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Številka: 900-1/14-15 
Datum:  19. 4. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 19. 4. 2017  
ob 19. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Jože Kos, Zvonko Janež, Karmen Kordiš, Borut Troha, Franc Krže, 
Miha Vesel. 
Odsoten: Anton Matelič, Ernest Pirnat (opravičil izostanek). 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Petra Marn. 
Ostali prisotni: Marija Ajdič Francelj, vodja MIR, Rudi Topolovec, načelnik PP Ribnica (pri 1. in 2. 
točki dnevnega reda) 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 7 članov. 
 

 Obravnava zapisnika 14. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

 Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda, in sicer je predlagal, da se točki, h katerima sta vabljena 
gosta, uvrsti na začetek dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Soglasno je bil 
sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016. 
2. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2016. 
3. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018, 2. obravnava.  
4. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2016. 
5. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), skrajšani 

postopek. 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Sodražica (OPN), skrajšani postopek. 
7. Podaja mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Sodražica. 
8. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica 

za leto 2017 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2017. 

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 
11. Razno. 

 
 
 
AD/1 Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016 
Poročilo o opravljenem delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva je podala vodja MIR Marija 
Ajdič Francelj. Povedala je, da se poleg inšpekcijskih postopkov vodijo tudi prekrškovni postopki. V 
Sodražici je bilo 7 inšpekcijskih postopkov (nedovoljeni posegi v cestni svet, odlaganje materiala,…), 
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prekrškovnih postopkov pa ni bilo. Predstavila je tudi področje redarstva. Povedala je, da je večino 
časa namenjenega nadzoru mirujočega prometa, nadaljeval pa se je tudi nadzor nad merjenjem hitrosti. 
Obrazložila je tudi finančni del poslovanja MIR. Povedala je, da je bilo poslovanje skladno s sprejetim 
načrtom ter obrazložila sofinanciranje iz državnega proračuna. 
Razprava: Karmen Kordiš, Marija Ajdič Francelj, Blaž Milavec, Franc Krže. 
 
 
AD/2 Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2016. 
Župan je predal besedo načelniku Policijske postaje Ribnica, Rudiju Topolovcu, ki je podal poročilo 
za leto 2016. Povedal je, da se je s širšim območjem, ki ga pokriva PP Ribnica, povečal tudi obseg 
kriminalitete, po drugi strani pa tudi preiskanost primerov. Povedal je, da je še vedno največ 
kriminalitete na področju premoženjskih odtujitev, sledi nasilje v družini (iz 6 na 17), za katero pa 
sklepajo, da je posledica večje osveščenosti – več prijav. Povečuje se tudi delež gospodarske 
kriminalitete. Povedal je, da je na širšem območju še vedno zelo prisotna droga, sicer v manjšem 
obsegu, vendar številčno več, poleg tega se pojavljajo vedno nove droge. Poraslo je tudi število 
intervencij in pridržanj oseb, več je bilo ugotavljanja identitete sumljivih oseb. Poslabšalo se je tudi 
stanje v prometu, delež alkoholiziranosti je v velikem porastu. 
Razprava: Zvone Janež, Rudi Topolovec, Blaž Milavec, Pika Ajdič Francelj, Andrej Pogorelc. 
 
Op. zap.: Po obravnavi te točke sta Marija Ajdič Francelj in Rudi Topolovec zapustila sejo (ob 19.45). 
 
 
AD/3 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018, 2. obravnava  
Župan je pojasnil, da je bil proračun dan v javno razpravo, zatem je bil predlog proračuna dopolnjen in 
je tako pripravljen za 2. obravnavo. Obrazložil je sestavne dele proračuna in povedal, da so dopolnjen 
proračun obravnavala tudi vsa delovna telesa. 
Obrazložil je spremembe glede na osnutek proračuna in povedal, da v javni razpravi ni bila podana 
nobena pripomba. Povedal je, da je edina sprememba na postavki Agromelioracija Gora, in sicer tako 
na prihodkovni kot na odhodkovni strani se sredstva dvigujejo. Razlog za to je, da trenutno ni znano 
dejstvo, ali bomo uspešni na 1. razpisu ter v kolikšnem delu bo projekt realiziran v tekočem letu. 
Župan je povedal, da na prihodkovnem delu znaša proračun slabe 4 mio EUR, povzel je prihodkovno 
in odhodkovno stran ter izpostavil posamezne projekte. 
Predloge sklepov odborov so predstavili predsedniki Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Statutarno pravne komisije, Jože Kos, Odbora za komunalne zadeve in 
prostorsko planiranje, Borut Troha, in predstavnica Odbora za družbene dejavnosti, Karmen Kordiš. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018.  
 
 

AD/4 Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2016  
Sestavo Zaključnega računa in razloge ter postopek sprejema je obrazložil Blaž Milavec. Povedal je, 
da glede na to, da je bil rebalans proračuna sprejet konec leta 2016, ni bistvenih odstopanj. Dodal je, 
da je glavnina sprememb pri projektih SORIKO (posamezni zahtevki so zapadli za plačilo v letu 2017) 
in agromelioracija Gora. Povzel je prihodkovno in odhodkovno stran. 
Predloge sklepov odborov sta predstavila predsednika Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo, Andrej Pogorelc, in Statutarno pravne komisije, Jože Kos.  
Blaž Milavec je povedal, da je predsednik Nadzornega odbora pozval člane Občinskega sveta, da 
podajo svoje predloge za nadziranje. 
Razprava: Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Zvone Janež, Frenk Krže. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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SKLEP: 
 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2016 v predlagani obliki. 
 
 
AD/5 Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), 
skrajšani postopek  
Uvodne besede in razloge za sprejem spremembe Odloka je podal Blaž Milavec.  
Predloge sklepov odborov sta predstavila predsednika Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo, Andrej Pogorelc, in Statutarno pravne komisije, Jože Kos. Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišča po skrajšanem postopku.  

 
 
AD/6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Sodražica (OPN), skrajšani postopek  
Vsebino in razloge za sprejem sprememb Odloka o občinskem prostorskem načrtu je obrazložil Vinko 
Čampa. 
Predloge sklepov odborov sta predstavila predsednika Statutarno pravne komisije, Jože Kos, in  
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, 
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) - 3, po skrajšanem postopku. 

 
 

AD/7 Podaja mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Sodražica 
Župan je povedal, da je pred samo sejo potekala predstavitev kandidatov za člane Občinskega sveta, ki 
sta se ga udeležili dve kandidatki, en kandidat pa se je opravičil. Povzel je tudi postopek imenovanja 
in povedal, da imenovanje v letu 2016 ni bilo uspešno izvedeno, zato je potrebno postopek ponoviti. 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Zvone Janež je obrazložil sklep 
Komisije. Župan je dodal, da je Občinski svet imel možnost spoznati dve kandidatki, ki sta se 
predstavili na predstavitvi za občinske svetnike, in prebral e-sporočilo tretjega kandidata, s katerim je 
sporočil, da se predstavitve ne bo udeležil. Župan je pozval svetnike, da izrazijo svoje mnenje in 
podajo svoje predloge glede podaje mnenja za imenovanje ravnatelja. 
Razprava: Franc Krže, Blaž Milavec, Zvone Janež, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Karmen Kordiš, 
Darja Vetrih, Vinko Čampa, Miha Vesel, Borut Troha. 
Zvone Janež je podal predlog, da se Občinski svet ne opredeli do kandidata Tadeja Bračka, saj se 
predstavitve ni udeležil.  
Župan je dal na glasovanje predlog mandatne komisije, ki se glasi: Iz priloženih programov dela 
izhaja, da bi bili vsi trije kandidati, ki so podali vloge, primerni za ravnatelja Osnovne šole Sodražica. 
Obrazložitev: Dosedanje delo Majde Kovačič Cimperman ter njeno sodelovanje z Občino je korektno, 
zato Komisija ne nasprotuje njenemu ponovnemu imenovanju za ravnateljico. Komisija tudi ne 
nasprotuje morebitnemu imenovanju Tadeja Bračka ali Barbare Benčina za ravnatelja. Za predlog 
mandatne komisije je bil podan 1 glas, 6 glasov je bilo proti predlaganemu sklepu 

Župan je dal na svet glasovanje predlog Zvoneta Janeža, da se Občinski svet ne opredeli do kandidata 
Tadeja Bračka. Svetniki so razpravljali, da je dosedanje delo Majde Kovačič Cimperman ter njeno 
sodelovanje z Občino korektno, zato Občinski svet ne nasprotuje njenemu ponovnemu imenovanju za 
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ravnateljico. Občinski svet tudi ne nasprotuje morebitnemu imenovanju Barbare Benčina za 
ravnateljico. O kandidatu dr. Tadeju Bračku se Občinski svet ne opredeli, saj se kandidat ni udeležil 
predstavitve Občinskemu svetu. 
 
S 6. glasovi ZA je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
 
Občinski svet meni, da sta kandidatki Majda Kovačič Cimperman in Barbara Benčina primerni 
za mesto ravnatelja. O kandidaturi dr. Tadeja Bračka se Občinski svet ne opredeljuje. 

 

AD/8 Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Sodražica za leto 2017 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sodražica za leto 2017  
Vinko Čampa je obrazložil oba sklepa in razloge za sprejem. 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
 

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 15. 
redni seji, dne 19.4.2017, na predlog župana, sprejel naslednji 
 

Sklep 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, 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 Okvirna 
velikost 
(v m2) 

Predvidena 
sredstva 
(v EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

Parc. št. raba k.o. 

1. 1544/2 Kmetijsko 
zemljišče 

1620-
Žimarice 

39 78,00 Zemljišča v naravi 
predstavljajo lokalno cesto in 
se bodo menjala za zemljišče 
parc. št. 1644/2 k.o. 1620-
Žimarice. 

2. 2124/12 768 1.536,00
3. 1542/3 499 998,00

    Skupaj: 2.612,00  
 

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.  
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Številka: 478-19/15 
Datum: 19. 4. 2017       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, 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 15. 
redni seji, dne 19.4.2017, na predlog župana, sprejel naslednji 
 

Sklep 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. 1620-Žimarice 1644/2 6.390 3.195,00 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 2017.  
 
Številka: 478-21/15 
Datum: 19. 4. 2017       Župan Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  

 
 
AD/9  Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 
Predsednik Odbora je predal besedo Vinku Čampi, ki je predstavil vlogo Jožef Košmrlj Podklanec 8, 
1317 Sodražica za menjavo zemljišč parc. št. 1542/3, parc. št. 1544/2 in parc. št. 2124/12 za zemljišče 
parc. št. 1644/2 vse k.o. 1620-Žimarice.  
Obrazložil je predlog sklepa Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
Razprava: Karmen Kordiš, Vinko Čampa, Blaž Milavec, Petra Marn. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

1. Zemljišče parc. št. 1644/2, k.o. 1620-Žimarice, se, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, 
odproda po postopku Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16). Vse stroške z zvezi z nakupom zemljišča nosi kupec. 

 
2. V kolikor je vlagatelj tudi izbrani kupec zemljišča parc. št. 1644/2, k.o. 1620-Žimarice, se 

kupnina poračuna s kupnino za zemljišča parc. št. 1542/3, parc. št. 1544/2 in parc. št. 
2124/12, vse k.o. 1620-Žimarice, ki v naravi predstavljajo javno pot (nasprotno pa se 
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zemljišča parc. št. 1542/3, parc. št. 1544/2 in parc. št. 2124/12 vse k.o. 1620-Žimarice 
uvrstijo v plan pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica), in po ceni 
primerljivih nepremičnin na trgu odkupijo od vlagatelja, stroške nakupa nosi Občine 
Sodražica. 

 
 

AD/10 Pobude in vprašanja 
 
Franc Krže se je zanimal, za kdaj je v planu popravilo ceste na Gori. Župan je povedal, da je ta odsek 
med prioriteto del cestne službe, ki jih izvaja Komunala in da so predvidena v maju oz. juniju. 
Pozanimal se je, kdaj je predvidena obnova rezervoarja za vodo. Župan je odgovoril, da se je to 
potrebno še dogovoriti s Hydrovodom in da še ni točnega plana. 
 
 
AD/10 Razno 
Župan je povedal, da je svetnik Ernest Pirnat podal pobudo, da svetniki in predstavniki v svetu šole in 
drugje, pozorno spremljajo izpolnjevanje obljub imenovanih kandidatov v naslednjem mandatu. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                                Župan: 
Darja Vetrih              Blaž Milavec l. r. 
 


