
OBVESTILO ZA JAVNOST  

 

Občina Sodražica obvešča, da je včeraj, 21.12.2015, s pričetkom ob 18. uri potekala 8. redna seja 

občinskega sveta z naslednjim dnevnim redom:  

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.  

 

Občinski svet je soglasno sprejel Odloka in proračuna za leti 2016 in 2017. Proračun Občine Sodražica 

za leto 2016 je na strani prihodkov visok 2.792.235 evrov, na strani odhodkov pa 2.834.834 evrov, od 

tega predstavlja investicijski del 1.452.208 evrov, kar predstavlja dobro polovico proračunskih 

sredstev. Glavni razvojni projekti so investicijska operacija Oskrba s pitno vodo SORIKO ter most čez 

Bistrico v Lipovšici. Večji poudarek se namenja tudi posodobitvam in investicijskemu vzdrževanju 

občinske prometne infrastrukture. Občinski svet je s proračunom odobril tudi nakup stare stavbe 

KGZ Ribnica v središču Sodražice. Objekt se namenja poslovnemu centru Sodražica, kjer naj bi pod 

eno streho združili občinske javne dejavnosti (občinski prostori, splošna knjižnica in večnamenski 

prostor) ter tržne dejavnosti in pošto ter mogoče še kaj. Občinski svet je med drugim v sklopu 

sprejema proračuna prižgal zeleno luč za odprtje že 9. oddelka vrtca v okviru OŠ Sodražica. Ker 

proračun ni uravnotežen, se predvideva najem namenskega posojila za izvedbo kohezijskega 

projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO.  

 

Proračun za leto 2017 je visok kar 4.318.796 evrov na strani prihodkov in 4.246.875 evrov na strani 

odhodkov. Investicijski del obsega 2.890.432 evra, kar predstavlja 68% proračuna. Glavnino 

investicijskih sredstev je predvideno za projekt Oskrba s pitno vodo SORIKO in izgradnji odprtega 

širokopasovnega omrežja (zaradi EU sredstev visok transfer v občinski proračun). Občina Sodražica 

načrtuje tudi izgradnjo kanalizacije v naselju Zamostec, v okviru projekta Kanalizacija Sodražica II. 

faza a le, če bo država zagotovila ustrezna lastna ali evropska sredstva za okoljsko infrastrukturo.  

 

Občinski svet je sprejel tudi 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. S tem je Občina 

Sodražica kot prva izmed občin ustanoviteljic JKP Ribnica pristopila k RCERO-tu Ljubljana oziroma 

podelila t.i. horizontalno koncesijo Snagi d.o.o. Ljubljana za izvajanje javne gospodarske službe 

obdelave in odlaganja odpadkov. Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel Akt o ustanovitvi 

Sveta RCERO Ljubljana, s čimer si je občina zagotovila glas v Svetu RCERO-ta.  

 



Občinski svet je sprejel tudi Letna programa športa in kulture za leto 2016 ter opravil tri imenovanja 

oziroma predlaganje kandidatov (predlog za sodnika porotnika ter imenovanje članov v Svet za 

varnost občanov Občine Sodražica in v svet JSKD Ribnica. 


