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Številka: 900-1/14-2 
Datum:   12. 12. 2014 
 

Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 11. 12. 2014 ob 18. uri v 
sejni sobi Občine Sodražica 

 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Zvonko Janež, Miha Vesel, Franc Krže, Anton Matelič, 
Ernest Pirnat, Jože Kos. 
 
Opravičeno odsotna članica: Karmen Kordiš. 
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Blaž Kovačič, Petra Marn. 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 
 

 Obravnava zapisnika 1. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 

 Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje. 
Poročilo o realizaciji sklepov je bilo soglasno potrjeno. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se pod točko 6 obravnava nova točka, in sicer »Sklep o določitvi 
višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju občine Sodražica«, ostale 
točke dnevnega resa pa ustrezno preštevilčijo. Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014. 
2. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015 - osnutek (86. člen poslovnika). 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 

Sodražica - skrajšani postopek. 
4. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Občini Sodražica. 
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015. 
6. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na 
območju občine Sodražica 

7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
8. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica - obvestilo (seznanitev). 
9. Finančna pomoč prizadetim v poplavah. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 
11. Razno. 
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AD/1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 
 
Župan Blaž Milavec je obrazložil spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Sodražica za 
leto 2014. Župan je obrazložil bistvene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani rebalansa ter 
pojasnil investicije (Obrtna cona Finbran, Regionalni vodovod Sodražica - Ribnica - Kočevje, 
Energetska sanacija Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica, Kanalizacijo Sodražica). 
Sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal predsednik Andrej Pogorelc, 
Borut Troha je obrazložil sklep Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje, Ernest 
Pirnat sklep Odbora za družbene dejavnosti in Jože Kos sklep Statutarno-pravne komisije.  
Razprava: Blaž Milavec, Andrej Pogorelc.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 
2014.  
 
AD/2 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015 - osnutek (86. člen poslovnika) 
 
Župan Blaž Milavec je obrazložil postopek sprejema proračuna. Obrazložil je sestavo proračuna: 
odlok, vsebinski in številčni del proračuna (splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov), 
načrt razpolaganja in nakupa nepremičnin ter kadrovski načrt.  
Razprava: Borut Troha, Franc Krže, Zvonko Janež, Anton Matelič, Blaž Milavec.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015 in se ga da v javno 
obravnavo.  
 
AD/3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Sodražica - skrajšani postopek 
 
Obrazložitev odloka je podal Blaž Kovačič. Povedal je, da je potrebno odlok spremeniti oz. dopolniti 
zaradi novih cest oz. cestnih odsekov in izvzema enega odseka ceste iz odloka. 
Borut Troha je obrazložil sklep Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje, Jože Kos pa 
sklep Statutarno-pravne komisije.  
Razprava: Blaž Kovačič, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Anton Matelič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
Občini Sodražica. 
 
AD/4 Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Sodražica 
 
Obrazložitev pravilnika je podala Petra Marn. Povedala je, da je potrebno dopolniti merila, ki se 
nanašajo na vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer je potrebno podrobneje 
določiti pravila za projekte in dejavnosti posebnega pomena.  
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Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat je obrazložil sklep odbora, Jože Kos pa sklep 
Statutarno pravne komisije.  
Razprava: Anton Matelič, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Sodražica. 
 
AD/5 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 

2015 
 
Obrazložitev točke je podal župan Blaž Milavec.  
Andrej Pogorelc predsednik Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je obrazložil 
sklep in povedal, da je Odbor predlaga, da občinska uprava pri Davčni upravi RS preveri, ali je 
možno, da se za plačilo odmerjenega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 20 EUR 
plača en obrok.  
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Franc Krže, Anton Matelič.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2015 v naslednjem besedilu: 
 
 Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Ur. l. RS, št. 44/97 in 22/14 - Odl. US), 
povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/2002, 97/2003 - Odl. 
US, 47/2004, 62/2004 - Odl. US, 111/2005 - Odl. US, 120/2006 - Odl. US, 126/2007, 108/2009, 
20/2011 - Odl. US, 57/2012, 110/2013, 22/2014 - Odl. US), Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 18/05, 74/05 in 44/06) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. 
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel  
 

Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 
 

1. člen 
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2015 
znaša 0,0019 EUR. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa za leto 2015. 
 
Št.:  422-5/14 
Sodražica, dne 12. 12. 2014 

          
                       
         ŽUPAN OBČINE SODRAŽICA: 

                     Blaž Milavec l.r. 
 
AD/6 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode za leto 2015 na območju občine Sodražica 
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Obrazložitev sklepa je podal Blaž Milavec. Povedal je, da sklep določa, da občina v letu 2015 
subvencionira storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda.  
Razprava: Blaž Milavec, Borut Troha.    
Ob 20.25 uri je sejo začasno zapustil Miha Vesel op. zap. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

Sprejme se Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 
2015 na območju občine Sodražica v naslednjem besedilu: 
 
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) je Občinski 
svet občine Sodražica na svoji 2. redni seji dne 11. 12. 2014 seji sprejel 
 
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju občine 
Sodražica 
 

1. člen 
Občina Sodražica bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne 
infrastrukture, v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 subvencionirala v višini 40%. 
 

2. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Sodražica Komunali Ribnica d.o.o., kot 
izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na 
podlagi posebej sklenjene pogodbe. 
 

3. člen 
Sklep velja za leto 2015. 
 
Št.: 354-10/13 
Sodražica, dne 12. 11. 2014        

             ŽUPAN OBČINE SODRAŽICA: 
                         Blaž Milavec l.r.   
 
AD/7 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
 
7/1 Vloga Brigite in Bojana Boštjančiča, Hosta 4, 1317 Sodražica 
 
Vlogo je obrazložil član Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem Andrej Pogorelc. Povedal 
je, da želita vlagatelja na odkupljenem delu zemljišča postaviti oporni zid.  
Razprave ni bilo. 
Ob 20.30 uri se je na sejo vrnil Miha Vesel  op. zap. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Zemljišče parc. št. 2320/2 k.o. Sodražica se odmeri na dve ločeni parceli kot predlagata 
vlagatelja. 

2. Po odmeri se novonastalo zemljišče odproda vlagateljema z neposredno pogodbo po ceni 
primerljivih nepremičnin na trgu.  
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3. Stroške odmere ter notarske stroške in vpis v zemljiško knjigo nosita vlagatelja. 
 
7/2 Vloga Marjana Pajniča, Zapotok 19, 1310 Ribnica 
 
Andrej Pogorelc član Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem je obrazložil vlogo. Vlagatelj 
želi na Hosti izgraditi poslovni objekt  in potrebuje navedeno zemljišče za nemoten potek gradnje.  
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Zemljišče parc. št. 2087/106 k.o. Sodražica se izvzame iz javnega dobra in prenese v last 
Občine Sodražica.  

2. Po izvzetju iz javnega dobra se zemljišče parc. št. 2087/106 k.o. Sodražica z neposredno 
pogodbo odproda vlagatelju po ceni primerljivih nepremičnin na trgu. 

3. Na zemljišču parc. št. 2087/106 k.o. Sodražica se vknjiži služnostna pravica Občine 
Sodražica za vse obstoječe komunalne vode. 

4. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča.  
 
7/3 Vloga Olge Lušin, Lipovšica 7, 1317 Sodražica 
 
Andrej Pogorelc član Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem je obrazložil vlogo. Povedal 
je, da je bilo vlagateljici obrazloženo, da se ji zemljišča, ki se nahajajo v bližini mosta čez Bistrico 
zaradi potreb pri zagotavljanju poplavne varnosti ter vzdrževanje ali razširitve infrastrukturnih 
objektov ne morejo zamenjati z zemljiščem parc. št. 1303/2 k.o. Zamostec, ki je nastalo z ureditvijo 
meje v Lipovšici.  
Razprava: Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Zemljišče parc. št. 1303/2 k.o. Zamostec se uvrsti v program pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Sodražica. 

2. Na podlagi cenitve zemljišča parc. št. 1303/2 k.o. Zamostec se zemljišče odkupi od 
vlagateljice.  

3. Občina Sodražica nosi vse stroške z zvezi z nakupom zemljišča.  
 
7/4 Vloga Petra Požarja, Ljubljanska cesta 37, 1330 Kočevje 
 
Andrej Pogorelc je obrazložil vlogo. Povedal je, da ima vlagatelj skupaj s solastnikoma nepremičnino 
(gospodarsko poslopje) v Gasi. Iz pogodbe iz leta 1938 je mogoče razbrati, da je bila kupnina plačana, 
pogodba je bila tudi davčno overjena pri takratni Davčni upravi Ribnica; ni pa bil realiziran vpis v 
zemljiško knjigo na podpisnika pogodbe Ivana Pogorelca. 
Razprava: Miha Vesel, Blaž Kovačič, Blaž Milavec, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Zemljišče parc. št. 1656/116 k.o. Žimarice se geodetsko odmeri, v skladu z dogovorom z 
vlagateljem.   

2. Novonastalo zemljišče Občina Sodražica brezplačno prenese v last Petra Požarja, Drage 
Ciuha in Andreja Pintarja.  

3. Vse stroške v zvezi z geodetsko odmero zemljišča in zemljiškoknjižno ureditvijo nosijo 
vlagatelji. 
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AD/8 Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica - obvestilo (seznanitev). 
 
Župan Blaž Milavec je svetnike seznanil s sklepom o začasnem financiranju Občine Sodražica. Ker bo 
proračun Občine Sodražica za leto 2015 sprejet predvidoma januarja 2015, bo župan sprejel sklep o 
začasnem financiranju za obdobje od 01. 01. do 31. 03. 2015. 
 
AD/9 Finančna pomoč prizadetim v poplavah. 
 
Pobudo za finančno pomoč občinam prizadetim v poplavah je obrazložil župan Blaž Milavec.  
Andrej Pogorelc predsednik Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je obrazložil 
sklep odbora.  
Razprava: Blaž Milavec, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

 
S K L E P  

 
V letu 2015 se iz proračuna Občine Sodražica, iz proračunske postavke  409100 (Sredstva za 
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč) izplača 1.500 EUR za prizadete v poplavah jeseni 
2014. 
 
Sredstva, navedena v prejšnjem odstavku, se razdelijo med prizadete iz Občin Loška dolina in 
Ig po delitvi - dve tretjini za prizadete iz Loške doline in ena tretjina za prizadete iz Iga. 
 
AD/10 Pobude in vprašanja 
 
Franc Krže: Ali je možno, da bi se na cesti Vagovka - Kračali naredile črte. 
Blaž Milavec je povedal, da se bo zadeva preučila.  
 
Miha Vesel: Ali je možen vpogled v projektno dokumentacijo Obrtne cone Fibran. 
Blaž Milavec je povedal, da je za Obrtno cono Fibran narejena projektna dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje ter, da je ogled možen na občini.  

 
AD/11 Razno 
 
Župan Blaž Milavec je svetnikom povedal, da je občina podprla izid knjige o Francu Miheliču, ki jo je 
napisal Ivan Sivec. Svetnike je povabil na koncert in predstavitev knjige, ki bo predvidoma 07. 02. 
2015.  
Župan Blaž Milavec je povedal, da bo Rokodelski center Ribnica v Sodražici naslednje leto pripravil 
razstavo o Matiju Hojerju ter svetnikom zaželel lepe praznike.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.  
 
 
  Zapisala:                                                                                                               ŽUPAN: 
Petra Marn              Blaž Milavec l. r. 


