
 
 
Številka: 900-1/14 
Datum: 25. 7. 2017 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE SODRAŽICA 
 
 
Na osnovi 23. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur.l. RS, 32/11) sklicujem  
 

2. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA 
 
ki bo potekala od torka, 25. 7. 2017 od 14. ure do srede, 26. 7. 2017 do 15.00. ure,  
 

- z osebnim telefonskim glasovanjem v poslovnem času Občine, to je v torek, 25. 7. 
2017, od 14. do 15. ure in v sredo, 26. 7. 2017, od 7. do 15. ure, na tel. št. 01 83 66 
075, 01 83 71 005, 041 927 610, oziroma 

- z glasovanjem po elektronski pošti ves čas poteka seje na naslov: 
obcina@sodrazica.si ali darja.vetrih@sodrazica.si . 

 
Na 2. dopisni seji se bo glasovalo o naslednjem predlogu sklepa: 
 

Sklep  
 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
 
Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Sodražica je na 16. redni seji, 7. 6. 2017 sprejel Sklep o določitvi cen 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki je bil 
tudi že objavljen v Uradnem listu. V Sklepu je določeno, da se uporablja od 1.7.2017 dalje. 
Vsebina sklepa se nanaša na storitve, ki jih Komunala Ribnica opravlja na območju treh 
občin, zaradi česar naj bi datum uporabe novih cen veljal sočasno. Ugotavljamo, da v Občini 
Ribnica in Loški Potok navedenega sklepa do danes niso obravnavali in posledično tudi ne 
sprejeli, zato predlagamo, da se sprejme spremembo sklepa, tako da se nove cene pričnejo 
uporabljati za območje Občine Sodražica z istim dnem kot v občinah Ribnica in Loški Potok.  
 
Pripravila:       Župan občine Sodražica: 
Darja Vetrih              Blaž Milavec l. r. 
 
 
 
Priloga: 

- Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 


