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OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

 

  

 

  

Štev.: 032-0001/2014 

 

  

Z A P I S N I K 

 

19.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potok, ki je bila v četrtek, 31. 05. 2018,  ob 

19.00 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:                  Marijan Košmerl 

Maks Lavrič                                                       

Romana Lavrič  

Matjaž Pajnič  

Peter Rus 

                Andrej Starc 

 

c) opravičeno odsotna:  Dejan Anzeljc  

Aleš Knavs  

   

d) neopravičeno odsoten:                    Marko Lavrič                                                    

                                        

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

1. in 2. 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 – svetovalka za proračun 

                Mojca Lavrič -  svetovalka za splošne zadeve 

   

Iz liste prisotnosti je razvidno, da je bilo prisotnih 6 občinskih svetnikov in je bila seja sklepčna. 

 

Župan je predlagal sprejem dnevnega reda, ki so ga svetniki prejeli z vabilom na sejo in sprejet 

je bil 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Sprejem zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, z dne 29. 03. 2018, in poročila o izvršitvi 

sklepov te seje. 

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

leto 2017 (ESA: 141) 

3. Sprejem Rebalansa proračuna občine Loški Potok za leto 2018  (ESA: 142) 

4. Sprejem  sklepov v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem  (ESA: 143) 

5. Sprejem Odloka o turistični taksi v občini Loški Potok (ESA: 144) 
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6. Seznanitev občinskega sveta s potrditvijo IP za investiciji »Večnamenski objekt Hrib II. faza« 

in »Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop 2« (ESA: 145) 

7. Sprejem odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola dr. Antona 

Debeljaka Loški Potok in sprejem sklepa o dopolnitvi sistemizacije delovnih mest v Osnovni 

šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok z delovnim mestom »Pomočnik ravnatelja za vrtec« v 

deležu, kot ga predvideva pravilnik in se uporablja od 1. 9. 2018 dalje (ESA: 146) 

8. Informacije občinske uprave 

9. Vprašanja in odgovori 

 

 

Ad 1. SPREJEM ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 03. 

2018 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TE SEJE 

Predlog zapisnika 18. redne seje  in poročila o izvršitvi sklepov te seje so svetniki prejeli z 

gradivom za sejo. V razpravi je bilo ugotovljeno, da predlog zapisnika ne ustreza v celoti.  S 6 

glasovi za je bil sprejet 

S K L E P : 

 

 Zapisnik 18. redne seje z dne 29. 03. 2018  naj se ustrezno dopolni do naslednje redne 

seje, ko bo ponovno obravnavan in predlagan v sprejem. 

 

 

Ad 2.  SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM O POSLOVANJU JAVNEGA 

PODJETJA HYDROVOD  D. O. O. ZA LETO 2017 (ESA: 141) 

 

Letno poročilo o poslovanju v letu 2017 je svetnikom predstavil g. Antun Gašparac, direktor 

javnega podjetja Hydrovod Kočevje – Ribnica d. o. o.. Število odjemnih mest na vodovodnem 

sistemu se ves čas povečuje. V lanskem letu je Hydrovod prevzel tudi vodovod v Starem Kotu. 

Stalna naloga podjetja je zagotavljanje kvalitete vode iz sistema. V zadnjih letih je bilo v občini 

Loški Potok izvedenih kar nekaj investicij na vodovodni infrastrukturi, ki so imele pozitiven vpliv 

na zagotovitev ustrezne kvalitete vode. Od leta 2013 Hydrovod upravlja tudi s hišnimi priključki. 

Merilna mesta so zdaj pred objekti, v jaških. Lani je bila izvedena obnova  odseka vodovoda v 

Retjah. Obnovljen je bil tudi del vodovoda na Hribu. Urejeni in poglobljeni  so bili tudi odcepi v 

Malem Logu. Na Travi prihaja do težav v sušnih obdobjih, ker je zajetje slabo.  Pomembna 

investicija je bila tudi na Lazcu, kjer se je ob preplastitvi ceste obnovil tudi vodovod. 

V letu 2017 je bilo 22 % prihodkov doseženih iz dopolnilne dejavnosti, ostali so bili iz osnovne 

dejavnosti. Ob koncu leta je bil dosežen pozitivni rezultat v višini 56.000 evr.  

Sklepa ni bilo. 

 

 

Ad  3.  SPREJEM REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2018  

(ESA: 142) 
 

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna sta podala župan g. Ivan Benčina in ga. Ivanka Novak, 

svetovalka za proračun. V rebalansu proračuna so upoštevane naslednje spremembe: povišana je 

postavka za zimsko vzdrževanje lokalnih cest, znižan je znesek letnega vzdrževanja lokalnih cest, 

povišana je postavka: Komunalno opremljanje industrijske cone Podpreska, o čemer je občinski 

svet že sklepal. Povišana je tudi postavka za Večnamenski objekt Hrib – usklajena je s pogodbeno 

vrednostjo izgradnje. Ker se bo ta investicija izvajala tudi v letu 2019, je potrebno uskladiti tudi 

načrt razvojnih programov. V rebalansu predvideni prihodki znašajo  2.682.736 evr. Povečanje 
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izhaja iz postavke »Davki na premoženje«- nadomestilu za stavbno zemljišče, predvsem prihodki 

od fizičnih oseb. Povečali naj bi se tudi drugi nedavčni prihodki iz naslova vnovčenih 

instrumentov za zavarovanje poslov v višini 57.300 evr. Kapitalski prihodki so povečani iz 30.000 

evr na 40.000 evr. Višji so tudi transferni prihodki – nepovratna sredstva iz naslova 23. člena ZFO 

218.972 evr. Predvideno je tudi povišanje prihodka iz sredstev proračunskega sklada za gozdove.  

Višji prihodki so predvideni tudi zaradi načrtovanega zadolževanja za investicijo: Industrijska cona 

v Podpreski v višini 530.000 evr. V rebalansu predvideni odhodki znašajo 3.851.746 evr. 

Povečanje izhaja tudi iz dolgoročne zadolžitve – koriščenja povratnih sredstev po 23. členu v višini 

218.972 evr.  

Tudi načrt razvojnih programov je usklajen z odhodki v splošnem delu. V njem je predviden tudi 

projekt: Zaščita vodnega vira Blate za primer, če nam bo uspelo pridobiti evropska sredstva za 

ureditev kanalizacije po Loškem Potoku. 

  

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli 

S K L E P :  

 

 Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Loški Potok za leto 2018 

(ESA: 142). Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 4. SPREJEM  SKLEPOV V ZVEZI Z GOSPODARJENJEM Z OBČINSKIM 

PREMOŽENJEM  (ESA: 143) 
 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. Občinski svet je s sprejetjem proračuna  za leto 2018  

sprejel tudi Načrt ravnanja s premoženjem Občine Loški Potok.  Dopolnjen  Načrt ravnanja s 

premoženjem Občine Loški Potok  se povečuje za ocenjeno vrednost dela zemljišča z opuščeno 

stavbo v Obrtni coni Podpreska (1138 m2) v višini  15. 674 evr, kar predstavlja 8,38 % 

spremembo in je v skladu s 27. členom Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih  skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/2018). 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli 

 

S K L E P :  

 

 Sprejme se dopolnjen Načrt ravnanja s premoženjem Občine Loški Potok (ESA: 143) . 

 

 

 

Ad 5. SPREJEM ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI LOŠKI POTOK (ESA: 144) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Sprejem novega odloka je potreben na podlagi 17. in 

50. člena novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je stopil v veljavo 15. 

marca 2018 in določa, da morajo občine splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, z 

omenjenim zakonom uskladiti najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi, to je najkasneje 

do 15. junija 2018.  V predlogu odloka je turistična taksa predvidena v višini 1,60 evr, ta znesek 

pa se poviša še za 25 % na račun promocijske takse. 

G. Peter Rus je predlagal, da bi bila turistična taksa 2,0 evr promocijska taksa pa 0,5 evr. Ostali 

svetniki so se strinjali s povišanjem zneska turistične takse. 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli 

 

S K L E P A :  
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 Občinski svet Občine Loški Potok sprejema Odlok o turistični taksi v občini Loški 

Potok. 1,60 evr + 25 %. 

 Odlok se objavi v Uradnem listu RS in velja od 15. 6. 2018 dalje. 

 

 

Ad 6. SEZNANITEV OBČINSKEGA SVETA S POTRDITVIJO IP ZA INVESTICIJI 

»VEČNAMENSKI OBJEKT HRIB II. FAZA« IN »OBNOVA INDUSTRIJSKEGA 

OBJEKTA V IC PODPRESKA – SKLOP 2« (ESA: 145) 

 

Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak. Občinski svet je na 3. redni seji 19. 03. 2015 pooblastil 

župana, da lahko v primeru potrebe po hitrem sprejemu DIIP-a ali IP-a te dokumente potrdi sam. 

Z vsebino sprejetih dokumentov župan seznani občinski svet na prvi naslednji seji.  

 

Ocenjena vrednost investicije Večnamenski objekt Hrib na podlagi idejne zasnove je znašala 

600.000 evr. Investicija je bila razdeljena na leto 2018 (300.000) in leto 2019 (300.000). V 

proračunu za leto 2018 je bil upoštevan znesek 300.000 evr.   

Na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo 

(PZI) vključno z zunanjo ureditvijo je bil izveden tudi razpis za izbor izvajalca del. Na podlagi 

odločitve o oddaji javnega naročila in znanega zneska je bil izdelan noveliran investicijski program 

(IP) v mesecu maju 2018 za vrednost 1.083.221,39 evr z ddv. Investicijski program (IP) je bil 

noveliran vrednostno in poimensko. Investicija »Večnamenski objekt Hrib II. faza« je razdeljena 

na proračunsko leto 2018 in 2019. Z rebalansom proračuna je za to investicijo v letu 2018 

namenjeno 440.612,00 evr. Kot prihodek je naveden 23. člen in sicer povratni in nepovratni del 

(218.792,00 evr + 218.972,00 evr ) + nekaj lastnih sredstev). Za leto 2019 je predviden znesek 

642.609,39 evr. Kot prihodek se predvideva nepovratni del 23. člena v višini 223.989,00 evr + 

lastna sredstva občine.  

Občinski svet je bil tako seznanjen z vsebino sprejetega noveliranega investicijskega 

programa (IP) za »Večnamenski objekt Hrib II. faza«.   

 

Ocenjena vrednost investicije obnova industrijskega objekta v IC Podpreska na podlagi idejne 

zasnove je znašala 250.000 evr. Ta znesek je bil vključen tudi v proračun za leto 2018.  

Na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za 

izvedbo (PZI) je bil izveden tudi razpis za izbor izvajalca del. Na podlagi odločitve o oddaji 

javnega naročila in znanega zneska je bil izdelan investicijski program (IP) v mesecu maju 2018 

za vrednost 704.293,98 evr brez ddv.  

 

Občinski svet Občine Loški Potok je bil seznanjam z vsebino sprejetega investicijskega 

programa (IP) za »obnovo industrijskega objekta v IC Podpreska – SKLOP 2«.    

 

 

 

AD 7. SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK IN 

SPREJEM SKLEPA O DOPOLNITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V 

OSNOVNI ŠOLI DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK Z DELOVNIM 

MESTOM »POMOČNIK RAVNATELJA ZA VRTEC« V DELEŽU, KOT GA 

PREDVIDEVA PRAVILNIK IN SE UPORABLJA OD 1. 9. 2018 DALJE (ESA: 

146) 

 

Obrazložitev je podal g. Andrej Starc.  Pravilnik  o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje predvideva, da ravnatelj vrtca pri osnovni šoli imenuje pomočnika ravnatelja za pedagoško 
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in organizacijsko vodenje v ustreznem deležu. To normativno zahtevo je potrebno nujno urediti, 

ker se vrtec iz leta v leto povečuje in potrebuje tudi kakovostno vodenje in organizacijo dela. 

Člani občinskega sveta s 5 glasovi za (g. Andrej Starc ni glasoval) sprejeli  

 

S K L E P A : 

 

 Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok. Odlok se objavi v Uradnem 

listu RS.  

 

 Sistemizira se novo delovno mesto »Pomočnik ravnatelja za vrtec« v deležu, kot ga 

predvideva pravilnik in se začne uporabljati s 1. 9. 2018. 

 

 

Ad 8. INFORMACIJE OBČINSKE UPRAVE 

V centru Hriba je urejen otoček z lipo in plakatnim mestom. 

Vrtec dobiva končno podobo. Otvoritev bo predvidoma septembra.  

Poteka tudi obnova regionalne ceste s Hriba v smeri Sodražice. 

Izvajajo se tudi dela v industrijski coni Podpreska.  Pripravlja se razpis za oddajo teh poslovnih 

prostorov v najem.  

Za večnamenski objekt Hrib je izbran izvajalec del in  pričel je z izvajanjem del. 

Večina soglasij lastnikov zemljišč na trasi daljnovoda, razen Direkcije za ceste in Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov,  je pridobljena. 

 

 

Ad 9. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

Marijan Košmerl: poplavna varnost v Retjah in razsvetljava ob zgornji cesti proti Retjam. 

Romana Lavrič predlaga, da občina sprejme  Odlok o plakatiranju. 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila končana ob 21.15 uri.  

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                           Župan: 

Mojca Lavrič                    Ivan Benčina  


