Številka: 900-1/14-7
Datum: 03. 12. 2015
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrte, 3.12.2015 ob 18. uri v sejni
sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Franc Krže, Jože Kos, Anton Matelič, Ernest Pirnat,
Zvonko Janež, Karmen Kordiš, Miha Vesel (od 18.55 dalje)
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa.
Ostali prisotni: Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., Igor Petek, Snaga javno podjetje
d.o.o. (pri točki 1)
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost.
• Obravnava zapisnika 6. redne seje
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
• Poročilo o realizaciji sklepov 6. 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 vabljenima gostoma.
Svetniki so predlog podprli in soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občine Sodražica.
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015.
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016.
4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017.
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016.
6. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 na
območju občine Sodražica.
7. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v novo urejeni obrtni coni.
8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem.
9. Vloga za pokroviteljstvo za izdajo knjige (KED Maticova etno hiša).
10. Problematika nevarnosti zveri na območju občine Sodražica.
11. Pobude in vprašanja svetnikov.
12. Razno.
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AD/1 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sodražica.
Uvodne besede je podal župan Blaž Milavec. Povedal je, da smo do nedavnega vse odpadke odlagali
na deponiji v Mali gori, ki pa je bila z odločbo leta 2009 zaprta. S prehodom na drugo odlagališče smo
pričeli reševati tudi ločevanje odpadkov. Najprej je bilo dogovorjeno odlaganje v Logatcu, nato v
Špaji dolini v Grosuplju. Zaradi spremenjene zakonodaje se moramo odločiti, kam bomo po novem
odlagali določene vrste odpadkov.
Bojan Trdan je povedal, da je Komunala Ribnica zadolžena za zbiranje in ravnanje s komunalnimi
odpadki. Komunala bo še naprej zbirala odpadke, obdelovala in odlagala pa jih bo druga družba. Od
1.1.2016 namreč ni možno več odlagati odpadkov brez predhodne obdelave. S tem bo po sprejetju
ustreznih dokumentov upravljalo podjetje RCERO Ljubljana. Vključujemo se na podlagi
horizontalnega povezovanje občin, kar je možno, če ni vključen zasebni kapital.
Igor Petek je povedal, da je danes v RCERO vključenih 37 občin (660 000 prebivalcev s stalnim
prebivališčem), in sicer 10 kot lastnice Javnega holdinga Lj., 7 kot investitorice, ostale pa so občine
pristopnice. Vse občine, ki so pristopile, imajo možnost vstopiti tudi kot vlagateljice. Natančneje je
obrazložil celotno javno službo, tako odlaganja kot obdelave odpadkov, obstoječo situacijo in
organiziranost te dejavnosti po 1.1.2016.
Obrazložil je tudi, kaj zajema cena storitve ter povedal, da predvidevajo, da bo cena ostala enaka oz.
se bo spremenila glede na dejansko stanje – bodisi če je finančna ocena prenizka ali previsoka, bo
prišlo do poračuna cen. Plačnik cene bo izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov, ki bo ceno tudi
zaračunaval uporabnikom.
Predsednika Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, ter član Statutarno pravne komisije Franc
Krže so predstavili sklepe odborov oz. komisije.
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Igor Petek, Blaž Milavec, Franc Krže.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet občine Sodražica sprejme Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji
za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sodražica v
prvi obravnavi.
AD/2 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015
Župan je pojasnil razloge za sprejem Odloka ter predstavil bistvene spremembe glede na veljavni
proračun. Povedal je, da je glavnina odstopanj na nerealizaciji projektov, ki temeljijo na EU sredstvih.
Nekaj sprememb prinaša tudi dosežena nižja cena pri izvedenih projektih ter nižji prihodki iz
državnega proračuna, ki so posledica sprejema rebalansa državnega proračuna.
Predsedniki Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, član Statutarno pravne komisije Franc Krže
in predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat so predstavili sklepe odborov oz. komisije.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015.
AD/3 Osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016
Župan je predlagal, da se odloka za proračun 2016 in proračun 2017 predstavita sočasno, nato pa se
obravnava in glasuje o vsakem odloku posebej. Povedal je, da ta t.i. dvoletni proračun daje boljšo
možnost za načrtovanje dejavnosti in investicij. Svetniki so se strinjali.
Obrazložil je prihodkovno stran proračuna, način izračuna povprečnine, ki je določena z zakonom
(650 EUR), vendar jo je država z zakonom o proračunu znižala, tako da je za leti 2016 in 2017
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določena v višini 522 EUR. Povedal je, da so se sicer pristojnosti in naloge znižale za zanemarljiv
delež, financiranje s strani države pa je samo v dveh letih nižje za cca 130.000 EUR. Povedal je tudi,
da bo v letu 2017 prišel nov Zakon o davku na nepremičnine, tako da naj bi bilo naslednje leto zadnje
za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter dodal, da v kolikor ta zakon 2017 ne bo sprejet, bo
predlagal pobiranje nadomestila tudi za nepozidana stavbna zemljišča v opremljenih obrtnih conah, saj
smo ena redkih občin, ki tega ne zaračunava.
Predstavil je, katere projekte načrtujemo za prihodnji dve leti, za katere projekte so sredstva že
zagotovljena ter za katere projekte pričakujemo razpise.
Predstavil je odhodkovno stran, povedal, na katere postavke dejansko nimamo kaj veliko vpliva ter v
katerem delu s sredstvi razpolagamo sami. Povedal je tudi, da so odhodki zastavljeni racionalno, kakih
prihrankov tu ni mogoče pričakovati. Glede na problematiko cest je nekaj več sredstev predvidenih na
tem področju. Obrazložil je tudi odhodke tekočih transferov in njihovo problematiko. Obrazložil je
investicijske odhodke, kamor sodi nakup stavbe Zadruge, kjer je dogovorjeno 3 letno financiranje, ter
širokopasovno omrežje, oskrba s pitno vodo, ki se bo izvajal vse do leta 2019, predvideno je tudi
investicij vaških odborov, ureditev centra Sodražica, kanalizacija Sodražica 2. faza – projekt je
pripravljen, upamo na morebitna sredstva sofinanciranja, most Lipovšica, agromelioracija Gora,
poslovni center (Zadruga), kjer naj bi bil poleg knjižnice tudi inkubator, namenjen predvsem mlajšim,
ki vstopajo v svet poslovnega sveta. Povedal je tud, katere projektne dokumentacije pripravljamo oz.
jih načrtujemo.
Povedal je, da je v proračunu predvidena zadolžitev zaradi projekta regionalni vodovod, saj v
nasprotnem primeru ne moremo izpeljati drugih nujnih zadev. Obrazložil je postopek zadolževanja,
povedal je, da gre za zadolževanje za investicijski projekt, ki se bo sofinanciral iz EU sredstev.
Povedal je tudi, da je predvideno v letu 2016 pričetek subvencioniranja malih čistilnih naprav,
sofinanciranje pa naj bi potekalo do leta 2023.
Razpravljali so: Franc Krže, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Ernest Pirnat, Karmen Kordiš, Andrej
Pogorelc, Anton Matelič.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 in se ga da v javno
obravnavo.
AD/4 Osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017
Predstavitev in razprava je potekala sočasno s 3. točko dnevnega reda.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 in se ga da v javno
obravnavo.
AD/5 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2016
Predlog Sklepa je predstavil župan.
Predsedniki Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, član Statutarno pravne komisije, Franc Krže,
in predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat so predstavili sklepe odborov oz. komisije.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v
naslednjem besedilu:
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Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Ur. l. RS, št. 44/97 in 22/14 - Odl. US),
povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/2002, 97/2003 - Odl.
US, 47/2004, 62/2004 - Odl. US, 111/2005 - Odl. US, 120/2006 - Odl. US, 126/2007, 108/2009,
20/2011 - Odl. US, 57/2012, 110/2013, 22/2014 - Odl. US), Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 18/05, 74/05, 44/06 in 16/15) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica
(Ur. l. RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 7. redni seji dne 3. 12. 2015 sprejel
Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2016
znaša 0,0020 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa za leto 2016.
Št.: 422-2/15
Sodražica, dne 7. 12. 2015
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec
AD/6

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode za leto 2016 na območju občine Sodražica
Župan je predstavil vsebino sklepa ter predlagal, da subvencije ostanejo, vendar v polovičnem obsegu
glede na preteklo leto, kakor je tudi navedeno v predlaganem sklepu.
Predsednika Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, in član Statutarno pravne komisije, Franc
Krže, so predstavili sklepe odborov oz. komisije.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto
2016 na območju občine Sodražica v naslednjem besedilu:
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) je Občinski
svet občine Sodražica na svoji 7. redni seji dne 3. 12. 2015 sprejel
S
K
L
E
P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 na območju občine
Sodražica
1. člen
Občina Sodražica bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture, v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 subvencionirala v višini 20%.
2. člen
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Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Sodražica Komunali Ribnica d.o.o., kot
izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na
podlagi posebej sklenjene pogodbe.
3. člen
Sklep velja za leto 2016.
Št.: 354-2/15
Sodražica, dne 7. 12. 2015
Župan OBČINE SODRAŽICA:
Blaž Milavec
AD/7 Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v novo urejeni obrtni coni.
Župan je na kratko predstavil predlagani sklep. Povedal je razloge za sprejem predstavljenega sklepa.
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve je predstavil Andrej Pogorelc, Odbora za komunalne
zadeve Borut Troha in Statutarno pravne komisije Franc Krže.
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Karmen Kordiš, Miha Vesel, Andrej Pogorelc, Vinko Čampa.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji
S K L E P:
1. Plačila komunalnega prispevka se v celoti oprosti vlagatelja, ki poda vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja za izgradnjo poslovnega objekta na območju obrtno – poslovne
cone Fibran – Sever v Sodražici.
2. Oprostitev iz prejšnje točke velja, če je vloga za oprostitev plačila komunalnega
prispevka podana najkasneje 31.05.2017.
3. Oprostitev iz prve točke se prizna s posebnim sklepom organa občinske uprave, ki je
pristojen za odmero komunalnega prispevka, le, če se vlagatelj zaveže, da bo najkasneje
30.11.2017 na območju obrtno poslovne cone zagotovil najmanj dve novi delovni mesti in
ju obdržal zasedena vsaj tri leta.
4. V kolikor vlagatelj ne izpolni zaveze iz prejšnje točke, je dolžan plačati komunalni
prispevek v odmerjeni višini brez oprostitve s pripadajočimi obrestmi od dneva vložitve
vloge dalje.
AD/8

Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

8/1
Prestavitev poti na Prečnih njivah - Anton Lovrenčič, Trg 25. maja 21, 1317 Sodražica,
Vlogo in predlog sklepa je predstavil Vinko Čampa.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji
SKLEP
1. Vlagatelju Antonu Lovrenčiču se dovoli prestavitev poti na predlagano traso in menjava
zemljišč.
2. Novo odmerjena pot se umesti tik do parcelne meje parc. št. 1100 in parc. št. 1098 ter
čim bolj približa parc. št. 1096/1 vse k.o. 1619-Sodražica, novo nastala pot pa naj se
odmeri po zemljišču parc. št. 1016 k.o. 1619-Sodražica.
3. Po geodetski odmeri se opuščeni del javne poti izvzame iz javnega dobra in zamenja za
novonastala zemljišča.
4. Vse stroške (geodetsko odmero zemljišč, davek, strošek notarske overitve in vpisa v
zemljiško knjigo ter fizično izvedbo nove poti) nosi vlagatelj.
5. Nadzor nad ureditvijo nove poti izvaja Občin Sodražica.
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8/2
Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 550/1 k.o. Zamostec - Miha Arko, Zamostec 37, 1317
Sodražica.
Vlogo in predlog sklepa je predstavil Vinko Čampa.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Glede na mnenje Vaškega odbora Zamostec zemljišče parc. št. 550/1 k.o. 1622-Zamostec se
zemljišče ne odproda, torej ostane v lasti Občine Sodražica.
8/3
Pobuda za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč parc. št. 2270/1 in parc. št. 1825/1 vse
k.o. Vinice ter parc. št. 423/2 in parc. št. 418/2 obe k.o. Sodražica - Občina Sodražica.
Vlogo in predlog sklepa je predstavil Vinko Čampa.
Razprave ni bilo.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji
SKLEP
1. Zemljišče parc. št. 2270/1 k.o. 1618-Vinice se izvzame iz javnega dobra in prenese v last
Občine Sodražica.
2. Zemljišče parc. št. 1825/1 k.o. 1618-Vinice se geodetsko odmeri v skladu s projektom, ki
ga je izdelalo podjetje Gradarhi, projektiranje in inženiring, Tadej Burger s.p.
3. Po izvzetju iz javnega dobra se zemljišče parc. št. 2270/1 k.o. 1618-Vinice na podlagi
menjalne pogodbe, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, zamenja za geodetsko
odmerjeni del zemljišča parc. št. 1825/1 k.o. 1618- Vinice in zemljišči parc. št. 423/2 in
418/2 obe k.o. 1619-Sodražica.
4. Občina Sodražica nosi strošek geodetske odmere zemljišča parc. št. 1825/1 k.o. 1618Vinice, Ivan Lušin strošek DDV-ja, strošek notarske overitve menjalne pogodbe in vpisa
v zemljiško knjigo pa Ivan Lušin in Občina Sodražica do ½.
AD/9 Vloga za pokroviteljstvo za izdajo knjige (KED Maticova etno hiša).
Vlogo in predlog sklepa je predstavil župan Blaž Milavec.
Andrej Pogorelc je predstavil sklep Odbora za finančne zadeve, Ernest Pirnat pa sklep Odbora za
družbene dejavnosti.
Razprava: Franc Krže, Ernest Pirnat, Andrej Pogorelc, Zvone Janež, Anton Matelič, Miha Vesel.
Občinski svet je z osmimi glasovi za sprejel naslednji
SKLEP
1. Projekt knjiga »Šifra« prijavitelja Kulturno umetniškega društva Maticova etno hiša, ki
ga zastopa Ivan Šega, se sofinancira v višini 1.593,58 EUR.
2. Sredstva se zagotovijo iz rebalasa proračuna Občine Sodražica, in sicer iz proračunske
postavke 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO
1.000,00 EUR in iz proračunske postavke 4120000 - Tekoči transferi nepr. org. in
ustanovam - KULTURA v višini 593,58 EUR.
1. Finančna sredstva se nakažejo na račun društva št. SI56 19200 5008006214.
AD/10 Problematika nevarnosti zveri na območju občine Sodražica.
Župan je predstavil problematiko nevarnosti medveda oz. zveri na našem območju ter razloge za
ukrepanje. Povedal je, da je nujno, da zahtevamo, da se kvota medvedov zniža na vzdržno raven.
Razpravljali so Zvone Janež, Franc Krže, Borut Troha, Ernest Pirnat, Andrej Pogorelc.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednje
ZAHTEVE:
Republika Slovenija je dolžna zagotoviti varnost svojim državljankam in državljanom.
Republika Slovenija je kot lastnica divjih zveri dolžna upravljati odgovorno in na način, da se
minimalizirajo možnosti konfliktov med ljudmi in divjimi zvermi, zato Občinski svet Občine
Sodražica od Vlade Republike Slovenije zahteva:
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1. da se določi in uvede aktivno odvračanje divjih zveri stran od naseljenih območij
(plašenje, ponovna uvedba mrhovišč v gozdovih, itd);
2. da se uredi interventni odvzem divjih zveri v primeru zadrževanja zveri v neposredni
bližini naselij tako, da bo operativno izvedljiv v najkrajšem možnem času;
3. da se zniža število divjih zveri na osrednjem območju na vzdržno raven pred letom 1996
z odvzemom oziroma prerazporeditvijo po drugih območij;
4. da se vključi v postopek odločanja in sprejemanja odločitev o ravnanju z divjimi zvermi
na državni ravni tudi predstavnike prebivalcev iz vseh občin, ki ležijo v osrednjem
območju;
5. da se zagotovi državljanom, ki živijo na osrednjem območju divjih zveri zaradi
omejenosti pri svojem bivanju, poslovanju ali kmetovanju zaradi javnega interesa
ohranjanja navzočnosti divjih zveri ustrezno finančno nadomestilo primerljivo
satisfakcijam, do katerih so upravičeni državljani območji z bistveno obremenitvijo
(območje JEK, plinovodov, deponij, hidroelektrarn, itd) iz državnega oziroma
evropskega proračuna.
AD/11 Pobude in vprašanja
Andrej Pogorelc je podal pobude krajanov Travne Gore, in sicer glede pluženja na Travni gori, glede
postavitve cestnega ogledala v Vagovki na križišču ter pobuda za plačevanje položnic 2 x letno.
Matelič je dal pobudo za dve cestni ogledali, in sicer pri Nacetu in v križišču iz Nove Štifte na
medobčinsko cesto proti Lipovšice.
Karmen Kordiš je podala pobudo za javno razsvetljavo pri prehodu na CNO, pri Nacetu.
Franc Krže je opozoril na slabo stanje ceste na Gori.
AD/12 Razno
Župan je povabil na otvoritev nove obrtne cone in na predstavitev knjige o Triu Hoyer.
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.
Zapisala:
Darja Vetrih

Župan:
Blaž Milavec l. r.
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