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Številka: 900-1/18 
Datum: 14. 12. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 13. 12. 2018, ob 

19. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Zvonko Janež, Evgen Zajc, Franc Krže, 
Branko Arko, Ernest Pirnat, Zdenka Lušin 
 
Odsotna članica: Karmen Kordiš 
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih 
 
Ostali prisotni:  
 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. Prisotnih je bilo osem članov. 
Predstavil je predlagani dnevni red in ga dal na glasovanje. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018 
2. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019  

- seznanitev 
3. Program dela občinskega sveta v letu 2019 

 
 
 
AD/1 Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018 
 
Župan Blaž Milavec je v začetku predstavil, kaj je to proračun, odlok o proračunu in rebalans 
Občine, saj je v novem mandatu Občinski svet prvič obravnaval tovrsten dokument. Povedal 
je, kdaj je bil Odlok o proračunu občine Sodražica za leto 2018 sprejet. Obrazložil je, da je 
bila praksa, da se je zaradi lažje organizacije dela sprejemal dvoleten proračun. Obrazložil je 
prihodkovni in odhodkovni del proračuna, pri čemer je izpostavil najpomembnejše vire 
prihodkov ter tekoči in investicijski del odhodkov. Obrazložil je tudi posebni del proračuna ter 
povedal, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov, kadrovski načrt in načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem.  
Povedal je tudi, da gre za obravnavo 2. rebalansa odloka za leto 2018 ter predstavil razloge 
za sprejem le-tega. Predlagal je, da se sredstva znižujejo za cca 1 mio EUR, in sicer tako na 
prihodkovni kot odhodkovni ravni. Povedal je, da smo zaznali tudi nižje davčne prihodke kot 
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minulo leto, na kar občina nima kaj dosti vpliva. Obrazložil je, da so bili pri kapitalskih 
prihodkih predvidene prodaje zemljišč, kar pa ni bilo realizirano, saj ni bilo interesa na trgu za 
nakup. Pri transfernih prihodkih se sredstva zmanjšajo zaradi ne realizacije projekta 
agromelioracija in širokopasovna omrežja. Povedal je, da smo sredstva za agromelioracijo 
sicer dobili, vendar bo realizacija padla v leto 2019, kljub temu, da projekt že teče. Glede 
širokopasovnega omrežja je obrazložil, da se je Občina Sodražica povezala s sosednjimi 
občinami, vendar, zaradi neobičajnih pogojev razpisa, se upravičeni prijavitelji (podjetja) niso 
prijavili na ta razpis. Najavljeno je, da bo razpis ponovljen v naslednjem letu. 
Obrazložil je tudi odhodkovni del. Predlagal je, da se tekoči odhodki znižajo le za manjši del, 
sicer pa gre za prerazporeditve med postavkami; nekateri stroški pa so se prolongirali v 
naslednje leto. Glavnina znižanja je na investicijskih odhodkih, ravno zaradi ne realizacije na 
prihodkovnem delu (agromelioracija, širokopasovno omrežje). Povedal je, da pa so se 
sredstva na projektu SORIKO povečala za dobrih 40%, tako na prihodkovni kot odhodkovni 
strani. Obrazložil je, da je projekt SORIKO 4-leten, zaključek je predviden v letu 2019. Letos 
se je nadoknadilo z deli, s katerimi se je zamujalo vse od leta 2016. Ob tem se je druge 
investicije ustavilo ali se je znižala realizacija. 
Obrazložil je, zakaj se Odlok obravnava po postopku, ki je predviden za izredne sej, 
dokument je nujno potrebno sprejeti, tako da se ga bo lahko realiziralo še v letošnjem letu.  
Razpravljali so: Franc Krže, ki se je pozanimal glede umestitve vrtine na Gori v NRP, Andrej 
Pogorelc, ki se je dodatno pozanimal, kaj naj bi bilo z razpisom za  širokopasovna območja, 
in župan Blaž Milavec, ki je podal odgovora. 
Soglasno sprejet naslednji  

 
S K L E P: 

 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018. 
 
 
 
AD/2 Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 

2019 - seznanitev 
 
Župan je pojasnil, da Občina ne more poslovati brez sprejetega proračuna. Dokler proračun 
ni sprejet, lahko Občina posluje na podlagi Sklepa o začasnem financiranju, ki je narejen na 
podlagi 1. tromesečja predhodnega leta, za katerega se sklep sprejema. Pojasnil je, da sklep 
sprejme župan, po tem, ko ga je obravnaval občinski svet. Povedal je tudi, da je proračun za 
leto 2019 v pripravi ter da se načrtuje, naj bi bil sprejet do konca februarja 2019. 
Razpravljali so: Ernest Pirnat, Blaž Milavec, Darja Vetrih Andrej Pogorelc. 
 
Ugotovitev: Občinski svet je seznanjen s sklepom o začasnem financiranju Občine 
Sodražica v obdobju januar – marec 2019. 
 
 
 
AD/3 Program dela občinskega sveta v letu 2019 
Župan je predstavil predlagani načrt dela Občinskega sveta in dejal, da program dela 
predstavlja svetnikom okviren pregled, kaj in kdaj se bo obravnavalo na Občinskem svetu. 
Obrazložil je katere glavne dokumente bo v letu 2019 zagotovo potrebno sprejeti.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil prejet naslednji  
 

S K L E P 
 

Sprejem se naslednji 
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Program dela občinskega sveta v letu 2019 

 
 

1. Občinski svet sprejme naslednji program dela za leto 2019: 
 

 
Št Termin sej 

občin. sveta 
Termin sej  
del. teles 

Vsebina Vrsta 
seje 

1. četrtek,  
24. januar 

Ponedeljek, 14. ali 
torek 15. januarja 

• Osnutek proračuna za leto 
2019; 
• Imenovanje predstavnikov 
občine v nekatere javne zavode; 
• Druge tekoče zadeve 

2. redna 

2. četrtek, 
28. februar 

Ponedeljek, 18. ali 
torek 19. februar  

• Proračun za leto 2019, 
• Imenovanje predstavnikov 
občine v javne zavode, 
• Druge tekoče zadeve 

3. redna 

3. četrtek,  
25. april 

Ponedeljek, 15. ali 
torek, 16. april 

• Zaključni račun za leto 2018, 
• Poročila proračunskih 
porabnikov – 1. del, 
• Druge tekoče zadeve 

4. redna 

4. četrtek,  
13. junij 

Ponedeljek, 03. ali 
torek 04. junij 

• Opredelitev do pripomb iz 
javne razprave o noveli OPN, 
• Poročilo nadzornega odbora, 
• Poročila proračunskih 
porabnikov – 2.del, 
• Poročilo policije, 
• Druge tekoče zadeve 

5. redna 

5. četrtek,  
26. september 

Ponedeljek, 16. ali 
torek, 17. 
september 

• Polletno poročilo, 
• Podelitev nagrade in priznanj, 
• Druge tekoče zadeve 

6. redna  

6. četrtek, 
21. november 

Ponedeljek, 11. ali 
torek, 12. november 

• Osnutek dvoletnega proračuna 
občine za leto 2020 in 2021, 
• Novela OPN, 
• Druge tekoče zadeve 

7. redna 

7.  četrtek,  
12. december 

Ponedeljek, 2. ali 3. 
december  

• Proračun občine za leti 2020 in 
2021, 
• Druge tekoče zadeve 

8. redna 

 
 
Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica bo v petek, 25. oktobra. 
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2. Program dela občinskega sveta določa terminski in vsebinski načrt sklica rednih sej 
občinskega sveta ter delovnih teles (odborov in komisij), ki se na podlagi Poslovnika 
Občinskega sveta sklicujejo v okviru postopkov sprejemanja posameznih vrst aktov oz. 
Obravnav posameznih tem. 

 
3. Program dela predvideva le okvirni načrt in ne določuje zavezujočega terminskega in 

vsebinskega načrta dela občinskega sveta, saj lahko v skladu s poslovniškimi določili 
župan, enako tudi druge legitimirane osebe, sklicuje občinski svet tudi drugače kot je 
predvideno s tem programom. 

                                                               
Župan                                                                                                                    

Blaž Milavec, l.r. 
 
 
 
Župan je svetnikom podal informacijo, katere praznične prireditve bodo potekale v občini ob 
koncu leta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                               ŽUPAN: 
Darja Vetrih                  Blaž Milavec l. r. 
 


