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OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

 

  

 

  

Štev.: 032-0001/2010 

  

 

Z A P I S N I K 

 

13.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potok, ki je bila v četrtek, 22. 11. 2012, ob 18.00 

uri  v konferenčni sobi Občine Loški Potok, Hrib 17. 

 

Sejo sveta je vodil Janez Novak, župan. 

 

Prisotni: 

 

a) župan:    Janez Novak 

 

b) člani občinskega sveta:  Jakob Bartol 

     Janko Debeljak 

     Jan Debeljak      

     Aleš Knavs 

     Maks Lavrič       

     Romana Lavrič 

     Stanislav Mišič      

     Matjaž Pajnič 

     Peter Rus  

       

c) ostali prisotni:   Matjaž Martinšek – pri 1. in 2. t.d.r. 

     Darko Lavrič, predsednik nadzornega odbora občine 

     Viljem Vesel - direktor občinske uprave  

     Vinko Košmerl - višji svetovalec za družbene dejavnosti 

     Sašo Debeljak – višji svetovalec za gospodarstvo 

     Ivanka Novak – svetovalec za proračun 

     Mojca Lavrič -  svetovalec za splošne zadeve 

 

 

Iz liste prisotnosti je razvidno, da je bila seja sklepčna. 

 

Župan je  po pozdravu vseh prisotnih predlagal dnevni red, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z 

vabilom na sejo. Svetniki nanj niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta, z dne 27. 09. 2012 in 1. izredne seje občinskega sveta 

z dne 15. 10. 2012 in poročila o izvršitvi sklepov teh sej. 

2. Predstavitev kandidatov za upravljanje stavbe Hrib 14 (ESA: 86) 

3. Stanovanja Hrib 7 ( ESA: 87)  

4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče" – 1. obravnava (ESA: 88) 

5. Sprejem  sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

občini Loški Potok za leto 2013  (ESA: 89) 
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6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na parceli štev. 2141/3 k. o. Hrib Ribniški in na parceli v k. o. 

Retje (ESA: 90) 

7. Sprejem sklepa o razpisu javnega izbora koncesionarja za DOLB Loški Potok  (ESA: 91) 

8. Osnutek proračuna za leto 2013 (ESA: 92) 

9. Osnutek proračuna za leto 2014 (ESA: 93) 

10. Predlog pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih 

projektov v Občini Loški Potok (ESA : 94) 

11. Reševanje prošenj 

12. Vprašanja in odgovori 

 

 

Ad 1. SPREJEM ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 27. 09. 2012 IN 1. 

IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 15. 10. 2012 IN POROČILA O IZVRŠITVI 

SKLEPOV TEH SEJ. 

 

Na oba zapisnika in poročilo o izvršitvi sklepov obeh sej ni bilo pripomb in člani občinskega sveta so 

soglasno sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Sprejme se  zapisnik 12. redne seje občinskega sveta, z dne 27. 09. 2012, zapisnik 1. izredne 

seje  občinskega sveta z dne 15. 10. 2012 in poročilo o izvršitvi sklepov obeh sej. 

 

Dogovorjeno je bilo tudi, da predsednik nadzornega odbora pregleda poročili, ki ju je za leto 

2012 poslal Dom starejših občanov Grosuplje v zvezi s poslovanjem enote v Loškem Potoku in 

pripravi ustrezno poročilo o pregledu. 

 

 

Ad 2. PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA UPRAVLJANJE STAVBE HRIB 14 (ESA: 86) 

 

Seje občinskega sveta se je udeležil g. Matjaž Martinšek, ki se je prijavil za upravljanje Kulturno 

turistični center Hrib 14. Drugi prijavljeni, g. Tomaž Koprivec, je poslal obvestilo, da se je medtem že 

zaposlil in hkrati nadaljuje magisterski študij in zato za ta posel ni več zainteresiran. 

G. Matjaž Martinšek je podal svojo vizijo poslovanja Kulturno turističnega centra Hrib 14, ki jo je 

sicer predstavil tudi že v programu, s katerim se je prijavil za upravnika te zgradbe. Najpomembnejši 

poudarki iz njegove predstavitve: Namen novega centra je zelo kompleksen in bo zahteval veliko 

marketinškega udejstvovanja in kvalitetno delo. Pričakuje, da bodo lokalno prebivalstvo in delujoča 

društva maksimalno vključena v delovanje tega objekta. Tudi gostinski del objekta je že precej 

prilagojen temu, da bo poslovanje čimbolj racionalno in bo lahko čimmanj ljudi. V začetku delovanja 

bo samo en zaposlen oz. upravitelj, kasneje bo le toliko sodelavcev, kolikor bo nujno potrebno. 

Pričakuje, da bodo gostje razna športna društva, šole v smislu obšolskih dejavnosti, smučarji in drugi. 

Odgovoril je tudi na vprašanja svetnikov. Center, v katerem je deloval g. Martinšek v Logatcu, je bil 

zelo uspešen. G. Martinšek je v njem upravljal vse dejavnosti razen gostinskega dela – bazen, savne, 

športna dvorana. Odpoved je dal sam, ker lastnik tega dela objekta ni  ustrezno vzdrževal. Postavljena 

so bila še vprašanja glede parkiranja v centru Hriba, kaj pokazati turistom v Loškem Potoku, kako bo z 

obračunom potnih in drugih stroškov ob dejstvu, da je g. Martinšek prijavljen v Planini, kako se bodo 

turisti gibali (kolesarjenje, pohodništvo) v osrednjem področju medveda idr. Na ta vprašanja je g. 

Martinšek sproti odgovoril. 

Glede vprašanja, v kolikšnem času  pričakuje, da kulturno turistični program v stavbi funkcioniral, je 

bil odgovor, da če bo delo zelo dobro, bi moralo poslovanje v roku enega leta pokriti lastne stroške. 

G. Aleš Knavs je predlagal, da se izdela poslovni načrt, definira cilje in to naj bo izhodišče za 

nadaljnje odločitve glede upravljanja s stavbo. Potrebna je tudi umestitev stroškov delovanja tega 

centra v občinski proračun. 

Ob koncu daljše razprave je občinski svet sprejel 
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S K L E P A : 

 

 Z g. Matjažem Martinškom kot s. p. se sklene pogodbo za upravljanje stavbe Kulturno 

turistični center Hrib 14 za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. 

 

 Občina Loški Potok ustanovi režijski obrat za delovanje stavbe Kulturno turistični center 

Hrib 14. 

 

 

Ad 3. STANOVANJA HRIB 7 ( ESA: 87)  

 

Svetniki so bili seznanjeni z zapisnikom sestanka komisije za pripravo predloga, glede gospodarjenja s 

praznimi stanovanji v objektu Hrib 7. Komisija je pripravila predlog, da se stanovanja ponudi v odkup, 

najem z odkupom ali samo v najem po 20 % nižji ceni od ekonomske. Prednost naj bi imeli ob enakih 

pogojih tisti zainteresirani, ki so pripravljeni 

1. stanovanje odkupiti, 

2. skleniti pogodbo o najemu z odkupom (najemnina je višja in višji del se nameni za odplačilo 

stanovanja), 

3. skleniti najemno razmerje z ekonomsko najemnino. 

Hkrati je komisija predlagala, da se prazne parkirne prostore v stavbi ponudi v najem za določen čas, 

vendar se prva pogodbo sklene najdlje za obdobje 12 mesecev. 

Svetniki so bili seznanjeni tudi z vsebino dopisa, ki naj bi ga razposlali vsem gospodinjstvom v občini, 

da bi jih seznanili z gornjimi možnostmi.  

V razpravi, ki je sledila, so člani občinskega sveta soglašali s predlogom komisije. Podana pa je bila 

pripomba, da se v tabeli namesto cene brez DDV navede ceno z DDV. Hkrati se podaljša tudi obdobje 

obročnega odplačevanja. 

Ob koncu razprave je občinski svet soglasno sprejel 

 

S K L E P E : 

 

 Stanovanja in parkirne bokse v objektu Hrib 7 se ponudi v odkup oz. najem po 20 % nižji 

ceni od ekonomske. 

 

 Prednost imajo ob enakih pogojih tisti zainteresirani, ki so pripravljeni 

1. stanovanje odkupiti, 

2. skleniti pogodbo o najemu z odkupom (najemnina je višja in višji del se nameni za 

odplačilo stanovanja), 

3. skleniti najemno razmerje z ekonomsko najemnino. 

 

 O gornjih dveh sklepih se obvesti vsa gospodinjstva v občini. 

 

 

 

Ad 4. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE "MEDOBČINSKI 

INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOBREPOLJE, LOŠKI POTOK, 

RIBNICA, SODRAŽICA IN VELIKE LAŠČE" – 1. OBRAVNAVA (ESA: 88) 

 

Obrazložitev sta podal g. Viljem Vesel. V začetku leta 2012 so občine Loški Potok, Ribnica, Sodražica 

in Velike Lašče ustanovile organ skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče". Ker se je občina Dobrepolje odločila, da se pridruži 

temu skupnemu organu, ostale občine pa s tem soglašajo, mora zdaj vseh pet občin sprejeti nov odlok 

o ustanovitvi skupnega organa. Tokrat je prva obravnava tega odloka. 
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Besedilo odloka je po vsebini enako sedaj veljavnemu odloku, le da so k vsem členom dodane še 

določbe, ki se nanašajo na novo občino in dodane  še druge tehnične spremembe. 

S 7 glasovi za in dvema vzdržanima je občinski svet sprejel 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 

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

Velike Lašče" v prvi obravnavi. 

 

 

Ad 5. SPREJEM  SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LOŠKI 

POTOK ZA LETO 2013  (ESA: 89) 

 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. Predlagal je sprejem sklepa, s čimer bo občinski svet omogočil 

pobiranje NUSZ tako kot v prejšnjih letih, saj po vsej verjetnosti še nekaj časa ne bo uveden davek na 

premoženje. Sprejem predlaganega sklepa bi pomenil sicer 5 % podražitev. Člani občinskega sveta so 

pred sprejemom ustreznega sklepa želeli pridobiti informacijo, kolikšno  nadomestilo plačujejo v 

sosednjih občinah, ker so smatrali, da bi bilo 5 % povišanje za občane previsoko.  

Ob koncu razprave so svetniki odločili, da se sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 preloži na decembersko sejo občinskega 

sveta. Do takrat naj občinska uprava pripravi informacijo o višini nadomestil v sosednjih občinah. 

 

 

Ad 6. SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBREGA NA PARCELI ŠTEV. 2141/3 K. 

O. HRIB RIBNIŠKI IN NA PARCELI V K. O. RETJE (ESA: 90) 
 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. Za odprodaje dela javnega dobrega, ki predstavlja v obeh 

primerih pot (cesto) v naravi, je bila s strani prosilcev za prodajo urejena parcelacija in na osnovi le-te 

odmerjene parcele za sklenitev pravnega posla.Da je sklenitev pravnega posla možna, je potrebno 

javnemu dobru odvzeti ta status in ga vpisati kot lastnino občine Loški Potok. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (9 glasov)  sprejeli 

 

S K L E P E : 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme  sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na 

parceli štev. 2141/3, pot,  k. o. Hrib Ribniški.  

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme  sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na 

parceli štev. 3792/18, cesta, k. o. Retje.  

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme  sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na 

parceli štev. 2137/13, neplodno,  k. o. Hrib Ribniški.   

 

 

 

Ad 7. SPREJEM SKLEPA O RAZPISU JAVNEGA IZBORA KONCESIONARJA ZA DOLB 

LOŠKI POTOK  (ESA: 91) 
   

Obrazložitev je podal g.  Viljem Vesel. Za investicijo DOLB (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso) je 

občinski svet že pripravil spremembo Odloka o gospodarskih javnih službah in odlok o izvajanju 
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gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine Loški Potok. Sprejem sklepa o 

razpisu javnega izbora koncesionarja za to gospodarsko javno službo je nadaljevanje tega postopka. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občina Loški Potok naj v skladu z Odlokom o izvajanju lokalne gospodarske javne  službe 

oskrbe s toplotno energijo na območju občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 28/2012) razpiše 

javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske  službe oskrbe s 

toplotno energijo na območju občine Loški Potok. 

 

 

 

Ad 8. OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2013 (ESA: 92) 

 

Obrazložitev je podala ga. Ivanka Novak. Letos v občini prvič sprejemamo proračun za dve naslednji 

leti. Na dohodkovni strani je upoštevana povprečnina iz Dogovora o višini povprečnine za leti 2013 in 

2014, ki znaša 536,00 EUR na prebivalca. Ob upoštevanju dejstva, da pada tudi število prebivalcev, 

bodo predvideni prihodki za 51.282,00 EUR nižji od prejetih v letu 2012. Iz tega razloga se na 

posameznih proračunskih postavkah poraba znižuje, v glavnem pa sredstva za tekoče odhodke ostajajo 

v enaki višini kot za leto 2012.  

Od novih večjih investicij je predvidena izgradnja Doma starejših občanov – II. faza, za katero naj bi 

porabili sredstva iz 23. člena ZFO v letu 2013 in 2014. Poleg tega so predvidene še investicije: 

posodobitev javne razsvetljave,  ureditev prometne signalizacije na Hribu, različna projektiranja, 

dokončanja vodovodov, investicijsko vzdrževanje cest po vaseh, obnova vodohranov. 

V razpravi so bila postavljena vprašanja, zakaj v osnutku proračuna ni naslednjih postavk: 

- sanacija opornih zidov v Travniku, 

- kanalizacija in čistilna naprava v Travniku, 

- zadrževalnik za odpadne vode, 

- nabava gasilske cisterne za PGD Hrib. 

G. Maks Lavrič je ob ugotovitvi, da število občanov pada, postavil vprašanje, s čim bi lahko ta trend 

ustavili oz. zavrli, oz. kako bi postali zanimivi za potencialne nove občane. Mnenje je bilo, da bi nekaj 

pomenila izdelava OPPN za Hrib in Mali Log. 

 

Občinski svet je soglasno sprejel 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet se seznanja z osnutkom proračuna občine Loški Potok za leto 2013 in ga daje v 

enomesečno javno razpravo. V času javne razprave naj ga obravnavajo oba občinska  odbora 

in sveti vaških skupnosti. Sestanki odborov naj se skličejo čim prej.  

 

 

 

Ad 9. OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2014 (ESA: 93) 

 

8. in 9. točka dnevnega reda sta imeli skupno obrazložitev in razpravo in ob koncu le-te je Občinski 

svet je soglasno sprejel 

 

S K L E P : 
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 Občinski svet se seznanja z osnutkom proračuna občine Loški Potok za leto 2014 in ga daje v 

enomesečno javno razpravo. V času javne razprave naj ga obravnavajo oba občinska  odbora 

in sveti vaških skupnosti. Sestanki odborov naj se skličejo čimprej. 

 

 

Ad 10. PREDLOG PRAVILNIKA O FINANCIRANJU IN SOFINANCIRANJU 

LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN KULTURNIH PROJEKTOV V 

OBČINI LOŠKI POTOK (ESA : 94) 

 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Predlagal je tudi, da občinski svet pravilnik sprejme po 

skrajšanem postopku. Dosedanji pravilnik, ki je urejal to področje, je bil sprejet še v letu 2005 in od 

tedaj so se razmere na tem področju nekoliko spremenile. Zato je potrebno pravilnik prilagoditi 

sedanjim razmeram. V novem pravilniku je v skladu s sklepom 11. redne seje občinskega sveta 

upoštevan tudi predlog glede udeležbe in sodelovanja društev, ki se sofinancirajo iz  občinskega 

proračuna, na prireditvah v občini.  

Po razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli 

 

S K L E P A : 

 

 Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih 

projektov v občini Loški Potok se sprejema po skrajšanem postopku. 

 

 Občinski svet soglasno sprejema novi Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok (ESA: 94). Pravilnik se 

objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

Ad 11. REŠEVANJE PROŠENJ 

 

Sprejeti so bili naslednji 

 

S K L E P I : 

 

 Kot so se predhodno dogovorili župani področja od Barja do Kolpe, se iz občinskega 

proračuna nakaže po 500,00 EUR dobrodelnima organizacijama: Rdečemu križu Slovenije 

in Škofijski Karitas. Sredstva so namenjena kot pomoč občinam za odpravo posledic poplav, 

ki so občine prizadele v jesenskem času. Izplačilo se izvrši iz sredstev proračunske rezerve za 

naravne nesreče. 

 

 Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo se za delovanje v letu 2012 iz proračuna 

nakaže 200,00 EUR. 

 

 Prošnje g. Antona Pojeta iz Pungerta za enkratno denarno pomoč ni bilo mogoče ugodno 

rešiti, ker v proračunu ni sredstev za te namene. 

 

 Svetniki so se tudi odločili, da občina Loški Potok ne bo sodelovala s sponzorskimi sredstvi na 

prireditvi "Rešeto domačih", ki bo januarja 2013 v Ribnici. 

 

 

Ad 12. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

G. Jan Debeljak je zaprosil, da občina posreduje pri Direkciji za ceste RS, da uredi cestišče na 

regionalki pri odcepu za Lom, kjer je t. i. "črna točka", saj se pogosto dogaja, da avtomobili zapeljejo s 
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cestišča. Prav v zadnjem tednu je bil spet tak primer. Dogovorjeno je bilo, da občina ponovno pošlje 

dopis na direkcijo. Vključi se tudi odsevne količke in razsvetljavo med Hribom in Travnikom. 

 

G. Jakob Bartol je svetnike seznanil, da bo imel 1. decembra v okviru Turističnega društva v 

konferenčni seji občine predavanje o potovanju po Ugandi. 

 

 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 

 

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                       Župan: 

Mojca Lavrič             Janez Novak, ing.  


