
 1  

 
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 25. 4. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 25. 4. 2019, 
ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Franc Krže, Branko Arko, Ernest Pirnat, 
Karmen Kordiš, Zdenka Lušin, Evgen Zajc. 
Odsotni član: Borut Troha 
Župan: mag. Blaž Milavec 
Občinska uprava: direktorica občinske uprave Darja Vetrih, referent Vinko Čampa, 
svetovalka Petra Marn 
Ostali prisotni: ga. Marija Ajdič Francelj, vodja MIR, k 2. točki, g. Toni Vidmar, vodja 
policijskega okoliša PP Ribnica, k 3. točki, g. Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., 
k 4. in 5. točki 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil, da je prisotnih osem članov Občinskega sveta 
ter da je svet sklepčen. Župan je predlagal spremenjen dnevni red, in sicer tako, da se točke, 
pri katerih sodelujejo gosti, prestavijo na začetek dnevnega reda, takoj za obravnavo 
zapisnika, ostale točke dnevnega reda pa se preštevilčijo. Na predlagani spremenjeni dnevni 
red ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Obravnava zapisnika 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje 
2. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018 
3. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018 
4. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občine Sodražica. 
5. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
6. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018.  
7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Ribnica (skrajšani postopek) 
8. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (1. obravnava)  
9. Sklep o ceni programov vrtca  
10. Imenovanje vaških oborov 
11. Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja / ravnateljice Glasbene šole Ribnica 
12. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem  
13. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
14. Pobude in vprašanja svetnikov. 
15. Razno. 
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AD/1 Obravnava zapisnika 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne 
seje 

Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik ter poročilo o 
realizaciji sklepov 3. redne seje. Ernesta Pirnata je zanimalo, kaj je s pobudo glede 
sprememb Odloka o istovetnostih simbolov Občine Sodražica. Župan je povedal, da se bo ta 
tema obravnavala pod točko razno. Župan je ugotovil, da so svetniki seznanjeni z realizacijo 
sklepov 3. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P: 

 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje, z dne 28. 2. 2019. 
 
AD/2 Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018 
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva je predstavila vodja MIR-a Marija 
Ajdič Francelj. Povedla je, da je bilo v Občini Sodražica uvedenih 11 inšpekcijskih postopkov 
in 1 postopek o prekršku; redarska služba je v zvezi z mirujočim prometom izdala 2 opozorili, 
5 obvestil in 1 plačilni nalog. Vodja MIR-a je povedala, da so v lanskem letu izvedli 12 
meritev najvišje dovoljene hitrosti in, da je bilo v Občini Sodražica 98 prekrškov oz. izdanih 
plačilnih nalogov. 
Razpravljali so: Ernest Pirnat, Marija Ajdič Francelj, Franc Krže, Blaž Milavec, Karmen Kordiš, 
Branko Arko, Andrej Pogorelc.  
 
Po predstavitvi in razpravi je Marija Ajdič Francelj zapustila sejo. (Op. zap.) 
 
AD/3 Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018 
Letno poročilo Policijske postaje Ribnica je predstavil vodja policijskega okoliša Toni Vidmar. 
Povedal je, da je % vse dejanj, ki se zgodijo v občini Sodražica od 10 do 15% glede na 
ostale občine, ki jih Policijska postaja Ribnica pokriva ter, da je bil v letu 2018 velik porast 
nezakonitih migracij. Pozval je, da se apelira na občane, da obvestijo PP Ribnica glede 
nezakonitih odlagališč, ki jih puščajo migranti javijo. 
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Toni Vidmar, Ernest Pirnat, Branko Arko, Franc Krže, Petra 
Debeljak, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, France Krže. 
 
Po predstavitvi in razpravi je Toni Vidmar zapustil sejo. (Op. zap.) 
 
AD/4 Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na 

območju občine Sodražica 
Direktor Komunale Ribnica d.o.o. Bojan Trdan je obrazložil sklep o cenah storitev čiščenja in 
odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica. Povedal je, da je sedaj 
veljavna cena od leta 2017; obrazložil je vzroke za dvig cene (višja elektrika, proces čiščenja 
odpadnega blata, cene za odpadke iz peskolovov, vzdrževanje infrastrukture, stroški dela).  
Franc Krže podal sklep, ki ga je sprejel Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, 
Karmen Kordiš je podala sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in 
Branko Arko pa sklep Statutarno pravne komisije,  
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
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Na podlagi Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine 
Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12, 81/13) je Občinski svet občine Sodražica na svoji 4. redni seji, 
dne 25. 4. 2019 sprejel 
 

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na 
območju občine Sodražica 

 
1. člen 

S tem Sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec 
javne službe), uporabnikom na področju občine Sodražica. 
 

2. člen 
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju občine Sodražica, ki so ali 
bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe. 
 

3. člen 
Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6958 €/m3 brez DDV. 
 

4. člen 
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do 
vključno DN ≤ 20 znaša:  
 

Premer 
vodomera 

Faktor 
omrežnine 

Omrežnina na 
mesec/uporabnik 
brez DDV (v EUR) 

DN ≤ 20 1 2,3616 
 
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. 
l. RS, št. 87/12). 
 
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem 
določi višino in vir subvencije.  
 
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) plačujejo 
vsi porabniki vode v Občini Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski 
sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 
 
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) zaračunava 
vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih. 
 
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. 
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob 
nespremenjenem izhodišču. 

 
5. člen 
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Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2003 €/m3 brez DDV. 
 

6. člen 
Omrežnina odvajanja ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do 
vključno DN ≤ 20 znaša:  
 

Premer 
vodomera 

Faktor 
omrežnine 

Omrežnina na 
mesec/uporabnik 
brez DDV (v EUR) 

DN ≤ 20 1 2,8353 
 
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. 
l. RS, št. 87/12). 
 
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem 
določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so 
priključeni na kanalizacijski sistem. 
 
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) 
zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih. 
 
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. 
RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob 
nespremenjenem izhodišču. 
 

7. člen 
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Sodražica znaša 0,3287 €/m3 brez DDV. Storitev 
se zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v m3.  
 
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora 
skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine 
Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12) opraviti enkrat na tri leta.  
 

8. člen 
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se uporabnikom 
zaračuna količina 0,15 m3 na osebo na dan. 
 

9. člen 
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave po naročilu več kot enkrat 
na tri leta se uporabnikom zaračuna po ceni, ki znaša 147,48 €/praznjenje brez DDV (količina 
do 6 m3). 

 
10. člen 

Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja 
komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 30/17).  
 

11. člen 
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Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1.4.2019 dalje.  
 
Številka: 354-5/19 
Datum:  
 

    
 Župan Občine Sodražica: 

             mag. Blaž Milavec l.r.  
 
AD/5 Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov 
Direktor Komunale Ribnica d.o.o. Bojan Trdan je obrazložil sklep o določitvi cen storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Povedal je, da se poviša zgolj cena storitve 
ravnanja z biološkim odpadki. Vzrok povišanja cene je v povišanju cene odlaganja oz. 
kompostiranja navedenih odpadkov, ki jih je povišal koncesionar Snaga d.o.o.  
Franc Krže podal sklep, ki ga je sprejel Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, 
Karmen Kordiš je podala sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in 
Branko Arko sklep Statutarno pravne komisije.  
Razpravljali so: Ernest Pirnat, Bojan Trdan, Blaž Milavec, Karmen Kordiš.   
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P: 
 

Na podlagi 3. In 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 
127/06, 38/10, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13, 71/14) in Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (Ur. 
l. RS, št. 02/17), je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 4. redni seji dne 25. 04. 2019 
sprejel 
 

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
 

1. člen 
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v 
nadaljevanju izvajalec javne službe). 
 

2. člen 
Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali 
bodo uporabniki storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
 

3. člen 
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov znaša 0,0111 €/kg brez DDV.  
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 
0,1780 €/kg brez DDV.  
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0000 
€/kg brez DDV.  
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Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1495 €/kg brez 
DDV. 
 

4. člen 
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva naslednje:  

–  Najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167. 
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo 

…) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči vasi, 
razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg oz. 0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih 
odpadkov, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.  

– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obračun upošteva minimalno 120 l 
zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.  

– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od minimalno določenega, se mu za 
obračun storitev upošteva dejanski zabojnik.  

– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oz. soseskah se 
za posamezno stanovanjsko stavbo oz. sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej 
stanovanjski stavbi oz. soseski. Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z MKO in 
embalažo se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja 
večstanovanjskih stavb. Minimalni obračunski volumen je 20 litrov na osebo. 

–  Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in so primerne za bivanje (prazne 
hiše, vikendi,…) ter za stavbo, za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev 
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata 
najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.  

– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev 
stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti 
svoje primerne zabojnike.  

– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun 
količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih 
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke.  

– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za 
preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina 
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s 
celotnim volumnom zabojnikov za mešane komunalne odpadke.   

– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov  se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7% sodila za 
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7% odpadkov za odlaganje je določeno s 
strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih 
odpadkov. 

– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333, za 2-članska 
gospodinjstva pa faktor pogostosti odvoza 0,5.  

– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih 
zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko 
doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2). 

– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo 
(mešana, steklena, kartonska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do 
vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo 
obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO. 

 
5. člen 

Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva naslednje:  
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–  najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167, 
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost 

posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med 
enim in drugim praznjenjem,  

– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev 
stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti 
svoje primerne zabojnike,  

– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun 
količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih 
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke.  

– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za 
preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina 
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s 
celotnim volumnom zabojnikov za mešane komunalne odpadke.   

– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov  se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7% sodila za 
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7% odpadkov za odlaganje je določeno s 
strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih 
odpadkov. 

– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je 
vključen v ceni ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,  

– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO : vse vrste embalaže), si lahko s pogodbo 
uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije. 

 
6. člen 

Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva naslednje:  
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno 

odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto. Odvoz 
se v obdobju 1.11.-31.3. izvaja enkrat na dva tedna, v obdobju 1.4.-31.10. pa enkrat 
tedensko. 

– Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih stavbah oz. soseskah se za 
posamezno stanovanjsko stavbo oz. sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej 
stanovanjski stavbi oz. soseski. Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z biološkimi 
odpadki se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja 
večstanovanjskih stavb. 

– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev 
stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti 
svoje primerne zabojnike.  

– Za obračun storitev zbiranja bioloških odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz 
litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih bioloških 
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za biološke 
odpadke.  

– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se 
ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 80-litrski zabojnik. 

 
7. člen 

Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže 
prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje 
posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto 
odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini posode.  
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Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu. 
 

8. člen 
Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen storitev zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  (Ur. l. RS št. 29/18). 
 

9. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1.5.2019 dalje. 
 
Številka: 354-6/19 
Datum:  
 

    
 Župan Občine Sodražica: 

             mag. Blaž Milavec l.r. 
 
Po predstavitvi in razpravi je Bojan Trdan zapustil sejo. (Op. zap.) 
 
AD/6 Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018 
Župan Blaž Milavec je obrazložil zaključni račun proračuna za leto 2018. Povedal je, da je bil 
v mesecu decembru 2018 sprejet rebalans proračuna in da ni velikih odstopanj med 
zaključnim računom in rebalansom. Obrazložil je prihodkovno in odhodkovno stran 
zaključnega računa. Občinski svet je seznanil, da Nadzorni odbor Občine Sodražica začenja z 
nadzorom; v mesecu maju pa bo izvedena tudi notranja revizija. 
Karmen Kordiš je podala sklep, ki ga je sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo, Branko Arko pa sklep Statutarno pravne komisije 
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
 

Sprejme se Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018. 
 
AD/7 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ribnica (skrajšani postopek) 
Darja Vetrih je obrazložila predlagane spremembe in dopolnitve odloka. Povedala je, da je 
odlok usklajen z ostalimi občinami ustanoviteljicami ter, da se odlok spremeni v delu, kjer so 
določeni pogoji za kandidiranje za direktorja Zdravstvenega doma Ribnica.  
Evgen Zajc je obrazložil sklep Odbora za družbene dejavnosti, Karmen Kordiš sklep, ki ga je 
sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo ter Branko Arko sklep 
Statutarno pravne komisije. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
 

Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ribnica. 
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AD/8 Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (1. obravnava) 
Darja Vetrih je obrazložila razloge za sprejem odloka. Povedala je, da je bil sedanji odlok 
sprejet leta 1999 ter, da je potrebno zaradi uskladitve v novo zakonodajo sprejeti nov odlok. 
Povedala je, da se bo odlok po 1. obravnavi objavil na spletni strani in dal v javno razpravo 
ter, da se poleg turistične takse obračuna tudi promocijska taksa.  
Karmen Kordiš je podala sklep, ki ga je sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in 
kmetijstvo, Branko Arko pa sklep Statutarno pravne komisije 
Razpravljali so: Ernest Pirnat, Blaž Milavec, Evgen Zajc, Branko Arko. 
Ernest Pirnat, ki je podal pobudo, da se turistična taksa ne zaračunava, saj imamo samo 
enega ponudnika oddajanja prostorov v turistične namene. 
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se do naslednje obravnave opredeli do predloga svetnika 
Ernesta Pirnata. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
 

Sprejme se Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica v 1. obravnavi. 
 
Op. zap. odrejen je bil 10 minutni odmor na podlagi 2 odstavka 37. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11, 29/18).  
 
AD/9 Sklep o ceni programov vrtca 
Darja Vetrih je obrazložila predlog cene vrtca, in sicer 2 predloga cene: za 1. starostno 
skupino in 2. starostno skupino. Povedala je, da je trenutno 9 oddelkov vrtca, razlog za 
povišanje cene pa so višji stroški dela. Za 1. st. skupino gre za dvig 8,5 % in za 2. st. 
skupino 3,5 %. S sklepom se spreminja zgolj cena programov vrtca, ostali členi sklepa 
ostanejo nespremenjeni.  
Evgen Zajc je obrazložil sklep Odbora za družbene dejavnosti, Karmen Kordiš sklep, ki ga je 
sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in Branko Arko sklep 
Statutarno pravne komisije. 
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Franc Krže, Ernest Pirnat, Branko Arko, Darja 
Vetrih, Zvonko Janež. 
Ernest Pirnat je predlagal, da se v prihodnosti preuči sistemizacija računalničarja, honorar 
sindikalnega zaupnika in obračunavanje rezervacije bolnega otroka med šolskim letom. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 
72/2005, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 94/2010 - ZIU, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - 
ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 
77/2005, 120/2005, 93/2015), je Občinski svet občine Sodražica na svoji 4. redni. seji,  25. 
04. 2019  sprejel naslednji 
 

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje 
 

1. člen 
V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 12/17) se spremenijo 
cene programov, in sicer: 
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Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 
1. 5. 2019 dalje za 1. starostno obdobje 472,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 
404,00 EUR mesečno.  
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje. 
 

2. člen 
Ostala določila ostajajo nespremenjena.  

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS,  uporabljajo pa se od 
1.5.2019. 
 
Številka: 602-1/19       Župan Občine Sodražica: 
Datum:         mag. Blaž Milavec l.r.   
 
AD/10 Imenovanje vaških oborov 
Darja Vetrih je predstavila Odlok o vaških odborih in obrazložila, da je bil objavljen javni 
poziv za kandidiranje v vaške odbore. Na javni poziv so prispeli predlogi, katere je 
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil predsednik 
komisije Zvonko Janež. 
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se pod 1. točko glasuje paketno za člane 8-ih vaških 
odborov; pod 2. za Krajevni odbor Sodražica pa za vsakega kandidata posebej, kot določa 
odlok. 
Razpravljali so: Franc Krže, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Ernest Pirnat.  
Vsi razpravljalci so se dotaknili izbora članov KO Sodražice, poudarili, da je med vrsto dobrimi 
kandidati težko izbrati sedem članov KO, zato so kot izhodišče podprli napotilo, ki temelji v  
samem odloku, da se izbere sestavo, ki bo odražala čim bolj enakomerno porazdelitev glede 
na posamezna območja naselij Sodražica in Jelovec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
 

1. V mandatnem obdobju 2018 – 2022 se v naslednje vaške odbore imenuje 
naslednje člane: 
 

Vaški odbor Globel: 
- David Janež, Globel 9 
- Anton Košir, Globel 27 
- Mirko Oražem, Globel 8 

 
Vaški odbor Podklanec: 

- Janez Košmrlj, Podklanec 8 
- Danica Palčič, Podklanec 26 
- Mihael Šega, Podklanec 22 

 
Vaški odbor Gora: 

- Miloš Antončič, Betonovo 2 
- Drago Arko, Kržeti 5 
- Ludvik Arko, Kračali 8 
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- Janko Gornik, Janeži 9 
- Peter Levstek, Petrinci 13 

 
Vaški odbor Žimarice: 

- Branko Benčina, Žimarice 9 a 
- Ivo Gornik, Žimarice 45 
- Hinko Klun, Žimarice 15 a 
- Bojan Kovačič, Žimarice 59 a 

 
Vaški odbor Zamostec: 

- Srečko Benčina, Zamostec 60 
- Domin Kovačič, Zamostec 19 
- Janez Kožar, Sinovica 4 
- Marta Mihelič, Zamostec 12 
- Peter Pakiž, Zamostec 38 

 
Vaški odbor Vinice: 

- Alojz Pintar, Vinice 27 
- Egidij Prijatelj, Vinice 7 
- Draško Vidovič, Vinice 5 

 
Vaški odbor Lipovšica: 

- Jože Arko, Lipovšica 5 
- Milan Arko, Lipovšica 11 
- Ludvik Debeljak, Male Vinice 2 
- Jože Kordiš, Travna Gora 20 
- Andrej Pintar, Lipovšica 4 

 
Vaški odbor Zapotok: 

- Janko Kožar, Zapotok 17 
- Vladislav Lušin, Zapotok 40 a 
- Matija Puželj, Zapotok 30 
- Anton Tanko, Zapotok 4 a 

 
Župan Blaž Milavec je povedal, da se bo v skladu z Odlokom o vaških odborih za člane 
Krajevnega odbora Sodražica glasovalo o vsakem kandidatu posebej do zapolnitve vseh 
mest, in sicer najprej o kandidatih po vrstnem redu od tistega, ki je bil največkrat predlagan 
do tistega, ki je bil najmanjkrat ter med kandidati z istim številom predlogov po abecednem 
redu. 
1. Najprej je potekalo glasovanje za Branko Gornik, za katero so bili oddani 4 predlogi. Za 
kandidatko je glasovalo 8 članov, zato je bila Branka Gornik, Na Pesek 38, imenovana v 
Krajevni odbor Sodražica.  
2. Nadalje je potekalo glasovanje za Miho Miheliča, za katerega so bili oddani 4 predlogi. Za 
kandidata je glasovalo 8 članov, zato je bil Miha Mihelič, Jelovec 9, imenovan v Krajevni 
odbor Sodražica.  
3. Nadalje je potekalo glasovanje za Janjo Kodat, za katero je bili oddan 1 predlog. S 3 
vzdržanimi glasovi in 5 glasovi proti kandidatka Janja Kodat, Na Pesek 6, ni bila imenovana v 
Krajevni odbor Sodražica. 
4. Nadalje je potekalo glasovanje za Janeza Mihelič, za katerega je bil oddan 1 predlog. Za 
kandidata je glasovalo 8 članov, zato je bil Janez Mihelič, Zavoda 18, imenovan v Krajevni 
odbor Sodražica.  
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5. Nadalje je potekalo glasovanje za Marjana Mihelič, za katerega je bil oddan 1 predlog. S 3 
vzdržanimi glasovi in 5 glasovi proti kandidat Marjan Mihelič, Zavrti 25, ni bil imenovan v 
Krajevni odbor Sodražica. 
6. Nadalje je potekalo glasovanje za Francija Oražma, za katerega je bil oddan 1 predlog. Za 
kandidata je glasovalo 8 članov, zato je bil Franci Oražem, Hosta 4a, imenovan v Krajevni 
odbor Sodražica. 
7. Nadalje je potekalo glasovanje za Janeza Oražma, za katerega je bil oddan 1 predlog. Z 2 
vzdržanima glasovoma, 0 ZA in 6 glasovi proti kandidat Janez Oražem, Na Pesek 37, ni bil 
imenovan v Krajevni odbor Sodražica. 
8. Nadalje je potekalo glasovanje za Andreja Pintarja, za katerega je bil oddan 1 predlog. Z 3 
vzdržanimi glasovi, 0 ZA in 5 glasovi proti kandidat Andrej Pintar, CNO 60, ni bil imenovan v 
Krajevni odbor Sodražica. 
9. Nadalje je potekalo glasovanje za Metoda Puclja, za katerega je bil oddan 1 predlog. Za 
kandidata je glasovalo 8 članov, zato je bil Metod Pucelj, Kurirska c. 2, imenovan v Krajevni 
odbor Sodražica.  
10. Nadalje je potekalo glasovanje za Franca Vesela, za katerega je bil oddan 1 predlog. Za 
kandidata je glasovalo 6 članov ZA, 2 vzdržana, zato je bil Franc Vesel, Zavrti 6, imenovan v 
Krajevni odbor Sodražica.  
11. Nadalje je potekalo glasovanje za Matejo Vesel, za katero je bil oddan 1 predlog. Z 3 
vzdržanimi glasovi, 1 ZA in 4 glasovi proti kandidatka Mateja Vesel, CNO 11, ni bila 
imenovana v Krajevni odbor Sodražica. 
12. Nadalje je potekalo glasovanje za Tomaža Vesela, za katerega je bil oddan 1 predlog. Za 
kandidata je glasovalo 8 članov, zato je bil Tomaž Vesel, Prvomajska c. 16, imenovan v 
Krajevni odbor Sodražica.  
Ker je bilo izvoljenih sedem članov v KO, je župan na podlagi določb odloka zaključil 
glasovanje o nadaljnjih kandidatih. 
 
Glede na izid glasovanja so bili v Krajevni odbor Sodražica za mandatno obdobje 
2018 - 2022 imenovani naslednji člani:  

- Branka Gornik, Na Pesek 38, 1317 Sodražica  
- Miha Mihelič, Jelovec 9, 1317 Sodražica 
- Janez Mihelič, Zavoda 18, 1317 Sodražica 
- Franci Oražem, Hosta 4a, 1317 Sodražica 
- Metod Pucelj, Kurirska c. 2, 1317 Sodražica  
- Franc Vesel, Zavrti 6, 1317 Sodražica  
- Tomaž Vesel, Prvomajska c. 16 a, 1317 Sodražica 

 
AD/11 Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja / ravnateljice Glasbene šole 
Ribnica 
Darja Vetrih je obrazložila prošnjo za podajo mnenja k imenovanju ravnatelja oz. ravnateljice 
Glasbene šole Ribnica. Povedala je, da je bila prejšnja ravnateljica razrešena iz krivdnih 
razlog; sedaj pa je imenovan v.d. ravnatelja. 
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil predsednik 
komisije Zvonko Janež. 
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Evgen Zajc, Zdenka Lušin.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P: 
 
Občinski svet Občine Sodražica v tem trenutku težko objektivno presoja, kolikšna 
je odgovornost obeh kandidatov za nastalo situacijo v Glasbeni šoli Ribnica, zato 
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v tem primeru ni možno podati pozitivnega mnenja za nobenega prijavljenega 
kandidata. 
 
AD/12 Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
Sklep pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja je obrazložil Vinko Čampa.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno sta bila sprejeta naslednja 
 

S K L E P A: 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011), 24. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 
2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne 25. 04. 2019 na predlog 
župana sprejel naslednji 

 
SKLEP o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega 

premoženja Občine Sodražica za leto 2019 
 

1. člen 
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) dopolni Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica leto 2019. 
 

2. člen 
Nepremično premoženje, vključeno v letni načrt pridobivanja Občine Sodražica: 
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 2087/181, k.o. 1619-Sodražica  67 m2 1.072,00 EUR 
2. 2087/114, k.o. 1619-Sodražica 110 m2 1.760,00 EUR 
3. 2087/122, k.o. 1619-Sodražica 43 m2 / 
 SKUPAJ  2.832,00 EUR 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je 
sestavni del proračuna Občine Sodražica za leto 2019. 
 
Številka: 478-3/17 
Datum:  
         Župan Občine Sodražica 
          Mag. Blaž Milavec l.r. 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011), 24. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 
2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne 25. 04. 2019 na predlog 
župana sprejel naslednji 
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Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sodražica za leto 2019 

 
1. člen 

S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) dopolni Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2019. 
 

2. člen 
Nepremično premoženje, vključeno v letni načrt razpolaganja Občine Sodražica: 
 

Zap. št. K.o. in šifra k.o. Parcelna št. Površina 
parcele v m2 

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 

nepremičnine 
1. 2087/183 117 2.832,00 EUR 
2. 2087/147 122 / 
3. 

 
1619-Sodražica 

 2087/184 912 14.592,00 EUR 
 SKUPAJ 17.424,00 EUR  

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je 
sestavni del proračuna Občine Sodražica za leto 2019. 
 
 
Številka: 478-2/19 
Datum:  
            Župan 
                    Občine Sodražica 
              Mag. Blaž Milavec l.r. 
 
AD/13 Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
 
Vinko Čampa je obrazložil vloge, ki jih je obravnavala Komisija in jih podaja v obravnavo 
Občinskemu svetu. 
 

1. Vloga za odmero poljske poti - Anton Car, Kržeti 16, 1317 Sodražica  
 
Vinko Čampa je obrazložil, da gre za odmero dela poljske poti oz. navezave, kjer se že danes 
dejansko na terenu izvaja promet. Pred obravnavo na Občinskem svetu Občine Sodražica je 
občinska uprava preverila stanje poti v naravi skupaj z Antonom Carom in Mirkom Moharjem. 
Cesta - javno dobro je v uporabi in v kolikor bi izvedli menjavo, bi lastnikom zaprli pot.  
Razprava: Vinko Čampa, Zvonko Janež, Franc Krže. 
Ker je potrebno vlogo ponovno preučiti, je Vinko Čampa je umaknil predlog Komisije.  
 

2. Podaritev zemljišč Občini Sodražici - Bronja Habjanič, Cunkovci 11, 2272 
Gorišnica  

 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo za podaritev zemljišč v k.o. Žimarice in v k.o. Sodražica 
Občini Sodražica.  
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Razprava: Zdenka Lušin, Karmen Kordiš, Branko Arko, Vinko Čampa, Evgen Zajc, Blaž 
Milavec, Andrej Pogorelc.  
S 5 glasovi ZA in 3 vzdržanimi je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 

1. Občina Sodražica sprejme ponujeno darilo. 
2. Vse stroške v zvezi izpeljavo pravnega posla nosi Občina Sodražica.  

 
 

3. Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 568 za del zemljišča parc. št. 550/1 
obe k.o. 1622-Zamostec - Miha Arko, Zamostec 37, 1317 Sodražica, 

 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo za menjavo zemljišč v k.o. Zamostec. Povedal je, da je vlogo 
za odkup dela zemljišča parc. št. 550/1 k.o. Zamostec obravnaval tudi Vaški odbor Zamostec. 
Razprava: Franc Krže, Vinko Čampa. 
S 7 glasovi ZA in 1 vzdržanim je bil sprejet naslednji  

 
S K L E P : 

 
1. Občinski svet Občine Sodražica ne soglaša s predlogom menjave zemljišč v 

k.o. Zamostec.  
 

2. Zemljišče parc. št. 568 k.o. 1622-Zamostec, ki v naravi predstavlja poljsko 
pot, služi dostopu lastnikom oz. uporabnikom na kmetijska zemljišča. 
Glede na to, da se relevantna vloga nanaša na zemljišče, ki je del območja 
za katerega je podana pobuda uvedbe komasacijskega območja, 
predlagamo, da se predmet vloge zaradi kompleksnosti in povezanosti z 
drugimi zemljišči rešuje v okviru tega postopka. 

 
 

4. Vloga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča parc. št. 2087/147 
k.o. 1619-Sodražica - Danilo Marn, Na Pesek 48, 1317 Sodražica 

 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.  
Razprave ni bilo.  
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 

1. Zemljišče parc. št. 2087/147 k.o. 1619-Sodražica se izvzame iz javnega 
dobra in brezplačno prenese v last vlagatelja, ob pogoju, da se zemljišče 
parc. št. 2087/122 k.o. 1619-Sodražica brezplačno prenese na Občino 
Sodražica.  

2. Stroške zemljiškoknjižne ureditve nosita vlagatelj in Občina Sodražica, 
vsak do ene ½.  

 
 

5. Prodaja zemljišč parc. št. 2087/184, parc. št. 2087/180, parc. št. 
2087/110, parc. št. 2087/154 in parc. št. 2087/164, vse k.o. 1619-
Sodražica - pobuda Občine Sodražica. 
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Vinko Čampa je obrazložil pobudo za odprodajo zemljišč, ki so v lasti Občine Sodražica.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Zemljišča parc. št. 2087/154 in parc. št. 2087/164, obe k.o. 1619-Sodražica, parc. 
št. 2087/180 in parc. št. 2087/110, obe k.o. 1619-Sodražica in parc. št. 
2087/184, k.o. 1619-Sodražica se odprodajo po postopku javnega zbiranja 
ponudb. Vse stroške (DDV, notarsko overitev in vpis v zemljiško knjigo) nosi 
kupec.  
odprodaja po postopku javnega zbiranja ponudb ter, da vse stroške (DDV, 
notarsko overitev in vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.  
 
AD/14 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Andreja Pogorelca je zanimalo v kakšni fazi je ureditev optičnega omrežja, ki se ureja v 
sklopu projekta obnove vodovoda SO-RI-KO. Vinko Čampa je povedal, da je v letošnjem letu 
v planu, da se uredi optično omrežje v Vinicah, Zapotoku in od Sinovice do Preske. 
Zdenko Lušin je zanimalo kako je z vodovodom v Malem Zapotoku. Vinko Čampa je povedal, 
da je občina Sodražica v pridobivanju gradbenega dovoljena in v fazi pridobivanja soglasij 
soglasodajalcev. Plan je, da se izvede projekt po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Zdenko 
Lušin je zanimalo, kdaj se lahko pričakuje voda pri tistih, ki že imajo novozgrajene hišne 
priključke. Vinko Čampa je povedal, da je vodovodni sitem v preizkusni fazi; in sicer je 
novozgrajeni vodohran Sv. Marko dobil elektriko ter, da so cevovodi in vodohrani napolnjeni. 
Župan Blaž Milavec je povedal, da se bo uredil odsek v Malem Zapotoku in, da bodo tudi vasi 
Preska in Sinovica dobile vodovod ter, da se bo občina pridružila projektu RUNE; tako, da bo 
širše območje občine dobilo optiko. Župan Blaž Milavec je povedal, da je izjema območje 
Gore, katerega bo uredil Telekom preko projekta GOŠO. 
Franc Krže je vprašal, kaj se dogaja s projektiranjem ceste Vagovka - Gora. Župan Blaž 
Milavec je povedal, da je osnutek projekta pripravljen, a se je do podrobnih rešitev potrebno 
še opredeliti tudi z VO Gora.   
Zvonka Janeža je zanimalo kako kaže z ureditvijo ceste skozi Sedlo. Župan Blaž Milavec je 
povedal, da je bilo asfaltiranje vključeno v projekt SO-RI-KO. Ker se nekatera dela na 
projektu zaključujejo, je stališče vse treh občin, da se finančno ne gre preko pogodbenih 
vrednosti ter, da je želja, da se cesta asfaltira in uredi do naslednjega leta. Župan Blaž 
Milavec je povedal, da se zavzema za rekonstrukcijo ceste skozi Sedlo. Povedal je, da se 
skupaj z DRSC načrtuje obnova državne ceste skozi Žimarice, kjer bo cesta skozi Sedlo lahko 
služila za obvoz. 
Evgen Zajc je vprašal kdaj se bo rekonstruirala cesta v Žimaricah oz. če je še vedno v planu, 
da se dela pričnejo v začetku naslednjega leta ter kako kaže z izgradnjo kolesarske poti. 
Župan Blaž Milavec je povedal, bo to tretja večja investicija po projektu SO-RI-KO in 
agromelioraciji Gora ter, da se projekt pripravlja skupaj z DRSC in DRI. Ker se bodo 
rekonstruirali tudi most in cevni pripusti, je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za vode. 
Povedal je, da je najprej potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo, nato pa se bo šlo v 
razpis za izvajalca del. Povedal je, da naj bi bil začetek del v prvem polletju naslednjega leta. 
Župan Blaž Milavec je povedal, da je bila glede na predlog Vaškega odbora Žimarice in 
Krajevnega odbora Sodražica za kolesarsko pot narejena idejna zasnova od Sodražice do 
Žimaric. Ker gre finančno velik zalogaj, se je iskalo alternativne vire. DRSC je občino vključila 
v program, ki se sofinancira iz evropskih sredstev, pod pogojem, da se zadostijo 
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medregionalne oz. medobčinske povezave. Župan Blaž Milavec je povedal, je bila z naše 
strani dana iniciativa, da se uredi kolesarska trasa od Ribnice do Cerknice, saj je to območje 
črna lisa glede na državne kolesarske poti. 12. aprila je bil podpisan dogovor o izgraditvi 
kolesarke ceste, ki se ga je udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Župan 
Blaž Milavec je povedal, da je projekt večleten ter, da pri kolesarski poti ne gre samo za 
vključitev v državno kolesarsko mrežo, ampak tudi za varno prehajanje lokalnega 
prebivalstva.  
Branko Arko je podal pobudo, da se zraven slapa Bistrice postavi koš za smeti, saj je bilo v 
sklopu čistilne akcija na tem območju pobranih več smeti.  
Franc Krže je povedal, da bo v soboto, 27. 04. 2019 potekala čistilna akcija na Gori in, da je 
zbor ob 9. uri pri gasilnem domu na Gori. Župan Blaž Milavec je povedal, da je čistilna akcija 
za območje od Zapotoka do Podklanca potekala že marca.  
Ernest Pirnat je opozoril na zaraščanje Strmce okrog cerkve. Župan Blaž Milavec je povedal, 
da se strinja z ureditvijo oz. čiščenjem območja ter, da so zemljišča v privatni lasti. Povedal 
je, da je bila s pomočjo zaposlenega z občinske uprave vzpostavljena komunikacija z 
lastnikom zemljišča ter, da so se javile skupine, ki bi zadevo uredile. Dogovor je bil, da se bo 
jeseni del dreves požagal, vendar sanacija ni bila izvedena. Župan Blaž Milavec je predlagal, 
da je želja, bi druge prostovoljne organizacije uredile zaraščenost območja, vendar se boji, 
da bo morala občina skoordinirati sanacijo zaraščanja. 
Ernest Pirnat je podal pobudo, da se ob praznovanju 800-letnici prve pisne omembe 
Sodražice zasadi lip v parku na trgu ali pri gasilnem domu. Predlagal je, da bi poimenovali 
ulico od Mercatorja do bloka oz. do novo zgrajene trgovine Zadruge ter vzpostavili nov trg. 
Ulica bi se lahko poimenovala po sodraških znanih osebnostih npr. Prijatelj, Govže … Župan 
Blaž Milavec je podprl idejo in povedal, da se bo razmislilo o pobudi poimenovanja ulice in 
trga.  
 
AD/15 Razno 
Pod točko razno je župan Blaž Milavec glede na pobude, ki so jih podali občinski svetniki 
predlagal, da se spremeni odlok o simbolih Občine Sodražica 
Razprava: Franc Krže, Evgen Zajc, Blaž Milavec.  
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da do naslednje redne seje pripravi predlog za imenovanje 
Komisije za spremembo odloka o simbolih Občine Sodražica v sestavi po en 
predstavnik občinskega sveta, občinske uprave in zainteresirane javnosti.  

 
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga člane v 

komisijo na podlagi izvedenega javnega poziva. 
 
Župan Blaž Milavec je svetnike povabil na prireditve: 21. Blagoslov motoristov in motorjev, 
kresovanje, prvomajska budnico ter prvomajski pohod, Florjanovo mašo in Vampijado 2019.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 22. uri.  
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
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Petra Marn            mag. Blaž Milavec l. r. 
 


