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Številka: 900-1/14-13 
Datum:  14. 12. 2016  
 

Z A P I S N I K 
 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 14.12.2016 ob 18. 
uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Jože Kos, Ernest Pirnat, Zvonko Janež, Karmen Kordiš, 
Borut Troha, Franc Krže, Miha Vesel (od 18.10 dalje). 
Odsoten: Anton Matelič (opravičil izostanek). 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa. 
Ostali prisotni: Marko Zupanc, direktor Miklove hiše Ribnica, k točki 1. 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 7 članov.  

 Obravnava zapisnika 12. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Podaja mnenja k imenovanju direktorja zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica. 
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016.  
3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz 

gospodinjstev v občini Sodražica, 2. obravnava. 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka OPN – skrajšani postopek. 
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 

2016. 
6. Letni program športa. 
7. Letni program kulture. 
8. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
10. Program dela Občinskega sveta. 
11. Pobude in vprašanja svetnikov. 
12. Razno. 

 
 
AD/1 Podaja mnenja k imenovanju direktorja zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica  
Uvodne besede je podal župan Blaž Milavec. Razloge za podajo soglasja je razložila Darja 
Vetrih. V nadaljevanju se je kandidat Marko Zupanc osebno predstavil in opozoril, da 
dejansko njegov mandat prične z januarjem 2017, tako da se tudi imenovanje izvede do leta 
2022. Marko Zupanc je svetnike seznanil tudi s prostorskimi pogoji v Sodražici in opozoril na 
stisko, na katero je vezan tudi program, ki ga vodi knjižnica. Povedal je, da se zaradi tega del 
programa izvaja skupaj s šolo. Povzel je dejavnosti, ki so bile izvedene tekom mandata, ki se 
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izteka (gledališka dejavnost, pravljične urice, »Poletalci«, knjižnica pod krošnjami, literarni 
večeri, glasbeni večeri, predavanja, okrogle mize, razstave,…). Povedal je, da občasno 
sodelujejo na EU razpisih za sredstva, tako da je bil tudi narejen zbornik v sodelovanju s šolo 
(literarno – fotografski natečaj), ki je bil tudi nagrajen. Strinjal se je, da se bo potrebno 
potruditi in dejansko vzpostaviti prostore za sodobnejšo, predvsem pa prostorsko bolj 
primerno knjižnico. 
(Miha Vesel se je seji pridružil ob 18.10. op.zap.) 
Župan je povedal, da se pozna nov pristop, tako da se dejansko izvajajo tudi nove vsebine. 
Povedal je, da so prostori dejansko neprimerni, gre za zatečeno stanje, so pa v pripravi načrti 
za nove prostore v stavbi prenovljene »Zadruge«, pri katerih sodeluje tudi g. Zupanc. 
Zvonko Janež je povzel predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Marka Zupanca, Gregorčičeva 13, 
Ljubljana za direktorja Knjižnice Miklova hiša za mandatno obdobje 2017-2022. 
 
Op. zap.: Po obravnavi te točke je sejo zapustil Marko Zupanc. 
 
 
AD/2 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016  
Blaž Milavec je podal razloge za sprejem sprememb tega odloka. Povedal je, da gre za 
zmanjšanje sredstev na posameznih postavkah, in sicer znižanje na strani prihodkov za dobrih 
450.000 EUR (predvsem transferi, projekt agromelioracija na Gori ter SORIKO). Obrazložil 
je, zakaj projekta nista bila izvedena oz. sta bila izvedena v manjšem obsegu. Agromelioracija 
– ni bilo razpisa. SORIKO se je začel v 2016, dela se zamikajo še v leto 2017 oz. računi, 
planirani za 2016, bodo zapadli v letu 2017. Prodaja nepremičnin je bila zaključena pri slabih 
40%, saj ni bilo potrebe po večji prodaji. Obrazložil je tudi odhodkovno stran, in sicer se 
znižuje za cca 18%. Dejavnosti, ki so bile prevzete na podlagi pogodb, so bile realizirane 
praktično 100%, na posameznih postavkah so se znižala sredstva, na drugih pa tudi povišala, 
saj je določene stvari težko predvideti povsem natančno. Pri odhodkih se znižujejo 
investicijski odhodki iz naslova prej navedenih projektov. Dodatno so se povišala sredstva za 
vzdrževanje oz. obnovo cest (Kotel), kanalizacija Župence, projektiranje. Povedal je tudi, da 
je bilo v celoti izvedena izgradnja mostu v Lipovšici, razen manjših zaključnih del, prav tako 
je tudi financiranje tega mostu dvoletno. Projekt oskrbe s pitno vodo SORIKO je bil skoraj v 
celoti realiziran kot je bilo načrtovano, sicer je prišlo do posameznih sprememb, ki pa so 
posledica dejstev, ki so se pojavila tekom izvajanja projekta. 
Župan je povedal, da so odlok obravnavali resorni odbori. Predsedniki Odbora za Finančne 
zadeve, Odbora za komunalne zadeve, Odbora za družbene dejavnosti in Statutarno pravne 
komisije, Andrej Pogorelc, Borut Troha, Ernest Pirnat in Jože Kos, so predstavili predloge 
sklepov odborov oz. komisije. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016. 
 
 



 3

AD/3  Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz 
gospodinjstev v občini Sodražica 
Župan je povedal, da se obravnava odlok v 2. obravnavi, pripravljavec pa ga je v 1. obravnavi 
tudi osebno predstavil. Povedal je, da v 1. obravnavi ni bilo pripomb, kljub temu pa ga je na 
matičnem odboru ponovno predstavil direktor Komunale Ribnica Bojan Trdan. Predstavil je 
predlog sprememb za 2. obravnavo. 
Župan je besedo nato predal predsednikoma Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje ter Statutarno pravne komisije, Borutu Troha in Jožetu Kosu, ki sta obrazložila 
sklepa Odborov. 
Razprave ni bilo. Župan je še podal informacijo glede odvoza smeti na smetišče v RCERO 
(Snaga), in sicer je bila v decembru podpisana pogodba za 10 let. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz 
gospodinjstev na območju Občine Sodražica se sprejme v 2. obravnavi. 
 
 
AD/4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka OPN  
Blaž Milavec je podal razloge za sprejem sprememb tega Odloka in predlagal, da se Odlok 
sprejme po skrajšanem postopku. Vinko Čampa je natančneje obrazložil razlog za sprejem 
sprememb in samo vsebino Odloka. 
Predsednik Odbora za komunalne dejavnosti Borut Troha je predstavil sklep Odbora, 
predsednik Statutarno pravne komisije, Jože Kos pa predlog sklepa Komisije. 
Razprave ni bilo. 
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) – 2, po skrajšanem postopku. 

 
 

AD/5 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2017 

Župan je povedal, da se predlaga, da vrednost točke ostane enaka kot v tekočem letu. Povedal 
je, da so se ažurirale evidence, kar je prineslo nekaj več pobranega nadomestila. 
Andrej Pogorelc je predstavil predlog sklepa Finančne komisije. 
Razprave ni bilo. 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2017. 
 
 
AD/6 Letni program športa   
Darja Vetrih je predstavila Letni program športa, vsebino in namen. 
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Ernest Pirnat je predstavil predlog sklepa Odbora za družbene dejavnosti in povedal, da bo 
morda potrebno za leto 2018 razmišljati o spremembi Pravilnika o vrednotenju športnih 
programov. Župan je povzel, da bo potrebno dejansko pregledati Pravilnik in ga popraviti vsaj 
v posameznih delih, predvsem tistih, ki se nanašajo na financiranje športa otrok in mladine. 
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejme se Letni program športa Občine Sodražica za leto 2017. 
 
 

AD/7 Letni program kulture 
Darja Vetrih je predstavila Letni program kulture, vsebino in namen. Ernest Pirnat je 
predstavil predlog sklepa Odbora za družbene dejavnosti. 
Razprava: Ernest Pirnat je predlagal, da se pregleda tudi Pravilnik za kulturo in se ob tem 
preveri, ali sodijo Mažorete pod kulturno dejavnost. Razpravljala sta tudi Blaž Milavec in 
Darja Vetrih. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2017. 
 

 
AD/8 Sklep o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem za leto 2017  
Vinko Čampa je obrazložil razlog in vsebino Sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2017 ter vsebino Sklepa o 
razpolaganju s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
Župan je dodal, da se je letos uredila cesta v Kotel (asfalt, propusti, odvodnjavanje), pri čemer 
praktično cela cesta poteka po zasebni lasti, pri čemer prebivalci predlagajo brezplačen prenos 
na Občino, še posebno pa je pohvalil dva občana Blok, ki sta tudi soglašala z brezplačnim 
prenosom, razen ena lastnica želi, da se izvede menjava in odkup. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno sta bla 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, 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 …... 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 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, 



 5

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. 
št. 
 

Vrsta nepremičnine Okvirn
a 

velikost 
(v m2)

Predvidena 
sredstva 
(v EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

Parc. št. raba k.o. 

1. 889/9  
 
 
 
 
Kmetijsko 
zemljišče 

 
 
 
 
 
1614-
Slemena 

8 10,40 Izvedel se bo odkup oz. 
menjava zemljišč, ki 
predstavljajo cesto v 
Kotlu.  
 

2. 889/11 89 115,70
3. 909/2 129 167,70
4. 1894/26 1644 2137,20
5. 1910 146 189,80
6. 910/4 2 2,60
7. 1894/9 128 166,40
8. 1894/10 1388 1804,40
9. 1894/27 86 111,80
10. 881/6 31 40,30
11. 881/8 94 122,20
12. 881/4 245 318,50
13. 913/2 6 7,80
14. 915/5 11 14,30
15. 915/7 33 42,90
16. 915/4 97 126,10
17. 877/2 9 11,70
18. 1894/29 157 204,10
19. 1826/2 1618-

Vinice 
40 52,00 Z Ivanom Lušinom se bo 

izvedla menjava zemljišč 
glede na sklep 7. redne 
seje z dne 03. 12. 2015 in 
13. redne seje z dne 14. 12. 
2016.  

20. 2624/3 75 97,50
21. 2624/2 39 50,70
22. 2625 66 85,80
23. 423/2 1619-

Sodražica 
39 390,00

24. 418/2 22 220,00
    Skupaj: 6489,90

 
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: ………………………       Župan Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  
 
in 

 
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, 
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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 …... 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 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. Katastrska 
občina in šifra 
katastrske občine 

Parcelna št. Kvadratura Posplošena tržna oz. 
orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

1. 1614-Slemena 1894/32 155 201,50 
2. 1894/34 190 247,00 
3. 1894/36 64 83,20
4.  1622-Zamostec 1639/42 235 305,50 
5. 1618-Vinice 2270/1 89 115,70 
6. 2270/6 50 875,00 
7. 1619-Sodražica 2087/180 784 18.816,00 
8. 2087/110 222 5.328,00 

 
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: ………………………..  
         Župan Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  
 
 
AD/9 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem   
Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 2279 k.o. 1621-Gora - Ludvik Arko, Kračali 8, 1317 
Sodražica 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo. Povedal je, da je bilo glede na sklep 10. redne seje 
Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem pridobljeno mnenje Vaškega odbora Gora 
glede odprodaje dela zemljišča parc. št. 2279 k.o. 1621-Gora, ki je podal pozitivno mnenje. 
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Razprava: Franc Krže, Blaž Milavec, Karmen Kordiš, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

1. Izvede se geodetska odmera zemljišča parc. št. 2279 k.o. 1621-Gora.  
2. Po odmeri se novonastalo zemljišče po postopku odprodaje kmetijskih zemljišč 

odproda po ceni primerljivih nepremičnin na trgu. Vse stroške (geodetska 
odmera, notarka overitev, vpis v zemljiško knjigo) v zvezi z zemljiškoknjižno 
ureditvijo zemljišča nosi kupec. 

 
 
Zemljiškoknjižna ureditev zemljišč - pobuda Občine Sodražica in vloga Ivana Lušina, Vinice 
2, 1317 Sodražica   
Vinko Čampa je obrazložil vlogo Ivana Lušina in pobudo Občine, in sicer, da se v sklopu 
menjave zemljišč z Ivanom Lušinov odproda tudi zemljišče parc. št. 1639/42, k.o. 1618-
Vinice.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

1. Pridobi se vloga Ivana Lušina o odkupu zemljišča parc. št. 1639/42 k.o. 1618-
Vinice. 

2. Po pridobljeni vlogi se zemljišče parc. št. 1639/42 k.o. Vinice izvzame iz javnega 
dobra in se skupaj z zemljišči parc. št. 2207/6 in parc. št. 2270/1 obe k.o. 1618-
Vinice z menjalno pogodbo zamenjajo za zemljišča parc. št. 1862/2, parc. št. 
2624/2, parc. št. 2624/3, parc. št. 2625 in parc. št. 1826/2, vse k.o. 1618-Vinice in 
zemljišči parc. št. 423/2 in parc. št. 418/2 obe k.o. Sodražica.  

3. Zemljišča se zamenjajo na podlagi menjalne pogodbe, po ceni primerljivih 
nepremičnin na trgu. Ivan Lušin nosi strošek DDV-ja in davka na promet 
nepremičnin, strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo pa obe 
pogodbeni stranki vsaka do ½.  

 
 
AD/10 Program dela Občinskega sveta  
Župan je predstavil program dela Občinskega sveta za leto 2017 in predstavil okvirni  
terminski plan. 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Občine Sodražica je sprejel naslednji 
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Sodražica je sprejel program dela Občinskega sveta v letu 2017: 
 
Št.  Termin sej občin. 

sveta 
Termin sej del. 
teles 

Vsebina Vrsta 
seje 

1. Sreda,  
11. januar 

 a) Odlok o daljinskem ogrevanju Izredna 

2. Sreda,  
22. februar 

Ponedeljek, 13. 
ali torek 14. 
februarja 

a) Rebalans proračuna za leto 2017, 
b) Proračun za leto 2018, 
c) Druge tekoče zadeve 

Redna 
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3. Sreda,  
19. april 

Ponedeljek, 10. 
ali torek, 
11.aprila 

a) Proračun za leto 2018, 
b) Zaključni račun za leto 2016, 
c) Poročila proračunskih porabnikov – 1. 

del, 
d) Druge tekoče zadeve 

Redna 

4. Sreda,  
07. junij 

Ponedeljek, 29. 
ali torek 30. 
maja 

a) Poročilo nadzornega odbora, 
b) Poročila proračunskih porabnikov – 

2.del, 
c) Poročilo policije, 
d) Druge tekoče zadeve 

Redna 

5. Sreda,  
20. september 

Ponedeljek, 11. 
ali torek, 12. 
septembra 

a) Polletno poročilo, 
b) Obravnava in potrditev pobud v 

postopku OPN, 
c) Podelitev priznanj, 
d) Druge tekoče zadeve 

Redna  

6. Sreda,  
29. november 

Ponedeljek, 20. 
ali torek, 21. 
novembra 

a) Finančni dokumenti (ev. Rebalans, 
določitev točke NUSZ, 

b) Druge tekoče zadeve 

Redna  

 
Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica bo v petek, 27. ali soboto, 28. oktobra. 
 
 
AD/11 Pobude in vprašanja 
Franc Krže se je zanimal o višini cen kmetijskih zemljišč. Župan je odgovoril, da je cca 1 eur, 
če se drži hiše tudi več. Vinko Čampa je dodal, da je cena 15 EUR za stavbno zemljišče. 
 
Karmen Kordiš se je zanimala, kako je z vzpostavitvijo v prvotno stanje po delih v sklopu 
regionalnega vodovoda na terenu in ali se izvaja nadzor. Vinko Čampa je povedal, da je 
zadeva poznana, stanje še ni zaključeno, takoj ko bo možno, se bo sanirala cesta in ostala 
zemljišča – pred prevzemom bo še vse pregledano. Blaž Milavec je dodal, da četudi stroji 
niso več na terenu, situacija še ni zaključena. 
 
Zvonko Janež se je pozanimal, ali se kaj premika na področju signala Simobila. Župan je 
povedal, da je bilo pridobivanje soglasij za postavitev stolpa dolgotrajno po besedah 
Simobila, tako da naj bi sedaj pristopili k pridobitvi GD in da bi v spomladanskem času 
pristopili k izgradnji tega stolpa. Pogodba o najemu te parcele z Občino je že podpisana. Po 
njihovih zagotovilih naj bi se izboljšal signal na Gori, v Globeli in v Žimaricah, pa še kje. 
Dodal je, da se je poslabšal tudi signal Telekoma na širšem območju Občine, saj je Telekom 
spremenil sistem oddajanja signalov, posodobil, z namenom, da izboljšajo situacijo, se je 
dejansko signal na našem območju poslabšal. 
Janež se je zanimal tudi glede izvedbe optike oz. hišnimi priključki v Globeli oz. Na pesku. 
Vinko Čampa je povedal, da mora najprej pripraviti glavni vod s Peska, torej preden se bo 
asfaltirala cesta na Sedlo, ki pa naj bi se polagal po izgradnji čistilne naprave na Sedlu. 
 
Miha Vesel se je pozanimal, kako je s postavitvijo ogledal, ki so potrebna zaradi varnosti na 
cesti, ob državni cesti. Vinko Čampa je povedal, da se je potrebno z vlogo obrniti na 
Direkcijo za ceste, izpostava NM, če gre za občinsko cesto, pa na Občino Sodražica. 
 
Franc Krže se je zanimal, kako je s postavitvijo omrežja ostalih operaterjev, kako je z 
najemnino za postavljeno tovrstno infrastrukturo. Župan je pojasnil, da gre za enotno ceno, ki 
je zakonsko določena. 
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Krže se je tudi pozanimal, kaj se namerava narediti s cesto Betonovo – Vagovka, do križišča 
za Petrince? Župan je odgovoril, da ima Komunala v planu za naslednje leto. Krže je opozoril 
tudi na prevagilo pri Vagovki, kjer se posipa kamenje, ki ga prekriva listje, tako da je 
nevarno. Opozoril je tudi na odtoke pri Vagovki, saj naj bi v propustih stalno stala voda. 
Župan je predlagal, ko se bo pristopilo k sanaciji, da se Komunala posvetuje tudi na terenu oz. 
z vaškim odborom.  
 
Jože Kos se je zanimal glede ceste od Malega Zapotoka proti Sv. Marku, naj bi bila na dveh 
delih precej uničena, da jo tudi spodžira. Povedal je, da se mulda sicer ureja, je pa še za 
uredit. Župan je pojasnil, da gre na tistem območju za lastniške težave, da je tudi to razlog, da 
posamezna dela niso bila opravljana tekoče. Dejal je še, da bo vprašanje predano Komunali 
oz. možno je, da ima Komunala sanacijo tega dela tudi že v planu. 
 
AD/12 Razno 
Župan je povabil svetnike na razna dogajanja v decembru ter na novoletni sprejem, ki bo 
6.12.2017. 
Župan se je ob koncu leta zahvalil svetnikom za sodelovanje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                               Župan: 
Darja Vetrih              Blaž Milavec l. r. 
 


