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Številka: 900-1/14-18 
Datum:  22. 02. 2018  
 

Z A P I S N I K 
 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 21. 02. 2018  

ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Jože Kos, Zvonko Janež, Borut Troha, Franc Krže, Ernest Pirnat, 
Karmen Kordiš, Miha Vesel (od 18.10 ure dalje). 
Odsoten: Anton Matelič 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Petra Marn.  
Ostali prisotni: Nejc Gosak – Arealine d.o.o. (pri točki 1).  
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 8 članov. 
 

• Obravnava zapisnika 18. redne seje 
Zapisnik 18. redne seje, ki je bila 06. 12. 2017, je bil soglasno sprejet. 
 

• Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne  
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 
 

• Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda, in sicer je predlagal, da se 8. točka dnevnega reda, h kateri 
je bil vabljen gost, uvrsti na 1. mesto, ostale točke dnevne reda pa se ustrezno preštevilčijo. Na 
predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Umestitev razvojnih pobud občine Sodražica v prostor. 
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (1. obravnava). 
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018. 
4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v Občini Sodražica.  
5. Letni program športa 2018.  
6. Sklep o cenah programov vrtca.  
7. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica. 
8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
10. Razno. 

 

AD/1 Umestitev razvojnih pobud občine Sodražica v prostor 
Župan Blaž Milavec je v uvodu predstavil razloge, na katerih temeljijo umestitve najpomembnejših 
razvojnih pobud v prostor. Vinko Čampa in Nejc Gosak iz podjetja AreaLine d.o.o. sta predstavila in 
obrazložila posamezne razvojne pobude (energetske objekte – vetrnice, obvoznice in območja za 
turizem v prostor) v prostor. 
Op. zapisni.: ob 18.10 uri se je seje udeležil Miha Vesel.  

Predlog umestitev razvojnih pobud je obravnaval tudi Odbor za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje. Predlog sklepa je predstavil predsednik odbora Borut Troha. 
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Razprava: Blaž Milavec, Vinko Čampa, Nejc Gosak, Andrej Pogorelc, Ernest Pirnat, Zvonko Janež, 
Franc Krže, Miha Vesel. 
S 7 glasovi ZA in 1 vzdržanim je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Sodražica potrjuje predlog o umestitvi razvojnih projektov Občine 

Sodražica v Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine 

Sodražica kot je razvidno iz elaborata, ki ga je izdelal AreaLine d.o.o., z januarja 2018. 
 
 
AD/2 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (1. obravnava) 
Razloge za spremembo in dopolnitev Poslovnika je obrazložila Darja Vetrih. 
Predlog poslovnika je obravnavala Statutarno pravna komisija. Predloga sklepa je predstavil 
predsednika komisije Jože Kos. 
Razprave ni bilo. 
Župan je dal na glasovanje predlog Poslovnika in soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: 

Sprejme se spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica v prvi 

obravnavi.  
  

 

AD/3 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 
Župan je obrazložil spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna ter načrt razvojnih 
programov.  
Predlog rebalansa so obravnavali Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Odbor za 
družbene dejavnosti, Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje in Statutarno pravna 
komisija. Predloga sklepa so predstavili predsedniki odborov oz. komisije Andrej Pogorelc, Ernest 
Pirnat, Borut Troha in Jože Kos.  
Razprave ni bilo. 
Župan je dal na glasovanje predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 
2018 in soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018. 

 

 

AD/4 Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Sodražica 
Petra Marn je obrazložila spremembo pravilnika.  
Predlog pravilnika so obravnavali Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finančne zadeve, 
gospodarstvo in kmetijstvo in Statutarno pravna komisija. Predloge sklepa so predstavili predsedniki 
odborov oz. komisije Andrej Pogorelc, Ernest Pirnat in Jože Kos.  
Razprave ni bilo.  
Župan je dal na glasovanje predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica in soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: 

Sprejme se Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Sodražica. 
 
AD/5 Letni program športa 2018 
Letni program športa je predstavila Petra Marn. Obrazložila je namene in vsebine financiranja, ki se 
financirajo iz občinskega proračuna.  
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Letni program športa sta obravnavala Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za finančne zadeve.  
Predloge sklepa so predstavili predsedniki odborov Ernest Pirnat in Andrej Pogorelc.  
Razprava: Ernest Pirnat, Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Franc Krže, Borut Troha, Blaž Milavec, 
Karmen Kordiš.   
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Letni program športa Občine Sodražica za leto 2018. 

 

 

AD/6 Sklep o cenah programov vrtca 
Ceno programov vrtca je obrazložila Darja Vetrih, ki je povedala, da sedaj veljavna cena od 01. 03. 
2017 ter, da je glavni razlog za spremembo cene višji strošek dela. 
Predlog Sklepa programov vrtca sta Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za finančne zadeve.  
Predloge sklepa so predstavili predsedniki odborov Ernest Pirnat in Andrej Pogorelc.  
Razprava: Ernest Pirnat, Darja Vetrih, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Karmen Kordiš, Franc Krže, 
Miha Vesel, Zvonko Janež.  
S 7 glasovi ZA in 1 vzdržanim je bil sprejet naslednji 
 

Sklep o spremembi  

Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje 
 

1. člen 
V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 12/17) se spremenijo cene 
programov, in sicer: 
Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 3. 
2018 dalje za 1. starostno obdobje 435,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 390,00 EUR 
mesečno.  
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje. 
 

2. člen 
Ostala določila ostajajo nespremenjena.  

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS,  uporabljajo pa se od 1.3.2018. 
 
Glede na razpravo o višini cene programov vrtca je župan Blaž Milavec predlagal, da se naredi 
preveritev cen. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 

Odbor za družbene dejavnosti se zadolži, da v roku enega meseca dni s predstavniki Osnovne 

šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica na razjasnitvenem sestanku preveri sprejete cene programov 

vrtca.  

 

 

AD/7 Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

Petra Marn je povedla, da je Svet javnega zavoda Lekarna Ribnica podal vlogo za izdajo soglasja k 
imenovanju direktorice Lekarne Ribnica. 
Vlogo je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sklep je obrazložil 
predsednik komisije, Zvonko Janež. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
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Občinski svet občine Sodražica izdaja soglasje k imenovanju mag. farm. Darinke Merhar, Blate 

6, 1331 Dolenja vas, za direktorico Lekarne Ribnica.  
 
 
AD/8 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 
8.1. Menjava zemljišč – Pobuda občina in vloga Termotoma d.o.o. 
Predsednik komisije Vinko Čampa je predstavil vlogo in obrazložil predlog sklepa Komisije. Župan 
Blaž Milavec je podrobneje predstavil izpeljavo pravnega posla. 
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

 

1. Občina Sodražica po postopku javnega zbiranja ponudb odproda zemljišče parc. št. 

1739/2 k.o. 1619-Sodražica, ki se nahaja v Obrtni coni Fibran. 

 

2. Občina Sodražica od Termotoma d.o.o. po ceni 75.000 EUR odkupi zemljišča parc. št. 

*148/3, parc. št. 2527/29 in parc. št. *148/6 vse k.o. 1619-Sodražica. 

 

3. Občina Sodražica izplača kupnino iz druge točke tega sklepa v dveh delih. Prvi del, ki 

predstavlja višino iztržene kupnine parcele iz prve točke tega sklepa izplača letos; drugi 

del kupnine do višine 75.000,00 EUR pa v letu 2019.  
 
 
AD/9 Pobude in vprašanja 
Borut Troha je podal pobudo za ureditev poti do Gregurke pri hiši Zamostec 43 za zagotovitve 
požarne varnosti (zajem vode). Župan Blaž Milavec je povedal, da se bo odsek uredil v okviru drugih 
investicij - manjši odseki. 
Mila Vesel je povedal, da je Vaški odbor Žimarice na občino poslal pismo glede pojavljanja medveda 
v Žimaricah. Župan Blaž Milavec je povedal, da je navzočnost medveda v bližini naselij stalnica že 
vrsto let. Vprašanje je le kje in kdaj. O prisotnosti sicer več medvedov v bližini Žimarice je bila lani 
seznanjena tudi občina, a ne od pristojnih služb, ampak od občanov. Občina je takoj zahtevala poročilo 
oz. seznanitev od pristojnih in o situaciji ter ustrezno ukrepanje. O situaciji je seznanila tudi ministrico 
za okolje in prostor, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrico za izobraževanje, 
znanost in šport ter oba predsednika tako Vlade RS kot tudi države.  
 
 
AD/10 Razno 
Ernest Pirnat je svetnike seznanil, da bo zadnji petek v marcu (30. 03. 2018) posvet o strategiji turizma 
v Sodražici.  
Župan Blaž Milavec je svetnike seznanil, da bo v petek, 02. 03. 2018 sestanek z vsemi 
zainteresiranimi, za sodelovanje pri projektu Medgeneracijsko sožitje, kje bi se dogovorili za 
medgeneracijsko pomoč in sodelovanje.  
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                                Župan: 
Petra Marn              Blaž Milavec l. r. 
 


