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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 

 

12.  redne seje Občinskega sveta občine Loški Potok, ki je bila v četrtek, 06. 04. 2017,  ob 

19.00 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  

Marko Lavrič  

Romana Lavrič       

Matjaž Pajnič  

Peter Rus 

     Andrej Starc  

  

c) opravičeno odsoten član:              Aleš Knavs 

 

d) ostali prisotni Bojan Trdan, direktor  in Andreja Henigman računovodja 

Komunale Ribnica d. o. o. – pri 1., 2., 3. in 13. točki d. r.       

 Marija Ajdič Francelj – pri 4. točki d. r.  

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 bilo prisotnih  8 občinskih svetnikov in je bila seja sklepčna. 

 

Župan je predlagal v sprejem dnevni red, ki so ga svetniki dobili z vabilom na sejo in dopolnitev 

z eno točko. In sicer: 

ad. 13. Sprejem sklepov o upravljanju Komunale d. o. o. Ribnica z MKČN Mali Log 

Predlagal je tudi razširitev 7. točke dnevnega reda z vsebino: Sprejem Tehničnega popravka 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2. 

 

Svetniki niso imeli pripomb in sprejet je bil 

 

DNEVNI RED: 
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1. Sprejem zapisnikov 11. redne seje občinskega sveta, z dne 22. 12. 201, 3. dopisne seje 19. 12. 

2016 in 4. dopisne seje 22. do 24. 2. 2017 in poročila o izvršitvi sklepov teh sej. 

2. Sprejem  poročila o poslovanju javnega podjetja  Komunala Ribnica d. o. o. v letu 2016 (ESA: 

86) 

3. Sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v občini Loški Potok (ESA: 

87) 

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

občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica in Velike Lašče za leto 2016 (ESA: 88) 

5. Sprejem  Zaključnega računa občine Loški Potok za leto 2016 (ESA: 89) 

6. Seznanitev z opozorilom Službe za lokalno samoupravo o pregledu občinskih aktov in 1. 

obravnava osnutka Statuta občine Loški Potok  (ESA: 90) in osnutka Poslovnika občinskega 

sveta občine Loški Potok (ESA: 91) 

7. Sprejem sklepa  o izdelavi sprememb in dopolnitev OPN-2 Občine Loški Potok (SD OPN-2 

LOŠKI POTOK) (ESA:92) in Sprejem Tehničnega popravka Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški 

Potok 1) – 2. (ESA: 92_2) 

8. Sprejem sklepov v zvezi z investicijo »Dozidava vrtca Loški Potok« (ESA: 93) 

9. Sprejem pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini 

Loški Potok (ESA 94) 

10. Sprejem sklepa o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu v letu 2017 (ESA: 95) 

11. Predlog urbanistične ureditve za enoto Ma15 (ESA: 96) 

12. Sprejem   sklepov v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem  (ESA: 97) 

13. Sprejem sklepov o upravljanju Komunale d. o. o. Ribnica z MKČN Mali Log (ESA: 98) 

14. Reševanje prošenj 

15. Informacije občinske uprave 

16. Vprašanja in odgovori 

 

 

Ad 1. SPREJEM ZAPISNIKOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 22. 12. 

2016, 3. DOPISNE SEJE 19. 12. 2016 IN 4. DOPISNE SEJE 22. DO 24. 2. 2017 IN 

POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV TEH SEJ  

Zapisnike vseh treh sej in poročilo o izvršitvi sklepov so svetniki prejeli  z vabilom za 12. redno  

sejo občinskega sveta. Člani občinskega sveta so z 8 glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet sprejme zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne 22. 12. 2016, 

zapisnik 3. dopisne seje z dne 19. 12. 2016 in zapisnik 4. dopisne seje 23. 2. 2017 in 

poročilo o izvršitvi sklepov teh sej. 

 

 

 

Ad 2. SPREJEM  POROČILA O POSLOVANJU JAVNEGA PODJETJA  KOMUNALA 

RIBNICA D. O. O. V LETU 2016 (ESA: 86) 

Poročilo je podal  g. Bojan Trdan, direktor Komunale d. o. o. Ribnica. Največja po obsegu je 

dejavnost ravnanja z odpadki. Ločeno zbiranje embalaže v rumenih vrečah poteka po sistemu od 

vrat do vrat. Zbiranje preostanka odpadkov poteka preko individualnih zabojnikov. Veliko je bilo 

storjenega na ozaveščanju prebivalstva o nujnosti ločevanja različnih vrst odpadkov. Od 1. 1. 2016 

vozimo preostanek odpadkov na mehansko, biološko obdelavo in odlaganje v RCERO Ljubljana, 

za kar je občina konec leta 2015 podelila koncesijo. Na terenu je bila opravljena tudi akcija 

zbiranja nevarnih odpadkov. Embalažo nam odpeljejo zastonj, za prevzem preostanka odpadkov pa 

je potrebno plačati. Tudi količina frakcij zbranih na ekoloških otokih, narašča, kar se lepo vidi pri 
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steklu. Količina preostanka odpadkov se je zmanjšala za 4 %, napram 2015, količina bioloških 

odpadkov pa zvišala za 8 %.  

G. Trdan je podrobneje predstavil tudi druge dejavnosti podjetja; čiščenje  odpadnih vod, pogrebno 

in pokopališko dejavnost, cestno dejavnost, vzdrževanje javnih površin in zelenic, ter tržno 

dejavnost. Nekatere od njih za občino Loški Potok Komunala ni izvajala. 

V letu 2016 je imelo podjetje Komunala d. o. o.  2.133.511,88 evr čistih prihodkov. Obseg poslovanja 

je bil za 4,% manjši kot v preteklem letu. Ustvarili pa so 4.365,76 evr dobička. Vzrok za manjšo 

realizacijo je nižja cena za ravnanje z odpadki kot je bila v letu 2015. Direktor je poslovanje podjetja 

ocenil kot uspešno. 

V razpravi, ki je sledila, je bilo predvsem izpostavljeno, da v naši občini še vedno ni poskrbljeno za 

čiščenje odpadnih vod (razen v Malem Logu). Splošno mnenje svetnikov je, da bi bilo potrebno 

čiščenje odpadnih vod čim prej urediti tudi po drugih vaseh in sicer na načine, ki so za posamezne vasi 

najprimernejši. 

Po glasovanju v zvezi s poročilom o poslovanju Komunale d. o. o. v letu 2016 so člani občinskega 

sveta z 8 glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P : 

 Občinski svet sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Ribnica d. o. 

o. v letu 2016 (ESA: 86). 

 

 

Ad  3.  SPREJEM ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE 

VODE V OBČINI LOŠKI POTOK (ESA: 87) 

 

Obrazložitev je podal g. Bojan Trdan. Dosedanji odlok ki ureja to področje je iz leta 2009. V letu 

2015 je država sprejela novo uredbo, ki ureja to področje. Predlagani odlok ustreza vsem 

veljavnim predpisom s tega področja, v njem pa je to področje urejeno tako, kot se v praksi tudi že 

izvaja. Odlok je usklajen tudi z veljavnima v občinah Ribnica in Sodražica. 

Občinski svet je z 8 glasovi ZA sprejel 

S K L E P : 

 Občinski svet sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v 

občini Loški Potok (ESA:87). Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

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 

(ESA: 88) 

Poročilo o poslovanju skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica in Velike Lašče za leto 2016 je podala direktorica 

skupne občinske uprave, ga. Marija Ajdič Francelj. Delo MIR je v letu 2016 potekalo skladno s 

sprejetim programom dela. V inšpekcijskih postopkih inšpektorji po uradni dolžnosti opravljajo 

nadzor nad izvajanjem predpisov lokalne skupnosti oziroma zakonov, kjer imajo podeljene 

pristojnosti. MIR poleg teh inšpekcijskih postopkov opravlja tudi dela kot prekrškovni organ in 

opravlja dela, povezana s prekrški. V letu 2016 je bil uveden 101 inšpekcijski postopek, od tega 

v občini Loški Potok 5 inšpekcijskih postopkov in sicer trije kot redni in dva kot izredni nadzor. 
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V primeru izrednega nadzora je bila v enem primeru predlagatelj občina, v enem pa fizična 

oseba. Postopkov v prekrških na inšpekcijskem področju ni bilo. Največ kršitev se pojavlja na 

področju cestne zakonodaje in sicer po vseh občinah približno enako.  

Vrsta in obseg nalog redarstva sta določeni v občinskih programih varnosti. V letu 2016 je 

občinski redar v naši občini izdal eno opozorilo in eno obvestilo v zvezi z mirujočim prometom.  

V letu 2016 je bilo v občini Loški Potok izvedenih 5 meritev hitrosti in zabeleženih 7 prekrškov. 

V sprejetem proračunu za leto 2016 je MIR razpolagal s 148.150 evr, končna realizacija pa znaša 

95,6 %. 

 

 

Ad 5. SPREJEM  ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2016 

(ESA: 89) 

Obrazložitev  zaključnega računa občine za leto 2016 je podala ga. Ivanka Novak.  Gradivo 

zaključnega računa je bilo pred koncem meseca marca že posredovano na ministrstvo za 

finance. Pripravljeno je na podlagi navodil ministrstva in zajema zahtevane obrazložitve. 

Zaključni račun ne odstopa veliko od decembra sprejetega rebalansa proračuna. Skupni prihodki 

proračuna za leto 2016 so bili realizirani v višini 2.213.326 evrov, od tega davčni prihodki v 

višini 1.423.737 evrov in nedavčni prihodki v višini 357.626 evrov. Kapitalski prihodki so bili 

realizirani v višini 40.671 evrov. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 391.292 evrov. 

Skupni odhodki v letu 2016 znašajo 2.209.432 evrov.  Od tega so tekoči odhodki realizirani v 

višini 609.312 evrov, tekoči transferi 636.072 evrov, investicijski odhodki 839.943 evrov in 

investicijski transferi124.105 evrov. Ob koncu leta 2016 je bil rezultat proračunski presežek v 

višini 3.894 evrov. Po odplačilu dolga v višini 75.000 evrov je sprememba stanja sredstev na 

računu -71.106 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo 496.568 evrov. 

 

Člani občinskega sveta so z  8 glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P : 

 Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016 

(ESA 89). Zaključni račun se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Ad 6. SEZNANITEV Z OPOZORILOM SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O 

PREGLEDU OBČINSKIH AKTOV IN 1. OBRAVNAVA OSNUTKA STATUTA 

OBČINE LOŠKI POTOK  (ESA: 90) IN OSNUTKA POSLOVNIKA OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE LOŠKI POTOK (ESA: 91) 

Obrazložitev sta podala ga. Mojca Lavrič in g. Ivan Benčina, župan. V mesecu januarju je 

Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo opravila pregled Statuta, Poslovnika 

občinskega sveta in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loški Potok. Po pregledu je izdala 

Opozorilo (razvidno iz priloge), na osnovi katerega mora občinski svet najkasneje do konca 

meseca julija 2017 opraviti uskladitev statuta, poslovnika občinskega sveta in poslovnika 

nadzornega odbora z zakoni. 

Zato je občinska uprava pripravila osnutek obeh aktov za prvo obravnavo na seji Občinskega 

sveta. 

Po pregledu osnutkov statuta in poslovnika občinskega sveta so člani občinskega sveta z 8 

glasovi ZA  sprejeli 

 

S K L E P A : 
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 Občinski svet sprejme osnutek Statuta Občine Loški Potok v 1. obravnavi. Do 

naslednje seje občinskega sveta naj se pripravi predlog tega akta za 2. obravnavo. 

 

 Občinski svet sprejme osnutek Poslovnika Občinskega sveta v 1. obravnavi. Do 

naslednje seje občinskega sveta naj se pripravi predlog tega akta za 2. obravnavo. 

 

 

Ad 7. SPREJEM SKLEPA  O IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN-2 

OBČINE LOŠKI POTOK (SD OPN-2 LOŠKI POTOK) (ESA:92) 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. Konec leta 2010 je bil sprejet OPN Občine Loški Potok, 

leta 2016 pa so bile sprejete spremembe in dopolnitve, ki so se nanašale na novelacijo pretežnega 

dela besedila odloka ter na podlagi številnih nejasnosti in neskladij med posameznimi deli OPN, 

novih pobud za spremembo namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, tudi na 

spremembe kartografskega dela ter spremenjeno poimenovanje enot urejanja prostora (v 

nadaljevanju EUP). Spremembe in dopolnitve OPN v letu 2016 so v celoti nadomestile OPN iz leta 

2010. 

Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev (2016), so nastopile nove  razvojne potrebe za spremembo 

namenske rabe prostora in s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih 

pogojev, z namenom izboljšanja energetske oskrbe in z upoštevanjem predlogov občanov za 

spremembe namenske rabe prostora. 

Spremembe in dopolnitve OPN-2 LOŠKI POTOK se bodo izdelovale za celotno območje občine. 

Vsebina in obseg del, način izvedbe in roki za izvedbo so razvidni iz  spodaj priloženega sklepa o 

začetku priprave SD OPN-2 LOŠKI POTOK, ki je na osnovi zakonodaje obvezen postopkovni del, 

ki ga sprejme župan in mora biti pred začetkom del tudi javno objavljen tako v Uradnem listu RS 

kakor tudi na spletni strani občine Loški Potok. 

 

Svetniki so z 8 glasovi ZA sprejeli  naslednje 

 

S K L E P E : 

 Občina Loški Potok v letu 2017 začne z izdelavo SD OPN po skrajšanem postopku. 

 

 V skladu z zakonodajo se izbere izvajalca storitve izdelave  SD OPN občine  Loški Potok 2. 

 

 V letih 2017 in 2018 se v proračunih Občine Loški Potok zagotovijo proračunska 

sredstva za izdelavo  SD OPN občine Loški Potok 2. 

 

 Občina Loški Potok v letu 2017 začne z izdelavo SD OPN občine Loški Potok 3 (SD 

OPN LOŠKI POTOK 3). 

 V skladu z zakonodajo se izbere izvajalca storitve izdelave SD OPN občine Loški Potok 

3 (SD OPN Loški Potok 3). 

 V letih 2017 in 2018 se v proračunih Občine Loški Potok zagotovijo proračunska 

sredstva za izdelavo SD občine Loški Potok 3.  

 

Na predlog in obrazložitev župana so svetniki z 8 glasovi ZA sprejeli tudi 

 

S K L E P : 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejme Sklep o tehničnem popravku Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški 

Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2. 
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Ad 8. SPREJEM SKLEPOV V ZVEZI Z INVESTICIJO »DOZIDAVA VRTCA LOŠKI 

POTOK« (ESA: 93) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Da bi zagotovili ustrezne in primerne prostore za 

predšolsko vzgojo in glede na to, da tudi veljavna zakonodaja nalaga občinam ustanoviteljicam, 

da morajo do leta 2017 zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v skladu s tehničnimi normativi za 

prostore v vrtcih, smo se že ob pripravi proračuna za letošnje leto odločili, da v letu 2017 

izvedemo investicijo dozidave vrtca in smo investicijo tudi že uvrstili v proračun za leto 2017.      

 

Svetniki so z 8 glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P E : 

 Občina Loški Potok izvede investicijo »Dozidava vrtca  Loški Potok« v letu 2017. 

 Občina v skladu z ZJN izvede izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. 

 Občina za omenjeno investicijo naroči izdelavo novelacije DIIP-a. 

 Občina bo za izvedbo omenjene investicije porabila sredstva, ki ji pripadajo v skladu 

z 21. oziroma 23. členom Zakona o financiranju občin. 

 

Ad 9. SPREJEM PRAVILNIKA O POKROVITELJSTVU TER FINANCIRANJU DRUGIH 

DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOŠKI POTOK (ESA 94) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Ob pregledu poslovanja občine smo s strani 

Računskega sodišča dobili navodilo, da naj bi se finančna sredstva za namene pokroviteljstva in 

drugih društvenih dejavnosti delila na podlagi javnega razpisa, ki naj bi ga vsako leto izpeljala 

občina. Za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev pa je potrebno najprej sprejeti pravilnik, ki bo 

omenjeno delitev sredstev urejal in je predlagan za sprejem. 

Svetniki so z 8 glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P : 

 

 Sprejme se predlagani Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih 

dejavnosti v občini Loški Potok (ESA: 94). Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Ad 10. SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V 

VRTCU V LETU 2017 (ESA: 95) 

Obrazložitev je podal g. Vinko Košmerl. Na prejšnji seji občinskega sveta je bil obravnavan 

predlog Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok v zvezi s povišanjem cene programov v 

vrtcu v naši občini v letu 2017. Na podlagi izračuna šole naj bi se cene programov vrtca v 

letošnjem letu dvignile in sicer naj bi se cena v 1. starostni skupini s sedanjih 421,80 EUR 

dvignila na 449,58 EUR, kar predstavlja povišanje za 6,59%, cena v 2. starostni skupini pa naj 

bi s sedanjih 388,11 EUR dvignila na 411,51 EUR, kar predstavlja povišanje za 6,03 % (v novih 

cenah so zajeta povečanje plač zaradi sprostitve v napredovanja  v nazive in plačne razrede in pa 

sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni v 

skladu s spremembo pravilnika, ki velja od leta 2016). Šola je za prejšnjo sejo pripravila tudi 

predlog novih cen brez sredstev za nadomeščanje odsotnih delavcev, ki pa glede na sedanje cene 

še vedno predstavlja kar precejšnje povišanje. Na podlagi sklepa je v času od zadnje seje 

občinskega sveta računovodkinja v šoli še enkrat pregledala in preračunala vse stroške, ki so 

sestavni del ekonomske cene s posebnim poudarkom na plačah, ki predstavljajo največji delež 

stroškov v ceni, vendar tudi ponovni izračun ni pokazal spremembe. Pridobili pa smo tudi cene 
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programov vrtca v sosednjih občinah ki jih prikazuje tabela in iz katere je razvidno, da so 

obstoječe cene vrtca v naši občini primerljive s sprejetimi cenami v sosednjih občinah.  

Na osnovi gornje obrazložitve so člani občinskega sveta 

 

z  8 glasovi ZA sprejeli  

 

S K L E P : 

 

 

 Cena programov v vrtcu v letu 2017 ostanejo enake kot v letu 2016. Razliko med na 

novo izračunano ceno programa vrtca in plačili staršev se bo pokrila iz proračuna 

občine za leto 2017.    

 

 

Ad 11. PREDLOG URBANISTIČNE UREDITVE ZA ENOTO MA15 (ESA: 96) 

Obrazložitev je podal g. Sašo Debeljak. Občina Loški Potok je s spremembo (SD OPN Loški 

Potok 1)-1 objavljeno v Ul. RS. št. 83/2016, med drugim omogočila, da se na območjih, ker je z 

OPN predvideval OPPN v primeru, ko je le to območju mogoče priključiti na komunalno 

infrastrukturo (elektriko, cesto, vodo,...) s soglasjem pristojne občine mogoče graditi manj 

zahtevne oziroma zahtevne objekte. 

Glede na to, da urbanistična enota Ma15 leži tik ob urbanistični enoti Ma14 in je le ta 100% 

komunalno opremljena in je strošek izdelave OPPN visok glede na število objektov, ki bi se 

lahko postavili na tem območju predlagamo občinskemu svetu Občine Loški Potok, da poda 

soglasje na priložen urbanistični predlog za zgraditev 2 stanovanjskih objektov na ureditveni 

enoti Ma15. Strošek predloga urbanistične ureditve za Ma15 nosita potencialna investitorja. 

Potencialna investitorja sta pripravljena odstopiti del svojih zemljišč, da se uredi (odmeri) 

koridor lokalne ceste skozi celotno območju Ma15 (cca 650 m2) na račun stroška odmere ceste. 

(taka je bila tudi praksa skozi naselje Mali Log).  

 

Svetniki so z 8 glasovi ZA sprejeli  

 

S K L E P : 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok potrjuje predlog urbanistične ureditve enote Ma15 

in s tem omogoči 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). 

 

 

Ad 12. SPREJEM   SKLEPOV V ZVEZI Z GOSPODARJENJEM Z OBČINSKIM 

PREMOŽENJEM  (ESA: 97) 

Obrazložitev je podal g. Viljem Vesel. 

Svetniki so z 8 glasovi ZA sprejeli  

 

S K L E P E : 

 

1. Prošnja g.  Poje  Žana, Retje 1, za odkup parcele št 3778/231 k. o. Retje ( 68 m2 ) ki v 

naravi v naselju Retje predstavlja del zazidanega zemljišča oziroma funkcionalnega 

zemljišča k stanovanjskem objektu Retje 1. Prosilcu se zemljišče odproda pod 

naslednjimi pogoji: 

- da pridobi soglasje AS Retje s predlogom cene zemljišča.  

- Kupec nosi vse stroške, davščin, overitve pogodbe  in vpisa v Zemljiško knjigo. 
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- S vsebino tega sklepa se seznani  prosilca. 

 

 

2. Prošnja g. Cimprič Lada, Retje 26 a za odkup parcele št 3778/230 k. o. Retje (384 m2), ki 

v naravi v naselju Retje predstavlja del zazidanega zemljišča oziroma funkcionalnega 

zemljišča objekta pri  stanovanjskem objektu Retje 26 a.  Prosilcu  se zemljišče odproda 

pod naslednjimi pogoji: 

- da pridobi soglasje AS Retje s predlogom cene zemljišča.  

- Kupec nosi vse stroške, davščin, overitve pogodbe  in vpisa v Zemljiško knjigo. 

 

 

3. a.) Prošnja g. Alojza in Katarine Mohar, Retje 24c za odkup dela  parcele  št. 3778/232 

k. o. Retje ( 538 m2  ki v naravi v naselju Retje predstavlja del nezazidanega 

zemljišča. 

 

3. b.) Prošnja g. Lavrič Franca, Retje 24 za odkup dela  parcele št. 3778/232  538 m2 ) in 

dela parcele 3778/231 obe k. o. Retje, ki v naravi v naselju Retje predstavlja del 

nezazidanega zemljišča. 

 

 Prosilcema se zemljišče odproda pod naslednjimi pogoji: 

- Da v soglasju z AS Retje izvedeta na svoje stroške parcelacijo obeh parcel.  

- Da pridobita soglasje AS Retje s predlogom cene zemljišča. 

- Kupca nosita vse stroške, davščin, overitve pogodbe  in vpisa v Zemljiško 

knjigo. 

 

4.  Prošnja g. Austel Mihaela, Travnik 10a,  za odkup dela  parcele   št. 242/20 k. o. 

Travnik. V  naravi želeno zemljišče v naselju Travnik predstavlja del  zazidanega 

zemljišča in del kmetijskega zemljišča. 

 

Prosilcu se zemljišče odproda pod naslednjimi pogoji: 

- Da v soglasju z AS Travnik izvede na svoje stroške parcelacijo  parcele.  

- Da pridobi soglasje AS Travnik s predlogom cene zemljišča. 

- Kupec nosi vse stroške, davščin, overitve pogodbe  in vpisa v Zemljiško knjigo. 

 

 

PRI VSEH PRODAJAH OD 1-4 SE BODO PO PRIDOBITVI CELOTNE 

DOKUMENTACIJE IN SPREJETEM SKLEPU OS PRIPRAVILI POSAMIČNI 

PROGRAMI PRODAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA, LETNI  PROGRAM PRODAJ 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA PA SE BO DOPOLNIL Z MANJKAJOČIMI 

PARCELAMI. 

 

5.  Prošnja G. Riharda Fekonja, Koliška ulica 12,1230 Domžale za odkup parcel, ki so v 

lasti občine Loški Potok in sicer : 

- parcelna številka 1513/109      pot                                      70 m2  k.o. Trava, 

- parcelna številka 1513/114      dvorišče                         3.403 m2  k.o. Trava, 

                                                     poslovna stavba               135 m2 

                                                     gospodarsko poslopje        18 m2 

- parcelna številka 1513/115     pot                                        66 m2  k.o. Trava, 

SKUPAJ ZEMLJIŠČE:                                                    3.692,00 m2 

 

Zemljišča se nahajajo  v kompleksu Medvedjak, ki ga tvorijo  skupaj z zemljišči in 

stavbami ki so v lasti Ministrstva za notranje zadeve, s katerim smo v letu 2008 z MNZ 

podpisali Sporazum o skupni prodaji kompleksa nepremičnin v Medvedjaku. Prosilcu se 

omogoči odprodaja pod sledečimi pogoji:  
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- USKLADITI PRODAJO NEPREMIČNIN Z MNZ GLEDE NA PODPISAN 

SPORAZUM IN V SOGLASJU PRIDOBITIDOGOVOR O: 

- Načinu javne prodaje, 

- Novi cenitvi nepremičnin, 

- Pripravi in izvedbi razpisa, 

- Delitvi stroškov. 

 

V cenitvi iz leta 2009 je vrednost naših zemljišč ocenjena na 25.120,00 EUR. Prodaja v  

letu 2009 ni uspela ker na strani kupcev ni bilo interesa. 

 

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem, ki ga je pripravila 

občinska uprava št. 478-0003/2017, dne 29. 3. 2017 in sicer: 

 

- Proda se nepremičnina  par. št. 2361/1  pozidano zemljišče v izmeri 263 m2,   k. o. 

Trava do celote 1/1.              

 Vrednost  nepremičnine za določitev kupnine  je 2.367,00  EUR. 

 

UREJANJE JAVNIH CEST 

 

 

1.- VAS MALI LOG, 2.- OBMOČJE OPPN MALI LOG, 3.-CESTA VODOHRAM HRIB,   

4.-  CESTA KAPLA 

 

 

- Parcele, ki so izven naselja na relaciji ceste Mali Log Grda dolina in smo jih 

potrebovali za zgraditev MKČN Mali Log bomo tako kot vse ostale odkupili. To so 

parcele 2473/7, 2541/2 in 2544/2 v skupni površini 508 m2, ki so v lasti Debeljak Jožefa 

Mali log 7. 

 

- Za ostale parcele se bomo z lastniki skušali dogovoriti, da zemljišča odstopijo 

brezplačno oziroma jim občina plača v protivrednosti parcelacije in vpisa v zemljiško 

knjigo, v pogodbi namesto razlastitve pa pišemo protivrednost teh stroškov. V 

primeru, da dogovor ni mogoč, se stroški parcelacije, sestave pogodbe, davka na 

promet nepremičnin in stroška overitve pogodbe in vpisa v Zemljiško knjigo delijo na 

polovico in polovični stroški odštejejo od vrednosti nepremičnine, razlika  pa se 

poračuna. 

 

- Zemljišča ki so v lasti občine in jih občani koristijo pa se jim ponudi v odkup. Gre za 

parcele štev. 3793/12 (68 m2), 3797/6 (122 m2), 3797/7 (16 m2), 3797/8 (10 m2), 3795/3 

(44 m2), 3793/11 (25 m2), 3795/4 (24 m2),3793/10 (9 m2). 

 

Cena zemljišč znotraj območja naselja Mali Log je 10,00 EUR/ m2. 

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem št. 478-0005/2017, ki ga 

je pripravila občinska uprava, dne 29. 3. 2017 in sicer: 

parcela štev. 2473/7   v izmeri  369   m2,  k.o. 1640-Retje,   369 m2 x 1,5 = 553,5 EUR, 

parcela štev. 2541/2 v izmeri 63  m2,  k. o. 1640- Retje,   63  m2 x 1,5  = 94,5 EUR, 

parcela štev. 2544/2 v izmeri 76  m2,  k. o. 1640- Retje,   76  m2 x 1,5  = 114 ,0 EUR 

SKUPAJ 508 m2 x 1,5 = 762,00 EUR 
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Na osnovi sprejetega Posamičnega  programa ravnanja s stvarnim premoženjem št. 478-

0005/2017 se parcele 2473/7, 2541/2 in 2544/2 k. o. Retje odkupi z neposredno 

kupoprodajno pogodbo namesto razlastitve v vrednosti 762,00 EUR.  

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem št. 478-0006/2017, ki ga 

je pripravila občinska uprava, dne 29. 03. 2017 in sicer: 

parcela štev. 99/2  v izmeri  24   m2,  k.o. 1641-Hrib-Ribniški  24 m2 x 2,0 = 48,00 EUR, 

  

Na osnovi sprejetega Posamičnega  programa ravnanja s stvarnim premoženjem št. 478-

0006/2017 se parcela 99/2 k. o. Hrib-Ribniški odkupi z neposredno kupoprodajno pogodbo 

namesto razlastitve v vrednosti 48,00 EUR.  

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem št. 478-0007/2017, ki ga 

je pripravila občinska uprava, dne 29. 3. 2017 in sicer: 

parcela štev. 1/8  v izmeri  53   m2,  k. o. 1642-Travnik;  53 m2 v vrednosti   958,80  EUR. 

 

Na osnovi sprejetega Posamičnega  programa ravnanja s stvarnim premoženjem št. 478-

0007/2017 se parcela 1/8 k. o. Travnik odkupi z neposredno kupoprodajno pogodbo 

namesto razlastitve v vrednosti 958,80 EUR.  

 

Sprejme se posamični program ravnanja s  stvarnim premoženjem št. 478-0008/2017, ki ga 

je pripravila občinska uprava, dne 29. 3. 2017 in sicer: 

del parcele 2804/1, del parcele 2752/0 in del parcele 2707/13 v skupni izmeri 650,00 m2, 

vpisane v   katastrski občini (1640) RETJE,  v vrednosti 900,00 EUR 

 

se po izvedeni parcelaciji na osnovi sprejetega Posamičnega  programa ravnanja s 

stvarnim premoženjem št. 478-0008/2017 deli  parcel 2804/1,2752/0 in 2707/13 odkupijo od 

lastnika parcele 2804/1 Debeljak Janeza Mali log 55, in lastnika parcel 2752/0 in 2707/13 

Janka Debeljaka Mali log 56, v skupni površini 650 m2 in skupni vrednosti  900,00 EUR, 

kolikor je občino stala parcelacija z ureditvijo mej med parcelami. 

 

 

Ad 13. SPREJEM SKLEPOV O UPRAVLJANJU KOMUNALE D. O. O. RIBNICA Z 

MKČN MALI LOG (ESA: 98) 

Obrazložitev je podal g. Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d. o. o.. Komunala bo prevzela 

v upravljanje novo zgrajeno čistilno napravo in kanalizacijo v Malem Logu, ki je do sedaj 

delovala poskusno. Na osnovi metodologije za oblikovanje cen storitev odvajanja in čiščenja 

odpadnih vod je bil pripravljen Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne 

vode na območju občine Loški Potok. Hkrati je bil pripravljen tudi Sklep o določitvi višine 

subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju občine Loški Potok. 

 

Občinski svetniki so s 7 glasovi ZA (Marko Lavrič je glasoval proti) sprejeli 

 

S K L E P A : 

 

 Sprejme se Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na 

območju občine Loški Potok. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. 

 

 Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne 

vode za leto 2017 na območju občine Loški Potok. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. 
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Ad 14. REŠEVANJE PROŠENJ 

 

Prošenj ni bilo. 

 

 

Ad 15. INFORMACIJE OBČINSKE UPRAVE 

 

Informacije je podal župan Ivan Benčina. Občinski svet je z 8 glasovi ZA sprejel 

 

S K L E P : 

 

Občina Loški Potok bo financirala obnovo vodovoda in javne razsvetljave skozi Lazec, kar 

bo potekalo hkrati z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Lazec. Predvidena vrednost 

investicije je cca 45.000,00 evr. Sredstva se zagotovi v rebalansu proračuna občine 2017. 

 

Po informacijah občinske uprave naj bi Direkcija RS za ceste letos dokončno uredila cesto v 

Črnem Potoku, asfaltirala odsek državne ceste od meje občine z Loško dolino do konca ceste, ki 

je še vedno makadamska. Občina Loški Potok zalaga sredstva za izdelavo idejnega projekta za 

regionalno cesto skozi Travnik v višini 18.000 evr. Naslednje leto je Direkcija za ceste 

pripravljena obnoviti tudi odsek ceste skozi Podpresko in Srednjo vas pri Dragi.  

Gradbeno dovoljenje za vrtec še ni pridobljeno. Težave so s pridobitvijo sporazuma z 

Mercatorjem v zvezi s soglasjem za vpis stavbne pravice v Zemljiško knjigo.  

Občina je pridobila 3.000 evr za postavitev polnilne postaje za električne avtomobile. 

Naslednja seje občinskega sveta se načrtuje za drugo polovico junija. Takrat bo obravnavan 

rebalans proračuna 2017. 

Revizija Računskega sodišča o poslovanju občine je končana. Dobili smo mnenje s pridržkom, ki 

še ni dokončno. 

Lesna zadruga Loški Potok je pridobila 75 % upravičenih stroškov investicije v DOLB – 

nepovratna sredstva v višini 518.000 evr. Poteka dogovarjanje za pridobitev kredita za pokritje 

ostalih stroškov investicije.  

  

 

Ad 16. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

V zvezi s pobiranjem bioloških odpadkov na pokopališču v Dragi je g. Trdan, direktor Komunale 

Ribnica, povedal, da s pokopališča Draga sicer ne odvažajo bioloških odpadkov tedensko, 

vsekakor pa imajo delavci strogo prepoved pobiranja bioloških odpadkov ob četrtkih, ko 

pobirajo ostale odpadke. 

V zvezi z odvozom sveč je bilo dogovorjeno, da bo Komunala za pokopališče Tabor preskrbela 

kontejner s kapaciteto 5 m3. Pobiranje sveč se vrši približno na 3 tedne.  

 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja je bila končana ob 22.30 uri. 

 

   Zapisala:        Občinski svet občine Loški Potok: 

                           Župan: 

Mojca Lavrič                    Ivan Benčina  


