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Številka: 900-1/14-3 
Datum:   26. 02. 2015  
 

Z A P I S N I K 
 

3. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 25. 02.2015 ob 18. uri v sejni 
sobi Občine Sodražica 

 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Zvonko Janež, Miha Vesel (od 18.05 ure naprej), Franc 
Krže, Anton Matelič, Ernest Pirnat, Karmen Kordiš. 
 
Opravičeno odsoten član: Jože Kos.  
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Petra Marn. 
 
Ostali prisotni: Polona Rigler Grm - Rokodelski center Ribnica (pri 1. točki), Bojan Trdan in Andreja 
Henigman - Komunala Ribnica d.o.o. (pri 2. točki).  
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 
 

• Obravnava zapisnika 2. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 

• Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje. 
Poročilo o realizaciji sklepov je bilo soglasno potrjeno. 
 

• Sprejem dnevnega reda 
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se zaradi vabljenih gostov pod 1. točko dnevnega reda obravnava 
Soglasje k razširitvi območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev – Rokodelski center 
Ribnica, pod 2. točko pa Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na 
območju občine Sodražica, ostale točke dnevnega reda pa ustrezno preštevilčijo. Soglasno je bil 
sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 
1. Soglasje k razširitvi območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev – Rokodelski 

center Ribnica 
2. Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine 

Sodražica 
3. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015  
4. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišča – skrajšan 

postopek 
5. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica 
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 

Občini Sodražica 
7. Letni program športa 
8. Letni program kulture 
9. Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica 
10. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
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11. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Lekarna Ribnica. 
12. Imenovanje predstavnikov ustanoviteljev v svet JZ OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica 
13. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
14. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
15. Seznanitev z mnenjem Računskega sodišča RS 
16. Informacija – ponudba Pošte za »Občinske blagajne« 
17. Pobude in vprašanja svetnikov. 
18. Razno. 
 
AD/1 Soglasje k razširitvi območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev – 

Rokodelski center Ribnica 
 
Vlogo za izdajo soglasja k razširitvi območne pristojnosti izvajanja državne javne službe muzejev je 
obrazložila direktorica Rokodelskega centra Ribnica Polona Rigler Grm. Povedala je, da Rokodelski 
center Ribnica izvaja javno službo tudi izven meje matične občine, zato želi to področje tudi formalno 
urediti in so podali na pristojno ministrstvo vlogo za razširitev pristojnosti javne službe muzejev na 
območje občine Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje in na del občine Loški Potok.   
Razprava: Blaž Milavec, Zvonko Janež, Franc Krže, Polona Rigler Grm. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Sodražica soglaša z razširitvijo območne pristojnosti Rokodelskega centra 
Ribnica za izvajanja državne javne službe muzejev na območje Občine Sodražica.  
 
AD/2 Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 
občine Sodražica 
 
Bojan Trdan direktor Komunale Ribnica d.o.o. je podrobneje obrazložil sklep o cenah omrežnine 
čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.  
Borut Troha je obrazložil sklep Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje, Andrej 
Pogorelc sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Franc Krže pa sklep 
Statutarno-pravne komisije.  
Razprava: Zvonko Janež, Anton Matelič, Bojan Trdan, Karmen Kordiš, Franc Krže, Andrej Pogorelc, 
Andreja Henigman, Blaž Milavec.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na 
območju občine Sodražica v naslednjem besedilu: 
 
»Na podlagi Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica 
(Ur. l. RS, št. 49/12) je Občinski svet občine Sodražica na svoji 3. redni seji dne 25. 02. 2015 sprejel 
 

Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine 

Sodražica 
 

1. člen 
S tem sklepom se določijo cene omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih 
izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), uporabnikom na področju 
občine Sodražica. 
 

2. člen 



 3  

Cene omrežnine, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju občine Sodražica, ki so 
ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe. 
 

3. člen 
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno  DN ≤ 
20 znaša od 1.3.2015 do 31.5.2015:  

Premer vodomera 
Faktor 

omrežnine 

Omrežnina na 

mesec/uporabnik 

brez DDV (v EUR) 

DN ≤ 20 1 2,7233 
 
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno  DN ≤ 
20 znaša od 1.6.2015 dalje:  

Premer vodomera 
Faktor 

omrežnine 

Omrežnina na 

mesec/uporabnik 

brez DDV (v EUR) 

DN ≤ 20 1 2,2279 
 
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 
87/12).  
 
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino 
in vir subvencije.  
 
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) plačujejo vsi porabniki vode v 
Občini Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja 
uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami. 
 
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) zaračunava vsem 
uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih. 
 
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12), se vsem 
uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču. 

 
4. člen 

Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno  DN 
≤ 20 znaša od 1.3.2015 do 31.5.2015: 

Premer vodomera 
Faktor 

omrežnine 

Omrežnina na 

mesec/uporabnik 

brez DDV (v EUR) 

DN ≤ 20 1 3,5831 
 
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno  DN 
≤ 20 znaša od 1.6.2015 dalje:  

Premer vodomera 
Faktor 

omrežnine 

Omrežnina na 

mesec/uporabnik 

brez DDV (v EUR) 

DN ≤ 20 1 2,8353 
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Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 
87/12).  
 
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino 
in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na 
kanalizacijski sistem. 
 
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) zaračunava 
uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih. 
 
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12), se vsem 
uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču. 
 

5. člen 
Cene iz prvega odstavka 3. člena in cene iz prvega odstavka 4. člena začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1.3.2015 do 31.5.2015. 
 
Cene iz drugega odstavka 3. člena in cene iz drugega odstavka 4. člena začnejo veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1.6.2015 dalje. 
 
Do konca prehodnega obdobja, ki se konča 31.5.2015, se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene 
vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50. 

 
6. člen 

Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene omrežnine 
čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki so bile objavljene s »Sklepom o cenah storitev 
čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica«, št. 354-9/12 (Ur. l. 
RS, št. 48/13), ostale določbe o cenah iz navedenega sklepa ostanejo nespremenjene.  
 
 
Št.: 354-2/15 
Sodražica, dne 26. 02. 2015      Župan Občine Sodražica: 
  Blaž Milavec l.r.« 
 
AD/3 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015  
 
Obrazložitev odloka je podal župan Blaž Milavec. Povzel je izhodišča za sestavo proračuna in razloge 
za spremembe v primerjavi z osnutkom poračuna in strukturo dokumenta (odlok, splošni del, posebni 
del, NRP in podal obrazložitve.  
Andrej Pogorelc je obrazložil sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Ernest 
Pirnat sklep Odbora za družbene dejavnosti, Borut Troha sklep Odbora za komunalne dejavnosti in 
prostorsko planiranje in Franc Krže sklep Statutarno-pravne komisije.  
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Franc Krže. 
Franc Krže je v razmislek predlagal vključitev projekta razširitev ceste Vagovka - Gora v NRP za 
prihodnje leto. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015.  
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AD/4 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišča – 
skrajšan postopek 

 
Obrazložitev Odloka je podal Vinko Čampa. Povedal je, da je bila dana pobuda, da plačilo 
odmerjenega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 20 EUR plačuje v enem znesku 
in da se v evre spreminjajo kazenske navedbe, ki so še v tolarjih. 
Andrej Pogorelc je obrazložil sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Borut 
Troha sklep Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje in Franc Krže pa sklep 
Statutarno-pravne komisije.  
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč. 
 
AD/5 Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica 
 
Obrazložitev sta podala župan Blaž Milavec in Petra Marn. S pravilnikom se ureja področje 
financiranja pokroviteljstva projektov.  
Andrej Pogorelc je obrazložil sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Ernest 
Pirnat sklep Odbora za družbene dejavnosti in Franc Krže sklep Statutarno-pravne komisije.  
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Ernest Pirnat, Franc Krže, Anton Matelič.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

1. Sprejme se amandma k drugemu odstavku 3. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih 
sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica, ki se po novem glasi: 

 
»Posamezni projekt se uvrsti v eno izmed skupin, ki so navedene v prejšnjem odstavku na 
podlagi s strani upravičenca izkazane ocenjene vrednosti projekta, in sicer sodijo projekti v 
vrednosti: 
- do 3.000 evrov med manjše projekte, 
- do 6.000 evrov med srednje velike projekte in  
- 6.000 evrov in več med velike projekte. 
Komisija lahko uvrsti posamezni projekt tudi drugače kot je navedeno v prejšnjem stavku 
glede na pomembnost za občino oziroma družbeno življenje, zahtevnost, obseg udeleženih 
oseb, višino potrebnih finančnih sredstev in na promocijski učinek.« 

 
2. Sprejme se Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini 
Sodražica. 
 
AD/6 Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Sodražica 
 
Obrazložitev pravilnika je podala Petra Marn. Spreminja se merilo za vrednotenje  društev in klubov, 
ki gojijo program plesa za otroke in mladino. 
Ernest Pirnat je obrazložil sklep Odbora za družbene dejavnosti, Andrej Pogorelc sklep Odbora za 
finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in Franc Krže sklep Statutarno-pravne komisije.  
Razprava: Borut Troha, Ernest Pirnat, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
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S K L E P  
 

Sprejme se Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Sodražica. 
 

AD/7 Letni program športa 
 
Obrazložitev je podala Petra Marn. Povedala je, da se z letnim programom določijo vsebine, ki se 
bodo sofinanciranje iz občinskega proračuna.  
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat je obrazložil sklep odbora. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Letni program športa za leto 2015. 
 
AD/8 Letni program kulture 
 
Obrazložitev predloga letnega programa kulture je podala Petra Marn.  
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat je obrazložil sklep odbora.  
Razprava: Anton Matelič, Darja Vetrih, Miha Vesel, Ernest Pirnat, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Letni program kulture v Občini Sodražica za leto 2015.  
 
AD/9 Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica 
 
Obrazložitev cenika je podala Darja Vetrih.  
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat je obrazložil sklep odbora, Andrej Pogorelc 
pa sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo. 
Razprava: Darja Vetrih, Anton Matelič, Zvonko Janež, Ernest Pirnat, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica.  
 
AD/10 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil Zvonko Janež.  
Razprava: Blaž Milavec, Karmen Kordiš. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sodražica se imenuje naslednje člane: 
 
• Marjana Cimpriča, PP Ribnica, Gorenjska cesta 7, Ribnica, 
• Angelco Pucelj, OŠ Sodražica, Cesta Notr. Odreda 10, Sodražica, 
• Janeza Pajniča, JKP Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, Ribnica, 
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• Matijo Ogrinca, Podklanec 4a, Sodražica, 
• Boštjana Oblaka,  Herbby d.o.o., Grič c. IV/6, Ribnica, 
• Blaža Kovačiča, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
• Marka Jakšeta, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin. 
 
Mandat članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sodražica traja štiri leta 
in prične teči z dnem imenovanja. S sprejemom tega sklep preneha mandat dosedanjim članom 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sodražica. 
 
AD/11 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Lekarna Ribnica 
 
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil Zvonko Janež.  
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Občinski svet občine Sodražica imenuje v Svet javnega zavoda Lekarna Ribnica Petro Marn, 
Vinice 13, 1317 Sodražica. Mandat imenovane traja 4 leta in prične teči z dnem konstituiranja 
sveta zavoda Lekarna Ribnica. 
 
AD/12 Imenovanje predstavnikov ustanoviteljev v svet JZ OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica 
 
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil Zvonko Janež.  
Razprava: Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Ernest Pirnat. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Občinski svet občine Sodražica imenuje v svet javnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj 
Sodražica naslednje člane: 

1. Vinko Čampa, Zapotok 9, 1310 Ribnica 
2. Petra Marn, Vinice 13, 1317 Sodražica 
3. Darja Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica 

 
AD/13 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
 
Vloge je obrazložil predsednik Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Borut Troha.  
 
13/1 Vloga Janeza Zbačnika, Zamostec 65, 1317 Sodražica 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

Občinska uprava naj poskuša z Elektro Kočevje doseči dogovor glede zamenjave žic s popletom, 
kjer je že dodatna napeljava za potrebe priključitve svetilke do stanovanjske hiše Zbačnik, 
vzporedno pa naj se postavi tudi luč javne razsvetljave na novo lokacijo droga. 
 
13/2 Vloga Milana Kraševca, Zamostec 73, 1310 Ribnica 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
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S K L E P  
 

Vlogi se ugodi v delu, da se odsek uredi tako, da bo možen nemoten promet po njem. Odmera 
odseka in po končanju postopka nove parcelacije se zemljišče brezplačno prenese v last Občine 
Sodražica in dokončno uredi v skladu s prioritemami in dokončanju predhodnih odsekov. 
 

13/3 Vloga Vaškega odbora Gora 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Postavitev nadzemnih hidrantov se izvede v skladu s finančnimi možnostmi proračuna 
Občine Sodražica in po predhodni preverbi lokacij glede prioritet. 

2. Vzdrževanje kategorizirane javne poti, ki povezuje naselje Kržeti in zgornji del naselja 
Petrinci se izvede v sklopu rednega vzdrževanja s strani upravljalca ceste. 

3. Luč javne razsvetljave se montira na obstoječi električni drog v območju kot je navedeno 
v vlogi.   

 

AD/14 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
 
14/1 Vloga Davida Omana, Rožna ul. 32, 1330 Kočevje in Ksenije Kauković. Žimarice 55, 1317 
Sodražica 
Vlogo za odkup delov zemljišč je obrazložil Vinko Čampa.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Zemljišči parc. št. 327 in parc. št. 329 obe k.o. 1620-Žimarice se odmerita ob parcelni meji 
zemljišča parc. št. 334/4 in 333/2 obe k.o. 1620-Žimarice. Na zemljišču parc. št. 329 k.o. 
1620-Žimarice se ob parcelni meji zemljišča parc. št. 2077/21 k.o. 1620-Žimarice naredi 
odmera ekološkega otoka. 

2. Po odmeri se novonastali zemljišči po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odprodata po 
postopku odprodaje kmetijskih zemljišč.  

3. Kupec nosi stroške davka na promet nepremičnin, DDV, notarske stroške in vpis v 
zemljiško knjigo ter strošek odmere do ½.  

 
14/2 Pobuda Občine Sodražica 
Pobudo za odprodajo zemljišča je obrazložil Vinko Čampa.  
Razprava: Blaž Milavec, Karmen Kordiš, Anton Matelič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

Zemljišče parc. št. 1739/2 k.o. 1619-Sodražica se odproda po postopku javnega zbiranja ponudb. 
 
AD/15 Seznanitev z mnenjem Računskega sodišča RS 
 
Župan Blaž Milavec je svetnike seznanil z revizijskim poročilom Računskega sodišča RS o pravilnosti 
poslovanja Občine Sodražica, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov za leto 2012. 
Razprava: Darja Vetrih, Blaž Milavec, Karmen Kordiš. 
 
AD/16 Informacija - ponudba Pošte za »Občinske blagajne« 
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Pobudo Pošte za občinske blagajne je obrazložil župan Blaž Milavec.  
Andrej Pogorelc predsednik Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je obrazložil 
sklep odbora. Ernest Pirnat je povedal, da je Odbor za družbene dejavnosti pobudo obravnaval kot 
informacijo ter se z njo seznanil, niso pa sprejeli posebnega sklepa.  
Razprava: Blaž Milavec, Franc Krže, Anton Matelič, Borut Troha, Karmen Kordiš, Miha Vesel.  

 
AD/17 Pobude in vprašanja 
 
Ernest Pirnat: Ali je predviden nakup tabličnih računalnikov? 
Blaž Milavec je povedal, da se bodo glede na proračunska sredstva tablični računalniki kupili. 
 
Miha Vesel: Kako je z ustanavljanjem vaških odborov. Franc Krže: Ali morajo dati kandidati za člane 
vaškega odbora soglasje? 
Blaž Milavec je povedal, da je bil v Suhorobarju objavljena razpis za predlaganje članov vaških 
odborov in, da do določena roka ni prišel noben predlog. Blaž Milavec je povedal, da morajo kandidati 
dati pisno soglasje za imenovanje v vaški odbor.  

 
AD/18 Razno 
 
V imenu Organizacijskega odbora je svetnike povabila na koncert Ansambla Franca Miheliča Petra 
Marn.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.  
 
 
  Zapisala:                                                                                                               ŽUPAN: 
Petra Marn              Blaž Milavec l. r. 


