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GRADIVO ZA 20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, 06. 09. 2018 
 

POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 19. REDNE SEJE OS, 31. 05. 2018 

Ad 1. Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, z dne 29. 03. 2018 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje bosta ponovno obrazložena na 20. redni seji. 

Ad 2. Občinski svet je bil seznanjen z letnim poročilom o poslovanju javnega podjetja 

Hydrovod d. o. o. za leto 2017. 

Ad 3. Občinski svet je sprejel rebalans proračuna občine Loški Potok za leto 2018. Rebalans je 

bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 38/2018 in se izvaja. 

Ad 4. Sprejet je bil dopolnjen Načrt ravnanja s premoženjem Občine Loški Potok, ki se že 

izvaja. 

Ad 5. Sprejet je bil Odlok o turistični taksi v občini Loški Potok. Objavljen je bil v Uradnem 

listu RS, štev. 40/2018 in se izvaja. 

 

Ad 6. Občinski svet je bil s strani župana seznanjen z vsebinama: 

investicijskega programa za »Večnamenski objekt Hrib – II. faza« in 

investicijskega programa za »obnovo industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop 2«. 

 

Ad 7. Sprejet je bil Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola dr. 

Antona Debeljaka Loški Potok. Objavljen je v Uradnem listu RS, štev. 40/2018. 

Sprejet je bil tudi sklep o sistemizaciji novega delovnega mesta »Pomočnik ravnatelja za 

vrtec« v OŠ dr. Antona Debeljaka, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2018. 

 

Ad 8. Informacije občinske uprave  - sklepov ni bilo. 

 

Ad 9. Podani sta bili dve pobudi 

 

V zvezi s pobudo Marijana Košmerla glede poplavne varnosti v Retjah je bilo ugotovljeno, da 

je bilo za čiščenje struge poskrbljeno pred letom dni in nadaljnji postopki so v pristojnosti 

podjetja Hidrotehnik. Ugotovljeno je bilo tudi, da je most na vasi še v zadovoljivem stanju. 

V zvezi s pobudo za javno razsvetljavo ob zgornji cesti Hrib – Retje obstaja možnost za 

postavitev še ene luči med hišama štev. Retje 120 in Retje n. h..  Občina bo pristopila k 

izvedbi. 

 

V zvezi s sprejemom odloka o plakatiranju smo pridobili informacije o tem, kako to področje 

rešujejo sosednje občine in ugotovili, da bi uresničevanje ustreznega odloka potrebovalo 

znatna finančna sredstva. Zaenkrat občina k izdelavi odloka ni pristopila. 

     

Drugih sklepov ni bilo. 

 



POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPA 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 10. 7. 

2018 

Sprejet je bil sklep o imenovanju občinske volilne komisije. Sklep je bil objavljen v Uradnem 

listu RS štev. 50/2018, z dne 20. 7. 2018. Komisija je pričela z delom 3. 9. 2018, ko so pričeli 

teči roki za izvedbo volilnih opravil na lokalnih volitvah 2018. 

 

POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPA 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 20. 7. 

2018 

Sprejet je bil dokument: Popravek in dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški 

Potok za leto 2018. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, štev. 52/2018 in se izvaja. 

 

Župan: 

              Ivan Benčina 


