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Številka: 900-1/14-9 
Datum:  10. 2. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 10.2.2016 ob 19. uri v sejni 
sobi Občine Sodražica 

 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Franc Krže, Jože Kos, Anton Matelič, Ernest Pirnat, 
Zvonko Janež, Miha Vesel 
Odsotna: Karmen Kordiš 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa 
Ostali prisotni: Andrej Drole, APR d.o.o., k točki 1, Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica OŠ 
Sodražica, k točki 2, Majda Kokošinek, ravnateljica GŠ Ribnica, k točki 4 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 
 

 Obravnava zapisnika 8. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

 Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda ter skladno z 31. členom poslovnika predlagal spremembo 
dnevnega reda. Svetniki so predlog podprli. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Imenovanje ravnateljice Glasbene šole Ribnica 
2. Sprejem dokumentov Načrt, DIIP in PIZ Razvoja širokopasovnih omrežij. 
3. Odprtje novega oddelka vrtca pri OŠ Sodražica. 
4. Imenovanje odgovorne urednice, uredniškega odbora in članov programskega sveta 

Suhorobarja. 
5. Sklep o pridobivanju in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem. 
6. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
7. Pobude in vprašanja svetnikov. 
8. Razno. 

 
 
AD/1  Imenovanje ravnateljice Glasbene šole Ribnica 
Uvodne besede je povedal župan Blaž Milavec. Krajšo obrazložitev razlogov za obravnavo vloge 
Sveta Glasbene šole Ribnica je podala Darja Vetrih. Več o delovanju Glasbene šole Ribnica je 
povedala ravnateljica in kandidatka za ravnateljico Majda Kokošinek. Na kratko je predstavila 
delovanje GŠ v svojem mandatu in delovanje GŠ na celotnem območju: Ribnica, Sodražica, Loški 
Potok, Velike Lašče. Povedala je, da je v GŠ vpisanih 308 otrok ter da je potrebno to št. učencev 
varovati. Povedala je, da konkretno v Sodražici v njenem mandatu št. otrok, ki obiskujejo glasbeno 
šolo, niha, vendar se zadnja leta giblje preko 30 otrok, v tem šolskem letu je vpisanih 35 otrok.  
Povedala je tudi, da se v Sodražici poučuje inštrumente: harmonika, klavir, kitara, letos na novo tudi 
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tamburica. V Sodražici se poučuje tudi teorija (nauk o glasbi), in sicer skupaj za učence Sodražice in 
Loškega Potoka. Pohvalila je tudi zgledno sodelovanje z Občino in drugimi inštitucijami. 
Razpravljali so: Zvonko Janež, Blaž Milavec, Majda Kokošinek, Ernest Pirnat 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet podaja za kandidatko za ravnateljico Glasbene šole Ribnica Majdo Kokošinek 
pozitivno mnenje. 
 
AD/2 Sprejem dokumentov Načrt, DIIP in PIZ Razvoja širokopasovnih omrežij 
Uvodoma je župan povedal, da je Občina obudila konzorcij za razvoj odprtega oz. širokopasovnega 
omrežja. Namen je kandidirati na razpis za javna sredstva ter za izbor zasebnega partnerja. Razliko 
med prejšnjim in sedanjim razpisom je obrazložil Blaž Kovačič. Več o samih dokumentih, ki jih je 
potrebno sprejeti, je povedal Andrej Drole iz podjetja APR, ki je pripravljalo obravnavane dokumente. 
Povedal je, da bele lise niso še jasno definirane, in sicer so odvisne od komercialnega interesa 
ponudnikov širokopasovnega omrežja. Dokument z belimi lisi pripravlja Ministrstvo. Predstavil je 
postopek javno-zasebnega (JZ) partnerstva, kjer je sam izbor zasebnega partnerja že po zakonu (roki) 
dolg postopek; predstavil je finančno konstrukcijo, povedal je, da je 50% sredstev predvidenih iz EU, 
50% pa predstavljajo sredstva zasebnega partnerja, pri čemer bi bil prispevek EU pod 1000 
EUR/priključek. Predstavil je predvideno časovnico in pojasnil, da pred jesenjo razpisa ni za 
pričakovati. Obrazložil je, katere stroške nosi Občina, in sicer Občino bremeni priprava razpisa za 
izbor zasebnega partnerja. Predvideno je, da zasebni partner omrežje zgradi in nato 30 let z omrežjem 
tudi upravljal. Po koncesijskem obdobju zasebni partner preda svoje omrežje Občini. 
Župan je dodal, da bo po sedaj znanih kriterijih praktično vsako naselje v Sodražici lahko kandidiralo 
za širokopasovno omrežje, vseeno pa se lahko zgodi, da bo kakšen predel lahko »zabremza« ponudnik 
storitev z izraženim interesom za lastno investicijo.  
Drole je še pojasnil, da bo to širokopasovno omrežje odprto (pod enakimi pogoji vsi ponudniki teh 
storitev dobijo možnost uporabe omrežja), kar pomeni, da bo zasebni partner omogočil operaterjem 
uporabo tega omrežja za trženje storitve – storitve bo ponujal operater, ki bo plačeval omrežnino 
zasebnemu partnerju. 
Predsednik Odbora za finančne zadeve Andrej Pogorelc in predsednik Odbora za komunalne zadeve 
Borut Troha sta predstavila sklepa Odborov. 
Razpravljala sta: Andrej Pogorelc, Andrej Drole. 
(op. zap. - Seja je bila prekinjena ob 20.02 do 20.22, sejo je zapustil Anton Matelič. Seja se je 
nadaljevala ob 20.22, župan je ugotovil prisotnost šestih svetnikov, odsoten še Zvonko Janež.) 
Župan je prebral in na kratko predstavil predloge sklepov. Predlagal je, da se sklepi sprejmejo sočasno, 
v paketu, s čemer so se svetniki strinjali. Soglasno so bili sprejeti naslednji 
 

SKLEPI: 
Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Sodražica sprejema Načrt razvoja širokopasovnega omrežja naslednje 
generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica.  
 
Sklep št. 2: 
Občinski svet Občine Sodražica sprejema DIIP Razvoja širokopasovnega omrežja naslednje 
generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica. 
 
Sklep št. 3: 
Občinski svet Občine Sodražica sprejema predinvesticijsko zasnovo Razvoja širokopasovnega 
omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in 
Sodražica.  
 
Sklep št. 4: 
Občinski svet Občine Sodražica pooblašča župana Blaža Milavca, da neposredno sam ali 
posredno preko pooblastila tretji osebi (županu vodilne občine) sprejme odločitev o začetku 
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postopka za izbor zasebnega partnerja, z aktom o javno zasebnem partnerstvu in drugimi 
dokumenti ter postopki. 
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Sodražica  pooblašča župana Blaža Milavca, da potrdi popravke in 
spremembe v dokumentih, ki bodo nastali zaradi sprememb razpisnih dokumentov in pogojev 
za kandidiranje na sredstva v okviru relevantnega javnega razpisa. 
 
Pooblastilo velja za dokumente: 

1. Načrt razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, 
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica; 

2. DIIP Razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobrepolje, 
Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica; 

3. Predinvesticijska zasnova Razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije v 
skupini občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica. 

 
 
AD/3 Odprtje novega oddelka vrtca pri OŠ Sodražica 
Uvodne besede je podal župan Blaž Milavec.  
(Op. zap: Seji se je pridružil Zvonko Janež, prisotnih 7 svetnikov.)  
Zakonsko podlago in finančne posledice za odprtje novega oddelka je pojasnila Darja Vetrih. 
Ravnateljica Majda Kovačič Cimperman je natančneje opisala situacijo zasedenosti v vrtcu in razloge 
za odprtje novega oddelka. Povedala je tudi, kakšne so prostorske zmožnosti za odprtje oddelka, ter 
poudarila, da gre za začasen prostor, za trenutno reševanje stiske glede varstva otrok. Pričakuje se, da 
bo oddelek deloval od 1.3. do 31.7.2016.  
Predsednika Odbora za družbene dejavnosti, Ernest Pirnat, in predsednik Odbora za finančne zadeve, 
gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, sta predstavila sklepa Odborov. Andrej Pogorelc je tudi 
povedal, da so bili na finančnem odboru pomisleki glede samega prostora, glede odprtosti novega 
oddelka ter razprava o kadru, in sicer v smislu, da naj bi imeli prednost pri zaposlovanju domači 
delavci, že iz vidika racionalizacije stroškov. 
Majda Kovačič Cimperman je pojasnila, koliko otrok bo jeseni odšlo v šolo in koliko otrok bo možno 
okvirno sprejeti za naslednje šolsko leto. Povedala je, da bo to, ali bo deloval 9. oddelek tudi v novem 
šol. letu, jasno po prejemu vlog za novo šol. leto; rok za oddajo prijav za naslednje šolsko leto je 31.3. 
Če bo po planu, bo od 1.4. dalje 149 otrok vključenih v sodraški vrtec. 
Župan je obrazložil, zakaj je problem s prostorom, kljub temu, da je prizidek vrtca praktično nov. 
Povedal je, da se je, ko so se pripravljali načrti za prizidek vrtca, odpiral 6. oddelek in se je »na 
zalogo« pripravil prostor za 8 oddelkov. Takrat je bilo praktično nemogoče predvideti, da bo potreba 
še po 9. oddelku. Sedaj kaže, da bo to dejstvo in da bo potrebno v naslednjih letih urediti tudi novo 
kuhinjo, saj je le-ta absolutno premajhna, posledično pa tudi novo jedilnico. Obstoječi prostori sedanje 
kuhinje in jedilnice bi bili primerni za preureditev v prostor za 9. oddelek. Župan je še opozoril, da zna 
biti po letu 2030 tudi potreba po novem vrtcu, tako da je potrebno razmišljati o več variantah. 
Majda Kovačič Cimperman je pojasnila, da tekom leta ni možno seliti otrok iz prostora v prostor, v 
kolikor bo jeseni še potreba po 9. oddelku, pa bo v nadstropju zagotovo oddelek starejših otrok. 
Povedala je, da bodo ob podpisu pogodbe tudi pridobili izjavo staršev, da se strinjajo s prostorom 
oddelka oz. so seznanjeni, v katerem prostoru bo oddelek deloval. 
Razprava: Franc Krže, Majda Kovačič Cimperman, Zvonko Janež, Blaž Milavec, Ernest Pirnat. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
1. Ustanovitelj Občina Sodražica podaja soglasje, da se v šolskem letu 2015/2016 v enoti 

vrtca pri Osnovni šoli dr. Ivan Prijatelj Sodražica oblikuje 9. oddelek, in sicer od 
1.3.2016 dalje. 

2. Deveti oddelek se organizira za otroke 1. starostnega obdobja, z normativom od 7 do 12 
otrok.  
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AD/4 Imenovanje odgovorne urednice, uredniškega odbora in članov programskega sveta 
Suhorobarja. 
Darja Vetrih je pojasnila razloge za imenovanje in obrazložila predlog sklepa. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 104/09) 
predlagam občinskemu svetu, da sprejme naslednji  

 
S K L E P 

Za odgovorno urednico občinskega glasila Suhorobar se imenuje: 
- Nina Pirc Vovčko, Globel 16, Sodražica. 

 
Za članici uredništva občinskega glasila Suhorobar se imenujeta: 

- Petra Marn, Vinice 13, Sodražica, 
- Darja Vetrih, Jelovec 10 a, Sodražica. 

 
Za člane programskega sveta občinskega glasila Suhorobar se imenujejo: 

- Jasna Janež, Globel 12 b, Sodražica, 
- Tadej Košmrlj, Cesta Majde Šilc 18, Sodražica, 
- Ana Modic, Cesta Notranjskega odreda 30, Sodražica,  
- Slavka Tanko, Nova vas 65, p. Nova vas, 
- Pavle Košir, Cesta Majde Šilc 16, Sodražica, 
- Jelka Pakiž, Vinice 23, Sodražica. 

 
Mandat odgovorne urednice, članov uredništva in članov programskega sveta traja štiri leta, in 
sicer od 1. 3. 2016 dalje. 
 
 
AD/5 Sklep o pridobivanju in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil razlog za sprejem sklepa ter vsebino obeh predlaganih sklepov.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno sta bila sprejeta 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 in 50/2014) in 
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) je Občinski svet Občine Sodražica na …... redni seji dne 
…………. na predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2016 

 
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 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženjem Občine 
Sodražica za leto 2016. 
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2. člen 

 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2016 se dopolni se z 
naslednjo nepremičnino: 
 
Zap. 
št. 
 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
velikost 
(v m2) 

Predvidena 
sredstva 
(v EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

Parc. št. raba k.o. 

1. 3382/1 Pozidano 
zemljišče 

 
 
1619-
Sodražica 

14 246,40 EUR  Izvedla se bo menjava 
zemljišča za zemljišče parc. 
št. 3306/5 k.o. Sodražica.  

2. 423/2  
Kmetijsko 
zemljišče 

39 97,50 EUR Izvedla se bo menjava 
zemljišč za zemljišči parc. št. 
2270/6 in parc. št. 2270/1 
obe k.o. Vinice. 

3. 418/2 22 55,00 EUR 
4. 1825/1-

del 
1618-
Vinice 

15 262,50 EUR 

5. 61/2 Pozidano 
zemljišče 

1622-
Zamostec 

22 385,00 EUR Izvedla se bo menjava 
zemljišč za zemljišča parc. št. 
1642/7, parc. št. 1642/8, 
parc. št. 137/52, parc. št. 
1641/52, parc. št. 1641/51 in 
parc. št. 1641/50 vse k.o. 
1622-Zamostec. 

6. 61/3 29 507,50 EUR 
7. 61/4 44 

770,00 EUR 
    Skupaj: 2.323,90 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 2016.  
 
Številka: 478-18/15 
Datum: ………………………        Župan 
                    Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  
 
 
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 in 50/2014) in 
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) je Občinski svet Občine Sodražica na …... redni seji dne 
…………. na predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2016 

 
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 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) dopolni Sklep o Letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2016. 
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2. člen 

 
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2016 se dopolni se z 
naslednjimi nepremičninami: 
 

Zap. št. Katastrska občina 
in šifra katastrske 
občine 

Parcelna št. Kvadratura Posplošena tržna oz. 
orientacijska vrednost 
nepremičnine 

1.  1619-Sodražica 3306/5 14 m2 300,01 EUR 
2. 1618-Vinice  2270/1 89 m2 1.557,50 EUR 
3. 2270/6 50 m2 875,00 EUR  
4. 1622-Zamostec 1642/7 97 m2 1.697,50 EUR 
5. 1642/8 28 m2 490,00 EUR 
6. 137/52 105 m2 1.837,50 EUR 
7. 1641/52 7 m2 122,50 EUR 
8. 1641/51 2 m2 35,00 EUR 
9. 1641/50 39 m2 682,50 EUR 

 
1. člen 

 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del 
proračuna Občine Sodražica za leto 2016.  
 
Številka: 478-20/15 
Datum: ………………………..  
 
 
AD/6 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem  
Vloga za zemljiškoknjižno ureditev zemljišča parc. št. 1242 k.o. 1622-Zamostec (vodohran Lipovšica) - 
Jože Šega, Ravni Dol 7, 1317 Sodražica  
Vinko Čampa je obrazložil vlogo in predlog sklepa. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Izvede se geodetska odmera vodohrana Lipovšica.  
Po odmeri se novonastala zemljišča odkupijo od lastnikov, po ceni primerljivih nepremičnin na 
trgu. Vse stroške (geodetsko odmero, notarka overitev, vpis v zemljiško knjigo) v zvezi z 
zemljiškoknjižno ureditvijo zemljišč nosi občina.  
 
 
AD/7 Pobude in vprašanja 
Zvonko Janež se je pozanimal, kaj se dogaja glede interesa v novi obrtni coni. Župan je povedal, da 
tečejo določeni pogovori, da je javnost tudi širše seznanjena, če bo potrebno, pa se bo angažiralo tudi 
kakšno nepremičninsko agencijo. Povedal je tudi, da je zaenkrat še preuranjeno trditi, da ni interesa, 
bo pa verjetno potrebno vložiti dodaten napor, intenzivirati pristop do morebitnih investitorjev. K 
sodelovanju v tej smeri je povabil tudi svetnike. 
Franc Krže se je pozanimal, kaj je s pretvornikom na Gori. Župan je povedal, da Simobil čaka na 
vknjižbo v zemljiški knjigi, potem bodo takoj pristopili k izvedbi. Blaž Kovačič je podal dodatna 
pojasnila glede potne mreže oz. prijave za izvedbo agromelioracij. 
Ernest Pirnat je opozoril, da je potrebno začeti razmišljati tudi o možnostih, če se zgodi, da bo tudi 
šola premajhna, v primeru, da bi se kazalo, da bosta v bodoče po 2 oddelka otrok na letnik. Predlagal 
je, da se naredi »prebivalstvena analiza«.  Župan je povedal, da se demografska politika spremlja že 
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daljši čas, da so pogovori že stekli, da do leta 2020 ne bi smel biti večji problem, za naprej pa bo 
potrebno razmišljati tudi o večjih investicijah na tem področju, če bo št. prebivalstva še naprej 
naraščalo. Prav zato je tudi v novem OPN predlaganih nekaj sprememb v neposredni bližini šole. 
 
 
AD/8 Razno 
Župan je obrazložil, da želi, da se v postopek sprejemanja občinskih splošnih aktov vključi širša 
javnost. S tem želi tudi zagotoviti aktivnejše sodelovanje javnosti s podajanjem predlogov, pobud in 
pripombam ter mnenj. Občinskemu svetu je predlagal, da se do prve naslednje novelacije poslovnika 
občinskega sveta sprejme sklep, s katerim se določi ta način sprejemanja aktov. 
Pojasnil je še drugi predlog sklepa, in sicer glede objav zaposlitev javnih zavodov ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Sodražica. 
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Blaž Milavec, Ernest Pirnat. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 

1. Predlog odloka ali drugega splošnega pravnega akta, ki ga Občinski svet Občine 
Sodražica sprejme v prvi obravnavi rednega postopka, se da v javno razpravo.  

2. Javna razprava se izvede v obliki objave predloga odloka ali drugega splošnega 
pravnega akta na uradni spletni strani občine. 

3. Predlog odloka ali drugega splošnega pravnega akta je v javni razpravi najmanj 10 dni, 
ko je dana možnost podati predloge in pripombe občanov pisno po redni ali e-pošti ali na 
zapisnik pri odgovorni osebi Občinske uprave Občine Sodražica. 

4. Župan v drugi obravnavi seznani občinski svet s prispelimi predlogi ali pripombami 
občanov ter poda svoje stališče do njih. 

 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 
Javne zavode in ustanove ter javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Sodražica, se pozove k objavi razpisov za zaposlitev tudi na uradni spletni strani občine. 
 
 
Župan je še predstavil pobudo Lions kluba glede nabave in namestitve defibrilatorjev in povabil 
svetnike, da se udeležijo dobrodelnega koncerta, ki bo 12.3.2016 organiziran v ta namen. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                               Župan: 
Darja Vetrih             Blaž Milavec l. r. 


