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Številka: 900-1/18 
Datum: 24.1.2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 24. 1. 2019, ob 
18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, , Zvonko Janež, Evgen Zajc, Franc Krže, Branko Arko, 
Ernest Pirnat, Karmen Kordiš, Zdenka Lušin 
 
Odsotni član: Borut Troha 
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih 
 
Ostali prisotni: / 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil, da je prisotnih osem članov občinskega sveta 
ter da je občinski svet sklepčen. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in sprejet je bil 
naslednji  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje. 
2. Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje. 
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019. 
4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna. 
5. Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ. 
6. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – zahod. 
7. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
8. Pobude in vprašanja svetnikov. 
9. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje 
 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik ter poročilo o 
realizaciji sklepov 1. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P: 

 
Potrdi se zapisnik 1. redne seje, z dne 6. 12. 2018. 
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AD/2 Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne 
seje 

 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik ter poročilo o 
realizaciji sklepov 1. izredne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P: 
 

Potrdi se zapisnik 1. izredne seje, z dne 13. 12. 2018. 
 
 
AD/3 Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 
 
Župan Blaž Milavec je uvodoma predstavil, da je proračun najpomembnejši finančni 
dokument. Svetnikom je sestavo proračuna ter izhodišča in cilje letošnjega proračuna. V 
obrazložitvi je povedal, da se letošnji proračun načrtuje v višini dobrih 3 milijonov EUR na 
prihodkovni oziroma nekaj manj kot 3 mio EUR, natančneje 2.954.340 EUR na odhodkovni 
strani. Razliko, ki predstavlja presežek v proračunu, se namenja za odplačevanje najetih 
posojil iz preteklih let. Župan je svetnikom pojasnil, da je tudi letošnji proračun, kljub temu, da 
bo potrebno letos finančno zaključiti nekaj projektov iz preteklega obdobja, naravnan 
razvojno. V tem letu se namreč zaključuje projekt oskrbe s pitno vodo SORIKO, s čimer bo z 
javno vodooskrbo pokritih preko 90% občine. Naslednji večji projekt, ki se nadaljuje iz 
preteklega mandata in zaključuje v letu 2019, je agromelioracija Gora. Prav tako bo leto 
potrebno poplačati že izvedena dela servisne ceste pri bencinski črpalki LOGO ter dokončen 
odkup zadružnega objekta na trgu. Navedenim investicijam se pridružujejo še projekti javna 
razsvetljava, avtobusna postaja v Sodražici, cesta Vagovka – Kržeti, odkupi zemljišč, 
zaključek občinskega prostorskega načrta. Župan je obrazložil tudi načrt razvojnih 
programov, s katerim se definira načrtovanje projektov za daljše obdobje.  
Župan je povedal, da je predlog proračuna obravnaval tudi Odbor za razvojne programe, kjer 
je bilo podanih nekaj umestnih pripomb. Andrej Pogorelc je kot  predsednik tega Odbora 
povedal, da je razprava tekla okoli več različnih področij, ki jih bo potrebno zajeti v razvojne 
programe občine, od infrastrukture do turizma, pa tudi na področje človeških virov. Predvsem 
na področju turizma je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno delati na ljudeh, zlasti mladih 
Enako tudi na drugih področjih. Župan je dodal, da se načrtuje za prihodnje leto, v okviru 
praznovanja 800 letnice prve omembe Sodražice, tudi forum, kjer bi razpravljali o prihodnosti 
občine. Dejal je, da so na občini identificirani številni projekti in da si uprava ves čas 
prizadeva, da pridobi sredstva za izvedbo. 
V razpravi je svetnik Franc Krže izpostavil, naj se v NRP umesti cesta Vagovka - Kržeti in 
vrtina na Gori. Ernest Pirnat se je med drugim zavzel, da je zagotoviti zadostna sredstva za 
kmetijstvo v preračunu. Razpravljali so še: Blaž Milavec, Branko Arko, Zvonko Janež. 
Ob koncu je župan povzel, da bo pred obravnavo dopolnjenega predloga proračuna sledila 
še razprava na odborih občinskega sveta, kjer bo tudi še priložnost za obravnavo načrta 
razvojnih programov.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P:  
 

Predlog proračuna za leto 2019 je ustrezen za javno razpravo.  
 
 
AD/4 Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna 
 
Darja Vetrih je predstavila vlogo sveta zavoda Lekarna ter da je Občina objavila javni poziv 
za podajo predlogov zainteresirane javnosti za imenovanje predstavnika v svetu Lekarne. 
Povedala je, da na javni poziv ni prispel noben predlog. Zvone Janež je obrazložil predlog 
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sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMNVVI). 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/5 Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ 
 
Darja Vetrih je predstavila vlogo sveta zavoda OŠ Sodražica ter da je Občina objavila javni 
poziv za podajo predlogov zainteresirane javnosti za imenovanje predstavnika v svetu OŠ. 
Povedala je, da na javni poziv ni prispel noben predlog. Zvone Janež je obrazložil predlog 
sklepa KMNVVI. Župan je dodatno pojasnil, na podlagi česa so bili navedeni kandidati 
predlagani. 
Razprave ni bilo  
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Občinski svet občine Sodražica imenuje v svet javnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana 
Prijatelja Sodražica naslednje člane: 

• Ernest Pirnat, Zavrti 5, 1317 Sodražica, 
• Peter Ogrinc, Prvomajska 24, 1317 Sodražica, 
• Darja Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica. 

 
 
AD/6 Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija –    
            zahod. 
 
Obrazložitve k tej točki je podala Darja Vetrih, župan pa je natančneje povzel reorganizacijo 
CSD ter dodal, da lahko le upamo, da bomo imeli kaj moči pri zastopanju interesov lokalne 
skupnosti. Zvone Janež je obrazložil predlog sklepa KMNVVI. Župan je dodatno pojasnil, na 
podlagi česa je kandidatka predlagana. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Občinski svet Občine Sodražica imenuje za predstavnico v svet lokalnih skupnosti 
CSD Osrednja Slovenija – zahod Darjo Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica. 
 
 
AD/7 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
Osnovne naloga Sveta za preventive in vzgojo v cestnem prometu je predstavila Darja 
Vetrih. Obrazložila je tudi, na kakšen način so člani sveta imenovani. Predlog je povzel tudi 
župna,  Zvone Janež pa je podal predlog sklepa KMNVVI.  
Razpravljala sta: Karmen Kordiš, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P: 
 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sodražica se imenujejo: 
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• Marjan Cimprič, PP Ribnica, Gorenjska cesta 7, Ribnica, 
• Simona Štupica, OŠ Sodražica, Cesta Notr. Odreda 10, Sodražica, 
• Janez Pajnič, predstavnik JKP Komunala Ribnica, Goriča vas 11a, Ribnica, 
• Janez Zbačnik, Zamostec 65a, Sodražica, 
• Boštjan Oblak,  Herbby d.o.o., Grič c. IV/6, Ribnica, 
• Blaž Kovačič, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
• Marko Jakše, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dobrepolje, Loški Potok, 

Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica. 
 
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sodražica so 
imenovani za dobo štirih let. 

 
 
AD/8  Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Franc Krže je opozoril na bankine in brežine ob cesti v Petrincih proti Kračalom, pri zadnji 
hiši, saj ni možno odrivati snega, ko se pluži.  
Karmen Kordiš je opozorila, da je potrebno poskrbeti za umiritev prometa na cesti Na pesek. 
Ernest Pirnat je opozoril, da pri OŠ radar reagira počasi in dejansko udeleženci ne 
upoštevajo rdeče luči pri semaforju. Izpostavil je tudi na neopaznost prehoda za pešce pri 
Zdravstveni postaji ter povedal, naj bi na šolskih prevozih učenci iz Žimaric na avtobusu stali, 
predvsem na povratni vožnji. 
Arko Branko se je pozanimal, kdaj naj bi se plužil pločnik po Prvomajski. Župan odgovarja, 
da je narejen načrt, po katerem se pluži, 100% pa se ne da plužiti vsega sproti.  
Zvone Janež je podal pobudo za nadaljevanje kolesarske poti proti Podklancu, ko se bo 
delala kolesarska pot skozi Žimarice. 

 
 
AD/9  Razno 
 
Župan je povabil svetnike na koncert Aljaža in Andreja Vesela ter filharmonikov z Dunaja, ki 
bo 23. 2. 2019. 
Povedal je, da se načrtuje še izlet občinskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                               ŽUPAN: 
Darja Vetrih                  Blaž Milavec l. r. 
 
 


