
 

 

OBČINA RIBNICA 
Občinski svet 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, Telefon: 01/ 837 20 00 
Faks: 01/ 836 10 91, E-pošta: obcina@ribnica.si 

 
Številka: 900-14/2014 
Datum: 15.12.2017  
 

Z A P I S N I K 
 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 14.12.2017, ob 18.00 uri v sejni sobi 
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.  
 
Prisotni člani Občinskega sveta: Samo Pogorelc, Luka Ilc, Jana Peteh, Domen Češarek, Jože Tanko (Slatnik), 
Breda Lovšin, Lidija Šmalc, Hermina Oberstar, Jože Tanko, Miha Klun, Sabina Vučemilović, Matej Šilc, Janez 
Tanko in Aleš Hoge. 
 
Odsotnost so predhodno opravičili: Karin Kočevar, Franc Dejak, Igor Jamnik, Karin Kočevar 
Seje se ni udeležil Robert Šmalc. 
 
Ostali prisotni: 

• predstavniki Občine Ribnica: Jože Levstek, Lea Divjak Radivojević, Metka Tramte in Ana Lesar 
Oražem 

• Darja Šilc in Petra Mate, Vrtec Ribnica 
• Dr. Andrej Makovič s študenti, Fakulteta za arhitekturo 
• Polona Kren, Realis d.o.o. 
• Antun Gašparac, Hydrovod d.o.o. 
• mediji: Marko Modrej, Milan Glavonjič in Mojca Leskovšek Svete 

 
 
Na podlagi liste prisotnih je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 15 članov Občinskega sveta, da je 
sklepčnost zagotovljena in lahko nadaljujejo z delom.  
 
Župan je pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta. 

1.  Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta 
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 – hitri postopek 
3. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava 
4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ribnica, 1. 

obravnava 
5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica – skrajšan postopek 
6. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica – 

skrajšan postopek 
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Ribnica  
8. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar – marec 2018 
9. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica  
10. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo 

na parc. št. 3242/325, 3242/326, 3242/327, 3242/328, vse k.o. Prigorica 
11. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo 

na delu parc. št. 929/6, k.o. Ribnica 
12. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
13. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janez Oražma Ribnica za namen nabave 

novega reševalnega vozila 
14. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018 
15. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja LN Ko_13- del –širitev in sanacija 
kamnoloma v Kotu (dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
kamnolom Kot I. (Rigler) in Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe 
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posegov na varovana območja in na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica – spremembe št. 2 (krajše SD OPN 2) 

16. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti 
17. Seznanitev s projektom SO RI KO 
18. Pobude, vprašanja in predlogi članov OS 

 
Župan je prisotne seznanil, da umika 5. točko dnevnega reda »Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Ribnica v 1. obravnavi«. 
 
Luka Ilc je podal predlog in obrazložitev za umik 3. točke dnevnega reda »Odlok o proračunu Občine Ribnica 
za leto 2018, 1. obravnava«. 
 
V razpravo o umiku 3. točke dnevnega reda so se vključili Miha Klun, Luka Ilc, Janez Tanko, Jože Levstek, 
Sabina Vučemilović, Samo Pogorelc in Aleš Hoge.  
 
Med razpravo je župan izrekel Janezu Tanku 1. in 2. opomin ter odvzem besede do konca seje, prav tako je 
bil med razpravo izrečen 1. opomin Luki Ilcu in Samu Pogorelcu. 
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje o predlogu, da se 3. točka dnevnega reda »Odlok o proračunu 
Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava« umakne z dnevnega reda. 
 
Predlog za umik 3. točke dnevnega reda ni bil izglasovan (6 za, 7 proti). 
 
V nadaljevanju je Miha Klun podal predlog in obrazložitev za umik 10. točke dnevnega reda »Sklep o 
dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo na parc. št. 
3242/325, 3242/326, 3242/327, 3242/328, vse k.o. Prigorica«. 
 
Obrazložitev glasu je podal Luka Ilc. 
 
Župan je predlagal glasovanje o predlogu za umik 10. točke dnevnega reda. 
 
Luka Ilc je predlagal ugotavljanje sklepčnosti. 
 
(sejo so med glasovanjem ob 18.24 zapuščali: Jana Peteh, Samo Pogorelc, Luka Ilc, Aleš Hoge, Janez 
Tanko in Matej Šilc) 
 
Rezultat glasovanja: za umik 10. točke je glasovalo 6 članov OS, 2 sta glasovala proti.  
 
 
Na predlog Mihe Kluna so vabljeni predstavniki Fakultete za arhitekturo predstavili projekt »Športni park 
Ribnica«, direktor podjetja Hydrovod d.o.o. pa je seznanil s projektom SO RI KO. 
 
Predstavitve so se zaključile ob 19.10 uri. 
Župan je podal ugotovitev, da je na seji prisotnih 8 članov občinskega sveta in seja ni več sklepčna in sejo 
zaključil. 
 
 
Zapisala: 
Metka Tomšič 
 
           Jože Levstek 
                župan 
     


