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V A B I L O 
 

Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica  
(Uradni list RS, št. 32/11, 29/18) sklicujem 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica, 

ki bo v četrtek, 10. 12. 2020, ob 18. uri. 

Seja bo potekala preko videokonference. 

 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Obravnava zapisnika 12. redne seje in 3. dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 
12. redne seje in 3. dopisne seje. 

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 2. 
obravnava). 

3. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (93. člen Poslovnika). 
4. Predlog Proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (86. člen Poslovnika). 
5. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 2 

obravnava). 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih 

zemljišč (83. člen Poslovnika, skrajšani postopek). 
7. Imenovanje kandidata za sodnika porotnika. 
8. Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar. 
9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje.  
10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem. 
12. Letni program dela Občinskega sveta za leto 2021. 
13. Seznanitev – poročilo o stanju glede epidemije. 
14. Pobude in vprašanja svetnikov. 
15. Razno. 

 
 



Dodatno pojasnilo: Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) se zaradi 
epidemioloških razmer izvede seja občinskega sveta videokonferenčno (preko sistema Zoom).  Zaradi narave 
in pogojev videokonferenčne izvedbe seje se na podlagi iste določbe zakona seja občinskega sveta izvede 
brez navzočnosti javnosti in se tudi ne sme javno predvajati. Iz istega razloga in zaradi zagotovitve tekočega 
poteka seje, se pobude in vprašanja svetnikov (14. točka dnevnega reda) posredujejo pisno, vnaprej, do 
torka, 08. 12. 2020, na e-naslov darja.vertih@sodrazica.si, z naslovom Pobude in vprašanja. V skladu z 
določili tretjega odstavka 17. člena poslovnika priporočamo, da so pobude in vprašanja kratko in jasno 
postavljena. Na seji bodo župan oz. predstavniki občinske uprave podali odgovore, pred tem pa lahko svetnik 
na kratko dodatno pojasni svojo pobudo ali vprašanje. Če bodo pobude in vprašanja zahtevali kompleksnejši 
odgovor, bo odgovor kot do sedaj podan v pisni obliki naknadno. 
 

 
 

Župan Občine Sodražica 
       mag. Blaž Milavec l. r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 

 svetniki  
 občinska uprava – poročevalci 

 


