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Številka: 900-1/14-16 
Datum:  7. 6. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 7. 6. 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, Ernest Pirnat. 
Odsoten: Anton Matelič. 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa. 
Ostali prisotni: Jože Drobnič, predsednik Nadzornega odbora Občine Sodražica, Antun Gašparac, 
direktor Hydrovoda d.o.o., Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., Dušan Justin in Sonja 
Repar, predstavnika Hydrovoda d.o.o. 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, prisotnih 8 članov. 
 

• Obravnava zapisnika 15. redne seje 
Zapisnik 15. redne seje, ki je bila 19. 4. 2017, je bil soglasno sprejet. 
 

• Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom 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. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu. 
2. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016. 
3. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje za leto 2016. 
4. Poročilo o izvajanju projekta SORIKO. 
5. Letno poročilo Komunale Ribnica za leto 2016. 
6. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica. 
7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine 

Sodražica. 
8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. 

9. Soglasje k posegu, ki se opravlja na območju OPPN. 
10. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
11. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem. 
12. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
13. Pobude in vprašanja svetnikov. 
14. Razno. 

 
 
AD/1 Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
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Obrazložitve k popravku Odloka je podal Vinko Čampa. Povedal je, da gre za popravek dveh členov, 
in sicer 60. in 88. člena. Predlog redakcijskega popravka je obravnaval tudi Odbor za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje in Statutarno pravna komisija. Predloga sklepa sta predstavila 
predsednik Odbora oz. Komisije Borut Troha in predsednik Komisije Jože Kos. 
 
Razprava: Ernest Pirnat, Vinko Čampa, Blaž Milavec. 
Župan je dal na glasovanje predlog Redakcijskega popravka Odloka in soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Redakcijski popravek Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS št. 49/11, 50/14). 
 
 
AD/2 Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016 
Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Jože Drobnič Povedal je, katera področja oz. 
investicije je obravnaval in pregledal Nadzorni odbor. Obrazložil je potek nadzora, sodelovanje 
občinske uprave, namen in cilj nadzora, zakonitost, smotrnost, učinkovitost in namenskost porabe 
sredstev ter delovanja občinske uprave. Predstavil je ugotovitve, do katerih so prišli tekom nadzora. 
Povedal je, da je glede na ugotovitve NO, izvajanje bilo dobro ter da z veliko gotovostjo trdijo, da je 
Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2016 pravilen. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Jože Drobnič, Blaž Milavec, Ernest Pirnat, Franc Krže. 
 

 

AD/3 Letno poročilo Hydrovoda Kočevje za leto 2016 
Antun Gašparac je predstavil Letno poročilo Hydrovoda. Uvodoma je podal bistvena dogajanja, ki so 
zaznamovala leto 2016 na področju upravljanja z vodo na našem območju in širše (zakonodaja). 
Povedal je, da je uporaba vode iz javnega vodovoda znova upadla. Povedal je, kdo so glavni porabniki 
vode, katere so najbolj kritične točke oz. okvare v omrežju. Obrazložil je strukturo prihodkov in 
odhodkov podjetja, sodelovanje z javnostjo, cene, mnenje revizorja glede poslovanja v letu 2016 in 
dodal, da je bilo poslovanje v letu 2016 pozitivno. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Antun Gašparac, Franc Krže, Blaž Milavec, Zvone Janež, Ernest Pirnat. 

 

 

AD/4 Poročilo o izvajanju projekta SORIKO 
Antun Gašparac je predstavil poročilo o poteku oz. izvajanju projekta, ki se je pričel izvajati aprila 
2016. Opisal je trase, kjer se je projekt že izvedel in kje se nadaljuje na območju Občine Sodražica, 
obrazložil, kje so narejeni rezervoarji, da so v izgradnji tudi čistilne naprave. Na kratko je predstavil 
trase, ki se izgrajujejo na območju občin Ribnica in Kočevje. Obrazložil je tudi trenutno finančno 
realizacijo, ki znaša do sedaj okoli 6 mio EUR. 
Blaž Milavec je povedal, da gre za res velik projekt, ki terja res veliko dela tudi na operativni ravni. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Antun Gašparac, Zvone Janež, Blaž Milavec. 
 
Op. zap.: Predstavniki Hydrovoda so ob 20.30, po koncu 4. točke, zapustili sejo. 

 
AD/5 Letno poročilo Komunale Ribnica za leto 2016 
Letno poročilo za leto 2016 je podal Bojan Trdan. Povedal je, na katerih segmentih se je povečal oz. 
zmanjšal odstotek zbranih odpadkov. Povedal je, da se je drastično znižal odstotek odloženih 
odpadkov, in sicer na račun predelave odpadkov. Na tem področju se izkazuje minimalna izguba. 
Povedal je, da je bilo lani nabavljeno novo smetarsko vozilo. Obrazložil je, da je deponija Mala gora 
še vedno zaprta, čaka pa se okoljevarstveno dovoljenje za zaprto deponijo. Obrazložil je tudi področje 
čiščenja odpadne vode, čistilne naprave, področje pogrebne dejavnosti, ureditev okolice, vzdrževanje 
cest, tržna dejavnost. Predstavil je kadrovsko strukturo podjetja, amortizacijo ter prihodkovno in 
odhodkovno realizacijo finančnega načrta podjetja.  
Razprava: Ernest Pirnat, Bojan Trdan, Blaž Milavec. 
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AD/6 Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica  
Predlog sklepa o cenah najemnin za grobove je obrazložil Bojan Trdan. Obrazložil je strukturo 
prihodkov in odhodkov in povedal, da se na tem področju ustvarja izguba, poleg tega so cene 
Komunale Ribnica nižje od cen, ki so v regiji. Obrazložil je, katera investicijska vzdrževanja na 
pokopališčih so nujno potrebna. 
Predlog spremembe cen sta obravnavala tudi Odbor za finančne zadeve in Odbor za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje. Predloga sklepov, ki sta vsebovala spremembo v 3. členu Sklepa, in 
sicer, da se cene uporabljajo od 1.1.2018 dalje, sta predstavila predsednika Andrej Pogorelc in Borut 
Troha. Sklep je pregledala tudi Statutarno pravna komisija, predlog je obrazložil predsednik Jože Kos. 
Razprava: Zvone Janež, Blaž Milavec, Karmen Kordiš, Ernest Pirnat, Bojan Trdan. 
Župan je dal na glasovanje predlog, ki ga je pripravila Komunala Ribnica. Predlog ni bil izglasovan, 
proti je glasovalo 8 svetnikov. 
Župan je dal na glasovanje predlog Odborov, da se v 3. členu popravi datum uporabe Sklepa. 
S 7 glasovi za in enim glasom proti je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP 

o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se določijo cene najemnin za grobove na pokopališčih v občini Sodražica, ki jih 
upravlja Komunala Ribnica d.o.o.. 
 

2. člen 
Cene najemnin za grobove znašajo: 

- za enojni grob: 14,96 EUR brez DDV,  
- za dvojni grob: 28,91 EUR brez DDV, 
- za trojni grob: 45,86 EUR brez DDV, 
- za žarni grob: 10,96 EUR brez DDV. 

 
 

3. člen 
 
Sklep začne veljati teden dni po sprejemu na občinskem svetu, cene se uporabljajo od 1.1.2018 dalje. 
 
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene, ki veljajo od 
15.4.2011. 
 
Št.:  
Sodražica, dne        Župan: 
 Blaž Milavec 

 

 

AD/7 Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občine Sodražica 
Sklep o cenah storitve čiščenje in odvajanja komunalne odpadne vode je predstavil Bojan Trdan. Cene 
se spreminjajo na račun ČN Žimarice, in sicer predvsem zaradi stroška odvoza blata in monitoringa.  
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve je predstavil Andrej Pogorelc, Odbora za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, in Statutarno pravne komisije, Jože Kos. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Bojan Trdan, Borut Troha, Ernest Pirnat, Karmen Kordiš. 
Zvone Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
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Sprejme se Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občine Sodražica v predlagani obliki. 

 

Op. zap.: Ob 21.30 je Jože Drobnič zapustil sejo. 

 

AD/8 Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov 
Bojan Trdan je obrazložil cene storitve in elaborat ter predlog povišanja cene. Povedal je, da je glavni 
razlog za spremembo cene manjši volumen zabojnikov, dodatno pa se obračunava tudi cena 
amortizacije za novo vozilo. Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve je predstavil Andrej Pogorelc, 
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, in Statutarno pravne komisije, 
Jože Kos. 
Razprava: Zvone Janež, Blaž Milavec, Ernest Pirnat. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Sprejme se Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov  v predlagani obliki. 

 
Op. zap.: Ob 21.35 je Bojan Trdan zapustil sejo. 

 

AD/9 Soglasje k posegu, ki se opravlja na območju OPPN 
 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo KGZ Ribnica. Za nameravani poseg je potrebno podati soglasje, saj 
se poseg opravlja na območju OPPN. 
Predlog Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je predstavil Borut Troha. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Sodražica soglaša s predvideno gradnjo avtobusnega postajališča in 

parkirišča na EUP So 32. ppn.  

Za projektiranje veljajo določila CU – Območja centralnih dejavnosti, 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). 

Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora KGZ Ribnica z.o.o. pridobiti soglasje Občine 

Sodražica k projektnim rešitvam.  

 

 

AD/10 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
Borut Troha je obrazložil, da je Odbor obravnaval vlogo Leopolda Pužlja. Vlogo je obrazložil Vinko 
Čampa. Borut Troha je podal predlog sklepa Komunalnega odbora. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

 

Na podlagi stališča Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje se vlogi Leopolda 

Pužlja za postavitev robnikov ne ugodi.   
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AD/11 Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Povedal je, 
da gre za pridobivanje zemljišča na Gori, kjer leži vodohran ter del ceste. 
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 …... 
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, 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: 

Vrsta nepremičnine Zap. 
št. 
 

Parc. št. raba k.o. 

Okvirna 
velikost  
(v m2) 

Predvidena 
sredstva 
(v EUR) 

Ekonomska utemeljenost 

1. 1616/4 552 338,00 
2. 1616/5 

Kmetijsko 
zemljišče 

1621-Gora 
1 300,00 

Na zemljiščih leži vodohram, 
zato je potrebno urediti 
zemljiškoknjižno stanje.  

    Skupaj: 638,00  
 

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: 478-19/15 
Datum: ………………………        Župan 
                    Občine Sodražica 
                Blaž Milavec  

 
 
AD/12  Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 
12.1. Vloga za odkup delov zemljišč parc. št. 2087/151 in parc. št. 2602/10 obe k.o. 1619-Sodražica - 
Metka Tomšič, Trubarjeva 12, 1310 Ribnica. 
Predsednik Odbora Vinko Čampa je predstavil vlogo za odkup zemljišča. Obrazložil je predlog sklepa 
Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem in povedal, da gre v delu za zemljišče, ki sodi k 
cesti, v drugem delu pa je že pridobljeno soglasje mejaša. 
Razprava: Karmen Kordiš, Vinko Čampa, Blaž Milavec, Petra Marn. 
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Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

 

1. Zemljišče parc. št. 2087/151 k.o. 1619-Sodražica se ne odproda, saj predstavlja del javne 

poti.  

2. Zemljišče parc. 2602/10 k.o. 1619-Sodražica se razparcelira in na podlagi cen 

primerljivih nepremičnin na trgu odproda Metki Tomšič. Vse stroške v zvezi z izvedbo 

pravnega posla (geodetsko odmero, davek, overitev pogodbe in vpis v ZK) nosi 

vlagateljica.  
 
 
12.2. Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 1616/4 in parc. št. 1616/5 obe k.o. 1621-Gora - Jože Vesel, 

Gornje Lepovče 95, 1310 Ribnica. 

Predsednik Odbora Vinko Čampa je predstavil in predlog sklepa Komisije za razpolaganje s stvarnim 
premoženjem. 
Razprava: Franc Krže, Vinko Čampa, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
1. Zemljišči parc. št. 1616/4 in parc. št. 1616/5, obe k.o. 1621-Gora, se uvrstita v program 

pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2017. 
2. Zemljišči parc. št. 1616/4 in parc. št. 1616/5, obe k.o. 1621-Gora, se odkupita po ceni, ki 

jo predlagal Jože Vesel in, da vse stroške v zvezi z izvedbo pravnega posla (overitev, vpis 

v zemljiško knjigo) nosi Občina Sodražica.  
 
 
AD/13 Pobude in vprašanja 
Ernest Pirnat je podal pobudo, naj Občina, zaradi negotovosti lokalne javnosti, zaprosi vodstvo 
podjetja Fibran, da se opredeli, v kakšni meri in obsegu ima industrijski obrat v Sodražici morebitne 
vplive na okolje. Širši javnosti naj pojasnijo delovanje njihove proizvodnje in dodatno naj pojasnijo, k 
katerim okolijskim zakonskim obveznostim je podjetje zavezano in v kakšni obliki ter komu so dolžni 
poročati o morebitnih vplivih na okolje. Pojasnijo naj ali ima podjetje okoljevarstveno dovoljenje in 
dodatno naj pojasnijo ali so pridobili kakšno strokovno mnenje oz. priporočila, če ga nimajo.  
Predlagal je tudi, da se pridobljene informacije o delovanju Fibrana, okoljevarstvenih dovoljenjih in 
morebitnih okolijskih vplivih obrata v Sodražici objavi v Suhorobarju. 
Ernest Pirnat se je zanimal, ali obstajajo kakšne garancije oz. ukrepi oz. kdo pregleduje zaključene 
investicije (npr. fasada šole, športna dvorana…). Odgovor je podal Blaž Milavec. Vinko Čampa je 
obrazložil, da je Občina skupaj z izvajalcem pregledala fasado šole in je reklamacija podana še v 
garancijskem roku. Povedal je, da je podobna zadeva tudi pri športni dvorani, kjer je zadeva v teku. 
 
AD/14 Razno 
Pod to točko ni bilo razprave. 
Župan je svetnikom podal vabila na otvoritev razstave Druga koža, ki bo 12. junija, sicer pa bo 
razstava še odprta vse tja do Tržnega dne. Svetnikom je podal še informacijo, da Klub harmonikarjev 
Urška vabi na obeležitev 20 letnice, ki bo 18. 6.,ter da bodo Psoglavski dnevi potekali med 23. in 25. 
junijem. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                                Župan: 
Darja Vetrih              Blaž Milavec l. r. 
 


