Številka: 900-1/14
Datum: 25. 9. 2017
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v ponedeljek, 25. 9. 2017
ob 19. uri v sejni sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Zvonko Janež, Ernest Pirnat, Anton Matelič, Franc Krže, Karmen Kordiš,
Jože Kos, Andrej Pogorelc, Borut Troha in Miha Vesel.
Odsoten član: Miha Vesel
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa.
Ostali prisotni: Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o.
Blaž Milavec, župan, je pozdravil prisotne in pojasnil je razloge za sklic izredne seje.
Župan je ugotovil sklepčnost.
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se sprejeme dnevni red v predlagani obliki.
Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pravila o izvolitvi predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve članov
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (skrajšani
postopek, 83. člen Poslovnika).
2. Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov v času po zaprtju
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora.
3. Soglasje k predvideni gradnji bencinskega servisa LOGO v Sodražici.
4. Občinska priznanja in nagrada – predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
AD/1 Pravila o izvolitvi predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve
članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (skrajšani
postopek, 83. člen Poslovnika).
Župan Blaž Milavec je pojasnil razloge za predlog sprejema Pravil po skrajšanem postopku.
Obrazložil je pomen in delovanje Državnega sveta, način delovanja in sestavo. Povedal je,
da so člani Državnega zbora izvoljeni posredno, preko volilnih teles, ki predstavljajo različne
interese skupin, ki jih zastopajo, med njimi pa so tudi predstavniki lokalnih skupnosti. Vsaka
občina ima najmanj enega predstavnika oz. elektorja v volilnem telesu, lahko pa tudi
kandidata za člana Državnega sveta. Obrazložil je, da se način izvolitve v lokalni skupnosti
določi s pravili. Predstavil je vsebino pravil in način zbiranja predlogov, razpisa ter vodenje in
povedal, da se pravila, ki morajo biti sprejeta z 2/3 večino objavi v uradnem glasilu.
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Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, s katerim se sprejme Pravila v predlagani obliki,
in sklep je bil soglasno sprejet. Ker ni bilo dodatnih pripomb je dal isti predlog sklepa na
glasovanje še v drugi obravnavi.
V 1. in 2. obravnavi je bil tako soglasno sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet sprejme Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno
telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za
člana Državnega sveta Republike Slovenije.
AD/2 Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov v času po
zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora
Župan je predal besedo direktorju Komunale Ribnica d.o.o. Bojanu Trdanu. Trdan je
obrazložil zgodovino oz. postopek zapiranja deponije Mala Gora. Povedal je, da postopki
zapiranja deponije tečejo že od leta 2009 ter da težave za zapiranje tičijo predvsem na strani
državnih predpisov. Tako je bila leta 2016 spremenjena uredba iz leta 2014, s katerim je
država omilila način za predložitev finančnega jamstva za zapiranje deponije. Tokrat gre za
izjavo, ki jo sprejmejo občinski sveti občin, s katero se občine seznanijo z višino finančnih
sredstev za katero jamčijo sredstva, sicer pa so občine že po zakonu dolžne financirati
zaprtje deponije. Za deponijo Mala Gora jamčijo Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok,
gre pa za jamstvo v obdobju 30 let.
Župan Blaž Milavec je pojasnil, da pri izjavi ne gre za nič drugega, kot za to, da Občinski svet
izjavi, da je seznanjen z zapiranjem deponije in finančnimi sredstvi, ki jih bodo morale
zagotoviti Občine.
Razprava: Andrej Pogorelc, Bojan Trdan, Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Zvone Janež, Franc
Krže.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica potrjuje, da je seznanjen z višino finančnega jamstva
in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za
celotno obdobje po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Gora, v skladu z
Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54,15 in 36/16).
AD/3 Soglasje k predvideni gradnji bencinskega servisa LOGO v Sodražici
Vinko Čampa je obrazložil razloge za sprejem soglasja k predvideni gradnji bencinskega
servisa in pogoje, pod katerimi se soglasje podaja. Soglasje se podaja skladno z veljavnim
OPN. Obrazložil je predlog sklepa.
Razprava: Ernest Pirnat, Vinko Čampa, Blaž Milavec, Jože Kos, Andrej Pogorelc.
Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica soglaša in podaja predlog za predvideno gradnjo
Bencinskega servisa LOGO na EUP So 33. ppn.
Za potrebe projektiranja veljajo določila IG – Gospodarske cone, v skladu z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 50/14 in spremembe).
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AD/4 Občinska priznanja in nagrada – predlogi Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Komisije Zvone Janež je pojasnil postopek za zbiranje predlogov za občinska
priznanja. Povedal je, da so pravočasno prispeli štirje predlogi in jih tudi obrazložil. Povedal
je, da predlog za podelitev Zlate plakete ni prispel, zato Komisija predlaga, da se Zlata
plaketa podeli Klubu harmonikarjev Urška ob 20 letnici aktivnega delovanja.
Župan je pojasnil, da je postopek potekal skladno s Pravilnikom, na koncu pa je na Komisiji,
da predlaga končni predlog v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
V letu 2017 se podeli priznanja občine Sodražica:
•
•
•

Slavi Arko, Zavrti 11, Sodražica,
Štefki Joras, Slemenska cesta 12, Sodražica,
Meti Trhljen, Zamostec 26, Sodražica.

Zlato plaketo občine Sodražica za leto 2017 se podeli Klubu harmonikarjev Urška,
Zamostec.
Naziv častni občan občine Sodražica se podeli Ivanu Smislu, Podgorska ul. 25,
Sodražica.

Župna je napovedal, da bo naslednja redna seja 18. 10. 2017.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisala:
Darja Vetrih

Župan občine Sodražica
Blaž Milavec l. r.
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