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Številka: 900-1/14-14 
Datum:  1. 3. 2017  
 

Z A P I S N I K 
 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 1.3.2017 ob 18. uri 

v sejni sobi Občine Sodražica 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Ernest Pirnat, Zvonko Janež, Karmen Kordiš, Borut Troha, 
Franc Krže, Miha Vesel. 
Odsoten: Anton Matelič, Jože Kos (opravičila izostanek). 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa. 
Ostali prisotni: mag. Ludvik Mihelič (pri 1. točki dnevnega reda) 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 7 članov.  

 Obravnava zapisnika 13. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 Obravnava zapisnika 1. dopisne seje. 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 Obravnava zapisnika 1. izredne seje. 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

 Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje 
 Poročilo o realizaciji sklepa 1. dopisne seje. 
 Poročilo o realizaciji sklepa 1. izredne seje. 

Občinski svet se je seznanil s poročili o realizaciji sklepov. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Predstavitev obeležitve 800 letnice pisne omembe Sodražice. 
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017.  
3. Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (predlog).  
4. Cena programov vrtca pri OŠ Sodražica. 
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu. 
6. Sklep o spremembi Sklepa o višini honorarjev za občinsko glasilo Suhorobar. 
7. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
10. Razno. 

 
 
AD/1 Predstavitev obeležitve 800 letnice pisne omembe Sodražice  
Uvodne besede je podal župan Blaž Milavec. Povedal je, da je prva pisna omemba 
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dokumentirana, gre za dokumentirane podatke, kar je velikega pomena. Povedal je, da je 
pobudnik obeležitve pisne omembe g. Mihelič, sicer pa se je ustanovil iniciativni odbor za 
pripravo monografije. Zamisel o pristopu k projektu, področja, ki se jih bo obdelalo, in način 
je predstavil Ludvik Mihelič. Povedal je, da je glavna ideja izdaja zbornika. Predstavil je 
koncept zbornika, imenovani uredniški odbor in urednika. Povedal je, kdo bo ustvarjal 
posamezna področja, kdo bodo avtorji, ter da pa so posamezna področja še odprta. Povedal je 
tudi, da je izid zbornika predviden spomladi 2020 ter da je za obeležitev predvidenih več 
prireditev, tudi kot promocija občine. Načrtuje se vsaj 30 intervjujev, zbiralo se bo 
dokumentarno gradivo, vključilo se bo društva, nosilec in koordinator je Občina. Župan je 
povabil svetnike k sodelovanju, podaji mnenja. Povedal je, da bo projekt terjal tudi nekaj 
finančnih sredstev, o čemer pa bo svet razpravljal v okviru proračuna. Ludvik je podal 
pobudo, da se ideje in predlogi lahko posredujejo tudi po elektronski pošti. 
 
Op. zap.: Po obravnavi te točke je sejo zapustil mag. Ludvik Mihelič (ob 18.40). 
 
 
AD/2 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 
Župan je podal razloge za spremembo proračuna. Obrazložil je, zakaj se proračun niža. 
Povedal je, da posamezni predvideni projekti nimajo možnosti za črpanje sredstev, niti ni 
pričakovati, da bodo posamezna sredstva razpisana. Obrazložil je, da se je dohodnina sicer 
krepko povišala, da pa so ostali prihodki ostali v predvidenih mejah. Obrazložil je tudi 
odhodkovni del proračuna. Obrazložil je investicijske projekte in povedal, po kakšnem načelu 
se je postavila prioriteta za izvedbo. Izpostavil je projekt ureditve zbirnega centra za odpadke, 
ureditev centra Sodražica, vključno s pokrito tržnico, investicije vaških odborov, manjši 
odseki in ureditev lokalne ceste na Novi Pot; investicije v kmetijstvo – agromelioracija, … 
Posebej je izpostavil sredstva za OPN, ki se pripravlja za sprejem v začetku leta 2018. 
Predstavil je tudi predvideno zadolževanje. Povedal je, da se umika projekt obnove občinske 
stavbe na trgu (bivša zadruga), saj zaenkrat ni možnosti sofinancerskih sredstev s strani EU 
razpisov. Predstavil je tudi samo vsebino dokumenta Odloka.  
Predsedniki odborov in komisij so predstavili predloge sklepov, in sicer Andrej Pogorelc za 
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Borut Troha za Odbor za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje, Ernest Pirnat za Odbor za družbene dejavnosti ter Zvonko 
Janež za Statutarno pravno komisijo. 
Župan je še dodal, da se rebalans obravnava le v enem postopku. Predstavil je še dokument, iz 
katerega izhaja najvišje možno zadolževanje ter obrazložil, koliko je oz. bo občina zadolžena. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017. 
 
 
AD/3  Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (predlog).  
Župan je obrazložil postopek sprejemanja Odloka o proračunu. Obrazložil je tudi, zakaj se 
proračun za naslednje leto obravnava že v začetku leta 2017, in sicer je povedal, da so podatki 
s strani ministrstva za finance znani, poleg tega pa gre za glavnino sredstev, ki se nadaljujejo 
iz leta 2017 v leto 2018. Povedal je, da se za posamezne projekte potrebuje pravne podlage, 
sicer lahko tudi NRP, vsekakor pa je boljše, da je to tudi proračun. Obrazložil je višino 
proračuna 2018, prihodkovno in odhodkovno stran. Predstavil je predviden projekt rokodelske 
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zadruge. Obrazložil je glavni namen te zadruge, ki bi lahko bila formirana tudi v kakšni drugi 
pravni obliki; namen pa je pripraviti zagonska sredstva – pridobiti EU sredstva tudi za 
socialno podjetništvo. Povedal je tudi, da se podpira delovanje na področju kmetijstva (novi 
razpisi) ter izpostavil nekaj pomembnejših investicij in investicijskih transferov. Predstavil je 
dokumente, ki sestavljajo proračun. 
Predsedniki odborov in komisij so predstavili predloge sklepov, in sicer Andrej Pogorelc za 
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Borut Troha za Odbor za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje, Ernest Pirnat za Odbor za družbene dejavnosti ter Zvonko 
Janež za Statutarno pravno komisijo. 
Andrej Pogorelc je še dodal svoj pogled na projekt rokodelske zadruge in ga podprl. Podal je 
tudi svoj pogled na razvoj tega področja ter možnosti kandidiranja za EU sredstva. Namen je 
povezati vse proizvajalce, da bodo lažje tudi nastopili na svetovnem trgu, ob tem pa 
spodbuditi proizvajalce, da pričnejo izdelovati izdelke z večjo dodano vrednostjo. Kot 
dodatno naj bi se ponudila administrativna in strokovna pomoč. 
 
Razprava: Zvonko Janež, Frenk Krže, Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 in se ga da v 
javno obravnavo.  
 
 
AD/4 Cena programov vrtca pri OŠ Sodražica  
Predlog nove cene programov vrtca, ki je usklajena z OŠ Sodražica, je predstavila Darja 
Vetrih. 
Predloge sklepov odborov sta predstavila predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Ernest 
Pirnat, in predsednik Odbora za finančne zadeve, Andrej Pogorelc. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Darja Vetrih, Zvonko Janež, Blaž Milavec, Frenk Krže. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Občinski svet občine Sodražica sprejme Sklep o določitvi cene programov predšolske 
vzgoje v predlagani obliki. 

 
 

AD/5 Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu  
Predlog nove cene socialno varstvene storitve Pomoč na domu je predstavila Darja Vetrih in 
povedala, da je predlagatelj nove cene Center za socialno delo Ribnica, ki je tudi izvajalec te 
storitve. 
Predloge sklepov odborov sta predstavila predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Ernest 
Pirnat, in predsednik Odbora za finančne zadeve, Andrej Pogorelc. 
Razprava: Blaž Milavec, Frenk Krže, Darja Vetrih. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
 

1. Občinski svet občine Sodražica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve - 
pomoč družini na domu v višini 18,21 EUR na efektivno uro, pri čemer znaša 
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subvencija Občine Sodražica 13,21 EUR na efektivno uro oz. 1.056,80 EUR za 
storitev pomoč na domu na mesec. Cena storitve za uporabnika znaša za 5,00 
EUR na efektivno uro. 

2. Cena storitve pomoč družini na domu se uporablja od 1. 3. 2017 dalje. 
 
 
AD/6 Sklep o spremembi Sklepa o višini honorarjev za občinsko glasilo Suhorobar  
Darja Vetrih je predstavila razlog za spremembo Sklepa o višini honorarjev za občinsko 
glasilo. Obrazložitev je dopolnil župan Blaž Milavec.. 
Predloge sklepov odborov sta predstavila predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Ernest 
Pirnat, in predsednik Odbora za finančne zadeve, Andrej Pogorelc. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Na podlagi 16. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 
104/09) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji __. redni seji _______ sprejel 
naslednji 
 

SKLEP o dopolnitvi Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar 
 

1. 
Spremeni se 2. točka Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar, ki je bil 
sprejet na 5. redni seji, dne 16. 7. 2015, tako da se glasi: 
Članom uredništva in drugim avtorjem prispevkov, ki niso zaposleni v občinski upravi 
Občine Sodražica, razen odgovornemu uredniku, pripada za objavljen prispevek honorar 
v bruto višini, ki je odvisna od dolžine prispevka, pri čemer znaša honorar za prispevek, ki 
obsega celo objavljeno stran, 60 EUR. 
Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je sorazmerno nižja. Honorar se 
izplača za prispevek, ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim urednikom oz. njegovim 
namestnikom. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu, uporablja pa se od 
1.2.2017 dalje. 
 
datum:        župan  
številka: 414-1/12      Blaž Milavec l.r. 

 
 
AD/7 Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje  
Predsednik Odbora je predal besedo Vinku Čampi, ki je predstavil vlogo Iva Levstka, C. Notr. 
odreda za gradnjo nezahtevnega objekta. Obrazložil je, da se del predvidenega objekta nahaja 
na območju, za katerega je skladno z OPN predviden podrobnejši prostorski načrt. Pojasnil je, 
da nam naš OPN omogoča, da se na podlagi sklepa Občinskega sveta omogoča gradnja še 
pred pridobitvijo prostorsko izvedbenega akta. Odbor tako predlaga Občinskemu svetu izdajo 
soglasja za gradnjo pod pogoji, navedenimi v sklepu. Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 



 5

SKLEP: 
 

Dovoli se gradnja nezahtevnega objekta garaže in lope za shranjevanje orodja na 
zemljišču parcelna št. 3355/1 k.o. Sodražica, EUP So 54. ppn.  
 
Za potrebe projektiranja veljajo določila SS tm – stanovanjske površine, v skladu z 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 50/14 in spremembe). 

 
 
AD/8 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem  
Odprodaja zemljišč parc. št. 2087/180 in parc. št. 2087/110 obe k.o. 1619-Sodražica 
Vinko Čampa je obrazložil samo vlogo. 
 
Med obravnavo je sejo zapustil svetnik Miha Vesel. (Op.zap.) 
 
Razprave ni bilo. 
Župan je ugotovil, da je prisotnih šest svetnikov, ki so glasovali. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
 

1. Zemljišči parc. št. 2087/180 in parc. št. 2087/110, obe k.o. 1619-Sodražica, se 
odprodata po postopku javnega zbiranja ponudb.  

2. Glede na poročilo ocene vrednosti nepremičninskih pravic, z dne 31. 01. 2017, št. 
01-2017, izklicna cena znašal 24,00 EUR/m2 oz. 24.144,00 EUR (oz. 29.455,68 
EUR z DDV).  

3. Kupec plača davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter 
strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo. 

 
 

Po glasovanju se je svetnik Miha Vesel vrnil na sejo. (Op.zap.) 
 
 
AD/9  Pobude in vprašanja 
 
Zvonko Janež se je pozanimal v kakšni fazi je izvedba SORIKO v Globeli. Odgovor je podal 
Vinko Čampa, ki je povedal, katera dela so še potrebna na tem območju. Blaž Milavec je 
povedal, da je projekt 3-leten, do takrat mora izvajalec dokončati vsa dela. Povedal je, da si 
Občina prizadeva in sproti opozarja izvajalca, da se zadeve sproti čim bolj sanirajo. Vmes je 
bila zima in posamezna dela niso bila možna, bodo pa povečini zaključena v spomladanskem 
času, še posebno tam, kjer se ne bo potrebno vračati z drugimi oz. dodatnimi deli. 
Frenk Krže je vprašal, kdaj bo možno obnoviti rezervoar na Gori, kdo skrbi za to obnovo oz. 
ali bo obnova stekla še letos. Blaž Milavec je povedal, da je potrebno s Hydrovodom 
pregledati situacijo, popis del, na podlagi katerega se bo dokončno odločilo o izvedbi. Dodal 
je, da če bo šlo za manjša vzdrževala dela, ne bi smelo biti problema, če pa se bo izkazalo, da 
gre za kaj večjega, bo potrebno predvideti sredstva, in sicer verjetno kar vse tri rezervoarje na 
Gori. Glede na to, da rezervoarji funkcionirajo, da vodooskrba ni ogrožena, ne gre za nujno 
zadevo. 
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AD/10 Razno 
 
Župan je podal naslednje informacije: 

- Postavitev telekomunikacijskega stolpa na Gori. Občina je s komasacijo pridobila 
potrebno zemljišče. Zainteresirani izvajalec Simobil je pridobil ustrezno gradbeno 
dovoljenje, pričakuje se, da bodo dela pravljena spomladi. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                               Župan: 
Darja Vetrih              Blaž Milavec l. r. 
 


