Številka: 900-1/14-20
Datum: 18. 4. 2018
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018
ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Jože Kos, Zvonko Janež, Borut Troha, Franc Krže, Ernest
Pirnat, Karmen Kordiš, Miha Vesel.
Odsoten: Anton Matelič
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa
Ostali prisotni: Antun Gašparac, direktor Hydrovoda Kočevje d.o.o., Bojan Trdan, direktor
Komunale Ribnica d.o.o.
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 8 članov.
• Obravnava zapisnika 19. redne seje
Zapisnik 19. redne seje, ki je bila 21. 2. 2018, je bil soglasno sprejet.
• Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov.
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlog dnevnega reda, in sicer je predlagal, da se točke dnevnega reda,
pri katerih sta imela predstavitev vabljena gosta, uvrstijo na začetek dnevnega reda, ostale
točke dnevne reda pa se ustrezno preštevilčijo. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o.
2. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o.
3. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (2.
obravnava).
5. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2017.
6. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Sodražica za leto 2018 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018.
7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem.
8. Pobude in vprašanja svetnikov.
9. Razno.
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AD/1 Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o.
Direktor Antun Gašparac je obrazložil letno poročilo Hydrovoda. Poudaril je trajnostno
gospodarjenje z vodnimi viri. Obrazložil je, da je naša voda zelo kontrolirana, da se spremlja
kakovost vode, okvare, stabilnost vodooskrbe. Obrazložil je tudi investicije na vodovodih na
območju občine Sodražica. Povedal je, da se Sodražica sedaj napaja z vodo iz vrtin.
Obrazložil je tudi cene oz. finančno poslovanje. Poudaril je tudi pomembnost komunikacije z
uporabniki. Obrazložil je izgradnjo čistilnih naprav.
V drugem delu je obrazložil tudi projekt SORIKO, kaj je bilo narejenega, katera dela se še
odvijajo na tem projektu, kdaj bo vodovod izgrajen oz. kdaj se bo možno priključiti na nov
vodovod.
Župan je poudaril pomembnost projekta in dodal, da bodo tudi zadnji odseki še zahtevni,
glavnina pa je že narejena. Izrazil je zadovoljstvo nad prvimi pridobitvami, to je voda iz vrtin.
Povedal je, da se bodo vodne vrtine v bodoče tudi še izgrajevale, tako da bo na voljo več
kakovostnih in zadostnih vodnih virov.
Razprava: Karmen Kordiš, Antun Gašparac, Zvonko Janež, Ernest Pirnat, Franc Krže, Blaž
Milavec.
AD/2 Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o.
Bojan Trdan, direktor Komunale je obrazložil poročilo za leto 2017. Obrazložil je dejavnost,
na kakšen način se je izvajala v lanskem letu, rezultate, in sicer po dejavnostih: odpadki,
odvajanje odpadne vode, pokopališka in pogrebna dejavnost, vzdrževanje cest. Obrazložil je
tudi, da je bil rezultat poslovanja pozitiven.
Razprava: Ernest Pirnat, Bojan Trdan, Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Franc Krže.
AD/3 Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Predlog sklepa o spremembah cen je predstavil Bojan Trdan. Povedal je, da so se te cene
obravnavale in sprejele že v juliju 2017, vendar niso stopile v veljavo, saj jih občinska sveta
občin Ribnica in Loški Potok nista obravnavala. Posledica ne uveljavitve oz. nesprejema lani
predlaganih cen je izguba na področju te dejavnosti podjetja ter priprava novih cen, ki naj bi
stopile v veljavo v vseh treh občinah. Povedal je, da sta sosednji Občini nov predlog cen že
potrdila. Podal je razloge za spremembo cene. Glavni razlog naj bi bila sprememba volumna
zabojnikov pri fizičnih osebah. Povedal je tudi, da je bilo nabavljeno novo vozilo, spreminjajo
se tudi določeni stroški dela, skladno z zakonodajo, dvignili so se stroški goriva za cca 15%,
dva dogodka sta bistveno vplivala na odvoz odpadkov, in sicer odvoz nevarnih odpadkov je
bistveno višji s prenehanjem prevzema na pogodbenem Kemisu, tudi odvoz drugih odpadkov
se je podražil po požaru v Zalogu. Povedal je tudi, da je vseh smeti več kot jih je bilo nekdaj
ter podal primerjavo s cenami nekaterih drugih komunalnih podjetij.
Župan je pojasnil, da je Občinska uprava pred podajo sklepa v obravnavo Občinskemu svetu
natančno preučila predlog novih cen in ugotovila, da je predlog ustrezen.
Predlog Sklepa sta obravnavala Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo ter
Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. Predloga sklepov sta predstavila
predsednika Odborov Andrej Pogorelc in Borut Troha.
Razpravljali so: Zvonko Janež, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec.
Župan je dal na glasovanje predlog Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.

AD/4 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (2.
obravnava)
Razloge za spremembo in dopolnitev Poslovnika je obrazložila Darja Vetrih. Povedala je, da
ni bilo podanih nobenih pripomb na besedilo, ki je bilo predstavljeno v 1. obravnavi, tako da
je besedilo Poslovnika v 2. obravnavi enako.
Predlog Poslovnika je obravnavala Statutarno pravna komisija. Predloga sklepa je predstavil
predsednik komisije Jože Kos.
Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog Poslovnika in soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica v
drugi obravnavi.

AD/5 Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2017
Zaključni račun, vsebino Odloka ter prihodkovno in odhodkovno stran, je obrazložil župan
Blaž Milavec. Obrazložil je tudi sklepe, s katerimi je prišlo do prerazporeditev večjih
sredstev.
Zaključni račun sta obravnavala Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo ter
Statutarno pravna komisija. Predloga sklepov sta predstavila predsednika oborov Andrej
Pogorelc in Jože Kos.
Župan je dodal, da je bil zaključni račun oddan tudi Ministrstvu za finance, predstavlja pa tudi
podlago za delo Nadzornega odbora.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2017.

AD/6 Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica za leto 2018 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018
Razloge za sprejem in vsebino obeh sklepov je obrazložil Vinko Čampa.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) 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 20. redni seji dne 18. 04. 2018 na
predlog župana sprejel naslednji
Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja

3

Občine Sodražica za leto 2018
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) 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 2018.
2. člen
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 se dopolni se z
naslednjimi nepremičninami:
Predvidena
Ekonomska utemeljenost
Zap.
Vrsta nepremičnine
Okvirna
sredstva
št.
velikost
Parc. št.
raba
k.o.
(v m2)
(v EUR)
1.
1624/64
Pozidano
162217
13,50 Izvedel se bo odkup zemljišč
zemljišče
Zamostec
v Travni Gori.
2.
1621/13
10
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2018.
Številka: 478-3/17
Datum: 19. 04. 2018
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec

in:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) 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 20. redni seji dne 18. 04. 2018 na
predlog župana sprejel naslednji
Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Sodražica za leto 2018
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) 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 2018.
2. člen
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 se dopolni se z
naslednjimi nepremičninami:
Zap. št.
Katastrska občina Parcelna št.
Kvadratura Posplošena tržna oz.
in šifra katastrske
orientacijska vrednost
občine
nepremičnine v EUR
1.
2611/13
10
200,00
1619-Sodražica
2.
2611/12
12
240,00
3.
1492/310
37
740,00
4.
1492/309
20
400,00
Skupaj
1.580,00
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3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2018.
Številka: 478-2/17
Datum: 19. 04. 2018
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec

AD/7 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem
Predsednik komisije Vinko Čampa je predstavil vlogo za odkup zemljišča parc. št. 2432 k.o.
1621-Gora - Boštjan Mrvar, Petrinci 7, 1317 Sodražica, in obrazložil predlog sklepa
Komisije.
Razprava: Zvonko Janež, Franc Krže, Blaž Milavec, Vinko Čampa.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Zemljišče parc. št. 2432 k.o. 1621-Gora se odproda vlagatelju le ob pogoju
menjave za smiselno oblikovano površino dela zemljišča parc. št. 725/2 k.o. 1621Gora ob skrajnem levem robu na južni strani navedene parcele.
2. Novo oblikovano zemljišče, ki naj bi nastalo na delu zemljišča parc. št. 725/2 k.o.
1621-Gora, se zaradi dostopa do zemljišča parc. št. 2428 k.o. 1621-Gora
geodetsko odmeri parc. št. 725/2 k.o. 1621-Gora tako, da se zagotovi radij za
zavijanje na zemljišče parc. št. 2431 k.o. 1621-Gora.
3. Vlagatelj po geodetski odmeri zemljišča parc. št. 725/2 k.o. 1621-Gora na
novonastalem zemljišču poskrbi za izbris vknjižbe hipoteke z dne 05. 10. 2015.
4. Po izbrisu vknjižbe se novonastalo zemljišče po postopku Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16)
odproda Občini Sodražica; Občina Sodražica pa vlagatelju z neposredno
pogodbo po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, odproda zemljišče parc. št.
2432 k.o. 1621-Gora.
5. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča parc. št. 2432 k.o. 1621Gora, Občina Sodražica pa nosi vse stroške v zvezi z odkupom dela zemljišča
parc. št. 725/2 k.o. 1621-Gora.

AD/8 Pobude in vprašanja
Zvonko Janež je opozoril, da se je streha skednja pri Hrenu v Globeli na pol podrla, druga
polovica pa ogroža okolico. Župan je povedal, da bo skrbnik Hrena, ki je v domskem varstvu,
opozorjen.
Ernest Pirnat predlaga, da se spodbudi Kmetijsko pospeševalne službo, da na enak način
obvešča občane Sodražice preko Suhorobarja kot se obvešča občane Ribnice preko njihovega
Občinskega glasila.
Karmen Kordiš je povprašala, kdaj se bo dokončno uredil »Kostanjev park«. Župan je
pojasnil, da so določene zadeve (kanalizacija in JR) imele prioriteto znotraj projekta Ureditve
trga, vsekakor pa je dogovorjeno, da bo do konca aprila sanirano.
Franc Krže je povprašal, kako je s pometanjem občinskih cest po zimski službi, opozoril je
tudi na luknjo v cesti v bližini njegove hiše. Župan je povedal, da pometanje občinskih cest
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teče v skladu s pripravljenim načrtom ter da se dela na tem, da se bo saniralo najbolj kritične
odseke v občini, med njimi Gora.
Zvone Janež je povprašal, kdaj bo asfaltiranje ceste Sedlo – Na pesek. Župan je povedal, da se
bo asfaltiralo skladno z zmožnostmi, odvisno od siceršnje količine asfalta v projektu
SORIKO. Župan je odgovoril, da se bodo vsa dela izvedla na podlagi pripravljenega projekta,
tako tudi navedeni odsek občinske ceste. Res pa je, da bo končna realizacija odvisna od
poteka projekta SORIKO, zlasti od uravnavanja dejanske in finančne realizacije z danimi
finančnimi zmožnostmi. Načeloma pa je zaenkrat v načrtu ureditev odseka z asfaltiranjem.

AD/9 Razno
Ernest Pirnat je povedal, da je bilo na izredni seji Odbora za družbena dejavnost, ki je bila
sklicana na podlagi sklepa Občinskega sveta, ugotovljeno, da ni bilo zaznati nepravilnosti pri
izračunu cene vrtca, ki je bila sprejeta na februarski seji Občinskega sveta. Župan je dopolnil,
da bo Nadzorni odbor pregledal tudi notranje revizijsko poročilo, ki je bilo izdelano za
poslovanje OŠ Sodražica.
Župan je povabil na prireditvi: Blagoslov motoristov in motorjev – jubilejna 20. prireditev, in
Vampijado.
Povedal je še, da bo 1. maja budnica ribniške Godbe in pohod, 11. maja pa posvet o turizmu,
ki ga organizira Ernest Pirnat.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Darja Vetrih

Župan:
Blaž Milavec l. r.
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