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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 

 

18.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potok, ki je bila v četrtek, 29. 03. 2018,  ob 

18.00 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:                   Dejan Anzeljc  

Marijan Košmerl 

Maks Lavrič                                                       

Matjaž Pajnič  

Peter Rus 

                Andrej Starc 

 

c) opravičeno odsotna:  Romana Lavrič  

 

d) neopravičeno odsotna:                    Aleš Knavs 

                                                             Marko Lavrič 

                                        

e) ostali prisotni: Marija Ajdič Francelj, vodja Skupne občinske uprave – pri 

1. in 2. točki d. r. 

 Bojan Trdan, direktor Komunale d. o. o. Ribnica – pri 3. in 

4. točki d. r. 

 Andreja Henigman, računovodkinja Komunale Ribnica d. 

o. o. – pri 3. in 4. točki d. r. 

 Darko Šega, direktor Lesne zadruge Loški Potok – pri 5. 

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, razširjen z 

eno točko, pod točko 17. dnevnega reda »Sprejem sklepov v zvezi s podružnično šolo in vrtcem 

v Podpreski« . Svetniki niso imeli pripomb in sprejet je bil 

 

DNEVNI RED: 
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1. Sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta, z dne 14. 12. 2017, in poročila o izvršitvi 

sklepov te seje. 

2. Seznanitev z letnim poročilom  skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica in Velike Lašče za leto 2017 (ESA: 128) 

3. Seznanitev s poročilom  o poslovanju javnega podjetja  Komunala Ribnica d. o. o. v letu 2017 

(ESA: 129) 

4. Sprejem Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov  (ESA: 130) 

5. Seznanitev s poročilom DOLB (Daljinsko ogrevanje na biomaso) in delovanjem Lesne zadruge 

Loški Potok (ESA: 131) 

6. Sprejem  Zaključnega računa občine Loški Potok za leto 2017, poročila o razpolaganju z 

občinskim premoženjem v letu 2017 in sprejem načrta razpolaganja z občinskim premoženjem 

v letu 2018 (ESA: 132) 

7. Sprejem sklepov v zvezi z investicijo:  Komunalno opremljanje in prenova v IC Podpreska 

(ESA: 133) 

8. Sprejem sklepov v zvezi z investicijo:  Večnamenski objekt Hrib II. faza (ESA: 134) 

9. Sprejem sklepov v zvezi z investicijo: Podružnična lekarna Loški Potok (ESA: 135) 

10. Sprejem sklepov v zvezi z investicijo: razširitev vodovoda Travnik, skupinski priključek 

Bela Voda (ESA: 136) 

11. Sprejem Odloka o prenehanju delovanja zavoda Dom starejših občanov Loški Potok (ESA: 

137) 

12. Sprejem soglasja k  imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Ribnica  (ESA: 138) 

13. Sprejem sklepa o imenovanju člana – predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda 

Center za socialno delo Ribnica (ESA: 139) 

14. Sprejem  sklepov v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem  (ESA: 140) 

15. Sprejem sklepov v zvezi s podružnično šolo in vrtcom v Podpreski 

16. Informacije občinske uprave 

17. Vprašanja in odgovori 

 

 

Ad 1. SPREJEM ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 14. 12. 

2017 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TE SEJE 

Predlog zapisnika 17. redne seje  in poročila o izvršitvi sklepov te seje so svetniki prejeli z 

gradivom za sejo. Poročilo o izvršitvi sklepov je bilo svetnikom prebrano in župan je podal še 

obširnejšo obrazložitev. Svetniki nanj niso imeli pripomb.  S 6 glasovi za je bil sprejet 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme zapisnik 17. redne seje z dne 14. 12. 2017 in poročilo o izvršitvi 

sklepov te seje občinskega sveta. 

 

 

Ad 2.  SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM  SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOBREPOLJE, 

LOŠKI POTOK, SODRAŽICA, RIBNICA IN VELIKE LAŠČE ZA LETO 2017 

(ESA: 128) 

Letno poročilo o poslovanju v letu 2017 je svetnikom predstavila ga. Marija Ajdič Francelj, 

vodja Skupne občinske uprave občin Dobrepolje, Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Skupna 

občinska uprava za vse občine ustanoviteljice opravlja inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko 

redarstvo. Delo je v letu 2017 potekalo skladno s sprejetim programom dela. Na področju 

inšpekcijskega nadzora je bilo uvedenih 84 postopkov, od tega 80 % na podlagi prijave.  V naši 

občini sta bila uvedena le dva inšpekcijska postopka. Oba postopka sta bila kot redni nadzor. 
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Eden je bil na področju prometne signalizacije, drugi pa je bil nadzor nad izvajanjem zimske 

službe.  Na področju redarstva je občinski redar izvajal svoja pooblastila skladno s pooblastili v 

posameznih zakonih, med njimi je bil nadzor nad mirujočim prometom – v naši občini je bilo 

izdano eno opozorilo in eno obvestilo. Tudi v letu 2017 je bil izvajan nadzor prometa s 

samodejno merilno napravo. Skupaj je bilo izvedenih 16 meritev in izdanih 443 plačilnih 

nalogov. V občini Loški Potok je bilo izvedenih šest meritev na dveh različnih lokacijah. 

Zabeleženih je bilo osem prekrškov. Vsi prekrški so bili v območju prekoračitve od 10 do 20 

km/h, kar pomeni izrek globe 250 evr in 3 kazenske točke. Občinski redar je izvajal svoja 

pooblastila tudi na podlagi drugih zakonov. Na osnovi Zakona o zaščiti živali je preverjal 

izvajanje določbe, da je potrebno na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je na 

povodcu in Zakona o cestah, ki prepoveduje prepuščanje živali brez nadzora na cestnem svetu. V 

občini Loški Potok so bila izdana tri opozorila lastnikom psov.  

Proračun inšpektorata za leto 2017 je bil sprejet v višini 150.970 evr, končna realizacija pa je 

znašala 147.250 evr. Skupaj je bilo izrečenih glob za 140.380 evr, znesek plačanih pa je bil 

77.465 evr, od tega je bilo v Loškem Potoku izrečenih glob za 2.080 evr, priliv v občinski 

proračun pa je bil 1.090 evr.  

 

Sklepa ni bilo. 

 

 

Ad  3.  SEZNANITEV S POROČILOM  O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA  

KOMUNALA RIBNICA D. O. O. V LETU 2017 (ESA: 129) 

Poročilo o poslovanju javnega  podjetja Komunala d. o. o. Ribnica v letu 2017 je svetnikom 

predstavil g. Bojan Trdan, direktor. Komunala Ribnica je tudi lani kot osnovno dejavnost 

opravljala: odvoz in ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadne vode, pogrebna in 

pokopališka dejavnost. Nekatere druge dejavnosti je izvajala samo za posamezne občine. 

Organiziranih je bilo nekaj akcij za pobiranje odpadne elektronske opreme, postavljeni so bili 

zabojniki za zbiranje odpadnih malih aparatov in baterij na ekoloških otokih. V mesecu maju je 

bila izpeljana tudi akcija zbiranja elektronske opreme.  

V skladu s podeljeno koncesijo od 1. 1. 2016 odpadke odvažajo v Rcero Ljubljana, kjer se pred 

odlaganjem vrši mehanska in biološka obdelava.  

Zaradi požara v podjetju Kemis je bila lani izvedena le ena akcija zbiranja nevarnih odpadkov. 

V letu 2017 je bil zabeležen porast količin zbrane odpadne embalaže. Na ekoloških otokih je 

stekla zbrano približno enako kot v preteklih letih, opaža se porast količine kartona in upad 

količine zbranega papirja, na račun odtujitev iz zabojnikov.  
V letu 2017 je podjetje ustvarilo za 2.224.871,55 evr prihodkov, kar je za 1,78% več kot v letu 2016. 

Pri tem je imelo za 2.224.256,23 evr stroškov in odhodkov. Stroški in odhodki so v primerjavi z 

letom 2016 višji za 1,96%. Rezultat celotnega poslovanja v letu 2017 je dobiček v višini 615,32 evr.  

Sklepa ni bilo. 

 

Ad 4. SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI CEN STORITEV ZBIRANJA DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV, ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV  (ESA: 130) 

Obrazložitev je podal g. Bojan Trdan, direktor podjetja Komunala d. o. o. Ribnica. Kot je bilo 

predstavljeno že v poročilu o poslovanju, je na področju odpadkov zabeležena izguba. Vzrok je 

v zmanjšanju volumna odpadkov, povečani amortizaciji (novo gospodarsko vozilo), višjih 

stroških goriva, stroških dela, problemu zmanjšanja možnosti za odvoz nevarnih odpadkov.   

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli 
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S K L E P :  

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme Sklep o določitvi cen storitev zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (ESA: 130). 

Sklep se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 5. SEZNANITEV S POROČILOM DOLB (DALJINSKO OGREVANJE NA BIOMASO) 

IN DELOVANJEM LESNE ZADRUGE LOŠKI POTOK (ESA: 131) 

 

Poročilo o daljinskem ogrevanju na lesno biomaso je predstavil g. Darko Šega, direktor Lesne 

zadruge Loški Potok. Gradivo so svetniki prejeli pred začetkom seje. 

Poročilo je bilo pripravljeno na osnovi določil koncesijske pogodbe, ki izvajalcu daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso nalaga, da enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju koncesijske 

pogodbe. Zadruga je registrirana kot socialno podjetje in za delovanje odgovarja s svojim 

premoženjem. V letu 2017 je zadruga zaposlila eno delavko v poštni poslovalnici. Zadruga ima 

trenutno 22 članov. Zadruga kandidira na razpisih SIDG za gozdarska dela v državnih gozdovih in 

ta dela izvaja. 

Sklepa ni bilo. 

 

Ad 6. SPREJEM  ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2017, 

POROČILA O RAZPOLAGANJU Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM V LETU 2017 

IN SPREJEM NAČRTA RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM V 

LETU 2018 (ESA: 132) 

Obrazložitev sta podala ga. Ivanka Novak in g. Ivan Benčina, župan. V gradivu  Zaključnega 

poročila za leto 2017 je tudi Poročilo o razpolaganju z občinskim premoženjem v letu 2017, načrt 

razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2018 pa je posebno gradivo. Realizirani prihodki v 

letu 2017 znašajo 2.117.137 evr, odhodki pa 2.043.560 evr. Tekoči proračunski presežek znaša 

73.577 evr, v računu finančnih terjatev in naložb je 2.000 evr – delež soustanoviteljstva Lesne 

zadruge Loški Potok. Iz računa financiranja je razvidno zadolževanje v višini 73.577 evr – 

povratna sredstva 23. člena ZFO, pridobljena za investicijo: Dozidava vrtca Loški Potok. 

Odplačilo dolga v višini 75.000 evr – odplačilo kredita, najetega v letu 2014 za dobo 5 let.  

G. Viljem Vesel je predstavil poročilo o realizaciji razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 

2017 in hkrati načrt razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2018.  

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme Odlok o zaključnem računu občine Loški 

Potok za leto 2017. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 Občinski svet sprejme poročilo o razpolaganju z občinskim premoženjem v letu 2017. 

 Občinski svet sprejme načrt razpolaganja z občinskim premoženjem v letu 2018. 

 

 

Ad 7. SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI Z INVESTICIJO:  KOMUNALNO OPREMLJANJE 

IN PRENOVA V IC PODPRESKA (ESA: 133) 

Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak. Občina Loški Potok v januarju 2018 pridobila 

pravnomočno gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje glavnega dela industrijske cone 
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Podpreska ter rekonstrukcijo in dozidavo objekta bivše žagalnice.  Zaradi različnih virov 

financiranja smo investicijo razdelili na 2 sklopa in sicer: SKLOP 1 je komunalno opremljanje 

glavnega dela cone (obnova komunalne infrastrukture, rekonstrukcija dovoza, parkirišča, 

asfaltiranje,...) ter SKLOP 2, ki zajema rekonstrukcijo, obnovo in dozidavo objekta bivše 

žagalnice z ožjo okolico. 

Občina je v proračunu za leto 2018 že predvidela sredstva za ureditev komunalne infrastrukture 

v coni (SKLOP 1) v višini 300.000 evr, za kar nameravamo pridobiti sredstva EU.  

Za obnovo objekta bivše žage v coni (SKLOP 2)  je v proračunu za leto 2018 predvideno 

250.000 evr sredstev. Glede na izdelan končni projekt (PZI) in projektantsko oceno, naj bi bila 

cena obnove cca. 780.000 evr brez DDV. Za investicijska vlaganja v infrastrukturo ki gre v 

najem, pa smo upravičeni do odbitka DDV. Za obnovljeni objekt (SKLOP 2) imamo že 

podpisano pismo o nameri za najem, javni poziv za zbiranje ponudb za najem objekta pa 

planiramo v mesecu maju. Za omenjeni objekt naj bi bila cena najema okvirno 4.000 evr 

mesečno, s tem da predvidevamo za najemnika znižanje najemnine v prvih treh letih poslovanja. 

Iz navedenega je razvidno, da nam za izvedbo investicije manjka cca 530.000 evr, zaradi tega 

predlagamo občinskemu svetu, da za znesek 530.000,00 eur najamemo dolgoročni kredit. 

Planirano je, da nam odplačilo anuitet in obresti ne bo obremenjevalo proračuna, saj bomo lahko 

oboje pokrivali z najemnino. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P E : 

 

 Občina Loški Potok za investicijo: Komunalno opremljanje in prenova v IC Podpreska 

naroči izdelavo novelacije DIIP-a in IP-a za vsak sklop posebej. 

 

 Občina Loški Potok izvede razpis za izbor najugodnejšega ponudnika v skladu z ZJN-

3. 

 

 Občina Loški Potok na proračunski postavki 04016 Objekti v IC Podpreska z 

rebalansom proračuna za leto zagotovi zadostna finančna sredstva za dokončanje 

investicije z navedbo virov. Ocenjena vrednost 780.000,00 brez DDV. 

 

 Občina Loški Potok izvede investiciji SKLOP 1 komunalno opremljanje glavnega dela 

cone ter SKLOP 2 rekonstrukcijo, obnovo in dozidavo objekta bivše žagalnice z ožjo 

okolico v letu 2018. 

 

 Občina najame posojilo v višini 530.000,00 evr v skladu z veljavno zakonodajo s tega 

področja, pri banki z najugodnejšimi pogoji, predpisi o zadolževanju pri banki z 

najugodnejšimi pogoji zadolževanja. Zadolževanje se izvede, ko bo finančno 

ministrstvo dalo pozitivno soglasje za to zadolžitev. 

 

 

Ad 8. SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI Z INVESTICIJO:  VEČNAMENSKI OBJEKT 

HRIB II. FAZA (ESA: 134) 

Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak. Zaradi vse večje prostorske stiske gasilskega društva 

Hrib, zaradi nakupa nove gasilske cisterne in pomanjkanja prostorov za društva ali manjše 

obrtnike, se je Občina Loški Potok odločila, da zgradi Večnamenski objekt Hrib II. faza, ki bo 

lociran poleg kotlovnice za DOLB. Za Večnamenski objekt Hrib II. faza je pridobljeno 

pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelan projekt za izvedbo (PZI). Po izdanem gradbenem 

dovoljenju bomo pristopili k izvajanju aktivnosti za izbor izvajalca. 
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Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P E : 

 

 Občina Loški Potok na proračunski postavki 11004 Obnova vasi (Večnamenski objekt 

Hrib II. faza) z rebalansom proračuna za leto 2018 in v proračunu 2019 zagotovi 

zadostna finančna sredstva za dokončanje investicije. Ocenjena vrednost 1.100.000 evr 

brez DDV. 

 

 Občina Loški Potok izvede razpis za izbor najugodnejšega ponudnika v skladu z ZJN-

3. 

 

 Občina Loški Potok za investicijo Večnamenski objekt Hrib II. faza naroči izdelavo 

novelacije DIIP-a in IP-a. 

 

 Občina Loški Potok izvede investicijo Večnamenski objekt Hrib II. faza v letu 2018 in 

2019. 

 

 Občina Loški Potok bo za izvedbo investicije Večnamenski objekt Hrib II. faza  

porabila nepovratna sredstva v višini 218.972,00 eur in povratna sredstva v višini 

218.972,00 eur, ki ji pripadajo v skladu z 21. oziroma  23. členom Zakona o 

financiranju občin za leto 2018. Povratna sredstva v višini 218.972,00 predstavljajo 

dolgoročno zadolžitev občine in jo bomo uvrstili v rebalans občinskega proračuna za 

leto 2018. 

 

 

Ad 9. SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI Z INVESTICIJO: PODRUŽNIČNA LEKARNA 

LOŠKI POTOK (ESA: 135) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. V načrtu naše občine je, da se tudi v Loškem Potoku 

odpre lekarna, ki naj bi delovala v sklopu Lekarne Ribnica kot njena podružnica. Prostor zanjo 

bo v poslovno-stanovanjskem objektu na Hribu v prostorih bivše banke, ki so v lasti občine in v 

katerih trenutno še deluje oddelek vrtca, s preselitvijo vrtca v novozgrajeni prizidek pri šoli pa 

bo prostor prazen. Glede na to, da izpolnjujemo vse zakonske zahteve, ki so potrebni za odprtje 

podružnične lekarne, smo na občini že začeli s potrebnimi aktivnostmi za pridobitev vseh 

potrebnih dovoljenj. Tako smo že pridobili pozitivno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije, ki 

je osnovni pogoj za delovanje lekarne in tudi poglavitni pogoj za izdajo soglasja Ministrstva za 

zdravje, ki ga pričakujemo. Tudi direktorica Lekarne Ribnica je ideji o podružnični lekarni v 

naši občini naklonjena in si je prostore bodoče lekarne tudi že ogledala ter o njih podala 

pozitivno mnenje. O omenjeni zadevi pa sta na skupni seji razpravljala tudi odbor za 

gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in gospodarjenje 

z nepremičninami ter odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in tudi člani 

obeh odborov se z idejo o lekarni strinjajo. Sama investicija naj bi se izvedla v tem letu, lekarna 

pa naj bi začela poslovati v začetku naslednjega leta. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P E : 

 

 Občina Loški Potok bo za investicijo »Podružnična lekarna Loški Potok« v rebalansu 

proračuna za leto 2018 odprla novo proračunsko postavko »17007 Lekarniška 

dejavnost«. 
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 Občina Loški Potok bo izvedla investicijo »Podružnična lekarna Loški Potok« v letu 

2018 oziroma takoj, ko bomo prejeli soglasje Ministrstva za zdravje. 

 

 Občina bo za izvedbo omenjene investicije naročila izdelavo projekta za rekonstrukcijo 

prostora za bodočo lekarno.  

 

 

 

Ad 10. SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI Z INVESTICIJO: RAZŠIRITEV VODOVODA 

TRAVNIK, SKUPINSKI PRIKLJUČEK BELA VODA (ESA: 136) 

Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak. Elektro Ljubljana je glede na decembrski vetrolom in na 

podlagi apeliranja našega župana pristopil k projektiranju pokablitve daljnovoda od Travnika 

preko Bele vode do Jelenovega Žleba. S to investicijo bi Loški Potok dobil zagotovljen 

električni vir tudi v primeru naravnih nesreč, ker zemeljski daljnovod ni občutljiv na vremenske 

vplive (vetrolom, žled,...). Elektro predvideva v prvi fazi pokabliti traso od Travnika do Bele 

vode. Glede na to, da ima Občina Loški Potok že dalj časa namen razširiti vodovodno omrežje 

do Bele Vode, je to idealna priložnost, da v sklopu pokablitve s sorazmerno nizkimi stroški za 

zemeljska dela pridemo do cevovoda, ki bi omogočil naslednje leto oskrbo Bele Vode z vodo iz 

javnega vodovoda. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P E : 

 

 Občina Loški Potok za investicijo »Razširitev vodovodnega omrežja Travnik s 

skupinskim priključkom Bela Voda« naroči izdelavo DIIP. 

 

 Občina Loški Potok izvede razpis za izbor najugodnejšega ponudnika v skladu z ZJN-

3. 

 

 Občina Loški Potok na novi proračunski postavki proračunski postavki »razširitev 

vodovodnega omrežja Travnik s skupinskim priključkom za Belo Vodo« zagotovi 

ustrezna finančna sredstva, v kolikor se dela na trasi začnejo. 

 

 

Ad 11. SPREJEM ODLOKA O PRENEHANJU DELOVANJA ZAVODA DOM 

STAREJŠIH OBČANOV LOŠKI POTOK (ESA: 137) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Občinski svet Občine Loški Potok v prejšnji sestavi je 

na svoji 18. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel Odlok o ustanovitvi zavoda Dom starejših 

občanov Loški Potok, na podlagi katerega naj bi dom začel delovati kot samostojni zavod in ne 

bi več deloval kot enota DSO Grosuplje. Na isti seji je bil sprejet tudi sklep o imenovanju v. d. 

direktorice DSO Loški Potok v ustanavljanju. Na osnovi sprejetih dokumentov so bile kasneje 

izvedene vse potrebne aktivnosti za pridobitev statusa samostojnega zavoda. Tako je bila na 

Okrožnem sodišču v Ljubljani z vpisom v sodni register dne 04. 03. 2014 pod številko Srg 

2014/5123 izvedena registracija samostojnega zavoda. Kljub registraciji pa dom nikoli ni 

zaživel kot samostojni zavod, saj za to nismo pridobili soglasja Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, kar je eden od poglavitnih pogojev za vključitev v mrežo 

javnih zavodov.  Na podlagi naše vloge za samostojni zavod nas je namreč ministrstvo 

obvestilo, da ne izdaja soglasja in da naj dom tudi v prihodnje deluje kot enota DSO Grosuplje, 

zato smo z njim sklenili novo najemno pogodbo za našo enoto. Glede na vse navedeno in pa 

dejstvo, da je zavod še vedno vpisan v register zavodov, kar pomeni, da je potrebno zanj tako 

kot za vse ostale zavode vsako leto izdelati in pošiljati vsa zakonsko potrebna poročila, 
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smatramo, da je smiselno zavod ukiniti. Za ukinitev zavoda pa potrebujemo sprejem ustreznega 

akta o prenehanju, na podlagi katerega se bo izvedel postopek redne likvidacije zavoda.  

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejema Odlok o prenehanju delovanja zavoda 

Dom starejših občanov Loški Potok, na podlagi katerega se bodo izvedli ustrezni 

zakonski postopki za ukinitev zavoda. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 12. SPREJEM SOGLASJA K  IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 

ZAVODA LEKARNA RIBNICA  (ESA: 138) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Svet javnega zavoda Lekarne Ribnica je na 4. seji, dne 

18. 12. 2017 razpravljal o imenovanju direktorja/ice Lekarne Ribnica in sprejel sklep, da se za 

naslednje mandatno obdobje za direktorico Lekarne Ribnica imenuje Darinko Merhar, mag. 

farm.. V skladu z 32. čl. Zakona o zavodih (Ur. list RS, štev. 12/91), 34. čl. Zakona o lekarniški 

dejavnosti (Ur. list RS, štev. 85/16) in 14. čl. Statuta javnega zavoda Lekarne Ribnica je občinski 

svet občine Loški Potok, kot soustanoviteljice javnega zavoda zaprosil za izdajo soglasja k 

imenovanju ge. Darinke Merhar, mag. farm. za direktorico Lekarne Ribnica. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet občine Loški Potok izdaja soglasje k imenovanju ge. Darinke Merhar, 

mag. farm. na mesto direktorice javnega zavoda Lekarna Ribnica. 

 

 

 

Ad 13. SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA – PREDSTAVNIKA LOKALNE 

SKUPNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA SOCIALNO DELO 

RIBNICA (ESA: 139) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. S strani Centra za socialno delo Ribnica smo prejeli 

prošnjo za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet CSD Ribnica. Dne 2. 6. 2018 

namreč poteče mandat dosedanjim članom Sveta CSD Ribnica, v katerem je poleg štirih 

predstavnikov ustanovitelja (imenuje jih Vlada RS) in dveh predstavnikov delavcev CSD 

(izvolijo se izmed delavcev CSD) tudi en predstavnik lokalnih skupnosti. Glede na to, da CSD 

Ribnica pokriva občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok, v prošnji predlagajo, da se vse tri 

občine dogovorimo, iz katere občine naj bi bil predstavnik v novem mandatu. Od leta 2007 ima 

predstavnika v svetu Občina Ribnica, pred tem pa je imela predstavnika naša občina. Glede na 

dejstvo, da bo  jeseni začela veljati nova zakonodaja na področju socialnega varstva, ki prinaša 

tudi reorganizacijo centrov za socialno delo in s tem v zvezi tudi njihovih svetov, smo se 

predstavniki vseh treh občin dogovorili, da do omenjene reorganizacije ne bi imenovali novega 

predstavnika in naj bi v Svetu CSD Ribnica kot predstavnik lokalne skupnosti še naprej ostala 

dosedanja predstavnica iz Občine Ribnica, to je gospa Lidija Šmalc.   

 

 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P : 
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 Občinski svet Občine Loški Potok sprejema sklep, da v  Svetu Centra za socialno delo 

Ribnica lokalno skupnost še naprej zastopa dosedanja predstavnica, to je dr. Lidija 

Šmalc. 

 

 

 

Ad 14. SPREJEM  SKLEPOV V ZVEZI Z GOSPODARJENJEM Z OBČINSKIM 

PREMOŽENJEM  (ESA: 140) 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. V Posamičnem programu ravnanja s stvarnim 

premoženjem 478-0013/2017 se predvideva odprodajo nepremičnine parcela štev. 242/27 k. o. 

Travnik v izmeri 98 m2 do 1/1. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta s 6 glasovi za sprejeli  

 

S K L E P E : 

 

 Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem št. 478-0013/2017, 

ki ga je pripravila občinska uprava, dne 20. 03. 2018  in sicer: 

- Proda se nepremičnina  

- parcela štev. 242/27   v izmeri 98 m2 , k. o. 1642 -Travnik   do celote 1/1.  

 Vrednost  nepremičnine za določitev kupnine  je 196,00  EUR. 

 

G. Vesel je predlagal tudi sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na 7 parcelah v k. o. 

Travnik, s čimer te parcele postanejo last občine Loški Potok. Člani občinskega sveta so s 6 

glasovi za sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 7 parcelah v k. o. Travnik. Tako te 

parcele postanejo last Občine Loški Potok. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne 

veljati z dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Loški Potok in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. Na osnovi javnega naznanila, objavljenega na 

oglasni in spletni strani občine Loški Potok se po njegovi pravnomočnosti  izvede vpis v 

Zemljiško knjigo. 

 

 

Ad 15. SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI S PODRUŽNIČNO ŠOLO IN VRTCEM V 

PODPRESKI 

Osnovna šola dr. Antona Debeljaka je občino seznanila z dejstvom, da na osnovi vpisa v 1. 

razred osnovne šole podružnična šola Podpreska ne bo več izpolnjevala zakonskih pogojev za 

nadaljnje delovanje. 

Na podlagi 3. odstavka 14. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, 

javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami ter javnih glasbenih šol (Ur. list RS, štev. 16/98, 82/03, 61/05) so člani občinskega 

sveta s 5 glasovi ZA ( g. Andrej Starc ni glasoval)  sprejeli  

 

S K L E P A : 

 

 Podružnična šola Podpreska začasno preneha z delovanjem s šolskim letom 2018/2019. 
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 Enota vrtca pri podružnični šoli Podpreska začasno preneha z delovanjem, oddelek pa 

se premesti na enoto vrtca pri osnovni šoli dr. Antona Debeljaka Loški Potok. 

 

INFORMACIJE OBČINSKE UPRAVE 

Informacije je podal župan g. Ivan Benčina.  

Obnova ceste iz centra Hriba v smeri Sodražice in otok na Hribu: dela se izvajajo 

- Regionalna cesta čez Travnik –  v projekt se umešča vodovod in kanalizacijo 

 

Dogovori  z direkcijo za ceste: 

- Cesta Travnik - junij razpis za PZI izvajalca, marca 2019 bi imeli PZI. Na osnovi tega se gre v 

odkupe. Razpis v 2019, izvedba 2020.  

- Cesta Hrib – odcep Mali Log – pošljemo dopis na direkcijo, problem odvodnjavanja. 

- Cesta Podpreska – pošljemo dopis da naredijo nov projekt ureditve ( odvodnjavanje, JR, vodovd). 

- Most čez Čabranko, Črni Potok – izvede občina predvidoma 2019. 

- Kanalizacija – pripravlja se vloga za nepovratna sredstva, vloga gre na MOP naslednji teden. 

- Na mesto poveljnika CZ bo po poteku sedanje funkcije: poveljnik GZ Loški Potok župan 

imenoval g. Staneta Mišiča. 

- V teku so razgovori za pridobitev agregata za rezervno napajanje Hriba. 

- Elektro – dogovorjeno je, da občinska uprava pomaga pri pridobitvi služnosti za pokablitev trase 

daljnovoda. 

- Na Telekomu smo imeli sestanek na temo optične povezave na trasi Sodražica – Loški Potok. 

Dogovorjeno je, da skupaj poiščemo možnost položitve omenjenega kabla pod zemljo, s tem 

zmanjšamo možnost poškodb in zagotovimo zanesljivejšo povezavo v času naravnih ujm. 

- Najem KTC se oktobra izteka. Občina bo pripravila nov razpis za najem in ga objavila v uradnem 

listu. 

 

 

Ad 16. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

G. Marijan Košmerl vpraša: Kakšne so možnosti za postavitev javne razsvetljave na zgornji cesti 

od Hriba do Retij. Odg.: Pripravi se pregled stanja in predlog za izvedbo. 

G. Marijan Košmerl vpraša: Kaj je bilo narejeno za ureditev poplavne varnosti v Retjah na vasi. 

Ob zadnjih poplavah je bilo govora o čiščenju požiralnika oz. dveh požiralnikov, obnovi mostu.  

G. Matjaž Pajnič je vprašal, kako je z asfaltiranjem ceste proti Loški dolini, o čemer je bilo že lani 

povedano, da ima Direkcija za ceste v planu investicij. 

G. Maks Lavrič je povedal, da ima z Elektrom slabe izkušnje, saj je podjetje obvestil, da so 

nekateri drogovi tik pred zrušitvijo. Po ogledu na terenu ni bilo nobenih več informacij glede 

izvedbe del. 

G. Maks Lavrič je vprašal, če so predvidene kakšne sanacije cest po poškodbah, ki so nastale v 

zimskem času.  

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila končana ob 22.00 uri. 

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                           Župan: 

Mojca Lavrič                    Ivan Benčina  


