
 1

 
Številka: 900-1/14-11 
Datum:  16. 6. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 
11. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 15.6.2016 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, Borut Troha. 
Odsoten: / 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Petra Marn, Vinko Čampa 
Ostali prisotni: Jože Drobnič, predsednik Nadzornega odbora, do konca obravnave 3. točke, Marija 
Ajdič Francelj, vodja MIR, do konca obravnave 3. točke, Rudi Topolovec, komandir PP Ribnica, do 
konca obravnave 3. točke, Majda Kovačič Cimperman, kandidatka za ravnateljico, do konca 
predstavitve kandidatk pri 4. točki, Jana Petek Volčanšek, do konca predstavitve kandidatk pri 4. 
točki. 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 

 Obravnava zapisnika 10. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 

 Poročilo o realizaciji pobud 10. redne seje. 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji pobud. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda, z razširitvijo dnevnega reda z novo točko, obravnavo 
Odloka o dopolnitvah Odloka o Lekarni Ribnica, ter zaradi prisotnosti gostov, skladno z 31. členom 
poslovnika, predlagal spremembo dnevnega reda. Svetniki so predlog podprli. Soglasno je bil sprejet 
naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica. 
2. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015. 
3. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2015. 
4. Podaja mnenja v postopku imenovanja ravnateljice Osnovne šole Sodražica. 
5. Imenovanje člana sveta Glasbene šole Ribnica. 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu – skrajšani 

postopek. 
7. Odlok o dopolnitvah Odloka o Lekarni Ribnica – skrajšani postopek. 
8. Predlogi odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
9. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem. 
10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
11. Preoblikovanje Pošte v Pogodbeno pošto. 
12. Pobude in vprašanja svetnikov. 
13. Razno. 
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AD/1  Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica 
Župan je predal besedo predsedniku NO Jožetu Drobniču, ki je obrazložil področja, na katerih je NO 
nadzoroval delovanje Občine v letu 2015. Povedal je, da so v nadzoru pregledali plače župana in 
višjega svetovalca, investicijo v poslovno cono Fibran in poslovanje Osnovne šole, ter račune na 
splošno. Namen in cilj je bil preveriti izvajanje proračuna ter smotrnost, učinkovitost poslovanja 
občinske uprave. Podal je tudi ugotovitve, in sicer da v poslovanju niso našli takih nepravilnosti, ki bi 
terjali posebno obravnavo na Občinskem svetu ali celo prijavo drugim inštitucijam. 
Župan je odprl razpravo.  
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Jože Drobnič, Blaž Milavec. 
Župan je povedal, da je Občina zavezana tudi notranji reviziji, ki je bila opravljena maja letos za 
preteklo leto. Poročilo so svetniki prejeli skupaj z gradivom. 
 
 
AD/2 Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015 
Poročilo je predstavila Marija Ajdič Francelj, vodja MIR. Povedala je, da je delo potekalo skladno z 
načrtom, doseženi so bili vsi cilji, tako na področju inšpekcije kot na področju redarstva. Podala je tudi 
obrazložitve finančnega poslovanja MIR. 
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so: Franc Krže, Marija Ajdič Francelj, Zvone Janež, Andrej 
Pogorelc, Blaž Milavec, Anton Matelič in Ernest Pirnat. 

 
 
AD/3 Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2015 
Rudi Topolovec, komandir PP Ribnica, je obrazložil poročilo Policijske postaje Ribnica. Povedal je, 
da je bilo za 10% manj obravnavanih kaznivih dejanj. Kot informacijo je povedal, da od leta 2016 
sodijo v PP Ribnica tudi Velike Lašče. Povedal je, da največ kaznivih dejanj predstavljajo tatvine, 
vlomi (70%), sledi zloraba drog. Obrazložil je, da je kazniva dejanja velikokrat tudi težko za 
obravnavati, saj posamezniki kaznivo dejanje prijavijo, potem pa ne sodelujejo v nadaljnjem postopku. 
Izpostavil je veliko problematičnost vožnje pod vplivom alkohola 
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so: Ernest Pirnat, Rudi Topolovec in Karmen Kordiš. 
 
 
AD/4 Podaja mnenja v postopku imenovanja ravnateljice Osnovne šole Sodražica 
Župan je podal uvodne besede in predal besedo obema kandidatkama za ravnateljico, da se 
predstavita.  
Kot prva se je predstavila Jana Petek Volčanšek. Po predstavitvi je župan povabil svetnike k 
vprašanjem. Ernest Pirnat je predlagal, da se vprašanja postavlja na koncu obeh predstavitev, za obe 
kandidatki. Župan predlogu ni nasprotoval, je pa vseeno povabil svetnike k podaji vprašanj za Jano 
Petek Volčanšek, v kolikor kdo od svetnikov to želi. Svetniki v danem trenutku niso imeli vprašanj. 
Kot druga se je predstavila Majda Kovačič Cimperman.  
Župan je po predstavitvah odprl razpravo in povabil svetnike k vprašanjem. 
Kandidatkama so zastavljali vprašanja in z njima razpravljali: Andrej Pogorelc, Jana Petek Volčanšek, 
Franc Krže, Majda Kovačič Cimperman, Miha Vesel, Karmen Kordiš, Ernest Pirnat, Blaž Milavec, 
Borut Troha. 
Po podanih odgovorih sta obe kandidatki zapustili sejo. 
Zvonko Janež je obrazložil in podal predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
Župan je odprl razpravo. 
O predlogu sklepa so razpravljali: Ernest Pirnat, Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Franc Krže, Blaž 
Milavec in Anton Matelič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet meni, da sta obe kandidatki za ravnateljico ustrezni.  
Obrazložitev: Dosedanje delo Majde Kovačič Cimperman ter njeno sodelovanje z Občino je  
korektno, zato Občinski svet ne nasprotuje njenemu ponovnemu imenovanju za ravnateljico. 
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Občinski svet tudi ne nasprotuje morebitnemu imenovanju Jane Petek Volčanšek za 
ravnateljico. 
 
 
AD/5 Imenovanje člana sveta Glasbene šole Ribnica 
Darja Vetrih je podala razloge za imenovanje članice sveta zavoda Glasbena šola Ribnica. 
Zvonko Janež je predstavil predloga sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
Župan je odprl razpravo. 
Razprava: Karmen Kordiš, Ernest Pirnat.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Za članico Sveta zavoda Glasbena šola Ribnica se imenuje Heidi Patricio Košir, Cesta Majde 
Šilc 16, 1317 Sodražica, kot predstavnico Občine Sodražica za naslednje mandatno obdobje. 
 
 
AD/6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu – 
skrajšani postopek 
Obrazložitev odloka in razloge za sprejem je podal Vinko Čampa. 
Jože Kos je predstavil predlog sklepa Statutarno pravne komisije, Borut Troha pa predlog sklepa 
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Vinko Čampa, Karmen Kordiš, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Sodražica (OPN 07) – 1, po skrajšanem postopku. 
 
 
AD/7 Odlok o dopolnitvah Odloka o Lekarni Ribnica – skrajšani postopek 
Župan je obrazložil razlog za sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o Lekarni Ribnica in vsebino. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Ribnica, po skrajšanem postopku. 
 
 
AD/8 Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
Vinko Čampa je pojasnil vlogo, ki jo je podal vlagatelj Pakiž Janeza za preplastitev cestnega odseka 
oz. mostu – dovoz do hiše. Borut Troha je obrazložil predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in 
prostorsko planiranje. 
Razpravljali so: Franc Krže, Vinko Čampa, Zvonko Janež, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Obstoječi hišni priključek, ki deloma poteka po zemljiščih parc. št.  326, 327 in 137/61, vse k.o. 
Zamostec, in je predmet obravnave, naj se brezplačno prenese na Občino Sodražica na podlagi 
predhodne geodetske odmere.  
Projekt se uvrsti v načrt posodobitve manjših cestnih odsekov. 
 
 
AD/9 Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil razlog za sprejem sklepa ter vsebino predlaganega sklepa.  
Razprave: Franc Krže, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP: 
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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 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 11. redni seji, dne 
15.6.2016 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 
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 
naslednjimi nepremičninami: 
 

Zap. št. Katastrska občina 
in šifra katastrske 
občine 

Parcelna št. Kvadratura Posplošena tržna oz. 
orientacijska vrednost 
nepremičnine 

1.  1619-Sodražica 2310/3 180 m2 6.060,96 EUR 
2.  1621-Gora 2282 823 m2 12.345,00 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: 15.6.2016  

         Župan Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  
 
 
AD/10 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem  

Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 2077/1 k.o. 1620-Žimarice, vlagatelj Drago Košmrlj, 
Podklanec 15, 1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazložil vlogo in predlog sklepa Komisije. Povedal je, da vlagatelj želi odkupiti del 
zemljišča, ki v naravi predstavlja dvorišče pred njegovo stanovanjsko hišo.  
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

S K L E P: 
 

1. Izvede geodetska odmera zemljišča parc. št. 2077/1, k.o. 1620-Žimarice.  
2. Po odmeri se novonastalo zemljišče izvzame iz javnega dobra in z neposredno pogodbo, 

po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, odproda vlagatelju.  
3. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča (geodetsko odmero, notarsko 

overitev in vpis v zemljiško knjigo).  
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Vloga za zemljiškoknjižno ureditev javne poti Travna gora, vlagateljica Barbara Andoljšek, Travna 
Gora 4, 1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazložil vlogo za zemljiškoknjižno ureditev poti na Travni gori in predlog sklepa 
Komisije ter obrazložil, da je po dodatni preučitvi vloge ugotovljeno, da se z ugoditvijo vloge lahko 
odpre problem dostopa sosednje parcele do javne poti. 
Razpravljali so: Zvonko Janež, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Vinko Čampa. 
Predsednik Komisije Vinko Čampa je predlagal, da se zaradi novih dejstev obravnava vloge umakne 
iz obravnave. Člani občinskega sveta so se strinjali. 

Vloga za odkup zemljišča parc. št. 2087/16 k.o. 1619-Sodražica, vlagatelj Bojan Zgonc, Jelovec 12, 
1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazloži vlogo za odkup zemljišča, ki leži pod vlagateljevo stanovanjsko-poslovno 
hišo in predlog sklepa Komisije.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P 
1. Izvede geodetska odmera zemljišč parc. št. 2087/16 in parc. št. 2087/17 obe k.o. 1619-

Sodražica, strošek odmere nosita vlagatelj in Občina vsak do ene polovice.  
2. Po geodetski odmeri se vloga vlagatelja ponovno obravnava.  
 

Vloga za odkup oz. menjavo dela zemljišča parc. št. 2081/1 k.o. 1620-Žimarice, vlagatelj Anton Vesel, 
Žimarice 13, 1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazloži vlogo za odkup dela zemljišča in predlog sklepa Komisije.  
Razprava: Zvonko Janež, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P 
1. Izvede geodetska odmera zemljišča parc. št. 2081/1 k.o. 1620-Žimarice.  
2. Po odmeri se novonastalo zemljišče izvzame iz javnega dobra in z neposredno pogodbo po 

ceni primerljivih nepremičnin na trgu odproda vlagatelju.  
3. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča (geodetsko odmero, notarsko overitev 

in vpis v zemljiško knjigo).  
 

Vloga za brezplačen prenos zemljišča parc. št. 2083/3 k.o. 1619-Sodražica, vlagatelj Vlado Vetrih, 
Jelovec 10a, 1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazloži vlogo za brezplačen prenos zemljišča v last občine Sodražica in predlog 
sklepa Komisije.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P 
1. Vlagatelja se obvesti, da uredi izbris plomb, ki so vknjižene na zemljišču parc. št. 2083/3 k.o. 

1619-Sodražica.  
2. Po izbrisu plomb se zemljišče brezplačno prenese v last občine Sodražica. 
3. Občina Sodražica nosi vse stroške v zvezi s prenosom zemljišča (notarsko overitev pogodbe in 

vpis v zemljiško knjigo).   
 
 
Vloga za odkup zemljišča parc. št. 2609/2 k.o. 1619-Sodražica in ureditev ZK razmerij na Kurirski 
cesti 2, vlagateljica Angelca Pucelj, Kurirska cesta 2, 1317 Sodražica 
Vinko Čampa je obrazloži vlogo odkup zemljišča parc. št. 2609/2 k.o. 1619-Sodražica in predlog 
sklepa Komisije. Glede ureditve meje s sosedi je Komisija ugotovila, da v tem delu Občinski svet ni 
pristojen za odločanje. 
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Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
1. Vlagateljico se pozove, da pridobi pisno soglasje lastnika zemljišča parc. št. 114/2 k.o. 1619-

Sodražica, da soglaša s prodajo zemljišča parc. št. 2609/2 k.o. 1619-Sodražica.  
2. Po pridobljenem pozitivnem pisnem soglasju se zemljišče parc. št. 2609/2 k.o. 1619-Sodražica 

po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odproda z neposredno pogodbo vlagateljici.   
3. Vlagateljica nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča (notarsko overitev in vpis v 

zemljiško knjigo. 
 
 
AD/11 Preoblikovanje Pošte v Pogodbeno pošto 
Župan je svetnike seznanil, da Pošta Slovenije preoblikuje pošto v Sodražici v pogodbeno pošto, pri 
čemer potrebuje partnerja. Obrazložil je, da se pošte po Slovenije preoblikujejo že dalj časa, ostajale 
bodo le večje pošte, ostale prehajajo na pogodbeno pošto. Izrazil je tudi svoje mnenje, da mora Pošta 
ostati kot inštitucija. 
Razprava: Franc Krže, Blaž Milavec, Anton Matelič, Zvonko Janež, Andrej Pogorelc, Karmen Kordiš. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

S K L E P : 
Občinski svet Občine Sodražica podaja načelno soglasje za prevzem pogodbene pošte v 
Sodražici. 
Občinski svet Občine Sodražica pooblašča župana Občine Sodražica, da pripravi, na podlagi 
dogovora s Pošto Slovenije, predlog organiziranja pogodbene pošte. 
 
 
AD/12 Pobude in vprašanja 
Zvonko Janež je izpostavil vprašanje signala – telefonija v Globeli. Župan je pojasnil, da je bilo 
vprašanje posredovano Mobitelu in da je bilo obljubljeno, da bodo posredovali pisen odgovor. Dodal 
je, da Simobil z namenom izboljšanja telefonskega signala nadaljuje s postavitvijo stolpa na Gori, ter 
daj je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
Franc Krže se je pozanimal, kaj je z agromelioracijo – potna mreža. Župan je odgovoril, da bo 
dokončana v jeseni. 
Anton Matelič je opozoril na delo komunalnega delavca Jožeta Arka. Župan je pojasnil, da je zaposlen 
na Komunali Ribnica in bomo problem prenesli delodajalcu in zahtevali ukrepanje. 
Ernest Pirnat je prenesel informacijo, da Upokojenci pripravljajo razstavo znanih Sodražanov. Povedal 
je, da so ugotovili, da je zapuščina umetniških del Draga Koširja in Franceta Goršeta večja, dediči pa 
bi želeli zapuščino predati Sodražici. Ernest predlaga, da se poišče rešitev, kje bi bile te zbirke lahko 
shranjene. Župan je pojasnil, da se predvideva v stavbi, ki smo jo odkupili od Zadruge, tudi prostore 
za tovrstno razstavo / zbirke. Povedal je, da se tudi pripravlja projekt, kjer naj bi pridobili sredstva za 
obnovo prostora. Za kratkoročno rešitev je potrebno še najti rešitve. 
 
AD/13 Razno 
Petra Marn je povedala, da bo v petek otvoritev razstave sodraških likovnih umetnikov in povabila k 
obisku.  
Župan je povabil svetnike na letošnje Psoglavske dneve. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                               Župan: 
Darja Vetrih             Blaž Milavec l. r. 


