Številka: 900-1/14-18
Datum: 6. 12. 2017
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 6. 12. 2017
ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Jože Kos, Zvonko Janež, Borut Troha, Franc Krže, Ernest Pirnat,
Karmen Kordiš
Odsotna: Miha Vesel, Anton Matelič
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Petra Marn, Blaž Kovačič
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 7 članov.
• Obravnava zapisnika 17. redne seje
Zapisnik 17. redne seje, ki je bila 18. 10. 2017, je bil soglasno sprejet.
• Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov.
Podžupan Andrej Pogorelc je kot izvoljeni predstavnik Občine Sodražica za volitve v Državni svet
obrazložil potek volitev Državni svet. Župan Blaž Milavec je podal še informacijo glede imenovanja
posebne komisije za podjetje Fibran, s področja okoljevarstva.
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlog dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Soglasno je bil
sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – 2. obravnava
2. Odlok o spremembi Odloka o JZ OŠ Sodražica – skrajšani postopek
3. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine
Sodražica – 2. obravnava
4. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih
črpališč na območju Občine Sodražica – 2. obravnava
5. Letni program kulture
6. Cena storitve Pomoč na domu
7. Sklep o spremembi sklepa o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica
8. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Sodražica
9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem.
10. Program dela Občinskega sveta v letu 2018
11. Pobude in vprašanja svetnikov.
12. Razno.
AD/1 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – 2. obravnava
Župan je podal uvodne obrazložitve glede sprejema v 1. obravnavi in povedal, da je bil odlok podan v
javno obravnavo in s strani javnosti ni bilo podanih pobud. Petra Marn je pojasnila spremembo glede
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na 1. obravnavo, in sicer skladno z razpravo svetnikov v 1. obravnavi v zvezi s plačevanjem
nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki so v lasti občine.
Predlog odloka so obravnavali tudi Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Statutarno
pravna komisija, Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. Predloge sklepa so predstavili
predsedniki odbora oz. komisije Andrej Pogorelc, Borut Troha in Jože Kos.
Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Sodražica v drugi obravnavi in soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sodražica v drugi obravnavi.
AD/2 Odlok o spremembi Odloka o JZ OŠ Sodražica – skrajšani postopek
Razloge za spremembe odloka in vsebino sprememb je obrazložila Darja Vetrih,
Predlog odloka sta obravnavala Odbor za družbene dejavnosti in Statutarno pravna komisija. Predloga
sklepa sta predstavila predsednika odbora oz. komisije Ernest Pirnat in Jože Kos.
Razprava: Ernest Pirnat, Darja Vetrih, Blaž Milavec.
Župan je dal na glasovanje predlog Odloka in soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica po skrajšanem postopku.
AD/3 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju
Občine Sodražica – 2. obravnava
Župan je obrazložil, da se sicer tovrstni dokumenti obravnavajo v eni obravnavi, vendar zaradi vsebine
dokumenta je bilo potrebno podati dokument v javno obravnavo, zato sledi še druga obravnava.
Blaž Kovačič je povedal, da v javni obravnavi ni bilo pripomb in da tudi sicer v vsebini ni drugih
dodatnih sprememb oz. dopolnitev. Župan je opomnil, da operativni program podaja dve vsebini –
določitev območij, katere bo pokrivalo javno omrežje, in določitev območij, kjer bo potrebno reševati
z individualnimi MKČN.
Predlog operativnega programa so obravnavali Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo,
Statutarno pravna komisija ter Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. Predloga sklepa
so predstavili predsedniki odborov oz. komisije Andrej Pogorelc, Borut Troha in Jože Kos.
Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod na območju Občine Sodražica in soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet občine Sodražica sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode.
AD/4 Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in
hišnih črpališč na območju Občine Sodražica – 2. obravnava
Uvodne besede je podal Blaž Milavec. Blaž Kovačič je povedal, da je bil Pravilnik dan v javno
obravnavo, ki je trajala skorajda en mesec. Potekala je tudi javna predstavitev Pravilnika, prejeli nismo
nobenih pripomb. Kovačič je povzel še vsebino Pravilnika.
Predlog pravilnika so obravnavali Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Statutarno
pravna komisija ter Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. Predloge sklepa so
predstavili predsedniki odborov oz. komisije Andrej Pogorelc, Borut Troha in Jože Kos.
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Blaž Kovačič, Zvonko Janež.
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Župan je dal na glasovanje predlog Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica in soglasno je bil sprejet
naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica.
AD/5 Letni program kulture
Letni program kulture je predstavila Petra Marn. Obrazložila je namene in vsebine financiranja, ki se
financirajo iz občinskega proračuna. Blaž Milavec je dodal, da je dokument pripravljen skladno
sprejetim proračunom ter skladno s pričakovanimi sredstvi na posameznem področju v času sprejema
proračuna za leto 2018.
Letni program kulture je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, predlog sklepa Odbora je podal
predsednik Odbora Ernest Pirnat.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2018.
AD/6 Cena storitve Pomoč na domu
Ceno je obrazložila Darja Vetrih, ki je povedala, da je predlog za spremembo cene posredovan s strani
izvajalca storitve, to je CSD Ribnica. Obrazložila je izvajanje te storitve ter način delitve stroškov med
obema Občinama, na območju katerih se navedena storitev izvaja. Predstavila je tudi nov način delitve
stroškov storitve med obe občini.
Predlog Cene storitve Pomoč na domu je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, predlog sklepa
Odbora je podal predsednik Odbora Ernest Pirnat.
Razprava: Ernest Pirnat, Darja Vetrih, Blaž Milavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
• Občinski svet občine Sodražica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve - pomoč
družini na domu v višini 19,24 EUR na efektivno uro, pri čemer znaša subvencija Občine
Sodražica 13,74 EUR na efektivno uro. Cena storitve za uporabnika znaša za 5,50 EUR na
efektivno uro.
• Cena storitve pomoč družini na domu se uporablja od 1. 1. 2018 dalje, a le, če se nova cena
storitve enotno obračunava v obeh občinah, v katerih se storitev opravlja.
• Mesečna obveznost Občine se od 1.1.2018 dalje za občane Občine Sodražica obračunava na
podlagi dejansko opravljenih ur v posameznem mesecu.
AD/7 Sklep o spremembi sklepa o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini
Sodražica
Blaž Milavec je obrazložil, zakaj je bil prvotno sklep sprejet, povedal je, da je bil to predlog vodstva
Komunale, s čemer so se strinjali župani vseh treh Občin, v katerih se storitev opravlja. Povedal je, da
lahko ob koncu leta ugotovimo, da Občina Ribnica spremembe cene še ni obravnavala na Občinskem
svetu, zato predlagamo dopolnitev sklepa, s katerim se določi, da bo cena stopila v veljavo sočasno, ko
bo veljala v sosednji Občini.
Predlog sklepa je obravnavala Statutarno pravna komisija, saj gre zgolj za časovno in ne vsebinsko
spremembo. Sklep je obrazložil predsednik Statutarno pravne komisije, Jože Kos.
Razprave ni bilo.
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Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o spremembi sklepa o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini
Sodražica v predlagani obliki.
AD/8 Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem
Vinko Čampa je obrazložil sklep o letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja. Povedal je,
da so spremembe potrebne zaradi določenih zemljiško knjižnih zadev, pri katerih gre za pridobivanje
in razpolaganje zemljišč.
Razprave ni bilo.
Soglasno sta bila sprejet naslednja
SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in
76/2015) in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) je Občinski svet Občine Sodražica na 18.
redni seji, dne 6.12.2017, na predlog župana sprejel naslednji
SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica za leto 2017
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženjem Občine Sodražica za leto 2017.
2. člen
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2017 se dopolni se z
naslednjimi nepremičninami:
Zap.
Vrsta nepremičnine
Okvirna
Predvidena
Ekonomska utemeljenost
št.
velikost
sredstva
Parc. št.
raba
k.o.
(v m2)
(v EUR)
1.
876/4
Kmetijsko
16403
3,90 Izvedel se bo odkup oz.
zemljišče
Slemena
zemljišč,
ki
2.
881/7
31
40,30 menjava
predstavljajo cesto v Kotlu.
Skupaj:
44,20
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2017.
Številka: 478-19/15
Datum: 6.12.2017

Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec

in
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in
76/2015) in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) je Občinski svet Občine Sodražica na 18.
redni seji, dne 6.12.2017, na predlog župana sprejel naslednji
SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sodražica za leto 2017
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) dopolni Sklep o
Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2017.
2. člen
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 207 se dopolni se z
naslednjo nepremičnino:
Zap. št.
1.

Katastrska občina Parcelna št.
in šifra katastrske
občine
1614-Slemena
1895/3

Kvadratura
6

Posplošena tržna oz.
orientacijska vrednost
nepremičnine
7,80 EUR

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2017.
Številka: 478-21/15
Datum: 6.12.2017
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec
AD/9 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem
9.1.
Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 2279 k.o. 1621-Gora - Marjan Zorc, Kračali 9, 1317
Sodražica
Predsednik komisije Vinko Čampa je predstavil vlogo in obrazložil predlog sklepa Komisije.
Razprava: Franc Krže, Vinko Čampa, Blaž Milavec
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Zemljišče parc. št. 2279 k.o. 1621-Gora se geodetsko odmeri.
2. Po odmeri se novonastalo zemljišče po postopku odprodaje kmetijskih zemljišč odproda
po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, vse stroške (geodetsko odmero, notarsko
overitev, vpis v zemljiško knjigo) v zvezi z zemljiškoknjižno ureditvijo nosi vlagatelj.
9.2.

Menjava zemljišč v k.o. 1614-Slemena - Pobuda občine in Milene Čopar, Staretov trg 5,
1275 Šmartno pri Litiji
Vinko Čampa je pojasnil, da je bila v vasi Kotel izvedla geodetska odmera lokalne ceste, zato je
potrebno urediti ZK stanje.

5

Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Zemljišča parc. št. 1894/32, parc. št. 1894/34, parc. št. 1894/36 in parc. št. 1895/3, vse k.o.
1614-Slemena se izvzamejo iz javnega dobra in prenesejo v last Občine Sodražica.
2. Po izvzemu se iz javnega dobra navedena zemljišča po ceni primerljivih nepremičnin na
trgu zamenjajo z zemljišči parc. št. 876/4, parc. št. 877/2, parc. št. 881/4, parc. št. 881/7,
parc. št. 881/8, parc. št. 913/2, parc. št. 915/4, parc. št. 915/5 in parc. št. 915/7, vse k.o.
1614-Slemena, ki so v lasti Milene Čopar.
3. Strošek notarke overitve in vpisa v zemljiško knjigo nosita obe pogodbeni stranki, vsaka
do polovice.
AD/10 Program dela Občinskega sveta v letu 2018
Program dela je predstavil župan Blaž Milavec. Podal je terminski okvir in povzel glavne zadeve,
katere se bodo kot kaže obravnavale tekom leta oz. do konca mandata tega občinskega sveta. Razprave
ni bilo.
Občinski svet je soglasno sprejel:
Program dela občinskega sveta v letu 2018
1. Občinski svet sprejme naslednji program dela za leto 2018:
Št.
1.

Termin
občin.sveta
Sreda,
februar

sej Termin sej del.teles

Vsebina

21. Ponedeljek, 12. ali
torek 13. februarja

•
•
•

3.

Sreda, 18. april

Ponedeljek, 09.
torek, 10. aprila

•
•
•

ali

•
4.

5.

ali

•
•
•

26. Ponedeljek, 17. ali
torek, 18. septembra

•
•
•
•
•

Sreda, 13. junij

Sreda,
september

Ponedeljek, 04.
torek 05. junija

•

Vrsta
seje
Redna

Novela poslovnika;
Rebalans proračuna za leto
2018;
Načrtovanje in umestitev
poglavitnih infrastrukturnih
objektov v prostor v sklopu
novelacije OPN;
Druge tekoče zadeve
Zaključni račun za leto 2017, Redna
Poročila
proračunskih
porabnikov – 1. del,
Opredelitev do pripomb iz
javne obravnave novele OPN;
Druge tekoče zadeve
Poročilo nadzornega odbora, Redna
Poročila
proračunskih
porabnikov – 2.del,
Poročilo policije,
Druge tekoče zadeve
Redna
Polletno poročilo,
Novela OPN,
Podelitev
nagrade
in
priznanj,
Druge tekoče zadeve

Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica bo v petek, 26. oktobra.
2. Program dela občinskega sveta določa terminski in vsebinski načrt sklica rednih sej občinskega
sveta ter delovnih teles (odborov in komisij), ki se na podlagi Poslovnika Občinskega sveta
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sklicujejo v okviru postopkov sprejemanja posameznih vrst aktov oz. Obravnav posameznih tem.
3. Program dela predvideva le in ne določuje zavezujočega terminskega in vsebinskega načrta dela
občinskega sveta, saj lahko v skladu s poslovniškimi določili župan, enako tudi druge legitimirane
osebe, sklicuje občinski svet tudi drugače kot je predvideno s tem programom.
Župan
Blaž Milavec, l.r.
AD/11 Pobude in vprašanja
Ernest Pirnat se je pozanimal, ali so predvidena finančna sredstva za delovanja komisije za Fibran.
Župan je obrazložil, da po njegovem mnenju ni namen komisije, da sama raziskuje, temveč da poda
predloge, kaj bi bilo potrebno strokovno preveriti oz. da poda predloge za ukrepe. Šele na podlagi
ugotovitev oz. predlogov se bo odločalo o nadaljnjih ukrepih in po potrebi zagotovilo tudi potrebna
finančna sredstva.
Karmen Kordiš se je pozanimala, kdaj naj bi bila zaključena investicija na trgu – cesta oz. pločniki.
Župan je obrazložil, da izvajalec žal ni uspel pravočasno izvesti potrebnih del. Povedal je, da se bodo
dela nadaljevala, ko bodo to nadaljevale vremenske razmere. V vmesnem času mora izvajalec
zagotoviti betoniranje glavnih pločnikov na lastne stroške, tako da bo možno izvajati zimsko službo.
Župan je še seznanil svetnike, da je problem tudi z izvajalcem in izvajanjem investiciji »regionalnega
vodovoda«, in sicer od Lipovšice do občinske meje.
AD/12 Razno
Pod to točko je župan Blaž Milavec svetnikom nekaj tekočih informacij o projektu SORIKO. O
nadaljevanju del na tem projektu v letu 2018 je spregovoril Vinko Čampa. Župan je podal še
informacijo o drugih načrtovanih projektih: Pokrita tržnica Sodražica, prijava na razpis za
agromelioracijo, dokončanje del v Globeli (avtobusno postajališče).
Župan je svetnike povabil na prireditve ob koncu leta, ki jih organizirajo posamezna društva in šola.
Zahvalil se je svetnikom za sodelovanje v tekočem letu in jim zaželel prijetne praznike.
Župan je svetnikom podal še informacijo, da bo naslednja seja Občinskega sveta Občine Sodražica v
sredo, 21. 2. 2018.
Povedal je še, da bo tradicionalni županov sprejem ob novem letu kot običajno 6. januarja.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisala:
Darja Vetrih

Župan:
Blaž Milavec l. r.
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