Številka: 900-1/14-5
Datum: 16. 07. 2015
ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 16.07.2015 ob 19. uri v
sejni sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Franc Krže, Jože Kos, Anton Matelič, Ernest Pirnat.
Opravičeno odsotna člana: Zvonko Janež, Miha Vesel
Odsotna članica: Karmen Kordiš
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa.
Ostali prisotni: Marija Ajdič Francelj, Skupna občinska uprava MIR (pri točki 1), Rudi Topolovec,
Policijske postaje Ribnica (pri točki 2)
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost.
• Obravnava zapisnika 4. redne seje
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
• Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje
Poročilo o realizaciji sklepov je bilo soglasno potrjeno.
• Sprejem dnevnega reda
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se potek seje in dnevni red prilagodi vabljenim gostom. Svetniki
so predlog podprli in soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Letno poročilo Skupne občinske uprave MIR za leto 2014
2. Poročilo o delu Policijske postaje Ribnica za leto 2014
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica o nadzoru Zaključnega računa proračuna
4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica
– 1. obravnava
5. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Sodražica za leto 2015
6. Sklep o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar
7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Razno.

AD/1 Letno poročilo Skupne občinske uprave MIR za leto 2014
Letno poročilo je predstavila Marija Ajdič Francelj, vodja Skupne občinske uprave MIR. Obrazložila
je, katere cilje si je MIR zadal v letu 2014 ter da so vse cilje tudi realizirali. Predstavila je delo
inšpektorja in redarja ter obrazložila proračun Skupne občinske uprave, prihodke in odhodke ter višino
financiranj s strani občin.
Razpravljali so: Anton Matelič, Blaž Milavec, Marija Ajdič Francelj, Franc Krže, Ernest Pirnat.
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AD/2 Poročilo o delu Policijske postaje Ribnica za leto 2014
Letno poročilo je predstavil Rudi Topolovec, komandir PP Ribnica. Povedal je, da se je kriminaliteta v
letu 2014 povečala, vendar predvsem na področju premoženjskih kaznivih dejanj - goljufij, tatvine in
vlomov, Povišala se je tudi stopnja preiskanosti. Povedal je, da se povečuje oz. krajevno širi področje
problematike drog, problema pa ni mogoče locirati na manjše območje, ampak ga je potrebno
obravnavati širše. Iz tega naslova so opravili več kot 100% hišnih preiskav več kot v preteklem letu.
Blaž Milavec se je pozanimal o splošni varnosti na našem območju. Topolovec je odgovoril, da ne
kaže na poslabšanje varnosti glede na pretekla leta, na določenih področjih kaže celo na izboljšanje,
vendar je potrebna pri tem pazljivost – potrebno je ves čas spremljati stanje.
Razprave ni bilo.
Blaž Milavec je ob koncu izrazil zadovoljstvo, da na našem območju ni hujše problematike in izrazil
željo, da vsaj tako tudi ostane.

AD/3 Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica o nadzoru Zaključnega računa
proračuna
Župan je povedal, da je bil k tej točki vabljen predsednik NO Jože Drobnič, ki je udeležbo tudi potrdil.
Glede na to, da se predsednik NO ni udeležil seje, je župan povedal, da se nekatere nepravilnosti iz
področja delovanja občinske uprave, na katere je opozoril NO, že odpravljajo oz. so že odpravljene.
Razpravljali so: Borut Troha, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Franc Krže.

AD/4 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Sodražica – 1. obravnava
Obrazložitev odloka in razloge za sprejem je podal župan Blaž Milavec. Predloga sklepa Odbora za
finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal Andrej Pogorelc, predlog Statutarno pravne
komisije pa Jože Kos.
Razpravljal je Andrej Pogorelc.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Sodražica v 1. obravnavi.

AD/5 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Sodražica za leto 2015
Obrazložitev je podal župan Blaž Milavec. Župan je obrazložil realizacijo v 1. polletju. Povedal je, da
je država določila povprečnino občinam na višini 525 EUR do konca junija, s tem, da so od 1.4.2015
spremenili odmero finančne izravnave, tako da je od takrat dalje naša občina prejela nekaj manj
sredstev. Od 1.7. dalje bo glede na novelo zakona o izvrševanju proračuna RS povprečnina znašala
519 eur na občana, v proračunu pa smo predvideli sredstva, izračunana na podlagi določene
povprečnine na višini dobrih 500 eur za drugo polletje, kot je bilo sprva tudi določeno z zakonom.
Obrazložil je tudi potek investicij oz. realizacijo projektov ter potek prodaje in nakupa nepremičnega
premoženja.
Andrej Pogorelc je podal stališče Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo.
Razprave ni bilo.

Sklep o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar
Obrazložitve in razloge za sprejem je podala Darja Vetrih. Predloga sklepa Odbora za finančne
zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal Andrej Pogorelc, predlog Statutarno pravne komisije pa
Jože Kos.
Razpravljali so Ernest Prinat, Borut Troha, Darja Vetrih, Blaž Milavec.
AD/6

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
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Občinski svet Občine Sodražica sprejme Sklep o višini honorarjev za Občinsko glasilo
Suhorobar v naslednjem besedilu:
SKLEP
o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar
1.
Odgovornemu uredniku oz. njegovemu namestniku, ki nista zaposlena v občinski upravi Občine
Sodražica, pripada za posamezno izdano številko honorar v bruto višini 520 EUR.
Honorar odgovornega urednika obsega tako novinarsko kot uredniško delo.
2.
Članom uredništva, ki niso zaposleni v občinski upravi Občine Sodražica, razen odgovornemu
uredniku, pripada za objavljen prispevek honorar v bruto višini, ki je odvisna od dolžine prispevka,
pri čemer znaša honorar za prispevek, ki obsega celo objavljeno stran, 60 EUR.
Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je sorazmerno nižja. Honorar se izplača
za prispevek, ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim urednikom
3.
Lektorju pripada za vsako natisnjeno lektorirano stran honorar v bruto višini 5,50 EUR.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporablja pa se od 1.6.2015
dalje.
datum:16.7.2015
številka: 414-1/12

župan:
Blaž Milavec

AD/7 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem
7.1. Vloga za odkup zemljišča parc. št. 2270/6 k.o. Vinice - Ivan Lušin, Vinice 2, 1317 Sodražica
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razpravljali so: Franc Krže, Andrej Pogorelc, Vinko Čampa.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Zemljišče parc. št. 2270/6 k.o. Vinice se izvzame iz javnega dobra.
2. Po izvzetju iz javnega dobra se zemljišče parc. št. 2270/6 k.o. Vinice po ceni primerljivih
nepremičnin na trgu odproda z neposredno pogodbo. Kupec nosi vse stroške v zvezi z
nakupom zemljišča.

7.2. Vloga za odkup delov zemljišč parc. št. 1038/18 in parc. št. 1639/9 obe k.o. Zamostec - Alojz
Zabukovec, Zamostec 31, 1317 Sodražica
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razpravljali so: Franc Krže, Andrej Pogorelc.
Ugotovitev župana: odsoten ob glasovanju je en svetnik Anton Matelič, navzočih je 5 svetnikov.
Soglasno, s 5 glasovi, je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Glede na mnenje Vaškega odbora Zamostec zemljišča parc. št. 1038/18 in parc. št. 1639/9 obe
k.o. Zamostec ostanejo v lasti Občine Sodražica.
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7.3 Vloga za odkup zemljišča parc. št. 100/2 k.o. Sodražica - Heinrich Marija
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razpravljali so: Franc Krže, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Odkup zemljišča parc. št. 100/2, k.o. Sodražica se uvrsti v Letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2016.
2. S solastnico se do 31. 07. 2015 sklene kupoprodajna pogodba namesto razlastitve in plača
prvi obrok kupnine v višini 10% v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Do 31. 03. 2016 se plača
drugi obrok kupnine v višini 90% kupnine.
3. Občina Sodražica nosi vse stroške glede nakupa zemljišča.

7.4. Vloga za odkup zemljišča parc. št. 1492/123 k.o. Sodražica - Janez Mihelič, Zavoda 18, 1317
Sodražica; Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 1492/123 k.o. Sodražica - Miroslava
Đorđević, Slemenska cesta 1, 1317 Sodražica
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razprava: Andrej Pogorelc.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Zemljišče parc. št. 1492/123, k.o. Sodražica se geodetsko odmeri, tako, da se pusti koridor za
pločnik. Razmejitev zemljišča parc. št. 1492/123 k.o. Sodražica se z vlagateljema določi
sporazumno.
2. Novonastala zemljišča se z neposredno pogodbo odprodajo vlagateljema. Vlagatelja nosita
sorazmerni del stroškov geodetske odmere, DDV, notarske overitve pogodbe in vpisa v
zemljiško knjig, glede na površine novonastalih parcel.

7.5. Pobuda za odkup zemljišč parc. št. 156/4 in 2801 obe k.o. Sodražica - Vesna Mikuž Sovdat,
Zamostec 43, 1317 Sodražica
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občina Sodražica potrebuje zemljišče (del) parc. št. 2801, k.o. Sodražica za izvedbo projekta
izgradnje parkirišča v centru Sodražice. Zato je zainteresirana za odkup 8/32 navedenega
zemljišča. Občina Sodražica je pripravljena odkupiti tudi ponujeno zemljišče parc. št. 156/4, k.o.
Sodražica a le v okviru tržne cene na podlagi cenitve. Da se Občina Sodražica lahko opredeli do
ponudbe Vesen Mikuž Sovdat, se naroči cenilno poročilo.

7.6. Vknjižba služnostne pravice zemljišča parc. št. 1641/48 k.o. Zamostec - Frančiška Ambrožič,
Zamostec 55a, 1317 Sodražica.
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razpravljali so: Anton Matelič, Andrej Pogorelc, Borut Troha.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
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Glede na mnenje Vaškega odbora Zamostec zemljišče parc. št. 1641/48, k.o. Zamostec ostane v
lasti Občine Sodražica.
AD/8 Pobude in vprašanja
Borut Troha se je pozanimal, kaj se dogaja s čistilno napravo oz. s hrupom okoli nove čistilne naprave
v Zamostcu.
Blaž Milavec je povedal, da smo s problemom seznanjeni. Povedal je, da je naprava prvo leto v
poskusnem obratovanju in v tem času se odpravljajo vse pomanjkljivosti in težave. Povedal je, da je
občina pri izvajalcu takoj zahtevala sanacijo hrupa, ki pa še ni dokončno izvedena. Občina bo
vztrajala, da se emisija hrupa iz naprave čim prej, najkasneje pa do zaključka poskusnega obratovanja,
odpravi.
Anton Matelič je opozoril na problematiko hitre vožnje v Žimaricah, predvsem v jutranjih urah. Župan
je povedal, da je o tej problematika na prejšnji seji zastavil vprašanje tudi svetnik Vesel. Povedal je, da
čeprav policija občasno že nadzira promet v Žimaricah, smo tudi predali pobudo na MIR, ki bo v
naslednjem polletju pogosteje v kritičnem času izvajal kontrolo hitrosti, prvič tako še v julij. Na
podlagi ugotovitev izvedenega nadzora se bodo predlagale ustrezne rešitve DRSC, ki je upravljavec te
državne ceste. Morda bi bilo smiselno med ukrepi spremeniti tudi omejitev na 40 km/h.
Andrej Pogorelc je opozoril na stanje odvažanja smeti na Travni gori, kjer za odvoz plačujejo samo
prebivalci s stalnim prebivališčem, ostali oz. vikendaši pa ne.
Franc Krže se je pozanimal, v kakšni fazi je postavljanje prometnih znakov na Gori.
AD/13 Razno
Ernest Pirnat je poprosil svetnike, naj predlagajo člane za programski svet za oblikovanje programa na
Tržnem dnevu oz. naj spodbudijo posameznike v svojem okolju, ki jim je tovrstna dejavnost blizu, da
se odzovejo na povabilo k sodelovanju, tako da bodo sodelovali pri pripravi programa za naslednji
Tržni dan.
Župan je svetnika Pirnata podprl in se mu zahvalil za sodelovanje in dobro izvedeno delo na
programskem področju pri letošnjem Tržnem dnevu.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisala:
Darja Vetrih

Župan:
Blaž Milavec l. r.
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