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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 

 

6.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potk, ki je bila v četrtek, 19. 09.  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  

Maks Lavrič 

            Tone Levstek   

     Matjaž Pajnič 

Peter Rus 

      

c) ostali prisotni: Nejc Gosak – pri 1. in 3. 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 5. redne seje občinskega sveta, z dne 6. 6. 2019 in poročila o izvršitvi sklepov te 

seje 

2. Seznanitev z letnim poročilom  o poslovanju Doma starejših občanov Grosuplje – enota Loški 

Potok za leto 2018 (ESA: 42) 

3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok) (ESA: 43) 

4. Seznanitev  z izjavo občine Dobrepolje o izstopu iz organa skupne občinske uprave 

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

Velike Lašče« (ESA: 44) 
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5. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna občine Loški Potok v 1. polletju 2019  (ESA: 45) 

6. Sprejem sklepa o sofinanciranju razširjenega programa osnovne šole in vrtca  (ESA: 46) 

7. Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev občinskih 

priznanj v letu 2019 (ESA: 47) 

8. Sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (ESA: 48) 

9. Sprejem sklepov o gospodarjenju z občinskimi nepremičninami (ESA: 49) 

10. Sprejem sklepa o uporabi prostorov v večnamenskem objektu Hrib  za potrebe gasilcev in Civilne 

zaščite občine Loški Potok (ESA: 50) 

11. Informacije o delu občinske uprave 

12. Vprašanja in odgovori 

 

Ad 1.   SPREJEM ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  Z DNE 6. 6. 

2019 

 

V zvezi z zapisnikom 5. 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 5. redne seje občinskega sveta, z dne 6. 6. 2019 in 

poročilo o izvršitvi sklepov te seje, razen vprašanja o možnostih za gradnjo 

stanovanjskih hiš. 

 

 

Ad 2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM  O POSLOVANJU DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV GROSUPLJE – ENOTA LOŠKI POTOK ZA LETO 2018 (ESA: 42) 

 

Poročilo o poslovanju Doma starejših občanov Grosuplje – enota Loški Potok sta pripravili 

direktorica g. Marta Gašparovič in vodja finančno računovodske službe, g. Olga Strmole, 

predstavil pa ga je župan, g. Ivan Benčina. V letu 2018 so imeli v DSO za 8 % višjo realizacijo kot  

v letu 2017. Čisti poslovni izid je v letu 2018 v Loškem Potoku znašal 45.177,33 evr. Od 

vzdrževalnih del je bila opravljena prenova vhodne avle in delna sanacija kuhinje. Celotni prihodki 

doseženi v letu 2018 so znašali 999.470 evr in so bili za 6,08 % višji od doseženih v letu 2017 

(942.175 evr) in 4,5 % višji od načrtovanih. Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 

952.119 evr in so bili za 1,57 % višji od doseženih v letu 2017 (937.368 evr) in 1,83 % nižji od 

načrtovanih. Stroški dela so v letu 2018 znašali 597.117 evr in so bili za 5,9 % višji od doseženih v 

letu 2017. Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih 

oseb (v višini 2.174 evr) znaša 45.177 evr. Ti podatki se nanašajo na enoto v Loškem Potoku. 

 

G. Peter Rus je predlagal povečanje kapacitet v DSO, kar bi pomenilo drugačno financiranje 

dejavnosti tega doma, hkrati pa bi sledilo trendu višanja starosti naših občanov. 

 

Tako so bili člani občinskega sveta seznanjeni s poslovanjem Doma starejših občanov 

Grosuplje – enota Loški Potok v letu 2018. O možnostih za širitev  kapacitet v DSO v 

Loškem Potoku naj svoje predloge podajo občinski odbori. 

 

 

Ad 3. SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LOŠKI POTOK (SD OPN 2 

LOŠKI POTOK) (ESA: 43) 

 

Seje se je udeležil g. Nejc Gosak, direktor podjetja Studio Formika  d. o. o., ki je vodilo 

postopek priprave Sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine 
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Loški Potok (SD OPN 2). Postopek sprejemanja aktov vključuje nosilce urejanja prostora za 

posamezne sektorje. Glavni sogovornik je bilo Ministrstvo za okolje in prostor. Iz doslej 

veljavnega OPN je bilo izvzetih več območij OPPN, prenehal je veljati ureditveni načrt Hrib 

jug, vsebovane so spremembe v zvezi z odmiki pri gradnji gradbeno inženirskih objektov, 

predvidena je izgradnja ene vetrne elektrarne. 
 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 

o občinskem prostorskem načrtu občine Loški Potok (SD OPN 2) z vsemi prilogami 

(ESA: 43). Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 4. SEZNANITEV  Z IZJAVO OBČINE DOBREPOLJE O IZSTOPU IZ ORGANA 

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 

REDARSTVO OBČIN DOBREPOLJE, LOŠKI POTOK, RIBNICA, SODRAŽICA 

IN VELIKE LAŠČE« (ESA: 44) 

 

Obrazložitev je podal župan g. Ivan Benčina. Občina Dobrepolje je ostale občine, 

soustanoviteljice skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« obvestila da z dnem 31. 12. 

2019 izstopa iz članstva v skupni občinski upravi. 

Župan je občinski svet seznanil, da potekajo razgovori s sosednjimi občinami o sodelovanju v 

skupni občinski upravi. Podrobneje je obrazložil pogoje za sofinanciranje skupnih uprav v 

višini 55 % od skupnih stroškov. 

Sklepa ni. 

 

 

Ad 5. SEZNANITEV S POROČILOM O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE 

LOŠKI POTOK V 1. POLLETJU 2019  (ESA: 45) 

 

Obrazložitev sta podala ga. Ivanka Novak in župan g. Ivan Benčina. Na podlagi 63. člena 

Zakona o javnih financah župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem 

polletju tekočega leta. Skupni prihodki so bili doseženi v višini 1.235.524 evr (44,70 %  

predvidenih celoletnih), davčni prihodki so doseženi v 49,70 %, nedavčni 47,80, kapitalski 

prihodki v 7,5 %, ter transferni prihodki v 38,00 % predvidenih prihodkov za leto 2019. 

Skupni odhodki ob polletju znašajo 1.313.154 evr, kar predstavlja 46,1 % celotnih odhodkov za 

leto 2019, ki so predvideni v rebalansu 2019 v skupni višini 2.846.682 evr. Tekoči odhodki v 

prvem polletju znašajo 303.065 evr oz. 43,6 % predvidenih letnih. Tekoči transferi so bili 

realizirani v višini 330.315 evr (47,1 % predvidenih letnih). Investicijski odhodki so realizirani 

v višini 662.166 evr, kar predstavlja 46,8 % predvidenih letnih. Investicijski transferi so 

realizirani v višini 17.608 evr, oziroma 49,6 % predvidenih letnih. 

Vse obveznosti iz zadolževanje je občina redno poravnavala. 

 

S tem so bili člani Občinskega sveta seznanjeni s poslovanjem občine v prvem polletju 

2019, kot je to določeno v Zakonu o financiranju občin. 

 

Župan je člane občinskega sveta seznanil tudi z dejstvom, da je bilo v mesecu juliju 

poplačano kratkoročno posojilo v višini 200.000 evr, najeto za financiranje Obrtne cone 

Podpreska. 
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Ad 6. SPREJEM SKLEPA O SOFINANCIRANJU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA  (ESA: 46) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Obravnavana je bila vloga OŠ dr. Antona Debeljaka za 

sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole in vrtca. Teh dejavnosti ministrstvo ne 

financira in se financirajo  iz občinskih proračunov. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

● Občina Loški Potok bo v šolskem letu 2019/2020 v celoti sofinancirala razširjeni 

program v šoli in vrtcu, ki ga je z dopisom št. 100-9/2019/2 v predlagani skupni višini 

13.860,00 EUR predlagala osnovna šola. Omenjene dejavnosti oziroma sredstva zanje se 

bodo vključila v proračuna za leti 2019 in 2020 in se bodo sofinancirale na podlagi 

dejanske realizacije. 

 

 

Ad 7. OBRAVNAVA PREDLOGA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V 

LETU 2019 (ESA: 47) 

 

Obrazložitev je podal g. Matjaž Pajnič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Komisija je obravnavala štiri predloge za podelitev občinskih priznanj v letu 2019. 

Komisije je sicer prejela še peti predlog, vendar je bil rok za dostavo zamujen in predlog ni bil 

obravnavan. G. Matjaž Pajnič je predstavil vse obravnavane predloge predlagateljev in predloge, 

ki jih je občinskemu svetu predlagala v sprejem komisija za mandatna vprašanje, volitve in 

imenovanja. 

 

Po posamičnem glasovanju glede vsakega od predlogov komisije za volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve, so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P E : 

 

 V letu 2019 bodo ob praznovanju občinskega praznika, 5. 10. 2019, podeljena 

naslednja priznanja: 

 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 8. SPREJEM ODLOKA O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO 

GOSPODARJENJE Z DIVJADJO (ESA: 48) 
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Obrazložitev je podal župan g. Ivan Benčina. Do sedaj veljavni odlok o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki je veljaven od leta 2012, je nekoliko 

pomanjkljiv in je omogočal porabo namenskega denarja iz naslova koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo zgolj za izvedbo čistilnih akcij. Z novim odlokom se nabor v 

2. členu razširi in s tem omogoči transparentno porabo namenskega denarja tudi za ostale 

ukrepe, ki so povezani z lovstvom in divjadjo. 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi za sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Sprejme se odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 9. SPREJEM SKLEPOV O GOSPODARJENJU Z OBČINSKIMI 

NEPREMIČNINAMI (ESA: 49) 

 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel, direktor občinske uprave. Obravnavani sta bili dve prošnji 

za prodajo občinskega premoženja, ki sta ju oddala g. Jože Levstek iz Travnika (za del parc. 3776 

k. o. Travnik) in g. Ladislav Turk iz Domžal (za del parcele 3779/30 k. o. Retje). 

Občinski svet je z 9 glasovi sprejel 

 

S K L E P E : 

 

Del parcele 3776,  1642 k. o. Travnik  se odproda s tem da: 

- kupec izvede potrebno parcelacijo. V času izvedbe parcelacije kontaktira z občino Loški 

Potok, 

- nosi vse stroške s prodajo razen davek na promet nepremičnin je vštet v ceni zemljišča - 

odvede pa ga lastnik zemljišča, 

- po izvedeni parcelaciji se z novo parcelo dopolni občinski program prodaje zemljišč, 

sprejme Posamični program prodaje in objavi namero o prodaji in zemljišče odproda.     

 

Del parcele 3779/30 k. o. Retje se odproda s tem, da: 

- kupec izvede potrebno parcelacijo, 

- nosi vse stroške s prodajo razen davka na promet nepremičnin, 

- po izvedeni parcelaciji se sprejme Posamični program prodaje in objavi namero o 

prodaji .   Pred pripravo programa se naj kupec z agrarno skupnostjo Retje dogovori za 

ceno. 

- Po opravljenem pravnem poslu bo Občina Loški Potok sredstva od prodaje zemljišča za 

parcelo zmanjšane za nastale stroške prodaje nakazala Agrarni skupnosti Retje. 

 

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

občinska uprava št. 478-0005/2019, dne  19. 09. 2019 in sicer: 

- Proda se nepremičnini  

-  par. št. 3777/103  v izmeri 157 m2,  k. o. 1640 Retje  do celote 1/1  

-  par. št.  3797/13 v izmeri 9 m2, k. o. 1640 Retje do celote 1/1 

 Vrednost  nepremičnine za določitev kupnine  je 628  EUR + 36 EUR = 664 EUR. 

 

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

občinska uprava št. 478-0004/2019, dne  19. 09. 2019 in sicer: 

- Proda se nepremičnina  

-  par. št. 3777/101  v izmeri 662 m2,  k.o. 1640 Retje  do celote 1/1.  

 Vrednost  nepremičnine za določitev kupnine  je 2.648  EUR. 
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Ad 10. SPREJEM SKLEPA O UPORABI PROSTOROV V VEČNAMENSKEM OBJEKTU 

HRIB  ZA POTREBE GASILCEV IN CIVILNE ZAŠČITE OBČINE LOŠKI POTOK 

(ESA: 50) 

 

Obrazložitev je podal župan g. Ivan Benčina. Gre za lastnino gasilskih društev – tudi v Retjah in v 

Podpreski. Objekti gasilskih domov, ki jih je občina obnovila (Podpreska in Retje) so v lasti 

občine in se ne morejo brezplačno prenesti na gasilska društva. Župan je povedal, da so spodnji 

prostori v Večnamenskem objektu Hrib predvideni za uporabo osrednjega gasilskega društva v 

občini. Omejeni prostori so bili projektirani na osnovi želja gasilcev. V objektu so tri garaže in 

pisarniški prostori. V času projektiranja je bila na željo PGD Hrib projekt spremenjen, tako da so 

sedaj prostori zgrajeni na osnovi predloga gasilcev. Medetaža, ki je bila prvotno namenjena 

delovanju društev, je po posvetu s predstavniki gasilske zveze in civilne zaščite sedaj namenjena 

Gasilski zvezi Loški Potok in Civilni zaščiti Občine Loški Potok, tako da bodo vse službe zaščite 

in reševanja delovale na eni lokaciji. 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli  

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme sklep, da so prostori pritličja večnamenskega 

objekta Hrib, ki obsega tri garaže in pisarniški del ter medetažo, namenjeni potrebam 

osrednjega gasilskega društva v občini, Gasilski zvezi in Civilni zaščiti Občine Loški 

Potok. 

 

 

Ad 11. INFORMACIJE O DELU OBČINSKE UPRAVE 

 

15. 7. 2019 je bila podpisana pogodba za vodovod Bela voda in gradnja je v teku. 

Pošta: Na pobudo Občine Loški Potok in občin, ki se ne strinjajo s sedanjim načinom sprememb 

delovanja poštne službe v Sloveniji, je bila naslovljena pobuda vladi, da se to pomembno 

področje uredi na ustreznejši način. Na to temo je bila septembra v Državnem zboru RS seja 

odbora za gospodarstvo namenjena problematiki pošte. Izpostavljen je bil tudi primer občine 

Loški Potok. 

 
Voda – Od 1. 1. 2019  NIJZ vztraja, da se uporabnike obvešča, če je motnost vode nad 1NTU.  

Do 31. 12. 2018 se je obveščalo, če je bila motnost nad 4NTU. Voda je bila kljub opozorilom ob 

vseh meritvah mikrobiološko neoporečna. Motnost sama po sebi ni nevarna, je pa kloriranje in 

obdelava vode z UV svetlobo manj učinkovito.  

 

Cesta center Hriba: direkcija je objavila razpis za izvajalca del. 

Cesta Travnik:  Pogodbe za rušitve objektov v glavnem podpisane. Pike na cesti omenjeni cesti 

označujejo sredino obnovljene ceste. 

 

Cesta čez Podpresko:  Projektiranje je v teku. Naročnik je Direkcija za ceste RS. V projektu se 

upošteva tudi predloga občine – prestavitev glavne vodovodne cevi v cestno telo, položitev 

kanalizacije za javno razsvetljavo, ureditev dovoznih poti v cono, ureditev odvodnjavanja, 

umestitev avtobusnega postajališča. Izvedba ureditve je v dveh variantah. 

Pri varianti A gre za razširitev obstoječega vozišča na profil širine 4,50 m+ 2 x 0,25 m robnega 

pasu, brez posebnih površin za pešce. 

Pri varianti B je vozišče 4,00 m. Na desni strani je dodan moder pas za pešce širine 1,25 m v 

istem nivoju z voziščem.  

Po posvetu s predstavniki Direkcijo za ceste smo se odločili za varianto A. 
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Ad 12. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

Simon Debeljak se je zahvalil v imenu Šegove vasi za ureditev ceste iz smeri Hriba. 

Vprašal je, če je možno urediti strugo od Nžetovih do glavne struge. 

Maks Lavrič želi ogledalo v Novem Kotu. Zadeva se ureja. 

Jan Debeljak predlaga, da se čimprej skliče odbore in se predlaga, s kakšnimi ukrepi pomagati 

mladim (stavbna zemljišča in stanovanja) in kako starim občanom (širitev doma starejših 

občanov). 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 22. uri. 

 

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                       Župan: 

Mojca Lavrič               Ivan Benčina  


