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Številka: 900-1/18 
Datum: 28. 2. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

3. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 28. 2. 2019, ob 
18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Franc Krže, Branko Arko, Ernest Pirnat, 
Karmen Kordiš, Zdenka Lušin, Evgen Zajc (od 18.20), 
 
Odsotni član: Borut Troha 
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa 
Ostali prisotni: Petra Debeljak (do vključno 2. točke dnevnega reda) 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil, da je v začetku seje prisotnih sedem članov 
Občinskega sveta ter da je svet sklepčen. Župan je predlagal spremenjen dnevni red, in sicer 
tako, da se točka, pri kateri je sodelovala gostja Petra Debeljak, prestavi na 2. točko, ostale 
točke dnevnega reda pa se preštevilčijo. Na predlagani spremenjeni dnevni red ni bilo 
pripomb in sprejet je bil naslednji  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje. 
2. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarna Ribnica.  
3. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019. 
4. Letni program športa. 
5. Letni program kulture. 
6. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
7. Pobude in vprašanja svetnikov. 
8. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje 
 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik ter poročilo o 
realizaciji sklepov 2. redne seje. Župan je ugotovil, da so svetniki seznanjeni z realizacijo 
sklepov 2. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P: 

 
Potrdi se zapisnik 2. redne seje, z dne 24. 1. 2019. 
 
Evgen Zajc se je pridružil seji ob 18.20 uri. (op. zap.) 
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AD/2 Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarna Ribnica 
 
Darja Vetrih je podala uvodno obrazložitev in pravno podlago za podajo soglasja občine kot 
soustanoviteljice zavoda. Kandidatka za direktorico Lekarne Ribnica Petra Debeljak se je 
nato predstavila in obrazložila svojo kandidaturo oz. vizijo poslovanja Lekarna Ribnica. 
Župan je ob tem izrazil zadovoljstvo, da imamo 14. leto tudi podružnico v Sodražici, da smo 
jo občani sprejeli ter da se skladno s spremembami v Zdravstveni postaji v Sodražici, 
povečuje tudi obisk oz. promet v naši lekarniški enoti. Pozanimal se je o stališču kandidatke 
glede finančnega poslovanja podružnic. Debeljakova je poudarila, da je primarna naloga 
Lekarne, da so prebivalci oz. pacienti celovito preskrbljeni z lekarniškimi storitvami, kar 
pomeni, da si lekarniški delavec vzame čas za stranko in ji obrazloži ustrezno uporabo 
zdravil. Izrazila je željo, da bi bilo sodelovanje dobro, tako z Občino kot z enoto Lekarne v 
Sodražici. 
Župan je svetnikom predstavil stališče Občine Ribnica do lekarniških enot, ki smo ga na 
Občino prejeli v obliki sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, s katerim v Ribnici 
pričakujejo, da občine, kjer imajo lekarne enoto, pokrivajo morebitno izgubo te enote. 
Razpravljali so: Ernest Pirnat, Petra Debeljak, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, France Krže, 
Zvonko Janež. 
 
Po predstavitvi in razpravi je Petra Debeljak zapustila sejo. (Op. zap.) 
 
Zvone Janež predstavil predlog sklepa, ki ga je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P: 
 

Občinski svet Občine Sodražica soglaša z imenovanjem Petre Debeljak, mag. farm., za 
direktorico Lekarne Ribnica za naslednje mandatno obdobje, in sicer od 1. 4. 2019 do 
31. 3. 2024. 
 
 
 
AD/3 Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 
 
Župan Blaž Milavec je povzel sestavo proračuna ter povedal, da so predlog proračuna 
skladno s Poslovnikom Občinskega sveta obravnavala delovna telesa občinskega sveta, dan 
pa je bil tudi v javno obravnavo. Na podlagi razprav se pripravi dopolnjen predlog, na 
katerega se, skladno s Poslovnikom, lahko podajajo amandmaji do 3 dni pred samo sejo, na 
kateri se proračun obravnava. Nato je župan je obrazložil dopolnjeni predlog proračuna. 
Prihodki tako znašajo 3.020.750 EUR, odhodki pa 2.964.704. Obrazložil je, da pri prihodkih, 
tako kot do sedaj, prednjačijo davčni in transferni prihodki, manjši delež pa predstavljajo še 
nedavčni in kapitalski prihodki. Odhodkov je 56.043 evrov manj kot prihodkov, v primerjavi s 
preteklim letom so nižji za slabih pet odstotkov. Od odhodkov je predvideno za tekoče 
odhodke 656.691 evrov. Na področju plač se večajo stroški zaradi višje dogovorjenih plač in 
napredovanj. Izdatki za blago in storitve se malenkostno zvišujejo kot posledica višjih 
stroškov storitev ter poplačil prenesenih obveznosti. Ostalo ostane približno enako v obeh 
letih in je primerljivo z dosedanjo porabo. Tekoči transferji so v letu 2019 predvideni v 
približno istih okvirjih kot v preteklem obdobju, z rahlim povečanjem v višini slabih 3 %, kar je 
posledica predvsem dviga stroškov dela in s tem tudi storitev. Investicijski del proračuna je v 
letu 2019 visok 1.368.101 evrov in predstavlja paleto investicijskih projektov (zaključek 
projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO, Agromelioracija Gora, Avtobusna postaja Sodražica 
itd). Poleg tega se predvidevajo tudi manjši projekti (manjši odseki cest in poti, vodovodov ter 
požarne infrastrukture), nakupov zemljišč, nadaljevanje odplačila objekta (zadruga) ter 
priprave projektne dokumentacije za investicijske projekte okoljske infrastrukture 
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(Kanalizacija Sodražica II in III. faza), prometne infrastrukture (Obnova državne ceste in 
gradnja pločnikov Žimarice, Pešpot Žimarice – Sodražica, rekonstrukcija občinske ceste 
Vagovka – Kržeti), programa poplavne varnosti ter pripravo OPN. Poleg tega načrtujemo 
finančno podpreti obnove domov PGD, tokrat v Zamostcu. Investicijski transferji se načrtujejo 
v obeh letih v podobnih okvirjih kot do sedaj.  
Župan je tudi povedal, da letošnji proračun ne predvideva dodatnega zadolževanja, razen 
povratnih sredstev, ki jih na podlagi 23. člena ZFO za investicije občin namenja država. 
Predvideva pa več sredstev, skupaj 155.113 EUR, za poplačilo obveznosti preteklega 
zadolževanja, pri čemer predstavlja 106.884 EUR odplačilo dolgoročnih posojil ter 48.229 
EUR odplačilo kratkoročnega kredita iz lanskega leta, ki je bil najet za premostitev do 
prejema preostanka evropskih sredstev letos za izvedbo projekta Pokrita tržnica s strani 
državnega proračuna. 
Župan je obrazložil, da v javni obravnavi ni prispela nobena pobuda ali predlog, so pa bile na 
odborih podane določene usmeritve v smislu dopolnitev, predvsem NRP. Obrazložil je NRP, 
za tekoči mandat in vpogled za daljše obdobje do leta 2030, še posebej pa je izpostavil 
projekte, ki so bili v NRP dodani na podlagi pobud Odborov. 
Predsedniki Odborov so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na posameznih sejah, in sicer 
Karmen Kordiš je podala sklep, ki ga je sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo, Franc Krže sklep Odbora za komunalne zadeve, Evgen Zajc Odbora za družbene 
dejavnosti in Branko Arko pa sklep Statutarno pravno komisijo. 
Razpravljali so: Franc Krže, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Ernest Pirnat. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P:  
 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2019.  
 
 
AD/4 Letni program športa 
 
Darja Vetrih je povedala, da letni program športa določa, da se v Občini Sodražica v letu 
2019 zagotovi 18.000 EUR za dejavnosti izvajalcev letnega športnega programa. Od tega je 
namenjenih 1.700 EUR za interesno športno vzgojo otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom, izven obveznega izobraževalnega programa. Nosilec izvajanja te dejavnosti je 
Osnovna šola Sodražica, iz sredstev pa se sofinancirajo nacionalni programi, ki se izvajajo v 
šoli. Za kakovostni šport, s katerim se sofinancira programe z dolgoletno tradicijo v naši 
občini, v katere se vključujejo različne starostne skupine, vključno z otroci in mladino, ki jim 
zgolj rekreacija ne zadošča in na tekmovanjih dosegajo vidnejše rezultate, je predvidenih 
6.800 EUR, za športno rekreacijo starejših, ki vključuje populacijo upokojencev in starejših 
od 65 let, in ki prispeva k zdravemu načinu življenja ter ohranjanju tako fizične kot psihične 
kondicije posameznika, pa je namenjenih 500 EUR. Za organizacijo športnih prireditev, 
katerih  namen je promocija športne aktivnosti in spodbujanje čim širšega kroga prebivalstva 
k aktivnemu preživljanju prostega časa, je namenjenih 2.000 EUR, za delovanje društev in 
klubov pa 7.000 EUR. 
Predsedniki Odborov so predstavili sklepe, in sicer Karmen Kordiš je podala sklep, ki ga je 
sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Evgen Zajc je obrazložil sklep  
Odbora za družbene dejavnosti in Branko Arko sklep Statutarno pravne komisije. 
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P: 
 

Sprejme se Letni program športa za leto 2019. 
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AD/5 Letni program kulture 
 
Darja Vetrih je predstavila pravne podlage in vsebino Letnega programa kulture. Povedala je, 
da se z Letnim programom kulture določi interes lokalne skupnosti na področju zagotavljanja 
dostopnosti do kulturnih dobrin. Obrazložila je, da v Letni program sodi tudi izvajanje 
knjižnične dejavnosti, kar je sicer določeno z zakonom, ter sofinanciranje lokalnih medijev, še 
posebej pa se z letnim programom določi tudi vsebine ljubiteljske kulture. Obrazložila je tudi, 
da se sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulture razdelijo na podlagi javnega razpisa. 
Predsedniki odborov so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti. 
Predsedniki Odborov so predstavili sklepe, in sicer Karmen Kordiš je podala sklep, ki ga je 
sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Evgen Zajc je obrazložil sklep  
Odbora za družbene dejavnosti in Branko Arko sklep Statutarno pravne komisije. 
Razprave ni bilo  
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Sprejme se Letni program kulture za leto 2019. 
 
 
AD/6 Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
 
Vinko Čampa je obrazložil vloge, ki jih je obravnavala Komisija in jih podaja v obravnavo 
Občinskemu svetu. 
 
Vloga za odprodajo zemljišča parc. št. 937/4 k.o. 1622-Zamostec 
Vinko Čampa je obrazložil, da gre za ureditev ZK stanja ceste, ki je bila sicer že urejena, ta 
del ceste pa je izpadel iz takratne ureditve. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Vlagateljica brezplačno prenese zemljišče parc. št. 937/4 k.o. 16122-Zamostec na 
Občino Sodražica. Vse stroške v zvezi s pravnim poslom nosi Občina Sodražica.  
 
 
Vloga za odprodajo zemljišča parc. št. 2482/6 k.o. 1619-Sodražica, 
Vinko Čampa je obrazložil, da gre za del lokalne ceste vlogo za odprodajo zemljišča parc. št. 
2482/6 k.o. 1619-Sodražica, ki predstavlja del LC 352141 Vagovka - Travna gora ter 
obrazložil predlog sklepa.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Zemljišče parc. št. 2482/6 k.o. 1619-Sodražica se uvrsti v plan pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 

 
 
 
Vloga za odprodajo dela zemljišča parc. št. 2061/2 k.o. 1618-Vinice. 
Vinko Čampa je obrazložil, da je bila vloga že obravnavana in jo je bilo potrebno dopolniti oz. 
izvesti postopek ureditve meje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da cesta ne dopušča 
minimalnega zahtevanega koridorja 3 m širine. Zadeva se lahko uredi z mejno izravnavo, s 
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čimer se razširi koridor javne poti. Pri geodetu je preverjeno, da je ta mejna izravnava 
možna. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Zemljiškoknjižna ureditev zemljišč se uredi z izravnavo meje ali z brezplačnim 
prenosom dela zemljišča parc. št. 2061/2 k.o. 1618-Vinice na Občino Sodražica.  
 
 
AD/7 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Zvonko Janež je podal pobudo, da se postavi 2 ogledali v sami vasi zaradi varnosti. Pobuda 
bo predana Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Andrej Pogorelc je podal pobudo, da se pesem Moja Sodražica uglasbi kot himno Sodražice 
ter da se jo uporablja kot simbol Občine. 
Župan je povedal, da bo potrebno v tem primeru dopolniti oz. spremeniti Odlok o 
istovetnostih simbolih Občine Sodražica, pridobiti soglasje oz. avtorske pravice. Ernest Pirnat 
je dodal, da občinska zastava in grb nista skladna s heraldičnimi pravili ter da bi bila sočasno 
priložnost, da se ju v tem smislu spremeni. Pri tem vidi smiselnost, da se to uredi sočasno z 
izdajo monografije, tako da bi se prenovljeni simboli uporabili za tisk. O tem so razpravljali 
Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zdenka Lušin, Zvonko Janež, Ernest Pirnat.   Razprava je 
tekla v smislu, da se da simbole popraviti, jih narediti skladne s heraldičnimi pravili, vendar 
naj se jih vendarle ne bi bistveno spreminjalo, saj so v uporabi že 20 let. 
Zdenka Lušin je vprašala, ali ima Občina kakšen spominek. Župan je pojasnil, da zaenkrat 
še ne, da pa je želja oz. se načrtuje za prihodnje leto v sklopu praznovanja 800 tudi kaj 
takega. 
 
 
AD/8  Razno 
 
Župan je povedal, da bo 8. marca, ob dnevu žena, v OŠ proslava. Franc Krže pa je povedal, 
da bo 23. marca, ob materinskem dnevu, prireditev na Gori. 
Zvone Janež je predlagal, da župan prenese odsotnemu svetniškemu kolegu najlepše želje.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                               ŽUPAN: 
Darja Vetrih                  Blaž Milavec l. r. 
 
 


