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ŽUPANOVA STRAN

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Občina smo občani. Vse, kar je v lasti občine, je prav-
zaprav last občanov in prav je, da se do te lastnine tako 
tudi vedemo. K uspešnosti občine lahko prispeva vsak, 
ki je pripravljen nekaj narediti za to skupnost. Tudi tako, 
da se kakšni stvari odpove v korist skupnosti, v kateri 
živimo. 

Demokracija, na katero se radi sklicujemo, ne pomeni 
brezmejnih pravic, pač pa tudi veliko odgovornost do 
ostalih, do skupnosti, v kateri živimo in delamo. Že ena 
oseba, ki gleda zgolj na lastni interes in ji ni mar za sku-
pnost, lahko blokira tako razvoj gospodarstva kot izved-
bo projektov, ki so še kako pomembni za razvoj občine.

Eden takih projektov je vodovodno omrežje. V mese-
cu aprilu se začenja projektiranje dela vodovodnega 
omrežja, ki zajema izgradnjo črpališča pri vrtini na Hri-
bu, izgradnjo vodohrana na vrhu Hriba, izgradnjo po-
vezovalnega cevovoda do Hriba in naprej do Dednjeka 
in Bele Vode. Trasa od Dednjeka do Bele Vode naj bi 
potekala ob sedanji cesti. Trasa ceste v naravi je v ve-
čjem delu povsem drugje, kot pa je vrisana v katastru. 
Tu računamo na sodelovanje lastnikov parcel, po kate-
rih poteka cesta – brez njihovega sodelovanja izgradnja 
vodovoda ne bi bila možna.

V pripravi je dokumentacija za center za zbiranje kosov-
nih odpadkov v Malem Logu – za bencinsko črpalko. 
Računamo, da bo razpis za izvajalca del objavljen konec 
meseca maja, tako da bi bil center lahko dokončan do 
jeseni.

Predračunska vrednost gradbenih del in šotora, v kate-
rem se bo center nahajal, je okoli 170.000 evrov.

V mesecu marcu so bili na 
občini trije sestanki na temo 
lesnopredelovalne verige, za 
katero so s strani države na 
voljo precejšnja sredstva. 
Zadnjega, 26. 3. 2015, se je 
udeležilo 17 zainteresiranih 
občanov, predstavnici ra-
zvojnega centra Novo mesto 
Jožica Povše in Tjaša Kump 
ter direktorica Razvojnega 
centra Kočevje-Ribnica Mi-
lena Glavač.

Dogovorjeno je bilo, da se ustanovi zadruga, katere člani 
se bodo lahko preko zadruge potegovali za posek lesa v 
državnih gozdovih. Pripravljenost za vstop v zadrugo je 
potrdilo 12 udeležencev.

Po predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti 
Republike Slovenije, ki je v javni obravnavi od 20. 3. 
2015, bo gospodarjenje z državnimi gozdovi po izteku 
koncesij prevzelo državno podjetje Slovenski državni 
gozdovi, d. o. o. To podjetje naj bi dajalo v posek les po 
posameznih oddelkih zainteresiranim družbam, ki pa 
morajo imeti dovolj zmogljivosti za to dejavnost. To pa 
je priložnost za naše gozdarje, ki jo velja izkoristiti.

To je prvi člen lesne verige, za nadaljevanje pa se bo tre-
ba še potruditi.

Ivan Benčina, župan

Shema centra za zbiranje kosovnih odpadkov v Malem Logu.
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Obiskala nas je delegacija Državnega sveta

V torek, 17. 2. 2015, smo na občini dobili prav poseben 
obisk. Obiskala nas je delegacija Državnega sveta. V njej 
so bili predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, držav-
ni svetnik Dušan Strnad (predstavnik lokalnih intere-
sov v Državnem svetu in hkrati župan občine Ivančna 
Gorica), državni svetnik Cvetko Zupančič (predstav-
nik kmetov v Državnem svetu in predsednik Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije) ter Robert Celestina 
(predstavnik Državnega sveta za stike z javnostmi). Z 
naše strani so poleg mene sodelovali v razgovoru še Vi-
ljem Vesel, Vinko Košmerl ter naša svetnika Aleš Knavs 
in Marko Lavrič. 

Najprej je g. Mitja Bervar predstavil delovanje Držav-
nega sveta in poudaril njegov pomen v povezavi med 
politiko in predstavniki posameznih interesnih skupin v 
Državnem svetu. Glede na to, da je bil naš interes oziro-
ma tema pogovora zakonodaja na področju gozdarstva, 
je bil poleg predstavnika lokalnih interesov g. Dušana 
Strnada v delegaciji tudi g. Cvetko Zupančič, predse-
dnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

Gostom sem predstavil osnovne podatke o naši občini. 

Ob tem sem poudaril predvsem dej-
stvo, da kar 88 % površine naše občine 
prekrivajo gozdovi. 

Kot že rečeno, je bila glavna tema raz-
govora novi Zakon o gospodarjenju z 
gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki 
je za našo občino in njen nadaljnji ra-
zvoj izjemnega pomena. Po vrednosti 
letnega poseka v državnih gozdovih naj 
bi bila naša občina na drugem mestu v 
državi. Torej nam ne sme biti vseeno, 
kaj se s tem gozdom dogaja, zato smo 
se dejavno lotili uveljavljanja naših po-
gledov do gospodarjenja s tem premo-
ženjem.

Svetnik Aleš Knavs je v razpravi pre-
dlagal, da bi morali v zakonu obči-
nam omogočiti pridobitev koncesije za 

gozdove na njenem območju. Predlog je bil pozitivno 
sprejet in naj bi bil preko Državnega sveta posredovan 
pripravljavcem zakona. Svetnik Marko Lavrič pa je kot 
strokovnjak s področja gozdarstva podal strokovni po-
gled na gospodarjenje z gozdom na območju naše ob-
čine.

Ob zaključku razgovorov smo si izmenjali priložnostna 
darila, nato pa smo se zapeljali na Tabor, od koder smo 
si ogledali Loški Potok in gozdove, ki ga obdajajo. Pred-
vsem je goste očaral izjemen pogled na vas Retje in Re-
tijsko uvalo, ki ne glede na letni čas ne pusti nobenega 
obiskovalca ravnodušnega.

Kot se spodobi, smo poskrbeli tudi za to, da iz naših kra-
jev niso odšli niti lačni niti žejni.

Taki dogodki so za vsako občino zelo pomembni. Oseb-
ni stiki z akterji, ki sodelujejo tako pri pripravi zakono-
daje kot pri uveljavljanju interesov lokalnih skupnosti, 
nam lahko zelo pomagajo pri doseganju ciljev, ki smo si 
jih zastavili za dobrobit občanov. 

Ivan Benčina, župan
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Seje se je udeležila ga. Polona Rigler Grm, direktori-
ca javnega zavoda Rokodelski center Ribnica. Zakon 
o varstvu kulturne dediščine nalaga vsaki občini, da se 
mora opredeliti za izvajanje javne službe na pooblašče-
nem ozemlju. Doslej sta to dejavnost za področje ob-
čine Loški Potok izvajala Mestni in Pokrajinski muzej 
Kočevje (za vasi, ki so v preteklosti spadale pod ob-
čino Kočevje) in Pokrajinski muzej Ljubljana (za vasi, 
si so spadale pod občino Ribnica). Rokodelski center 
Ribnica je leta 2013 pridobil pooblastilo Ministrstva 
za kulturo za izvajanje javne službe za področja zgo-
dovine, etnologije in umetnostne zgodovine, vendar 
le za območje občine Ribnica. Ministrstvo za kulturo 
je že julija 2014 predlagalo, da se območna pristojnost 
Rokodelskega centra Ribnica razširi na območje občin 
Sodražica, Velike Lašče in Dobrepolje ter naselja Hrib, 
Mali Log, Retje, Srednja vas, Šegova vas in Travnik v 
občini Loški Potok, in sicer v soglasju z njegovo usta-
noviteljico občino Ribnica, muzeji in galerijami mesta 
Ljubljana in Pokrajinskim muzejem Kočevje, njunima 
ustanoviteljema (mestno občino Ljubljana in občino 
Kočevje) ter z vsemi občinami, ki jih sprememba ob-
močne pristojnosti zadeva.

Občinski svet je sprejel 

S K L E P A:

Občinski svet občine Loški Potok daje Rokodelske-
mu centru Ribnica soglasje k razširitvi območne 
pristojnosti za izvajanje državne javne službe muze-
jev na območju občine Loški Potok (za naselja Hrib, 
Mali Log, Retje, Srednja vas, Šegova vas in Travnik) 
za področje etnologije, likovne umetnosti od začet-
ka 20. stol. in zgodovine.

Občinski svet občine Loški Potok predlaga Ministr-
stvu za kulturo, da izvajanje državne javne službe 
muzejev opravlja Rokodelski center Ribnica na ce-
lotnem območju občine Loški Potok. Ta pobuda je 
utemeljena z dejstvom, da bo v nasprotnem primeru 
področje občine Loški Potok v tem pogledu spadalo 
v dve različni ustanovi, kar za spremljanje zgodovi-
ne občine vsekakor ni racionalno.

Seje se je udeležila tudi ga. Marija Ajdič Francelj, di-
rektorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki 
je predstavila letno poročilo skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2014. V 
januarju 2014 je bil v skupni občinski upravi zaposlen 
občinski redar. Tako je bilo opravljanje nalog poleg in-
špekcijskega nadzora razširjeno tudi na občinsko re-
darstvo. V občini Loški Potok sta bila lani uvedena dva 
inšpekcijska postopka in noben prekrškovni postopek. 
Predstavljeno je bilo tudi fi nančno poročilo. Ga. Aj-
dič Francelj je povedala tudi, da je medobčinski redar 
na razpolago za pomoč pri urejanju prometa ob pri-

3. redna seja občinskega sveta, 19. 03. 2015

reditvah, in predlagala, da jo organizatorji prireditev 
pokličejo, da se dogovorijo za njegovo prisotnost. Ob 
tem se ji je g. Marijan Košmerl zahvalil za pomoč ob 
prireditvi »Smučarski skoki v Retjah« v letošnjem letu.

Seje se je udeležila ga. Mojca Špec Potočar, direktori-
ca Razvojnega centra (RC) Novo mesto, in svetnikom 
predstavila dosedanje sodelovanje med razvojnim cen-
trom in občino Loški Potok, hkrati pa jim je predsta-
vila tudi ostalo delo razvojnega centra. Razvojni center 
Novo mesto je regionalna razvojna agencija, ki ima 
mrežo: RC Črnomelj in RC Kočevje-Ribnica. Razvoj-
ni center je leta 1997 ustanovila mestna občina Novo 
mesto, zdaj pa ima 8 občin ustanoviteljic ter območ-
no obrtno gospodarsko zbornico. RC je d. o. o. in se v 
glavnem fi nancira iz projektov in iz dela, ki ga opravlja 
za občine. Je vmesni člen med ministrstvi in občinami. 
Podrobno je predstavila tudi programe, preko katerih 
je naša občina do zdaj že dobila sofi nancerska sredstva. 
Hkrati je predstavila tudi skupne projekte, preko kate-
rih bo občina v bodoče lahko še pridobivala sredstva. 
Pomembno dejstvo za Slovenijo v obdobju 2014–2020 
je, da ima na voljo manj denarja kot v preteklem sre-
dnjeročnem obdobju (skupaj 3,3 milijarde evrov, prej 
4,2 milijarde evrov) in da je glede na stopnjo razvitosti 
razdeljena na dve kohezijski regiji, zahodno in vzho-
dno. Vzhodna kohezijska regija, kamor spada tudi RC 
Novo mesto, bo upravičena do 1,27 milijarde evrov 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega socialnega sklada. Sredstva kohezijskega 
sklada se ne bodo delila med regijama. Celotni Slo-
veniji bo za področje izgradnje okoljske in prometne 
infrastrukture ter področje trajnostne rabe energije na 
voljo 1,055 milijarde evrov.

V preteklosti je bila občina Loški Potok uspešna na 1. 
in 3. od osmih razpisov. Na 1. razpisu je bil DSO Loški 
Potok sofi nanciran v višini 1.040.793,89 evrov evrop-
skih sredstev, na 3. javnem razpisu pa ureditev križišča 
lokalnih cest Hrib - center v višini 742.544,00 evrov, 
290.191,31 evrov je bilo pridobljenih za izgradnjo ko-
munalne infrastrukture v naselju Hrib - jug, za lokal-
no cesto Hrib–meja z občino Loška dolina 498.412,00 
evrov in za odvajanje in čiščenje komunalnih odpa-
dnih voda Mali Log 849.999,75 evrov.

Ga. Špec Potočarjeva je predstavila vsebino Regio-
nalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020 
v razvojni regiji JV Slovenija. Sestavljata ga strateški 
in programski del in ima naslednja poglavja: analiza 
regionalnih razvojnih potencialov, razvojnih ovir in 
prednosti, vizija regije, razvojna specializacija, razvoj-
ni cilji, razvojne prioritete, investicijska področja in 
predlogi celovitih teritorialnih naložb, regijskih in sek-
torskih projektov.

Predstavljena je bila cela vrsta skupnih projektov, v 
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katere se lahko vključijo občina ali njeni občani, pod-
jetniki, mladina po končani šoli v primeru, da ima 
najmanj višjo izobrazbo, in povabljeni smo bili, da se 
seznanimo s projekti na spletni strani in kontaktiramo 
RC Novo mesto za pridobitev konkretnih informacij.

Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu obči-
ne za leto 2015. Objavljen je v Uradnem listu RS, 
štev. 21/2015. Skupni prihodki so predvideni v višini 
2.724.225 evrov. Več kot ½ proračuna je namenje-
na investicijam. Od obravnave osnutka proračuna za 
leto 2015 v decembru 2014 je bil le-ta v javni razpra-
vi obravnavan na obeh odborih občinskega sveta ter 
na svetih vaših skupnosti. Ob pripravi predloga pro-
računa so bili upoštevani predlogi obeh odborov ob-
činskega sveta. Upoštevani so bili izračuni primerne 
porabe, dohodnine in fi nančne izravnave, ki smo jih 
od Ministrstva za fi nance prejeli februarja 2015. Na 
odhodkovni strani so v predlogu proračuna zmanjša-
na sredstva za sofi nanciranje izgradnje čistilne naprave 
v Travniku, povečana so sredstva za odkup zemljišč (za 

večnamenski objekt na Hribu) in izdelavo projektne 
dokumentacije. V proračunu so rezervirana sredstva 
za daljinsko ogrevanje. Predvidena je izdelava projek-
tne dokumentacije za vključitev vrtine na Hribu v vo-
dovodni sistem. Predvidena je tudi izdelava projektne 
dokumentacije za razširitev vrtca v OŠ.

Glede na sprejeti proračun so svetniki sprejeli tudi več 
operativnih sklepov, ki se nanašajo na investicije, ki so 
predvidene v sprejetem proračunu. 

Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma 
Ribnica je na svoji seji dne 12. 03. 2015 sprejel sklep, 
da se v skladu s statutom na delovno mesto direktorja 
zdravstvenega doma imenuje ga. Lidija Šmalc, dr. med., 
za mandatno obdobje štirih let. Občinski svet občine 
Loški Potok kot soustanovitelj zavoda Zdravstveni 
dom dr. Janeza Oražma Ribnica je izdal soglasje k 
imenovanju.

Mojca Lavrič

OBČINSKI SVET

Cvetlični kotiček 2015 
Moja vas, lepa in urejena – vabilo k sodelovanju

Občina Loški Potok v sodelovanju s Turističnim društvom Loški Potok raz-
pisuje fotografski natečaj, ki se bo zaključil 30. 9. 2015. K sodelovanju vabimo 
občane pa tudi obiskovalce iz drugih delov Slovenije, da s svojimi posnetki 
predstavijo, kako vidijo in doživljajo ta edinstveni prostor Slovenije, ki povezu-
je Notranjsko in Kočevsko. Izbranih bo 15 najboljših fotografi j, ki bodo prejele 
simbolične nagrade, prve tri pa tudi denarne nagrade. V dogovoru z avtorji 
bodo fotografi je uporabljene v promocijske namene. Podrobnejši pogoji so-
delovanja in prijavnica so objavljeni na spletni strani občine www.loski-po-
tok.si, dodatne informacije o natečaju daje Turistično društvo Loški Potok na 
td.loskipotok@gmail.com oz. na telefon 041-412-891 (Bartol).

Urejenost stanovanjskih in gospodarskih objektov ter javnega pro-
stora in okolice naselij na podeželju dajejo prijeten vtis in vsakomur 
posredujejo pozitivna sporočila o skrbi za bivalno okolje. Pri tem naj-
večjo ustvarjalnost omogoča rastlinski material, kar zna marsikatera 
roka dobro izkoristiti za skladne in harmonične zasaditve. S tem oži-
vljamo akcijo Moja vas, lepa in urejena, ki je potekala že pred nekaj leti 
in pri kateri je pogosto sodelovala izjemna strokovnjakinja za rastline 
in vrtne motive, žal mnogo prezgodaj preminula Rut Reš Podgornik. 

Za letos smo izbrali temo »cvetlični kotički«. Vabimo vas, da jih pri-
pravite in nas povabite na ogled, ki bo potekal v prvi polovici avgusta. 
Prijave zbiramo do 30. 6. 2015 na td.loskipotok@gmail.com oz. na te-
lefon 041-412-891.Ogled bo v prvih dveh tednih avgusta, predvidoma 
septembra pa bomo pripravili zaključno prireditev. 

TD Loški Potok 

Sodelujte na fotografskem natečaju »Potoška krajina navdihuje«!
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Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), 4. in 5. točke Nacionalnega pro-
grama športa (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se 
sofi nancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov 
športa v občini Loški Potok, ki se sofi nancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09) in Odloka o proračunu Ob-
čine Loški Potok za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/2015), objavlja Občina Loški Potok 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofi nanciranje programov športa 

v občini Loški Potok za leto 2015.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LO-
ŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofi nancirali:
 ■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

- športna vzgoja predšolskih otrok
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v ka-

kovostni in vrhunski šport
 ■ ŠPORTNA REKREACIJA
 ■ ŠPORTNE PRIREDITVE

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.000,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA 
JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO 
IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in 
klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirani za opravljanje dejavnosti na področju špor-
ta, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofi tne, ter 
zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Kandida-
ti, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati 
tudi sledeče pogoje:
 ■ da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v 

skladu z veljavnimi predpisi,
 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok,
 ■ da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kako-

vostnim športom in nimajo sedeža na območju obči-
ne, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in 
kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebiva-
lišče na območju občine Loški Potok,
 ■ da imajo materialne, kadrovske, prostorske in organi-

zacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih 
aktivnosti,
 ■ da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za 

določene športne programe,
 ■ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-

rini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna 
društva in klube),
 ■ da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofi -

nanciranje programov.

5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA 
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-

RAZPISI

na v letu 2015, in sicer od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpi-
snih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih 
zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumen-
tacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 24. aprila 
2015 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni stra-
ni Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.
si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne 
sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje 
za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 
5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je pre-
dlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo 
tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na 
javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o 
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavlje-
ne v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto 
na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 
Loški Potok, najkasneje do vključno ponedeljka, 25. 
maja 2015, do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v 
zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti na-
slov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2015«. Nepra-
vilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo 
komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPI-
SOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zve-
zi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne doku-
mentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Po-
tok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 
Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obvešče-
ni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sred-
stev oziroma najkasneje do 1. junija 2015. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlaga-
telj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan: Ivan Benčina, l. r.
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RAZPISI

Občina Loški Potok objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 
77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009, Odl. US: U-1-278/07-17, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o fi nanciranju in sofi nan-
ciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 95/2012) in Odloka 
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/2015)

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofi nanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 

v občini Loški Potok za leto 2015.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI 
POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
 ■ redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziro-

ma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v drugih 
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi 
kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi dejav-
nostmi
 ■ kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednje-

šolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgoj-
no-izobraževalne programe
 ■ izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubitelj-

skih kulturnih dejavnosti
 ■ kulturne prireditve v občini, ki so v interesu občine, in 

sodelovanje na prireditvah izven občine 
 ■ ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, avdio 

in video produkcija …)
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, po-
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledali-
ške, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in fi lmske de-
javnosti in kulturne dediščine ter obujanje starih običajev. 

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.000,00 EUR.

4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2015, in sicer od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA 
JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO 
IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, 
ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno de-
javnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja, in sicer za program, ki ne sodi v osnovno de-
javnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter 
samostojni kulturni ustvarjalci. Kandidati, ki kandidi-
rajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 ■ da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisa-

ni v register v skladu z veljavno zakonodajo,
 ■ da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo 

na njenem področju,
 ■ da imajo zagotovljene materialne, prostorske in orga-

nizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kultur-
nih dejavnosti,
 ■ da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 ■ da opravljajo dejavnost na neprofi tni osnovi,
 ■ da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poro-

čila o realizaciji programov in planu aktivnosti za pri-
hodnje leto,
 ■ posamezni kulturni ustvarjalci ali udeleženci kulturnih in 

kulturno-izobraževalnih programov morajo imeti sedež 
stalnega prebivališča v občini Loški Potok.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahte-
va razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z 
obrazci kandidati lahko prejmejo od 24. aprila 2015 dalje 
na Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški 
Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za 
popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih dolo-
ča besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja 
vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino jav-
nega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s pre-
dložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavlje-
ne v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na 
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški 
Potok, najkasneje do vključno ponedeljka, 25. maja 2015, 
do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v 
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ –  JAV-
NI RAZPIS – KULTURA 2015«. Nepravilno označene 
ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zve-
zi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne doku-
mentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Po-
tok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom ob-
veščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi 
sredstev oziroma najpozneje do 1. junija 2015. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlaga-
telj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan: Ivan Benčina, l. r.
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RAZPISI

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/2015) in 
Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/2006) objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofi nanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2015.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LO-
ŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Predmet razpisa je sofi nanciranje socialnih, zdravstve-
nih in humanitarnih dejavnosti.
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofi nan-
cirale:
 ■ HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALID-

SKE ORGANIZACIJE:
- s socialnimi programi, namenjenimi marginal-

nim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter 
invalidom ter 

- z zdravstvenimi programi (organizirane terapev-
tske skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofi nanciranja po tem razpisu niso programi s 
področja kulture in športa ter tisti programi, ki se sofi -
nancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 3.000,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MO-
RAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA 
JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov, 
ki so organizirani kot društvo ali združenje, oziroma 
drugi izvajalci nevladnih in neprofi tnih organizacij, ki: 
 ■ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v 

skladu z veljavnimi predpisi,
 ■ imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organi-

zacije s članstvom
 ■ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načr-

tovanih programov
 ■ imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok 

oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški 
Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za 
občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORISTI-
JO SREDSTVA RAZPISA
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2015, in sicer od 01. 01. 2015 do 31. 12. 
2015.

6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na raz-
pisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki 
jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno do-
kumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 
24. aprila 2015 dalje na Občini Loški Potok ali pa na 

spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.
loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje 
vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpi-
sa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po 
pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge po-
meni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega 
razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s pre-
dložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno 
objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih 
sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dosta-
vljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno 
pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 
17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno po-
nedeljka, 25. maja 2015, do 14. ure. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu 
mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu 
pa pripis »NE ODPIRAJ – RAZPIS – HUM. ORG. 
2015«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno 
prispele vloge bo komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPI-
SOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v 
zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne 
dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini 
Loški Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 
Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obve-
ščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi 
sredstev oziroma najkasneje do 1. junija 2015. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlaga-
telj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Župan: Ivan Benčina, l. r.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV  je 5. junij 2015.
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RAZPISI

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za volitve in imeno-
vanja (KVIAZ) Občinskega sveta Občine Loški Potok objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2015.

KVIAZ sprejema predloge za naslednje nagrade in pri-
znanja Občine Loški Potok:
 ■ častni občan Občine Loški Potok,
 ■ grb Občine Loški Potok,
 ■ listina Občine Loški Potok.

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KVIAZ 
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne 
nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli 
na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški 
Potok v letu  2015. 

Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine 
Loški Potok so: 
 ■ občani občine Loški Potok
 ■ društva, klubi in druga registrirana združenja civilne 

družbe s sedežem v občini Loški Potok
 ■ javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem v 

občini Loški Potok
 ■ terenske organizacije političnih strank s sedežem v ob-

čini Loški Potok

Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje pri-
znanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom 
občine Loški Potok in drugim državljanom Republike 
Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je 
lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katere-
ga delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne 
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, 
kulture, športa in na področju drugih človekovih dejav-
nosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za izjemne in 
odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države. 
Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli 
tudi osebam, ki sicer niso občani občine Loški Potok, 
rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za 
trajnostni razvoj, izjemen ugled občine Loški Potok in 
njeno najširšo promocijo v domovini in tujini. 

Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in po-
zorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko 
delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov 
občine Loški Potok in širše skupnosti.

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje obča-
nom ali rojakom iz občine Loški Potok za pomembno 
življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so po-
membni za razvoj in ugled občine Loški Potok, oziroma 
za pomembna življenjska dela in velike uspehe in do-
sežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno skupnost v 
domovini ali državo v tujini.

Listino Občine Loški Potok lahko prejmejo: posame-
zniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, družbene 
organizacije, društva in njihove zveze za izredne dosež-
ke za lokalno skupnost ali za dolgoletno delo in prispe-
vek k uspehom in razvoju občine Loški Potok in za pri-
spevek k vsestranski bogatitvi življenja.

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi 
predloga KVIAZ odločal občinski svet.

Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo za 
občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne pre-
dloge, ki morajo vsebovati: 
 ■ ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemni-

ka priznanja ali nagrade
 ■ osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja 

ali nagrade
 ■ obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
 ■ naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga kan-

didat
 ■ ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga

KVIAZ bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež 
občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do vključ-
no 01. junija 2015 (velja poštni žig oziroma vpis v knji-
go prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli predlog 
osebno v tajništvo občine v času delovnega časa za 
stranke).

KVIAZ bo do prve naslednje seje po končanem razpi-
su pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog 
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 
2015.

Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi na-
slednji redni seji po končanem razpisu. Občinski svet 
lahko predloge KVIAZ-a spremeni, vendar mora spre-
membe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve predlagateljev 
sestavljajo sklep o podelitvi določene nagrade ali pri-
znanja kandidatu. Imena dobitnikov občinskih nagrad 
in priznanj javnosti sporoči župan, in sicer ne prej kot 
deset dni pred slovesno podelitvijo.

Štev.: 032-0002/2010
Datum: 07. 04. 2015

Občinski svet / Komisija za volitve in imenovanja
         
   Predsednik

Marko Lavrič
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LOKALNE NOVICE

Kako pravilno izvajati oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V mesecu aprilu mineva okroglih 25 let od prvih de-
mokratičnih parlamentarnih volitev v Sloveniji, takrat 
še znotraj nekdanje skupne države Jugoslavije. Rezultati 
teh volitev so postavili temelje naše mlade demokracije, 
dozorela pa je lahko tudi odločitev o lastni samostojni 
državi. Kljub temu da so bile družbene razmere nape-
te, nove demokratične politične sile pa še neizkušene 
in brez ustreznih materialnih sredstev za postavitev 
strankarskih struktur, je t. i. slovenska politična pomlad 
uspela zbrati večino glasov. Polena pod noge so jim me-
tali mnogi iz starih partijskih struktur, a projekt osamo-
svojitve Slovenije je bil – z veliko domoljubnega zanosa, 
poguma, optimizma, iznajdljivosti in truda – vseeno 
izpeljan. 

Sedaj, ko Slovenijo še vedno pestijo posledice velike fi -
nančne in gospodarske krize, bi med časom izpred 25 
let in danes lahko potegnili marsikatero vzporednico. Iz 
izkušenj ljudi, ki so takrat vodili državo, bi se lahko na-

Brez optimizma in poguma ne bi bilo 
demokracije in slovenske samostojnosti

učili, da ne gre prehitro pokopati vseh upov na boljšo in 
svetlejšo prihodnost. Nauk ob demokratizaciji Slovenije 
je tudi ta, da so bolj kot materialno stanje pomembni 
jasen cilj, skupna volja, ideja in inovativnost, kako to 
idejo uresničiti. Krščanski demokrati so v zadnjih ne-
kaj mesecih na vlado in parlament naslovili kar nekaj 
pobud, ki bi izboljšale življenje ljudi v naši državi. Eden 
od teh predlogov je bil na primer zvišanje praga za vstop 
v sistem DDV na 100.000 evrov, ki bi poenostavil in 
pocenil poslovanje velikemu številu podjetnikov, ki so 
sedaj preobremenjeni z zahtevnim računovodstvom. 
Prav tako smo prisluhnili mladim, ki so izrazili željo, da 
bi v srednje šole uvedli pouk domovinske vzgoje. Nič 
manj ni za našo prihodnost pomemben odnos do naše 
polpretekle zgodovine in umrlih sonarodnjakov, zato v 
NSi predlagamo Zakon o prikritih grobiščih in poko-
pu, s katerim bi dostojno pokopali vse žrtve vojnega in 
povojnega nasilja, ki še danes ležijo v številnih prikritih 
grobiščih po Sloveniji. Žal je bila večina naših predlogov 
preslišana.

Krščanski demokrati bomo vztrajali in še naprej gradili 
na politiki, ki je blizu ljudem; ki bo spodbujala razvoj 
podjetnosti; ki bo družini povrnila častno mesto v druž-
bi in se zavzela za poštenost, pravičnost in verodostoj-
nost. Prepričana sem, da to od nas pričakujejo naši dr-
žavljani kot tudi vsi tisti, ki so z veliko zanosa, idealizma 
in lastnimi sredstvi gradili to državo. Upam, da bomo v 
vsakdanjem življenju v sebi večkrat našli ta optimizem 
in voljo, ki sta Slovence nekoč že opogumljala. Morda 
potrebujemo povrnitev tistega zanosa, ki smo ga čutili 
ob nastajanju samostojne države, potrebujemo pa tudi 
več vstajenskega veselja in upanja.

Ljudmila Novak, poslanka in predsednica NSi

V spomladanskih mesecih se pričnejo tudi opravila na 
njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska služba v lan-
skem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim 
oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivne-
ga ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, 
posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu 
opravilu. 

Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Pre-
povedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razda-
lji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s 
cesto.« Kršitev zgornjega člena pomeni prekršek, ki je 

sankcioniran v 7. odstavku 5. člena ZCes-1 (posame-
znik se kaznuje z globo 1000 €) in 8. odstavku  5. člena 
ZCes-1 (pravna oseba se kaznuje z globo 4000 € in od-
govorna oseba z globo 1000 €). 

Pomen posameznih izrazov je določen v 2. členu ZCes-
1 in je naslednji: 

Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi pred-
pisov o projektiranju javnih cest določajo linije med 
skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profi la ce-
stnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. 
Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skraj-
nih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje. 
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Poskrbimo za vegetacijo ob javnih cestah

Mednarodni dan gozdov

Spoštovani občani in občanke!

Dnevi končno postajajo daljši in tudi temperature so iz 
dneva v dan prijetnejše. Ja, končno je prišla pomlad, le-
tni čas, ko vse okoli nas oživi. Na travniku lahko uživa-
mo v mavrici trobentic, zvončkov, telohov in žafranov. 
Poleg teh prvih znanilcev pomladi in ko se k življenju 
prebudi vsa narava, pa oživijo tudi naše žive meje, v 
mislih imamo predvsem tiste, ki so posajene ob javnih 
cestah. Pogosto se namreč zgodi, da majhen grmiček, 
posajen tik ob robu parcelne meje, že čez nekaj pomladi 
zraste daleč na pločnik ali cesto. Previsoka in razraščena 
vegetacija ob javnih cestah predstavlja oviro, prav tako 
pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, tako 
pešcev kot kolesarjev in voznikov.

Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve varne upora-
be javne ceste za vse udeležence v prometu in pregle-
dnosti občinske ceste v 98. členu (Uradni list RS, štev. 
109/2010, 48/12, 36/14, v nadaljevanju: ZCes-1) jasno 
določil: »V območju nivojskega križišča občinskih cest, 
križišča občinske ceste z železniško progo (pregledno-
stni prostor) ali v območju cestnih priključkov na ob-
činsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh 
cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzposta-
viti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objektov, naprav 
in drugih predmetov ter storiti kar koli drugega, kar bi 
oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«

Ob 21. marcu – mednarodnem dnevu gozdov: Informa-
cije o poteku in nadaljnjih usmeritvah sanacije posledic 
žledoloma ter opravljenih nalogah Zavoda za gozdove 
Slovenije v letu 2014

21. marec je bil na podlagi resolucije Generalne skup-
ščine Združenih narodov v letu 2012 razglašen za med-
narodni dan gozdov, v okviru katerega po vsem svetu 
potekajo prireditve in dogodki, s katerimi želijo organi-
zatorji opozoriti na pomen gozdov za ekonomsko, so-
cialno, okoljsko in kulturno blaginjo družbe. Slovensko 
gozdarstvo je še vedno močno vpeto v sanacijo posledic 
lanskega žledoloma v gozdovih, zato bomo mednarodni 
dan gozdov obeležili z akcijami sadnje dreves v okviru 
projekta Obnovimo slovenske gozdove, ki ga skupaj or-
ganizirata Taborniška zveza Slovenije in Zavod za goz-
dove Slovenije, podpira pa ga vrsta prostovoljcev, ki so 
pripravljeni s svojim delom prispevati k obnovi sloven-
skih gozdov. 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je konec februarja 
pripravil Poročilo o delu ZGS za leto 2014. Iz poročila je 
razvidno, da je bilo v letu 2014 v vseh slovenskih gozdo-
vih posekanih skupaj 6,35 mio m3 lesa (skoraj 9,5 mio 

Skladno z navedenim in drugimi zakonskimi določba-
mi prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in 
zahtevami glede varnosti vseh udeležencev v prometu 
pomeni, da:
 ■  je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, 

drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi 
ovirale preglednost ceste,
 ■  zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati 

višine 75 cm od nivoja vozišča,
 ■  morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, 

obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 
4,5 m, 
 ■ mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano naj-

manj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob ce-
stišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste.

Osnovni namen naše službe je preventiva, ozaveščanje 
in pomoč občanom, zato poskrbimo za zelenje ob jav-
nih cestah. Tako se bomo izognili marsikateri nevšeč-
nosti in slabi volji, saj je za kršitve in neupoštevanje 
navedenih pravil predpisana kazen, inšpektorji pa smo 
ob zaznanih nepravilnostih dolžni izvajati predpisane 
sankcije. 

Skupna občinska uprava  
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
            

dreves), kar je za dobrih 2,4 mio m3 lesa (62 %) več kot 
v letu 2013 (3,92 mio m3). V skupni količini posekanega 
lesa predstavljajo iglavci 55 %, listavci pa 45 %. Povečan 
posek je posledica žledoloma, zaradi katerega je bilo v 
letu 2014 posekanih in spravljenih iz gozda skoraj 3 mio 
m3 lesa – žledolom je razlog približno 47 % vsega pose-
ka v Sloveniji, skupaj z ostalim sanitarnim posekom v 
gozdovih pa je sanitarni posek znašal 66 %, kar je najve-
čji delež sanitarne sečnje v gozdovih v zadnjih 20 letih. 
Največ sanitarnega poseka je bilo v območjih Postojna, 
Ljubljana, Tolmin in Kranj, ki jih je žled najbolj prizadel. 

ZGS je tekom leta redno spremljal izvajanje in hitrost 
sanacije s periodičnimi ocenami deleža realiziranega 
poseka poškodovanega drevja po gozdnih revirjih. Di-
namika sečnje je med letom nihala od 40.000 do 130.000 
m3 lesa tedensko, odvisno od vremenskih razmer, sta-
nja v gozdovih in od obsega drugih nujnih opravil, ki 
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zaposlujejo velik delež lastnikov gozdov (košnja, delo na 
poljih). ZGS je vseskozi izpostavljal prioritete pri pose-
ku poškodovanega drevja, in sicer sečnjo iglavcev zaradi 
nevarnosti razširitve podlubnikov, posek najbolj kako-
vostnih in najbolj poškodovanih dreves, pri katerih se 
kvaliteta in uporabnost lesa hitro zmanjšuje. 

Sanacija posledic žledoloma se nadaljuje tudi v leto-
šnjem letu. Zimsko obdobje je bilo za dela v gozdovih 
dokaj ugodno, še posebej v drugem delu. Pred pomladjo 
je potrebno vse sile usmeriti v prednostni posek poško-
dovanih in od podlubnikov napadenih iglavcev. V letu 
2014 je bilo kljub hladnemu in vlažnemu poletju, ki ni 
ugodno za razvoj podlubnikov, zaradi podlubnikov po-
sekanih 408.005 m3 iglavcev, kar je za petino več kot v 
letu 2013. Suho obdobje v letošnjem marcu nakazuje, 
da se lahko v naslednjih mesecih problem podlubnikov 
močno zaostri. Ob ugodnih razmerah za njihov razvoj 
bi lahko sanitarni posek dosegel tudi več milijonov ku-
bičnih metrov lesne mase, če nadzor nad podlubniki in 
ukrepanje ne bosta učinkovita. Lastnike gozdov pozi-
vamo, da pravočasno posekajo in spravijo iz gozda vsa 
ogrožena drevesa in da svoje gozdove redno pregledu-
jejo. 

Odprava posledic žledoloma v gozdovih je imela močan 
vpliv tudi na trg lesa. Ta se je po vmesnih nihanjih sta-
biliziral. Uspešna prodaja lesa je v veliki meri odvisna 
od organizacije odkupa in prodaje, ki se je pokazala kot 
ena od ozkih grl pri pretoku lesa v gozdno-lesni verigi. 
ZGS je lastnikom gozdov svetoval povezovanje lastni-
kov gozdov za skupno izvedbo del v gozdu ter pomagal 
pri organizaciji sečnje, spravila in prodaje lesa. Nekateri 
lastniki se zaradi neizkušenosti z delom v gozdu, fi zične 
odsotnosti, neurejenih lastniških razmerij ter nepozna-
vanja trga gozdarskih storitev in lesa srečujejo s težavami 
pri organizaciji gozdne proizvodnje, poseben problem 
pa je izboljšanje varnosti pri delu v gozdu. V letu 2014 

smo na ZGS izvedli 144 tečajev varne-
ga dela v gozdu za 3200 udeležencev, 
izdali več publikacij o varnem delu in 
lastnike gozdov opozarjali na nevar-
nosti pri delu prek medijev, na sejmih 
in demonstracijah. S temi aktivnostmi 
nadaljujemo tudi v letu 2015.

Obnova in nega poškodovanih goz-
dov je naslednja faza sanacije posledic 
žledoloma, ki sledi, ko so vsi ukrepi 
sečnje, spravila in negovalnih pripra-
vljalnih del na poškodovanih površi-
nah zaključeni. Obnova gozdov se je 
začela že v jeseni 2014, intenzivno pa 
se bo nadaljevala v letu 2015, v spo-
mladanskem, predvsem pa jesenskem 
času. Obnoviti je potrebno 14.000 ha 
najbolj poškodovanih gozdov, od tega 
900 ha s sadnjo sadik, za kar bomo v 
naslednjih petih letih potrebovali oko-
li 2,5 milijona sadik gozdnega drevja. 

Opozoriti želimo tudi na pomen ukrepov nege, pred-
vsem mladega gozda, s katerimi usmerjamo razvoj goz-
da v smeri, ki je optimalna za zagotavljanje vseh funkcij 
gozdov. Razvoj saniranih gozdov bo potrebno z nego 
spremljati vsaj še 20 let. Obseg in stroški negovalnih del 
v mladih razvojnih fazah gozda močno presegajo vložek 
v samo obnovo gozda, tako naravno kot obnovo s sa-
dnjo sadik gozdnega drevja.  

Sredstva za obnovo poškodovanih gozdov in za izvedbo 
ukrepov nege in varstva poškodovanih gozdov ter neka-
tera dela pri sanaciji gozdnih prometnic se bodo zagota-
vljala predvsem iz sredstev Programa razvoja podeželja 
za obdobje 2014–2020, ki je že bil potrjen v pristojnih 
organih EU. Sredstva iz omenjenega programa bodo la-
stniki gozdov lahko predvidoma začeli koristiti v jeseni 
2015. 

Naravna ujma v slovenskih gozdovih je vzpodbudila 
tudi čut za solidarnost in sodelovanje ter vplivala na 
odnos družbe do gozda. Prizadevanjem za čim hitrejšo 
obnovo gozdov se pridružujejo tudi številne nevladne 
organizacije, družbeno odgovorna podjetja in posa-
mezniki. Osrednja akcija poteka pod naslovom »Ob-
novimo slovenske gozdove«, vodi jo Zveza tabornikov 
Slovenije skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije. Sredi 
novembra 2014 smo skupaj izvedli vseslovensko pro-
stovoljsko akcijo, v kateri je 800 prostovoljcev posadilo 
28.000 doniranih sadik na več kot 12 ha gozda. Z akcijo 
bomo nadaljevali tudi v letošnji pomladi, in sicer prav 
na mednarodni dan gozdov, 21. marca 2015, ko bodo 
prostovoljci ob strokovnem vodenju ZGS na šestih lo-
kacijah po Sloveniji posadili okoli 19.000 mladih dre-
ves. Več informacij o akciji je dostopnih na spletni stra-
ni www.obnovimo-gozdove.si in na spletni strani ZGS 
(www.zgs.si) 

Zavod za gozdove Slovenije, 19. marca 2015
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