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GRADIVO ZA 13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA, 12. 05. 2017 
 

POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 12. REDNE SEJE OS, 06. 04. 2017 

 

Ad 1. Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne 22. 12. 2016, 3. dopisne seje z dne 19. 12. 

2016 in 4. dopisne seje z dne 22. do 24. 2. 2017   in poročilo o izvršitvi sklepov teh sej so 

bili sprejeti brez pripomb. 

Ad 2. Občinski svet je sprejel Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Ribnica d. o. 

o. v letu 2016. 

Ad 3. Občinski svet je sprejel  Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v občini 

Loški Potok. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 20/2017. 

Ad 4. Seznanitev z letnim poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica in Velike Lašče za leto 

2016. Sklepa ni bilo.  

Ad 5. Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna občine Loški Potok za leto 2016. 

Objavljen je v Uradnem listu RS, štev. 20/2017. 

Ad 6. Občinski svet je sprejel osnutek Statuta občine Loški Potok in Poslovnika občinskega 

sveta. Predloga obeh aktov bosta pripravljena do naslednje seje občinskega sveta. 

Ad 7. Sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-2 je objavljen v 

Uradnem listu RS, štev. 18/2017. Ostali sklepi še niso izvršeni. 

Ad 8. Sklepi v zvezi z investicijo »Dozidava vrtca Loški Potok« se bodo pričeli izvajati, ko bo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje za investicijo. 

Ad 9. Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški 

Potok je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 20/2017. 

Ad. 10. S sprejemom sklepa o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu v letu 2017 se le-ta 

ni spremenila v primerjavi z že veljavno. 

Ad 11. Občinski svet je potrdil predlog urbanistične ureditve enote Ma15 in s tem omogočil 

gradnjo manj zahtevnih in zahtevnih objektov na tem območju v skladu z 2. členom (SD 

OPN Loški Potok 1)-1, ki spreminja 115. člen osnovnega (SD OPN Loški Potok 1). Sklep 

se že izvaja. 

Ad 12. Sklepi v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem se izvajajo.  

Ad 13. Sprejeta sta bila sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode 

na območju občine Loški Potok in Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 

obveznih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode za leto 2017 na območju občine Loški Potok. Oba sta bila objavljena v 

Uradnem listu RS, štev. 20/2017. 



Ad 14. Reševanje prošenj – jih ni bilo. 

Ad 15. Sklep o financiranju obnove vodovoda in javne razsvetljave skozi Lazec sočasno z 

rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Lazec se izvaja. V zvezi z ostalimi informacijami ni 

bilo sklepov. 

Ad 16. Vprašanja in odgovori – ni sklepov. 
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