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OBČINA 

LOŠKI POTOK 

Hrib 17 

1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 

Fax.: 8350-102 

 

  

 

  

Štev.: 032-0001/2018 

 

  

 

Z A P I S N I K 

 

7.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potk, ki je bila v četrtek, 14. 11.  2019,  ob 

18. 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:  Mojca Bojc  

Helena Cimprič 

Jan Debeljak 

Simon Debeljak 

Marijan Košmerl  

Maks Lavrič 

            Tone Levstek   

     Matjaž Pajnič 

Peter Rus 

      

c) ostali prisotni: Viljem Vesel – direktor občinske uprave 

     Vinko Košmerl – višji svetovalec za družbene  dejavnosti 

     Sašo Debeljak – višji svetovalec za gospodarstvo in   komunalo                                      

Ivanka Novak - svetovalec za proračun 

     Mojca Lavrič -  svetovalec za splošne zadeve 

   

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

Po pozdravu navzočih je župan Ivan Benčina predlagal dopolnitev  dnevnega reda, ki so ga 

svetniki prejeli z vabilom na sejo, s točko: Sprejem odloka o delnem prenehanju uporabe 

odloka o varstvu virov pitne vode v občini Loški Potok.  Na dnevni red svetniki niso imeli 

pripomb in sprejet je bil 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta, z dne 19. 9. 2019 in poročila o izvršitvi 

sklepov te seje 

2. Sprejem Rebalansa proračuna občine Loški Potok za leto 2019 - II (ESA: 51) 

3. Seznanitev s sprejemom sklepa o potrditvi DIIP občine Loški Potok za nakup e-vozila v sklopu 

projekta »Vozimo na sonce« (ESA: 52) 

4. Sprejem Osnutka proračuna občine Loški Potok za leto 2020 (ESA: 53) 

5. Sprejem sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza 

Oražma Ribnica  (ESA: 54) 
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6. Sprejem sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

v letu 2020 (ESA: 55) 

7. Sprejem odloka o delnem prenehanju uporabe odloka o varstvu virov pitne vode v občini Loški 

Potok (ESA: 56) 

8. Informacije o delu občinske uprave 

9. Vprašanja in odgovori 

 

Ad 1.   SPREJEM ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,  Z DNE 19. 9. 

2019 IN POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TE SEJE 

 

V zvezi z zapisnikom 6. redne seje občinskega sveta in poročilom o izvršitvi sklepov te seje 

člani občinskega sveta niso imeli pripomb in soglasno (9 glasov) je bil sprejet 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, z dne 19. 9. 2019 in 

poročilo o izvršitvi sklepov te seje. 

 

 

Ad 2. SPREJEM REBALANSA PRORAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2019 - 

II (ESA: 51) 

 

Obrazložitev sta podala župan Ivan Benčina in Ivanka Novak. Skupni prihodki so ocenjeni na 

2.710.628 evr, prihodki so ocenjeni na podlagi dosedanje realizacije, nekateri višji, drugi nižji 

od prvotno predvidenih. Nižji so predvsem kapitalski prihodki, ki znašajo 7.660 evr (prej 

100.000 evr). Transferni prihodki se bistveno ne spreminjajo. Tudi pri odhodkih ni bistvenih 

razlik. Razlika je pri investicijskih odhodkih, ki so zmanjšani na 1.200.320 evr (nekaj nižja bo 

realizacija na Večnamenskem objektu Hrib, ne bo predvidene preureditve pločnikov in ceste na 

Hribu, izpadla bo tudi realizacija nakupa zemljišč). Tako načrtujemo, da bo konec leta ostalo 

nekaj več, kot je predvideval 1. rebalans. Povečali bomo tudi znesek vračila kredita, ki je bil 

najet pri Deželni banki Slovenije. Ob koncu leta naj bi na računu ostalo 90.764 evr in iz 

preteklega leta 11.165 evr. Ta sredstva so predvidena za prenos v naslednje leto.   

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna občine Loški Potok za leto 2019 - 

II (ESA: 51). Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

Ad 3. SEZNANITEV S SPREJEMOM SKLEPA O POTRDITVI DIIP OBČINE LOŠKI 

POTOK ZA NAKUP E-VOZILA V SKLOPU PROJEKTA »VOZIMO NA SONCE« 

(ESA: 52) 

Obrazložitev sta podala župan Ivan Benčina in Sašo Debeljak. Občina Loški Potok se je 

prijavila na razpis za sofinanciranje nakupa električnega avtomobila preko LAS-a. V projektu 

nastopajo Občina Loški Potok kot nosilec in Lesna zadruga Loški Potok in društvo upokojencev 

Loški Potok kot partnerja. Občina Loški Potok naj bi sofinancirala električni avtomobil, Lesna 

zadruga sončno elektrarno nad parkiriščem večnamenskega objekta Hrib, društvo upokojencev 

pa naj bi opravljajo prostovoljne prevoze z električnim avtomobilom. 
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Na podlagi DIIP –a bo investicija umeščena v proračun za leto 2020. V letu 2020 se za nakup 

električnega avtomobila nameni 41.000 eur. Predvideno sofinanciranje preko razpisa LAS pa je 

80% neto cene kar znese 25.584 eur.  

 

Tako je župan občinski svet seznanil z vsebino sprejetega dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) za nakup e-vozila v sklopu projekta »vozimo na sonce« 

september 2019.   

 

 

Ad 4. SPREJEM OSNUTKA PRORAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2020 

(ESA: 53) 

 

Predlog osnutka proračuna občine Loški Potok za leto 2020 sta predstavila župan Ivan Benčina 

in svetovalka za proračun Ivanka Novak. Pri izračunu primerne porabe je upoštevana 

povprečnina na prebivalca za leto 2020 v višini 589,11 evr in s tem višina primerne porabe 

1.640.657 evr. Kapitalski prihodki so predvideni v višini 38.000 evr. Transferni prihodki naj bi 

znašali skupaj 491.580 evr. Med njimi so v višini 317.295 evr sredstev za sofinanciranje 

investicij po 23. členu ZFO-1 za Večnamenski objekt Hrib II. faza. 

 

Člani občinskega sveta so z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet se seznanja z osnutkom proračuna Občine Loški Potok za leto 2020 in 

ga daje v enomesečno javno razpravo. V času javne razprave naj ga obravnavajo oba 

občinska odbora in sveti vaških skupnosti. 

 

 

Ad 5. SPREJEM SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA  (ESA: 54) 

Obrazložitev je podal Vinko Košmerl, višji svetovalec za družbene dejavnosti. Dosedanji 

direktorici Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica Lidiji Šmalc, dr. med., je letos 

potekel štiriletni mandat, zato je Svet zavoda ZD Ribnica na svoji seji spomladi imenoval 

tričlansko komisijo, ki je vodila oziroma izpeljala postopek javnega razpisa za imenovanje 

novega direktorja. Na razpis se je prijavilo pet kandidatov. En kandidat pogojev ni izpolnjeval, 

zato ga je komisija ob odpiranju že takoj izločila. Preostali štirje pa so se predstavili svetu 

zavoda na 15. redni seji, ki je potekala 17. 9. 2019 in se nadaljevala ter zaključila 23. 9. 2019. 

Svoje programe oziroma vizije vodenja ZD so članom sveta tako predstavili gospa Teja Haber iz 

Kočevja, ki je zaposlena v računovodstvu ZD Ribnica, gospa Betka Pajnič iz Ribnice, ki je 

zaposlena na Komisiji za preprečevanje korupcije v Ljubljani, gospod Jože Levstek, bivši župan 

občine Ribnica ter gospod Andrej Lampe iz Ribnice, ki je trenutno zaposlen na NLB d.d. v 

Ljubljani. Po opravljeni predstavitvi kandidatov so člani sveta izvedli tajno glasovanje, po 

katerem je šest glasov prejel gospod Andrej Lampe, enega pa gospa Teja Haber.  

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih ter 36. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica je Zdravstveni dom Ribnica občinam 

soustanoviteljicam zavoda posredoval vlogo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja ZD 

Ribnica.    

 

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 
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 Občinski svet Občine Loški Potok izdaja soglasje k imenovanju Andreja Lampeta za 

direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. 

 

 

AD 6. SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 2020 (ESA: 55) 

 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. Na osnovi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča V Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 75/2017) mora Občinski svet 

Občine Loški Potok  sprejeti sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto  2020, ki 

bo omogočil, da bo Finančna uprava Republike Slovenije v zakonitem roku na osnovi tega 

sklepa izračunal višino NUSZ po posameznem zavezancu glede na njihove tehnične podatke za 

odmero. Predlog vrednosti točke je enak kot je veljal za leto 2019. 

  

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča  v letu 2020 (ESA:55).  Sklep se objavi v Uradnem listu 

RS. 

 

 

Ad 7. SPREJEM ODLOKA O DELNEM PRENEHANJU UPORABE ODLOKA O VARSTVU 

VIROV PITNE VODE V OBČINI LOŠKI POTOK (ESA: 56) 

Obrazložitev je podal župan Ivan Benčina. Na podlagi Gradbenega zakona (GZ), je potrebno za 

nameravane gradnje pridobiti dovoljenja ali druge oblike odobritve. Za izdelavo projektne 

dokumentacije je potrebno pridobiti tudi projektne pogoje ki se nanašajo na vode, te pa izdaja 

Direkcija RS za vode na podlagi veljavne zakonodaje. Eden izmed dokumentov na osnovi 

katerega se izdajajo projektni pogoji  je tudi Odlok o varstvu virov pitne vode na območju 

Občine Loški Potok (Ur.l. 48/1999). Omenjeni odlok v 7. členu med drugim zahteva, da je v 

ožjem vodovarstvenem območju obvezno odvajanje vode iz utrjenih prometnih površin. V ožji 

vodovarstveni pas pa spada med drugim del Hriba, celotno območje Šegove vasi, Srednje vasi in 

Travnika. V projektnih pogojih za rekonstrukcije regionalne ceste R3-653 v naseljih Hrib in 

Travnik je tako zahteva, da se s ceste odvaja voda izven vodovarstvenega območja. Najbližje 

območje, ki izpolnjuje te pogoje pa je sredi Sodola, torej cca 3,5 km stran do najnižje točke 

ceste in 100m višje, kar pa je neživljenjsko in nesprejemljivo.  S prenehanjem uporabe 

predlaganih določil občinskega odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški 

Potok se varovanje vodnih virov ne bi poslabšalo, saj neuresničljiv predpis ne more vplivati na 

kakovost varovanja. Z rekonstrukcijo omenjene ceste bi se nevarnost onesnaženja bistvo 

zmanjšala, saj »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest« predpisuje 

lovilce olj in druge ukrepe, ki jih na sedanji cesti ni. Tudi druge določbe odloka, ki jih izločamo 

iz uporabe ne vplivajo na varovanje vodnih virov, saj za to obstajajo obstoječi državni predpisi. 

 

Po razpravi so člani občinskega sveta z 9 glasovi sprejeli 

 

S K L E P : 

 

Občinski svet Občine Loški Potok sprejme Odlok o delnem prenehanju uporabe odloka o 

varstvu virov pitne vode v Občini Loški Potok (ESA: 56), s katerim se prenehajo 

uporabljati 7., 8., 9., 11., 12., 13. in 18. člen v celoti, ter 1., 3., 7., 9. in 15. alineja 1. točke 6. 

člena, 1. in 5. alineja 2. točke 6. člena, 4. in 5. točka 6. člena, 1., 4., 7. in 9. alineja 1. točke 

10. člena, 4. točka 10. člena Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Loški 
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Potok. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

uradnem listu RS. 

 

 

 

Ad 8. INFORMACIJE O DELU OBČINSKE UPRAVE 

 

Naslednja seja Občinskega sveta bo predvidoma 19. 12. 2019. 

 

Višje cene grobarine, ki jih je občinski svet sprejel aprila na 4. redni seji, se uveljavijo s 1. 1. 

2020, kot v ostalih dveh občinah. 

 

Primerjava porabe el. energije novih javnih led luči z barvo svetlobe 3000K in zatemnjevanjem  

in led luči ki smo jih vgrajevali do sedaj, je pokazala da so nove porabile v merjenem intervalu 

treh mesecev 47,5kWh, stare pa 62,8 kWh. To pomeni cca 25% prihranek električne energije. 

 

V večnamenskem objektu Hrib se izdelujejo notranji ometi. 

 

24. 10. 2019 podpisana pogodba z Direkcijo za infrastrukturo za obnovo ceste čez center Hriba 

(od 0,018 do 0,239km). Vrednost del 210.000 evr. Delež občine 18.000 evr. Izbrani izvajalec na 

javnem razpisu je CGP Novo mesto. 

 

Cesta Travnik:  Pogodbe za rušitve objektov so razen ene podpisane. Projekt naj bi bil dokončan 

do konca leta 2019. 

 

Cesta skozi Podpresko:  Projekt je v delu. Občina je dala mnenja glede avtobusne postaje in 

površin za pešce. 

 

OPN3 začetek izvajanja – sprejem bo dvonivojski, saj pričakujemo da bo za lokacijo vetrnega 

polja na Pargu postopek daljši kot za ostali del OPN-ja. Glede na to, da to da lokacija vetrnega 

polja Parg leži v območju nature 200, bo potrebno izvesti študije vpliva na ptiče, netopirje in 

velike zveri. 

 

Vetrnica Mali log – za izgradnjo je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, izvesti meritve 

vetra in pridobiti subvencije za elektriko iz obnovljivih virov. 

 

Montirani sta dve polnilni postaji a električne avtomobile. Nista pa še priključeni. 

 

Vodovod Bela voda: cevovod je napeljan od Travnika do bodočega vodohrana. Elektro je 

položil kable na trasi od Bele vode do Travnika, kopljejo naprej proti Jelenovem žlebu. 

 

Za delovanje KTC-ja in turistično informativne pisarne je bilo v prvih 9 mesecih 2019 

porabljeno 34.000 evr, kar letno pomeni cca 40.000 evr (vzdrževanje stavbe, obratovanje + 

plača zaposlene). Člani občinskega sveta so bili mnenja, da so stroški za občinski proračun 

visoki in da naj občina še naprej išče najemnika KTC-ja. 

 

Župan  je občinski svet seznanil s sestankom pri predsedniku vlade, na katerem je bila 

obravnavana problematika beguncev. Rezultat tega sestanka je povečanje sredstev za 

vzdrževanje gozdnih cest iz 60.745,01 evr v letu 2019 na 82.612,21 evr v letu 2020 in na 

109.875,57 evr v letu 2021. 

 

 

Ad 9. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
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G. Simon Debeljak je predlagal, da občina  v svoj program vključi tudi izgradnjo varovanih 

stanovanj in predstavil podatke, ki jih je pridobil v zvezi s potrebami po teh stanovanjih na 

območju Slovenije. Župan je povedal, da občina že pripravlja načrt za gradnjo takšnih stanovanj 

nad trgovino KGZ Velike Lašče.  

 

Ga. Helena Cimprič je prosila za ukrepanje v zvezi z nevarnimi snovmi, ki lahko pridejo v pitno 

vodo in jih uporabljajo v podjetju Si-Core d. o. o. v Travniku. 

 

Svetniki ugotavljajo, da se cena pitne vode dviguje, hkrati pa se glede na vse pogostejša 

navodila, da moramo vodo pred uživanjem prekuhavati, kvaliteta vode slabša. Župan je obljubil, 

da bo direktorja podjetja Hydrovod d. o. o. zaprosil, da na to temo pripravi članek za Odmeve. 

 

G. Jan Debeljak je imel pripombo, da je bil v zadnjih Odmevih oglas, ki je vabil mlade  k nakupu 

zemljišč v občini Loška Dolina. Naročnik oglasa je le-tega plačal po veljavni ceni. 

 

G. Marijah Košmerl je postavil več vprašanj v zvezi  s postopkom sprejema OPN 3. Predlaga, da 

bi občina v njem predvidela vsaj nekaj zazidljivih parcel in jih komunalno opremila in ponudila 

v odkup. 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 

 

 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                       Župan: 

Mojca Lavrič               Ivan Benčina  


