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Številka: 900-1/14-10 
Datum:  20. 4. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 20.4.2016 ob 18. uri v sejni 

sobi Občine Sodražica 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, , Franc Krže, Jože Kos, Anton Matelič, Ernest Pirnat, Zvonko Janež, 
Karmen Kordiš, Miha Vesel (od 18.20 dalje), Borut Troha (od 18.35 dalje). 
Odsoten: / 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa 
Ostali prisotni: Antun Gašparac in Dušan Justin, Hydrovod d.o.o., k točki 1, Bojan Trdan in Andreja 
Henigman, Komunala Ribnica d.o.o., k točkama 2, 3 in 4 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 

 Obravnava zapisnika 9. redne seje 
Zapisnik je bil sprejet s 6 glasovi za in enim vzdržanim (Karmen Kordiš je bila odsotna na 9. redni 
seji, op.zap.). 

 Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 

 Poročilo o realizaciji pobud 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji pobud. 

 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. Letno poročilo za leto 2015 Hydrovod d.o.o. 
2. Letno poročilo za leto 2015 Komunala Ribnica d.o.o. 
3. Določitev cen za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst 

komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov.  

4. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine 
Sodražica.  

5. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2015. 
6. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
7. Sklep o pridobivanju in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem. 
8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
10. Razno. 

 
 
AD/1  Letno poročilo za leto 2015 Hydrovod d.o.o. 
Uvodne besede glede organiziranosti Hydrovoda je podal direktor Hydrovoda Antun Gašparac. Sledila 
je obrazložitev letnega poročila za leto 2015. Povedal je, da je oskrba s pitno vodo potekala nemoteno, 
po obsegu vlaganj pa je bilo leto bogato. Obrazložil je, da ima Hydrovod v upravljanju večje število 
vodovodnih sistemov in kot razlog za to razpršenost navedel, da se je pri tem sledi načelu pokritosti z 
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javno vodooskrbo. Povedal je, da se je trend porabe vode v minulem letu nekoliko zvišal napram letu 
2014. Obrazložil je nadzor nad kvaliteto pitne vode ter posebej obrazložil, zakaj je bila podana ocena, 
da je voda v Žimaricah neustrezna. Obrazložil je situacijo na terenu, okvare, intervencijska popravila, 
katere investicije so bile izvedene. Obrazložil je tudi finančni del - strukturo prihodkov, stroškov 
izvajanja in strukturo odhodkov ter kadrovsko strukturo, cenik storitev za javno službo ter finančni 
rezultat, s katerim izkazujejo pozitivno poslovanje. Za konec je obrazložil tudi razvoj in načrt za 
naprej. 
 
Župan je po obrazložitvi podal ugotovitev, da sta se v vmesnem času pridružila tudi Miha Vesel in 
Borut Troha, tako da so prisotni vsi člani občinskega sveta. 
 
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo. 
Nato je povabil A. Gašparca, da poda še par informacij o poteku investicije SORIKO. Gašparac je 
povedal, da so se dela na terenu pričela in izrazil zadovoljstvo ob kooperativnem sodelovanju z 
Občino, še posebno z Vinkom Čampa in županom Blažem Milavcem. Dodal je da se je sam projekt 
pripravljal skoraj 10 let, preden je dobil zeleno luč za izvedbo. 
 
 
AD/2 Letno poročilo za leto 2015 Komunala Ribnica d.o.o. 
Bojan Trdan je povedal, da Komunala izvaja sedem dejavnosti. Povedal je, kaj je najbolj zaznamovalo 
leto 2015. Obrazložil je področje obravnave odpadkov (ločevanje, akcija zbiranja na terenu,…). 
Povedal je, da so rezultati ugodni, da je prišlo do manjših stroškov deponiranja, nekoliko pa so se 
povišali stroški odvoza. Obrazložil je dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Povedal je, da je 
delovanje ČN Sodražica, MČN Žimarice in MKČN Novi pot ustrezno, obrazložil je potek praznjenja 
greznic ter finančno poslovanje na tej dejavnosti. Obrazložil je tudi področja pogrebne dejavnosti, 
vzdrževanja cest, ki je 2. najpomembnejša dejavnost podjetja, ter tržno dejavnost. Povedal je, da je 
bilo poslovno leto zaključeno finančno pozitivno. 
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so: Anton Matelič, Franc Krže, Bojan Trdan, Zvone Janež, 
Ernest Pirnat, Jože Kos, Blaž Milavec, Miha Vesel 

 
 
AD/3 Določitev cen za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst 

komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 

Uvodne besede in razloge za sprejem sklepa, s katerim se določa cene za zbiranje, obdelavo in 
odlaganje ter odstranjevanja odpadkov. Obrazložil je razloge za dvig cen ter način obračunavanja cen. 
Povedal je, da se sprejemata dva sklepa, prvega je pripravila Komunala Ribnica, drugega pa Snaga 
d.o.o. ter kaj prinaša sprememba cene za uporabnike. 
 
Franc Krže, ki je bil prisoten na sejah obeh resornih odborov, je predstavil predloga sklepov Odbora za 
komunalne zadeve in prostorsko planiranje in Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo. 
 
Razprava: Karmen Kordiš, Bojan Trdan, Blaž Milavec. 
Župan je predlagal, da se o obeh predlaganih sklepih glasuje sočasno, s čimer so se svetniki strinjali. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejmeta se Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov in Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 
RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica v predlagani obliki. 
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AD/4 Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 
občine Sodražica 
Bojan Trdan je pojasnil razloge za sprejem sklepa in obrazložil predlog sklepa. Povedal je, da je 
potrebno vsako leto pripraviti elaborat in v kolikor gre za spremembo cene za več kot 10%, jo mora 
obravnavati Občinski svet. Povedal je, da je bila na tej dejavnosti v letu 2015 izguba, ki je nastala iz 
naslova praznjenja greznic. Cena je bila postavljena v letu 2013, ko niso bili znani vsi vhodni podatki; 
izkazalo se je, da je faktor onesnaženosti bistveno višji in da je tudi količina odvoženega blata iz 
posamezne greznice višja. Obrazložil je sestavo cen za javno kanalizacijo ter za greznice in MKČN. 
Za orientacijo je podal tudi cene te dejavnosti v drugih občinah v našem širšem okolju. 
 
Franc Krže je predstavil predloga sklepov Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje in 
Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo. 
Župan je odprl razpravo. 
Razprava: Franc Krže, Bojan Trdan, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 
občine Sodražica v predlagani obliki. 
 
 
AD/5 Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2015 
Župan je povedal, da so bistveni razlogi za spremembe v proračunu 2015 v prelongaciji projektov 
SORIKO in kanalizacija Zamostec. Poleg obeh projektov je na odstopanje v realizaciji proračuna 
vplival tudi davčni prihodek. Tudi na realizaciji odhodkov so odstopanja predvsem tam, kjer se ne da 
točno predvideti zneska, poleg tega so določeni odhodki zaradi pozno vloženih zahtevkov zapadli v 
izplačilo v letu 2016. Župan je še dodal, da posredni proračunski porabniki opravljajo svoje naloge 
skladno s svojo pristojnostjo in večinoma v skladu z načrtovanimi sredstvi. Župan je še dodal, da je 
Zaključni račun pričel pregledovati tudi Nadzorni odbor, v maju pa je načrtovana tudi izvedba notranje 
revizije. 
 
Franc Krže je predstavil predloga sklepov Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in 
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015 v predlagani obliki. 
 
 
AD/6 Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
Vinko Čampa je predstavil vlogo Vinka Zajca, Žimarice 71 a, Sodražica, glede gradnje na zemljišču v 
območju OPPN v Žimaricah. Čampa je obrazložil, da Občinski svet lahko poda soglasje za odmik od 
predvidenega zazidalnega načrta, in sicer v smislu, da je možna gradnja tam, kjer se objekt lahko 
priključi na že obstoječo infrastrukturo (vodovod,…).  
 
Franc Krže je podal predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
Razprava: Anton Matelič, Vinko Čampa, Blaž Milavec, Zvonko Janež. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Na podlagi vloge Vinka Zajca, Žimarice 71 a, Sodražica, se dopusti gradnja gospodarskega 
objekta v skladu s projektno dokumentacijo št. projekta 223/2015, z datumom januar 2016, ki jo 
je izdelal RMA Andrej Rus s.p., Hrovača 81, 1310 Ribnica. 
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AD/7 Sklep o pridobivanju in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil razlog za sprejem sklepov 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 10. redni seji dne 
20.4.2016 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. 
 

2. člen 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2016 se dopolni se z 
naslednjimi nepremičninami: 
Zap. 
št. 
 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
velikost 
(v m2) 

Predvidena 
sredstva 
(v EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

Parc. št. raba k.o. 

1. 2533/12   
 
1619-
Sodražica 

10 5,00 EUR  Izvedla se bo menjava 
navedenih zemljišč, ki v 
naravi predstavljajo cesto 
Vagovka - Travna Gora za 
zemljišče parc. št. 2530/3, 
k.o. 1619-Sodražica.  

2. 2533/13  379 189,50 EUR 
3. 2533/15 13 6,50 EUR 
4. 2533/17 300 150,00 EUR 
5. 2533/18  9 4,50 EUR 
6. 2533/19 2 1,00 EUR 
    Skupaj: 356,50 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: 20.4.2016        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 10. redni seji dne 
20.4.2016 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 
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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. 
 

2. člen 
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2016 se dopolni se z 
naslednjo nepremičnino: 

Zap. št. Katastrska občina 
in šifra katastrske 
občine 

Parcelna št. Kvadratura Posplošena tržna oz. 
orientacijska vrednost 
nepremičnine 

1.  1619-Sodražica 2530/3 708 m2 354,00 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: 478-20/15 
Datum: 20.4.2016.        Župan Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  
 
 
AD/8 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem  
 
Dopolnitev vloge 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 oz. dopolnitev vloge, ki jo je vlagatelj podal ob izvrševanju sklepa, 
sprejetega na 9. redni seji občinskega sveta. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet občine Sodražica soglaša, da se za potrebe zemljiškoknjižne ureditve zemljišča 
parc. št. 1242, k.o. 1622-Zamostec, izvede tudi obodna parcelacija celotnega zemljišča, pri čemer 
se strošek obodne parcelacije zemljišča parc. št. 1242, k.o. 1622-Zamostec, všteje v kupnino 
novonastalega zemljišča.  
 
Menjava zemljišč v k.o. 1619-Sodražica - Boris Sancin, Via g. Donizetti 5, Trst 
Vinko Čampa je povedal, da je vlagateljevo vlogo na 16. redni seji, dne 19. 9. 2013, že obravnaval 
Občinski svet Občine Sodražica in sprejel sklep, da Občina Sodražica soglaša s predlogom menjave 
zemljišč po geodetski odmeri ceste Vagovka - Travna gora. Sedaj je cesta geodetsko odmerjena, zato 
se lahko izvede menjava zemljišč, pri čemer je velikost parcele, ki jo dobi Občina, nekaj večja od 
površine parcele, ki jo dajemo. Obrazložil je tudi predlog Komisije. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 

Izvede se menjava zemljišč parc. št. 2533/12, parc. št. 2533/13, parc. št. 2533/15, parc. št. 
2355/17, parc. št. 2533/18 in parc. št. 2533/19 za zemljišče parc. št. 2530/3, vse k.o. 1619-
Sodražica, in sicer po ceni primerljivih nepremičnin na trgu. Strošek notarske overitve nosita 
obe pogodbeni stranki, strošek vpisa v zemljiško knjigo pa nosi občina. 
 
 
Vloga za zakup zemljišča parc. št. 550/1 k.o. 1622-Zamostec - Miha Arko, Zamostec 37, 1317 
Sodražica 



 6

Vinko Čampa je obrazložil vlogo za zakup zemljišča, ki ga ima vlagatelj že sedaj v najemu. Obrazložil 
je tudi predlog Komisije. 
Razprava: Borut Troha, Franc Krže, Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 

1. Vlagatelju se ugodi in se, na podlagi cenitve, z njim sklene zakupna pogodba za nedoločen 
čas, s 6 mesečnim odpovednim rokom.  

2. Vlagatelj mora namesto plačila zakupnine vsako leto nuditi Vaškemu odboru Zamostec 
storitve s strojno mehanizacijo na javni infrastrukturi, in sicer v protivrednosti višine letne 
zakupnine. 

Izgradnja kapelice - prebivalci ulice Na pesek, Hoste in Jelovca 

Vinko Čampa je obrazloži vlogo prebivalcev ulice Na pesek, Hoste in Jelovca za izgradnjo kapelice, 
ki je odobrena tudi s strani župnika Franca Bizjaka, s katero predlagajo 2 lokaciji, ki sta v lastništvu 
Občine Sodražica. Povedal je, da je bil na terenu tudi opravljen ogled parcele in možnost izgradnje.  
Obrazložil je tudi predlog Komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 

1. Izvede se geodetska odmera zemljišča parc. št. 2087/1, k.o. 1619-Sodražica, v površini cca 
150 m2, in sicer ob križišču ceste Na Pesek in Hosta. Strošek izmere nosi Občina Sodražica.  

 
2. Izda se pozitivno soglasje v skladu s 17. členom Pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta 

Sodražica za cono 2, 3 za izgradnjo kapelice na novonastalem zemljišču.  
 
 
AD/9 Pobude in vprašanja 
Ernest Pirnat se je pozanimal, v kakšni fazi je sprememba OPN. Župan je pojasnil, da je v fazi 
pridobivanja mnenj soglasodajalcev. Čampa in župan sta obrazložila celoten postopek, ki še sledi, 
večina je odvisna od ažurnosti soglasodajalcev.  
Zvonko Janež se je pozanimal, kaj se dogaja z zapiranjem Pošte in banke v Sodražici. Župan je 
povedal, da je bilo zapiranje pošte napovedano skladno z načrtom Pošte. Povedal je, da smo stvar 
preučili, gre za politično odločitev, da se v manjših okoljih organizirajo pogodbene pošte. Vodstvo 
Pošte se je tudi obrnilo na Občino, tako da sedaj preučujemo različne variante oblikovanja pogodbene 
pošte, tako da ne bi pretirano obremenili občinskega proračuna. Povedal je, da nas je odločitev NLB, 
da zaprejo poslovalnico v Sodražici, presenetila, saj so bile do sedaj informacije iz njihove strani, da 
poslovalnica dobro posluje. Gre za politiko NLB oz. države, ki preko Banke Slovenije vodi to politiko. 
Župan je še povedal, da se skuša stopiti v stik tudi z drugimi bankami, pogovori pa nekoliko 
intenzivneje potekajo z Deželno banko. Razpravljali so: Franc Krže, Anton Matelič, Andrej Pogorelc, 
Blaž Milavec, Zvonko Janež, Karmen Kordiš. 
 
 
AD/10 Razno 
Župan je povabil svetnike na »Vampijado«, ki se je lahko udeležijo tudi kot tekmovalci v kuhanju. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                               Župan: 
Darja Vetrih             Blaž Milavec l. r. 


