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GRADIVO ZA 14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, 20. 12. 2012 

 

POROČILO O IZVRŠENIH SKLEPIH 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  

22. 11. 2012  

 

13. redna seja občinskega sveta občine Loški Potok ase je vršila v četrtek, 22. 12. 2012. Na 

seji je bil sprejet dnevni red z 12. točkami, kot sledi. 

 

Ad 1. Sprejem zapisnika in poročila o izvršitvi sklepov. Dokumenta sta bila sprejeta. 

 

Ad 2. Predstavitev kandidatov za upravljanje KTC Hrib 14. Sprejeta sta bila dva sklepa. Prvi 

je bil realiziran, sprejet g. Matjaž Martinšek. Drugi sklep se bo realiziral v mesecu 

januarju 2013. 

 

Ad 3. Stanovanja Hrib 7; sprejet je bil sklep o javnem obvestilu občanom o prodaji in najetju 

stanovanj. Sklep je realiziran.  

 

Ad 4. Odlok – skupna uprava. O sklepu smo obvestili občino Ribnica. Sklep je realiziran. 

 

Ad 5.Sklep o vrednosti točke za stavbna zemljišča. Pri tej točki ni bilo sklepa. Razprava se 

ponovi na 14. redni seji. 

 

Ad 6.Sklep o ukinitvi javnega dobrega (parcele, glej zapisnik). Sklepi so poslani v objavo v 

Uradni list. Izvrševanje je v postopku. 

 

Ad 7. Razpis za izbor izvajalca za daljinsko ogrevanje. Sprejet je bil sklep o javnem razpisu 

za izbor koncesionarja. Javni razpis je v teku. Odpiranje ponudb bo 21. 12. 2012. 

 

Ad 8. in 9. Osnutka proračuna občine za leto 2013 in 2014. Sprejet je bil sklep, da se osnutka 

daje v javno razpravo. Sklep je bil realiziran po ustaljenem postopku. 

 

Ad 10. Sprejem Pravilnika o financiranju kulturne dejavnosti v občini.Sprejeti pravilnik je 

poslan v objavo na Uradni list RS in bo do naslednje seje občinskega sveta objavljen.  

 

Ad 11. Reševanje prošenj. Obravnavane so bile štiri prošnje in sprejeti štirje sklepi. Dva sta 

bila pozitivna in dva negativna. Sklepi so realizirani. 

 

Ad 12. Vprašanja in odgovori: Postavljeni sta bili dve vprašanji. 

 Glede varnosti prometa na regionalki je bil Direkciji za ceste poslan dopis, ki je 

priložen. 

 Na drugo vprašanje je bil podan ustni odgovor. 

         Župan:    

            Janez Novak, ing.  
   

 


