
 

 

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: 3.1.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
8. izredne seje Občinskega sveta Občine Ribnica, ki je bila v četrtek, 28.12.2017, ob 18.00 uri v sejni sobi 
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3.  
 
Prisotni člani Občinskega sveta:  Jana Peteh, Samo Pogorelc, Luka Ilc, Domen Češarek, Jože Tanko (Slatnik), 
Lidija Šmalc, Jože Tanko, Miha Klun, Sabina Vučemilović, Matej Šilc, Robert Šmalc, Franc Dejak, Igor Jamnik, 
Karin Kočevar (do 19.00 ure), Janez Tanko in Aleš Hoge. 
 
Odsotnost so predhodno opravičili Alojz Marn, Breda Lovšin in Hermina Oberstar.  
 
Ostali prisotni: 

• predstavniki Občine Ribnica: Jože Levstek, Darko Lavrič, Brigita Košmrlj in Lea Divjak Radivojević 
• Tina Mate, Vrtec Ribnica 
• Polona Kren, Realis d.o.o. 
• Majda Vrh, Center za socialno delo Ribnica  
• mediji: Marko Modrej in Milan Glavonjić   
• zainteresirana javnost  

 
 
Na podlagi liste prisotnih je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 16 članov Občinskega sveta, da je 
sklepčnost zagotovljena in lahko nadaljujejo z delom.  
 
Župan je pozdravil vse prisotne in podal obrazložitev sklica 8. izredne seje Občinskega sveta in sicer: 
Na izredni seji, sklicani dne 21.12.2017, sem prejel dve novi zahtevi za izredni seji s popolnoma identičnimi 
točkami in celo identično obrazložitvijo. Razlika med njima je zgolj v tem, da 8 predlagateljev zahteva sejo s 
krajšim dnevnim redom, skupina 5 predlagateljev pa z daljšim, pri čemer se točke in obrazložitve, ki jih 
zahtevata obe skupini, v celoti prekrivajo.  
Iz razloga racionalnosti na podlagi 3. odstavka 32. člena Poslovnika o delu občinskega sveta, 
sklicujem izredno sejo s sledečim dnevnim redom: 
1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 – hitri postopek 
2. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1- obravnava 
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica – 1. obravnava 
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar – marec 2018 
5. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica  
6. Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo  
             uveljavitvijo na delu parc. št. 929/6, k.o. Ribnica 
7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
8. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica za   
             namen nabave novega reševalnega vozila 
9. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018 
 
 
Župan je prisotne seznanil, da nima predloga za umik točk z dnevnega reda. 
 
Luka Ilc je predlagal, da se najprej obravnavajo točke dnevnega reda skupine predlagateljev, ki je prva vložila 
zahtevo za sklic izredne seje, v nadaljevanju pa točke, ki jih je predlagala druga skupina predlagateljev ter v 
nadaljevanju podal zahtevo, da Statutarno pravna komisija ugotovi pravilnost sklica izredne seje v skladu s 
poslovnikom.  
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Župan je pojasnil, da je pravilnost sklica izredne seje potrdila pravna služba Občine Ribnica.  
 
V nadaljevanju so o sklicu izredne seje razpravljali: Samo Pogorelc, Luka Ilc, Miha Klun, Aleš Hoge, Janez 
Tanko, Jože Tanko, Lidija Šmalc, Jože Tanko (Slatnik) in Igor Jamnik. 
 
Lidija Šmalc je podala predlog z obrazložitvijo za umik 8. točke dnevnega reda »Soglasje k zadolžitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica za namen nabave novega reševalnega vozila«. 
 
Luka Ilc je opozoril, da na podlagi mnenja KPK in tolmačenja ZIntPK članica OS Lidija Šmalc v skladu z 27. 
členom tega zakona ne sme razpravljati in niti odločati o zadevah, ki zadevajo zavod, katerega direktorica je.  
 
(op. zapisnikarice: ob 19.00 uri sejo zapustila Karin Kočevar) 
 
Miha Klun je pojasnil, da umik točke v skladu z 29. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta ni možen, 
predlog za umik točke lahko poda le predlagatelj dnevnega reda. Predlagal je, da se seja nadaljuje po 
predloženem dnevnem redu.  
 
V nadaljevanju je župan seznanil s predlogom za obravnavo 3. točke dnevnega reda »Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica« po skrajšanem postopku. 
 
 
1. točka dnevnega reda: 
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 – hitri postopek 
 
Obrazložitev je podal Darko Lavrič.  
Nivo prvotno predvidenih prihodkov za leto 2017 v znesku 9,741.976 € se povečuje na novo ocenjeno višino 
9,775.481 €. S predlogom rebalansa proračuna se torej prihodki povečujejo za 33.505 € oz. za 0,3%.  
Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - odstopljeni vir občinam, ki je načrtovana v višini 
5,216,580 EUR in predstavlja s predlogom rebalansa 53,36% vseh predvidenih prihodkov leta 2017. Izračun 
temelji na znesku povprečnine, ki je za leto 2017 določena z novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 
2017 in 2018 (v nadaljevanju ZIPRS1718-A) (Ur. List št. 33 z dne 30.06.2017), in znaša 533,50 € na 
prebivalca. V prej veljavnem ZIPRS1718 je bila povprečnina določena v višini 530 €. S predlogom rebalansa 
proračuna se torej odstopljeni vir dohodnine zmanjšuje za 7.950 €, povečuje pa se finančna izravnava in sicer 
v višini 42.700 €. 
Odstopljeni vir dohodnine po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov 
države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.  
Zneski prihodkov po veljavnem proračunu so enaki zneskom po sprejetem proračunu, saj so se  
prerazporeditve sredstev nanašale zgolj na odhodkovno stran (posebnega dela) proračuna. 
Nivo skupnih predvidenih odhodkov za leto 2017 € se s predlogom rebalansa proračuna znižuje iz prvotno 
ocenjenih 9,935.326 €  na novo ocenjeno višino – 9,917.993 €. Zmanjšanje odhodkov je minimalno - za 
17.330 € oz. za 0,2%. Spremembe so po posameznih skupinah odhodkov v okviru ekonomske klasifikacije 
naslednje: Tekoči odhodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 2.499.046 €, kar je v 
primerjavi z veljavnim proračunom za 4,2% oz. 100.830 € več, tekoči transferi so s predlogom rebalansa 
proračuna ocenjeni na višino 3,246.213€, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 0,4% oz. 12.209 € 
več, investicijski odhodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 3,985.438€, kar je v 
primerjavi z veljavnim proračunom za 3,2% oz. 131.669 € manj, investicijski transferi so s predlogom 
rebalansa proračuna ocenjeni na višino 187.300 €, kar je 1.300 € več v primerjavi z veljavnim proračunom. 
Povečanje se nanaša na dvig zneska, namenjenega sofinanciranju izgradenj malih čistilnih naprav. 
 
S sklepom Odbora za finance je seznanil predsednik odbora Miha Klun. 
 
V razpravi, v katero so se vključili Luka Ilc, Darko Lavrič in Samo Pogorelc. 
Luka Ilc je podal pobudo, da se do naslednje seje pripravi seznam pravdnih postopkov zoper občino oz. 
seznam tožb in izvensodnih poravnav. 
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Samo Pogorelc je predlagal, da se pristopi k ureditvi javne razsvetljave v občini na podlagi že izdelanega 
projekta. Hkrati je zaprosil, da se mu predloži specifikacija oz. dokumentacija (sklep sodišča z vso 
specifikacijo, stroški za zaposlenega do 8.12.2017 ter izpise plačilnih list do 8.12.2017) za bivšega vodjo 
ŠCR.  
 
Po razpravi je bil z večino glasov (9 za, 6 proti) sprejet  
 

S K L E P : 
 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 po hitrem postopku.  
 
 
2. točka dnevnega reda: 
- Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018, 1. obravnava 
 
Obrazložitev je podal Jože Levstek. 
Poslovnik občinskega sveta naše občine predvideva sprejem odloka o proračunu v dveh obravnavah. V prvi 
obravnavi vam v proceduralnem postopku sprejemanja proračuna predstavljamo vsebino gradiva, ki je v 
skladu s zakonskimi predpisi obvezna pri sprejemanju tovrstnega odloka.  
Začetki priprave proračuna 2018 kot tudi načrta razvojnih programov segajo v mesec september letošnjega 
leta, ko smo k pripravi finančnih načrtov povabili vse javne zavode in javna podjetja, saj ti porabniki 
predstavljajo kar dobrih 17% proračunskega denarja. Sama priprava proračuna se je tekom jesenskih 
mesecev zavlekla predvsem zaradi projekta SORIKO, saj s strani koordinatorja nismo pridobili dovolj 
natančne ocene predvidene realizacije in s tem celotne finančne konstrukcije projekta za leto 2018. Projekt v 
proračunu predstavlja kar 22% celotnega proračuna. 
Poleg obveznih zakonskih nalog, ki so naložene občini s strani države, Občina Ribnica za leto 2018 planira 
kar nekaj pomembnih investicijskih projektov za našo občino. Občina bo še naprej aktivno sodelovala na 
aktivnostih, povezanih s pridobivanjem ustreznih sofinanciranj investicijskih projektov, vendar pa se je 
potrebno pri vsem skupaj zavedati, da investicijskih projektov brez lastne udeležbe ni mogoče izpeljati. Tu 
lahko nastane problem. Kot ste lahko seznanjeni, letošnji proračun, za katerega lahko brez kančka slabe vesti 
rečemo, da je eden najbolj investicijsko naravnanih proračunov občine v zadnjih letih, predvideva kar dobrih 
53% proračuna za investicije. V kolikor vsi skupaj želimo doseči izpeljavo proračuna 2018 po začrtanem 
planu, brez prodaje nepremičnega premoženja ne bo šlo. V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem glavno postavko predstavlja prodaja Ideal Centra. V kolikor do njegove prodaje ne pride ali se 
spoštovane svetnice in svetniki s to namero ne strinjate, bo potrebno proračun do druge obravnave odloka 
ustrezno prilagoditi in/ali preučiti še kakšne druge možnosti. Ravno tako bo potrebno do druge obravnave 
odloka spremeniti oz. dopolniti načrt prodaje nepremičnega premoženja.  

 
Na posamičnih odborih smo podrobno obravnavali problematiko in zastavljene plane iz posameznega 
področja, kar nekaj je bilo podanih tudi konkretnih predlogov za dopolnitev proračuna kot takega. O teh 
predlogih bom skupaj z občinsko upravo opravil dodatne analize in v kolikor bodo rezultati le-teh upravičevali 
uvrstitev v proračun, to tudi upošteval pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna v drugi obravnavi odloka. 
 
Za naslednje proračunsko leto predvidene naslednje večje aktivnosti na investicijskem področju: Sanacija in 
širitev regionalnega vodovoda Sodražica, Ribnica, Kočevje, Komunalno urejanje - OC Ugar, Ureditev G2 - 
106 (Špar-Mol-Inles), izgradnja kanalizacijskega sistema v Gornjih Lepovčah, nadomestne ceste Ortnek, 
cesta G.Lepovče, obnova vrtnarske ulice v Ribnici, obnova vrtnarske ulice v Ribnici, nadomestne ceste 
Ortnek, cesta G.Lepovče, izgradnja kanalizacijskega sistema v Gornjih Lepovčah, najemnine športnih 
objektov -LEASING ŠCR, izgradnja športnega igrišča v Nemški vasi, investicije in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest in prometna signalizacija, obnova mostu čez Bistrico, investicije in investicijsko vzdrževanje 
komunalne infrastrukture-(poslovni najem), izdelava OPPN - Ri-24-Industrijska cona Lepovče, investicije in 
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, podporni zid ob lokalni cesti LC 352181-Škarpa Rakitnica, 
izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP,PGD,PZI), športno igrišče v Dolenji vasi, rekonstrukcija mostu v 
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Dolenji vasi (Lipovec), investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj, 
poplavna študija, čistilna naprava Dolenja vas, izgradnja javne razsvetljave v Gornjih Lepovčah, izdelava 
OPPN-Ri_3 Športno rekreacijski kompleks Ugar, severna servisna cesta - Inles - MOL (IP, OPPN), nakup 
zemljišč, ureditev ceste in cestne infrastrukture Sv. Križ-Breže, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih 
objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…), prostorski dokumenti (Izdelava OPN, OPPN), nakup 
opreme, investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, opremljanje enot in služb civilne zaščite, 
širokopasovno omrežje naslednje generacije občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in 
Sodražica in skupna občinska uprava-MIR. 
V kolikor bi vsako proračunsko postavko, ki vsebuje izdatke za investicijske namene opredelili kot samostojen 
projekt, bi lahko ugotovili, da je občina Ribnica pripravljena na začetek, nadaljevanje oz. zaključek kar 33 
projektov v naslednjem letu. 
Proračun naše občine za leto 2018 presega 11 mio EUR izdatkov, delež proračuna za investicijski del tako 
znaša 53%, za tekočo porabo 47% . Transferni prihodki so v proračunu planirani v višini slabih 3,6 mio EUR 
in predstavljajo slabih 32% vseh prihodkov. V proračunu je predvideno tudi zadolževanje v višini 840.000 €. 
Zakonodaja na tem področju dopušča občinam zadolževanje zgolj za investicije. 
Občina z razvojno usmerjenim proračunom želi s smelo vizijo in načrti za leto 2018 zagotoviti: 
- raznoliko, uspešno in razvijajoče gospodarstvo v občini 
- ugodne socialne, izobraževalne, društvene, športne in kulturne razmere oz. pogojev za delovanje 
- uspešno in učinkovito izvajanje nalog nadzorne, organizacijske in zakonske narave. 
 
S sklepom Odbora za gospodarstvo je seznanil Jože Tanko. 
Sklep Odbora za finance je predstavil Miha Klun. Odbor za finance predlaga občinskemu svetu sprejem 
Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 v prvi obravnavi, pri čemer se predlaga, da se do 2. 
obravnave odloka predlog proračuna spremeni tako, da: 
- se stavba Ideal centra ne predvidi za prodajo, temveč se v proračunu za leto 2018 zagotovijo sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije preureditve tega objekta za potrebe lokalne skupnosti in da se izvedba 
projekta preureditve Ideal centra v letu 2019 financira iz prodaje obstoječega občinskega premoženja. 
 
Razpravljali so: Robert Šmalc, Luka Ilc, Samo Pogorelc, Aleš Hoge, Jože Tanko, Darko Lavrič in Miha Klun. 
 
Robert Šmalc je predlagal umestitev komasacije kmetijskih zemljišč v Brežah v Odlok o proračunu Občine 
Ribnica za leto 2018 v 1. obravnavi. V nadaljevanju je predlog tudi obrazložil.  
 
Samo Pogorelc je zaprosil za pisni odgovor, ali je bila narejena cenitev Ideal centra v Ribnici, katero podjetje 
je cenitev naredilo in na podlagi česa je bila narejena. 
 
Aleš Hoge je glede na vsebino razprave o umiku točke 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 na 15. redni seji OS predlagal, da se točka umesti na dnevni red naslednje seje OS. 
 
Jože Tanko je zaprosil za magnetogram 15. redne seje v delu, ki se nanaša na umik in razpravo o umiku 
točke 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. 
V nadaljevanju je podal predlog, da se Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 v 1. obravnavi s 
podanimi predlogi sprejme in s tem omogoči, da se lahko začnejo investicije, za katere je potrebno pristopiti 
partnersko z drugimi soinvestitorji. 
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje o predlogu sklepa Odbora za finance. 
 
Luka Ilc je podal zahtevo, da Statutarno pravna komisija na svoji naslednji seji prouči pravilnost odločanja v 
skladu s poslovnikom glede na to, da sklep Odbora za finance ni bil posredovan z gradivom za 8. izredno sejo 
občinskega sveta. 
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Predsednik Odbora za finance Miha Klun je pojasnil, da so člani občinskega sveta sklep Odbora za finance 
prejeli na 15. redni seji občinskega sveta 14.12.2017. 
 
Jože Tanko je predlagal, da občinski svet najprej glasuje o predlogu sklepa Odbora za finance, Odbora za 
kmetijstvo, predlogu za umestitev komasacije kmetijskih zemljišč v Brežah ter o Odloku o proračunu Občine 
Ribnica za leto 2018 v 1. obravnavi. 
 
Po razpravi je župan predlagal glasovanje o naslednjem 
 

S K L E P U : 
 
1. Začne se komasacija na kmetijskih zemljiščih na področju Brež.     
    (14 za) 
 
2. Odbor za finance predlaga Občinskemu svetu Občine Ribnica sprejem Odloka o proračunu Občine Ribnica    
    za leto 2018 – prva obravnava, pri čemer se predlaga, da se do 2. obravnave odloka predlog proračuna   
    spremeni tako, da: se stavba Ideal centra ne predvidi za prodajo, temveč se v proračunu za leto 2018   
    zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije preureditve tega objekta za potrebe lokalne   
    skupnosti in da se izvedba projekta preureditve Ideal centra v letu 2019 financira iz prodaje obstoječega  
    občinskega premoženja. 
    (14 za) 
 
3. Odbor za kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Ribnica, da sprejme Odlok o proračunu Občine   
    Ribnica za leto 2018 v prvi obravnavi. Hkrati Odbor za kmetijstvo predlaga,  
    - da se v proračunu za leto 2018 zagotovi enaka višina sredstev za neposredna plačila v kmetijstvu kakor  v   
    letu 2017, torej 45.000 EUR, 
    - da se podpre tudi delovanje društev na področju kmetijstva in da se v okviru proračuna za leto 2018 za ta   
    namen zagotovijo dodatna sredstva.  
    (15 za) 
 
4. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 v 1. obravnavi. 
    (6 za, 7 proti – sklep ni sprejet)  
 
 
3. točka dnevnega reda: 
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica – skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podala Polona Kren. 
Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za okolje in prostor sta v letošnjem letu pozvala k zakonski uskladitvi 
odlokov o nadomestilu več kot 100 občin. Skupaj z Ministrstvom za javno upravo pa so ministrstva podala tudi 
sistemska priporočila za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki naj bodo 
upoštevane pri vsebinski pripravi novega odloka. Kot navedeno v sistemskih priporočilih Ministrstev, so 
razlogi, ki narekujejo prevetritev obstoječega sistema nadomestila, potreba po spremembah in izboljšavah 
sistema NUSZ, ki je razvidna iz rezultatov analiz s tega področja. Občine imajo še veliko rezervo za 
povečanje priliva prihodkov v občinske proračune ter hkrati lahko poskrbijo za stabilnost lastnega financiranja 
iz tega vira. 
Ministrstva bodo v smislu izboljšanja sistema odmere NUSZ v prehodnem obdobju - do sprejema novega 
davka na nepremičnine -  izvajala nadzorstvo državnih organov nad zakonitostjo dela organov občin.. 
 
S predlagano spremembo tekstualnega dela Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Ribnica je seznanila Lea Divjak Radivojević, in sicer da se spremeni 3. odstavek 8. člena tako, da se po 
novem glasi:   
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»Stanovanjski in poslovni namen se odmerita tudi za druge stavbe, ki niso uvrščene v nobeno od skupin iz 
prvega odstavka tega člena, če se ugotovi, da se del stavbe uporablja za stanovanjski ali poslovni namen. V 
tem primeru se določijo točke glede na ugotovljen namen uporabe iz tabele iz drugega odstavka tega člena.«  
 
Razprave ni bilo. 
 
Z večino glasov je bil sprejet  
 

S K L E P : 
 
1. Spremeni se  3. odstavek 8. člena tako, da se po novem glasi:   
   »Stanovanjski in poslovni namen se odmerita tudi za druge stavbe, ki niso uvrščene v nobeno od skupin iz   
   prvega odstavka tega člena, če se ugotovi, da se del stavbe uporablja za stanovanjski ali poslovni namen.  
   V tem primeru se določijo točke glede na ugotovljen namen uporabe iz tabele iz drugega odstavka tega  
   člena.« 
   (14za) 
2. Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica v 1. obravnavi. 
    (14 za) 
 
Župan je odprl razpravo v 2. obravnavi. 
 
Razprave ni bilo.  
Z večino glasov (14 za) je bil sprejet  
 

S K L E P : 
 
Sprejme se  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica. 
 
 
Župan je ob 20.35 uri v skladu s 46. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica odredil 15 
minutni odmor.  
 
Seja se je nadaljevala ob 20.50 uri. 
 
 
4. točka dnevnega reda: 
- Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar – marec 2018 
 
Obrazložitev je podal Darko Lavrič.  
 
Občinski svet se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar – marec 
2018. 
 
 
5. točka dnevnega reda: 
- Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica 
 
Obrazložitev je podala Tina Mate.  
Zakon o vrtcih določa, da cene programov, na predlog vrtca določi pristojni organ občine ustanoviteljice. 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, opredeljuje, da se 
uskladitev cen opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov, oz. tudi v vmesnem obdobju, če se 
bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.    
Vrtec Ribnica je na podlagi določb Zakona o vrtcih pripravil nov izračun cene programov v vrtcu in jih 
ustanovitelju, Občini Ribnica, predlaga v potrditev.  
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Osnovni razlogi za povečanje cen programov so porast stroškov dela zaradi napredovanj v javnem sektorju v 
letu 2017, porast drugih stroškov dela (regres, prehrana, nadomestila plač, dodatno pokojninsko zavarovanje 
– sprememba premijske lestvice glede na starost zaposlenih), odprava plačnih anomalij na delovnih mestih, ki 
so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, porast materialnih stroškov (komunalne storitve, vodarina, 
ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta in druge opreme) in spremenjena struktura oddelkov (več jasličnih 
skupin).  
 
Po razpravi, v katero so se vključili Samo Pogorelc, Tina Mate, Luka Ilc in Jože Levstek.  
Samo Pogorelc je zaprosil, da Vrtec Ribnica ali Oddelek za družbene dejavnosti poda podatek, kaj s 
finančnega vidika pomeni ukinitev rezervacij v času počitnic. 
 
Po razpravi je bil soglasno (15 za) sprejet  
 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Ribnica sprejme Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica.  
 
 
6. točka dnevnega reda: 
- Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo uveljavitvijo na delu   
  parc. št. 929/6, k.o. Ribnica 
 
Obrazložitev je podala Lea Divjak Radivojević. 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica v 125. členu med drugim določa, da je na območjih, 
kjer je z Občinskim prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, do njegove 
uveljavitve dopustna gradnja manj zahtevnih in zahtevnih objektov, s soglasjem organa občine Ribnica, 
pristojnega za urejanje prostora. 
Investitor je preko svojega pooblaščenca dne 19.10.2017 podal vlogo za izdajo soglasja za gradnjo manj 
zahtevnega objekta – dozidavo TRGOVSKEGA OBJEKTA v območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. Dozidava trgovskega objekta je namreč predvidena na delu zemljišča parc. št. 929/6, k.o. Ribnica, ki 
se nahaja v enoti urejanja in Ri_8. V enoti urejanja Ri_8 je predvidena izdelava podrobnega prostorskega 
načrta, ki pa še ni uveljavljen. 
 
Razpravljali so: Luka Ilc, Aleš Hoge, Miha Klun, Jože Tanko, Samo Pogorelc in Lea Divjak Radivojević. 
 
Po razpravi je bil z večino glasov (14 za) sprejet  
 

S K L E P : 
 
Sprejme se Sklep o dopustnosti gradnje v območju podrobnega prostorskega načrta pred njegovo 
uveljavitvijo, na delu parc. št. 929/6, k.o. Ribnica. 
 
 
7. točka dnevnega reda: 
- Soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
 
Obrazložitev k točki je podala Majda Vrh.  
Center za socialno delo je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev zaprosil Občino Ribnica za soglasje k ceni socialno varstvene storitve - pomoč družini na domu. 
Pri pripravi predloga je upoštevano zvišanje stroškov dela po uveljavitvi Uredbe o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede, Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017, 
Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije in s tem povezanih ukrepov na področju plač, povračil in drugih prejemkov v 
javnem sektorju. Občinski svet Občine Ribnica je podal zadnje soglasje k ceni storitve 9.3.2017 in znaša od 
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1.3. 2017 dalje za uporabnika 5,00 EUR na uro. Cena je izhajala iz naslednjih stroškov storitve: v celotnih 
stroških storitve t.j. 18,21 EUR na uro je znašala subvencija občine 13,21 EUR. 
 

Razprave ni bilo. 
Z večino glasov (14 za) je bil sprejet 
 

S K L E P : 
 
1. Občinski svet občine Ribnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve - pomoč družini na domu v 

višini 19,24 EUR na uro, pri čemer Občina Ribnica subvencionira storitev v višini 13,74 EUR na uro. 
Cena storitve za uporabnika znaša 5,50 EUR na uro.  

2. Cena storitve pomoč družini na domu se uporablja od 1.1.2018 dalje. 
3. Od 1.1.2018 se mesečne obveznosti med občinama delijo po dejansko opravljenih urah pri uporabnikih iz 

posamezne občine. 
 
 
8. točka dnevnega reda: 
- Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica za namen nabave   
  novega reševalnega vozila 
 
Lidija Šmalc je ponovno pojasnila razloge za umik te točke dnevnega reda in predlagala, da se sredstva, 
namenjena za nakup novega reševalnega vozila, nameni za druge potrebne investicije. 
 
Razpravljali so: Luka Ilc, Jože Tanko, Miha Klun, Samo Pogorelc, Aleš Hoge in Igor Jamnik. 
 
Luka Ilc je podal zahtevo, da Statutarno pravna komisija in pravna služba Občine Ribnica proučita in pridobita  
mnenja k tolmačenju 27. člena ZIntPK. 
 
Luka Ilc je podal tudi predlog, da se potrdi predlagani sklep, sredstva pa namenijo nakupu nujne medicinske 
opreme. 
 
Župan je v razpravi podal predlog, da se potrdi predlagani sklep in s tem omogoči nakup dodatnega novega 
reševalnega vozila. 
 
Po razpravi je bil z večino glasov (14 za) sprejet  
 

S K L E P : 
 
Občinski svet občine Ribnica daje soglasje k zadolžitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma 
Ribnica za namen nabave novega reševalnega vozila do višine 183.840,58 €. 
 
 
9. točka dnevnega reda: 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018 
 
Miha Klun je je predlagal, da se obravnava in odloča o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Ribnica za leto 2018 s tem, da se iz načrta izloči prodaja Ideal centra. 
 
Luka Ilc je podal zahtevo, da pravna služba poda mnenje o skladnosti predloga s Poslovnikom o delu 
Občinskega sveta Občine Ribnica in Statutom Občine Ribnica. 
 
V nadaljevanju je župan predlagal glasovanje o predlogu Mihe Kluna. 
 
Z večino glasov je bil sprejet  
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S K L E P : 

1. 
Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2018 s tem, da se iz načrta   
    izloči prodaja Ideal centra. 
   (15 za) 
 
2. 
1. Občinski svet Občine Ribnica sprejema Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 
2018, ki zajema: 
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
I. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
II. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
- Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
I. Načrt pridobivanja premičnega premoženja 
II. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem 
 
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel župan ali od njega 
pooblaščena oseba. 
 
3. Občinski svet pooblašča župana Občine Ribnica za sklenitev pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018, vendar največ v višini 20% skupne vrednosti 
posameznih načrtov.  
 
4. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2018. 
(8 za, 4 proti) 
 
Luka Ilc je v skladu s poslovnikom podal predlog, da se o sklepih glasuje posamezno. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.20 uri. 
 
Seja je bila v skladu z določbo 64. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica zvočno snemana. Zvočni zapis seje se 
hrani v dosjeju seje, skupaj z zapisnikom in gradivom seje.  
 
Zapisala: 
Metka Tomšič  
             Občinski svet Občine Ribnica  
              Jože Levstek, župan  
 
 
 


