za leto 2018. Sklepa ni bilo. 

Ad 3. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem 

načrtu občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok). Odlok je objavljen v Uradnem listu 

RS, štev. 59/2019 in se izvaja. 

 Ad 4. Občinski svet se je seznanil z izjavo občine Dobrepolje o izstopu iz organa skupne 

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

Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«. Sklepa ni bilo. 

Ad 5. Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Loški Potok v 1. 

polletju 2019, kot določa 63. člen Zakona o javnih financah. 

Ad 6.  Občinski svet  je sprejel sklep o sofinanciranju razširjenega programa osnovne šole in 

vrtca v šolskem letu 2019/2020. Šola je bila o sklepu obveščena in ga izvaja. 

Ad 7. Občinski svet je sprejel sklepe o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019. Priznanja so 

bila podeljena na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, 5. 10. 2019. 

 Ad 8. Sprejet je bil sklep o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Objavljen je v Uradnem listu RS, štev. 59/2019. 

Ad 9.  Sprejetih je bilo več sklepov o gospodarjenju z občinskimi nepremičninami. Sklepi se 

izvajajo. 

Ad 10. Sprejet je bil sklep o uporabi prostorov v večnamenskem objektu Hrib za potrebe 

gasilcev in civilne zaščite občine Loški Potok.  

Ad 11. Podane so bile informacije o delu občinske uprave. 

Ad 12. Na vprašanja in predloge so bili na seji že podani odgovori. 

 

Drugih sklepov ni bilo. 

Župan: 
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