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Številka: 900-1/14-7 
Datum:  21. 12. 2015  
 

Z A P I S N I K 
 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v ponedeljek, 21.12.2015 ob 18. uri v 

sejni sobi Občine Sodražica 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Franc Krže, Jože Kos, Anton Matelič, Ernest Pirnat, 
Zvonko Janež, Karmen Kordiš, Miha Vesel 
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih 
Ostali prisotni: Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., (pri točkah 3 in 4) 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 
 

 Obravnava zapisnika 7. redne seje 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 

 Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan je predstavil predlog dnevnega reda in svetniki so predlog podprli. Soglasno je bil sprejet 
naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2016. 
2. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2017. 
3. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Sodražica, 2. obravnava. 

4. Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, skrajšani postopek (83. člen Poslovnika). 
5. Letni program športa za leto 2016. 
6. Letni program kulture za leto 2016. 
7. Predlog sklepa o nasprotovanju 54., 55., in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna 

Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.  
8. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. 
9. Imenovanje članov v Svet za varnost občanov. 
10. Imenovanje člana sveta JSKD. 
11. Pobude in vprašanja svetnikov. 
12. Razno. 

 
 
AD/1 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 
Župan je povedal, da je predlog odloka Svet že obravnaval, obravnavali so ga tudi občinski odbori in 
komisije, prav tako je bil predlog odloka v 15-dnevni javni obravnavi. Povedal je, da v javni obravnavi 
ni bilo podanih pripomb in predlogov ter da je dopolnjen predlog pripravljen na podlagi sugestij 
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svetnikov in drugih sprememb. Župan je svetnike seznanil, da smo do zadnjega čakali izračun 
Ministrstva za finance, ki pa je podatke posredoval po že poslanem gradivu za sejo. Zaradi razlik, ki so 
nastale po objavi podatkov MF, so bili pripravljeni predlagani amandmaji. 
Župan je nato obrazložil spremembe in dopolnitve glede na prvi predlog. Obrazložil je tudi 
spremembe in dopolnitve Načrta razvojnih programov. 
Predsedniki Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za 
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, Odbora za družbene dejavnosti, Ernest 
Pirnat, ter predsednik Statutarno pravne komisije, Jože Kos, so predstavili sklepe odborov oz. 
komisije. 
Andrej Pogorelc predstavil pripravljen amandma. Andrej Pogorelc je pojasnil razloge za amandma ter 
obrazložil sam amandma. Župan je povedal, da podpira predlagan amandmaje. 
Razpravljali so: Borut Troha, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Franc Krže, Ernest Pirnat, Karmen Kordiš, 
Andrej Pogorelc, Anton Matelič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
1. Sprejme se predlagani amandma k dopolnjenemu predlogu proračuna za leto 2016 v 
naslednjem besedilu: 
- Na strani Prihodkov, Tekoči prihodki, Davčni dohodki, Dohodki na dohodek in dobiček, 

dohodnina – občinski vir (700020) se nadomesti (zviša) predlagana višina sredstev namesto 
1.233.595 evrov na 1.315.604 evrov.  

- Na strani Prihodkov, Transferni prihodki, Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij, Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400), Prejeta sredstva iz naslova 
tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava - 740000) se nadomesti (zniža) 
predlagana višina sredstev namesto 149.422 evra na 109.516 evrov.  

- Na strani Odhodkov, Investicijski odhodki, Nakup in gradnja osnovnih sredstev, 
Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, Investicije vaških odborov (42040214) se 
nadomesti (zviša) predlagana višina sredstev namesto 12.000 evrov na 18.000 evrov. 

- Na strani Odhodkov, Investicijski odhodki, Nakup in gradnja osnovnih sredstev, 
Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, Manjši odseki (4204023) se nadomesti (zviša) 
predlagana višina sredstev namesto 10.000 evrov na 20.000 evrov. 

- Na strani Odhodkov, Investicijski odhodki, Nakup in gradnja osnovnih sredstev, 
Investicijsko vzdrževanje in obnove, Lokalne ceste (4205000) se nadomesti (zviša) 
predlagana višina sredstev namesto 30.000 evrov na 40.000 evrov. 

- Na strani Odhodkov, Rezerve, Splošna proračunska rezervacija (409000) se nadomesti 
(zviša) predlagana višina sredstev namesto 10.000 evrov na  26.103 evre. 

- Na podlagi predhodnih 6 alinej se smiselno dopolni tabela v predlogu Odloku o proračunu 
Občine Sodražica za leto 2016 (2. člen), tabela Posebnega dela in NRP ter obrazložitve za 
leto 2016. 

 
Župan je na kratko predstavil z amandmaji dopolnjen predlog proračuna in povedal, da ga bodo 
svetniki prejeli po sprejemu v čistopisu. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
Sprejme se Odlok o proračunu občine Sodražica za leto 2016. 
 
Župan je svetnikom predstavil še možnost za odprtje 9. oddelka enote vrtca pri OŠ Sodražica. Pojasnil 
je situacijo glede sprejema otrok v vrtec in povedal, da so stekli pogovori o morebitnem odprtju 
novega oddelka. Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Franc Krže, Karmen 
Kordiš. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet občine Sodražica podaja načelno predhodno soglasje k odprtju 9. oddelka v enoti 
vrtca Sodražica. Dokončno soglasje bo izdal Občinski svet na podlagi vloge Osnovne šole 
Sodražica. 
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AD/2 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 
Župan je pojasnil, da je bil tudi ta predlog Odloka objavljen na portalu in v javni obravnavi. Pojasnil je 
spremembe glede na prvi predlog. Povedal je, da uradnih izračunov Ministrstva za finance še nismo 
prejeli, tako da se bo uskladil znesek z rebalansom tekom leta 2017. 
Predsedniki Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za 
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, Odbora za družbene dejavnosti, Ernest 
Pirnat, ter predsednik Statutarno pravne komisije, Jože Kos, so predstavili sklepe odborov oz. 
komisije. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2017. 
 
 
AD/3 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sodražica, 2. obravnava. 

Župan je povedal, da je Odlok pripravljen za 2. obravnavo in predal besedo Bojanu Trdanu, direktorju 
Komunale Ribnica d.o.o. Trdan je na kratko povzel, na kakšen način je potrebno to službo opravljati 
od 1. januarja 2016. Obrazložil je tudi predvidene finančne posledice za uporabnike. 
Predsednika Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za 
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, ter predsednik Statutarno pravne komisije, 
Jože Kos, so predstavili sklepe odborov oz. komisije. 
Razpravljali so: Anton Matelič, Bojan Trdan, Blaž Milavec, Karmen Kordiš, Franc Krže. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet občine Sodražica sprejme Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji 
za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sodražica v 2. 
obravnavi. 
 
 
AD/4 Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, skrajšani postopek (83. člen Poslovnika). 
Župan je pojasnil razloge za sprejem odloka po skrajšanem postopku. Povedal je, da je Svet v bistvu 
že ustanovljen, smo pa povabljeni, da sodelujemo v Svetu kot Občina pristopnica. Pojasnil je naloge 
sveta RCERO ter prednosti, ki jih imamo, če v Svetu sodelujemo s svojim predstavnikom. Obrazložil 
je tudi vsebino Akta. 
Obrazložitve je dopolnil Bojan Trdan. 
Predsednika Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Andrej Pogorelc, Odbora za 
komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Borut Troha, ter predsednik Statutarno pravne komisije, 
Jože Kos, so predstavili sklepe odborov oz. komisije. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
Sprejme se Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana po skrajšanem postopku.  
 
 
AD/5 Letni program športa za leto 2016. 
Predlog Sklepa je predstavil župan.  
Uvodne besede je podal župan, obrazložitve pa je podala Darja Vetrih. Župan je povedal, da naj bi 
sredstva zadoščala za dejavnost na področju športa v naši občini. 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest Pirnat je predstavil sklep, ki so ga sprejeli člani  
Odbora. 
Razprave ni bilo. 
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Soglasno je bil sprejet naslednji 
SKLEP: 

Sprejme se Letni program športa Občine Sodražica za leto 2016. 
 
 
AD/6 Letni program kulture za leto 2016. 
Letni program kulture ja predstavila Darja Vetrih. Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Ernest 
Pirnat je predstavil sklep, ki so ga sprejeli člani  Odbora. 
Razpravljali so Andrej Pogorelc, Darja Vetrih, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Anton Matelič, Borut 
Troha. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2016. 
 
 
AD/7 Predlog sklepa o nasprotovanju 54., 55., in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. 
Župan je na kratko predstavil predlagani sklep in razloge za sprejem sklepa, ki so ga pripravila 
reprezentativna združenja slovenskih občin.   
Razprava: Franc Krže, Anton Matelič, Zvonko Janež, Blaž Milavec 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
 

I. 
Občinski sveti občine Sodražica odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino 
finančnih sredstev za občine.  
 

II. 
Občinski svet Občine Sodražica zahteva, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:  
 
54. člen  
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.  
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.  
 
55. člen  
Se črta.  
 
56. člen  
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 
primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela 
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015. 
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 
primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti 
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer 
se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe 
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu 
s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in 
kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ 
upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek 
na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 
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AD/8 Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. 
Vlogo Okrožnega sodišča v Ljubljani in možnost predlaganja kandidata za sodnika porotnika je 
predstavila Darja Vetrih.  Zvonko Janež je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja.  
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Za kandidata za sodnika porotnika se predlaga Antona Mateliča, datum rojstva: 26.02.1949, 
stanujoč: Zavrti 29, 1317 Sodražica.  
 
 
AD/9 Imenovanje članov v Svet za varnost občanov  
Vlogo in pomen Sveta za varnost občanov je obrazložil župan Blaž Milavec. Predlog sklepa je 
predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Zvonko Janež. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet predlaga za imenovanje članov v Svet za varnost občanov občinska svetnika 
Zvonka Janeža in Franca Kržeta. 
 
 
AD/10 Imenovanje člana sveta JSKD  
Vlogo in pomen JSKD je obrazložila Darja Vetrih. Predlog sklepa je predstavil predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Zvonko Janež. Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

SKLEP: 
Občinski svet Občine Sodražica predlaga, da se v Svet območne izpostave JSKD Ribnica za 
naslednje mandatno obdobje imenuje Ivan Šega, Ravni Dol 1a, 1317 Sodražica.  

 
AD/11 Pobude in vprašanja 
Zvonko Janež je vprašal, ali se bo s sredstvi vaškega odbora lahko sanirala struga hudournika, ki je 
sedaj uničena in uničuje tudi pot. Župan je povedal, da je bila ta zadeva predana ARSO, ki naj bi si to 
ogledala. Če gre za redno investicijsko vzdrževanje, se je potrebno z njimi dogovoriti, vsaj pridobiti 
soglasje. Ponudil je pomoč občinske uprave. 
Župan je podal še informacijo, kaj je bilo po poplavah in žledu saniranega na vodotokih, ter kaj je še v 
planu da se bo saniralo. 
 
AD/12 Razno 
Župan je obrazložil predviden plan rednih sej v letu 2016.  
Razprava: Krže, Janež, Kordiš, Milavec, Pogorelc 
Občinski svet Občine Sodražica je sprejel okvirni terminski načrt rednih sej občinskega sveta za 
leto 2016, ki so predvidene za: 9. redna seja: 10. februar 2016; 10. redna seja: 20. april 2016; 11. 
redna seja: 15. junij 2016; 12. redna seja: 12. oktober 2016; 13. redna seja: 14. december 2016; 
Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica: 28. 10. 2016. 
 
Župan je povabil na prireditev OŠ ob dnevu samostojnosti in enotnosti, božično novoletni koncert 
Tamburašev in na novoletni sprejem, ki bo 6. januarja 2016, ob 19.00. 
Ernest Pirnat je povabil na predstavitev svoje diplomske naloge o socialno ekonomskih možnostih 
naše občine. Vabilo bo še posredovane, predstavitev pa je predvidena za petek, 8.1.2016. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.  
 
Zapisala:                                                                                                               Župan: 
Darja Vetrih             Blaž Milavec l. r. 


