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Številka: 900-1/18 
Datum: 13. 6. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 13. 6. 2019, ob 
19. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Franc Krže, Karmen 
Kordiš, Zdenka Lušin, Evgen Zajc. 
Odsotni člani občinskega sveta: Borut Troha, Ernest Pirnat, Branko Arko. 
 
Prisotni člani občinske uprave: direktorica občinske uprave Darja Vetrih, referent Vinko 
Čampa, svetovalka Petra Marn 
 
Ostali prisotni: Jože Drobnič, predsednik NO, k 2. točki, Dušan Justin, predstavnik 
Hydrovoda Kočevje d.o.o., k 3. točki, Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., k 4. 
točki (od 19:25 dalje). 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil, da je prisotnih šest članov Občinskega sveta 
ter da je svet sklepčen. Župan je dal v obravnavo predlagani dnevni red, ki so ga svetniki 
prejeli skupaj z vabilom. Pripomb ni bilo. Župan je nato 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 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje 
2. Poročilo Nadzornega odbora  
3. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2018  
4. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. za leto 2018 
5. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)  
6. Imenovanje komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine  
7. Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
8. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem  
9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 
11. Razno. 

 
 

AD/1 Obravnava zapisnika 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P: 

 
Potrdi se zapisnik 4. redne seje, z dne 25. 4. 2019. 
 
Župan je dal v obravnavo še poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje. Občinski svet ni imel 
pripomb in podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji 
sklepov. 
 
 
AD/2 Poročilo Nadzornega odbora  
Predsednik Jože Drobnič je podal poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja 
Občine v letu 2018. Poročilo je bilo svetnikom posredovano v gradivu za sejo.  
Župan Blaž Milavec je podal pojasnilo k zadevam, ki so bile tekom poročila izpostavljene kot 
pomanjkljive.  
Razpravljala sta: Karmen Kordiš, Blaž Milavec. 
 
Blaž Milavec je nato seznanil občinski svet tudi s poročilom notranjega revizorja, ki je tokrat 
opravil revizijo NRP. Pri tem je revizor podal nekaj priporočil, predvsem iz računovodskega 
stališča. Poročilo notranjega revizorja je bilo priloženo gradivu za sejo. 
 
Od 19.33 dalje sta bili na seji prisotni predstavnici medijev – R kanal (op. zap.) 
 
 
AD/3 Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2018 
Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. je predstavil predstavnik podjetja, računovodja 
Dušan Justin. Poročilo je bilo svetnikom posredovano v gradivu za sejo.  
Poročilo je dopolnil župan Blaž Milavec, ki je med drugim poudaril, da je vodooskrba 
pomembna iz vidika investicij, povzel je delovanje SORIK-a in njegov pomen ter izpostavil 
tudi vodovod na Gori, ki ga bo potrebno v prihodnjih letih temeljito posodobiti. Izpostavil je 
tudi pravico do pitne vode, ki je zapisana v Ustavi RS, tako da urejenost javnega vodovoda 
bistvena s stališča zagotavljanja te pravne norme. 
 
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Dušan Justin, Blaž Milavec, Vinko Čampa in Karmen 
Kordiš. 
 
Med obravnavo poročila, ob 20:05, sta prisotni predstavnici medijev – R kanal zapustili sejo 
(op. zap.) 
 
Po predstavitvi in razpravi sta Dušan Justin in Jože Drobnič ob 20:20 zapustila sejo. (Op. 
zap.) 
 
 
AD/4 Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. za leto 2018 
Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. je predstavil Bojan Trdan, direktor podjetja. Poročilo 
je bilo svetnikom posredovano v gradivu za sejo.  
 
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Bojan Trdan, Blaž Milavec in Zdenka Lušin. 
 
 
Po predstavitvi in razpravi je Bojan Trdan ob 21:00 uri zapustil sejo. (Op. zap.) 
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AD/5 Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)  
Darja Vetrih je povzela predlog odloka, razpravo v 1. obravnavi ter predstavila predlog za 2. 
obravnavo.  
Karmen Kordiš je obrazložila sklep, ki ga je sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo 
in kmetijstvo, Zdenka Lušin pa sklep Statutarno pravne komisije.  
 
Razpravljala sta Evgen Zajc in Blaž Milavec.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P: 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o turistični taksi v Občini 
Sodražica v 2. obravnavi. 
 
 
AD/6 Imenovanje Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine  
Župan je povedal, da je bil na zadnji seji sprejet sklep, s katerim se je pooblastilo Mandatno 
komisijo, da pripravi predlog za imenovanje Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih 
simbolih občine. 
Zvonko Janež je predstavil, da je mandatna komisija objavila poziv za imenovanje oz. podajo 
predlogov. Prispel je en predlog s strani zainteresirane javnosti, za Andreja Kosa, med tem 
ko člani občinskega sveta niso podali predlogov. Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja tako podaja predlog, s katerim se v komisijo imenujeta še dva člana občinskega 
sveta, ki sta tudi podala soglasje. 
Blaž Milavec je povzel, kaj naj bi bile naloge novo imenovane Komisije – odločitev o 
morebitni himni ter odločitev o morebitni spremembi istovetnostih simbolov. Komisija naj bi 
prve ugotovitve oz. predloge pripravila do jesenske seje, saj je pred nami priprava na 
praznovanje ob 800 letnice omembe Sodražice in s tem izdaja monografije. 
 
Razprava:  Zvonko Janež je obrazložil, da sta ravno ta dva člana predlagana ravno zaradi 
tega, ker sta že imela nekaj predlogov na to temo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P: 
 

V Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica se 
imenuje:  

- Andreja Pogorelca, Vinice 32, 1317 Sodražica, 

- Ernest Pirnat, Zavrti 5, 1317 Sodražica, 

- Andreja Kosa, Zapotok 28 b, 1310 Ribnica. 
 
 
AD/7 Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
Darja Vetrih je obrazložila, zakaj obravnavana vsebina ni bila predhodno obravnavana na 
resornih odborih.  V nadaljevanju je podala razloge za odprtje 10. oddelka v vrtcu. Vloga OŠ 
in obrazložitev predloga sklepa sta bila priložena v gradivu za sejo.  
Obrazložitev je dopolnil župan Blaž Milavec in izpostavil, da gre za improvizirano rešitev, saj 
oddelek ne bo deloval v sami enoti vrtca. Povedal je, da se je rešitev prostora temeljito 
preučila in je predlagana rešitev optimalna v dani situaciji. Povedal je, da bo dolgoročno 
potrebno preurediti oz. dograditi vrtec za 10 oddelkov. 
Razpravljali so: Zdenka Lušin, Zvonko Janež, Darja Vetrih, Blaž Milavec in Karmen Kordiš. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P: 
 

1. Občina Sodražica kot ustanoviteljica Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja 
Sodražica podaja soglasje, da se v enoti vrtca oblikuje 10. oddelek. 
 

2. Deseti oddelek se v šolskem letu 2019/2020 organizira za otroke 1. starostnega 
obdobja, in sicer s 1. 9. 2019 kot polovični oddelek, ki se ga skladno s 
potrebami občanov Sodražice lahko razširi. 

 
 
AD/8 Sklep o pridobivanju in Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
Sklep pridobivanja in Sklep razpolaganja z nepremičnim premoženjem je obrazložil Vinko 
Čampa. Povedal je, kje se parcele, ki jih načrtujemo pridobiti, nahajajo. Prav tako je 
obrazložil, katere so parcele, s katerimi želimo razpolagati. 
 
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 5. redni seji, dne 13. 6. 2019, na predlog 
župana sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 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. 426/2, k.o. 1619-Sodražica  15 m2 30,90 EUR 

2. 593/4, k.o. 1621-Gora 82 m2 168,92 EUR 

3. 3389, k.o. 1619-Sodražica 59 m2 1.180,00 EUR 

4. 1043/3, k.o. 1619-Sodražica 56 m2 1.120,00 EUR 

5. 1055/3, k.o. 1619-Sodražica 5 m2 100,00 EUR 

6. 1070/2, k.o. 1619-Sodražica 21 m2 420,00EUR 

 SKUPAJ  3.019,82 EUR 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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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: 13. 6. 2019 
         Župan Občine Sodražica 
                  Mag. Blaž Milavec  
    
in 
 
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 5. redni seji, dne 13.6.2019, na predlog 
župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
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. 1621-Gora  587/9 150 2.250,90 EUR 

2.  
 

1619-Sodražica 

1766/11 22 536,8 EUR 

3. 3392/1 54 1317,60 EUR 

4. 3391 23 561,20 EUR 

5. 3392/2 31 756,40 EUR 

6. 3392/3 15 366,00 EUR 

7. 3395 8 195,20 EUR 

 SKUPAJ 5.984,10 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: 13. 6. 2019 
         Župan Občine Sodražica 
               mag. Blaž Milavec 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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AD/9 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
 
Vinko Čampa je obrazložil vloge, ki jih je obravnavala Komisija, in jih podaja v obravnavo in 
sprejem Občinskemu svetu. 
 

1. Vloga za odmero poljske poti - Anton Car, Kržeti 16, 1317 Sodražica  
Vinko Čampa je obrazložil vlogo, ki je bila v obravnavi že na prejšnji seji. Vlagatelj je podal 
vlogo za odmero poljske poti. Čampa je obrazložil tudi predlog sklepa. 
Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

 
S K L E P: 

 
Od zemljišče parc. št. 1995/7, k.o. 1621-Gora, se geodetsko odmeri površina, ki je 
potrebna za pot. Tako novonastalo zemljišče se lahko brezplačno prenese v last 
Občine Sodražica. 
Vse stroške z zvezi z zemljiškoknjižno ureditvijo nosi Občina Sodražica.  
 

2. Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 1766/11 za zemljišče parc. št. 426/2 obe 
k.o. 1619-Sodražica - Igor Štupica, Kurirska cesta 7, 1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazložil vlogo. Vlagatelj je podal vlogo za menjavo zemljišča parc. št. 
426/2 k.o. 1619-Sodražica, ki v naravi predstavlja del cesta Na Pesku za del zemljišča parc. 
št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica, ki leži pri njegovi stanovanjski hiši. Obrazložil je tudi predlog 
sklepa. 
Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

 
S K L E P: 

 
1. Zemljišče parc. št. 426/2 k.o. 1619-Sodražica, ki je sedaj v lasti vlagatelja, se po ceni 

primerljivih nepremičnin na trgu odkupi od vlagatelja. Vse stroške v zvezi z 
odkupom nosi Občina Sodražica. 

 
2. Zemljišče parc. št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica se geodetsko odmeri po meji 

zazidljivosti zemljišča ter se z neposredno pogodbo odproda vlagatelju. Vse 
stroške v zvezi z odkupom nosi vlagatelj. Preostanek zemljišča, ki predstavlja 
zelene površine, se zaradi varovanja prostora za morebitno protipoplavno 
infrastrukturo, ne odproda, se pa vlagatelju ponudi v dolgoročni zakup. 

 

3. Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 593/4 za zemljišče parc. št. 587/9 obe k.o. 
1621-Gora - Metka Kalchbrenner, Glinška ulica 9, 1000 Ljubljana 

Vinko Čampa je obrazložil vlogo. Vlagateljica je podala vlogo za menjavo zemljišča parc. št. 
593/4 k.o. 1621-Gora za zemljišče parc. št. 587/9 k.o. 1621-Gora. Obrazložil je tudi predlog 
sklepa. 
Razprave ni bilo. Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

 
S K L E P: 

 
1. Zemljišče parc. št. 593/4 k.o. 1621-Gora se po ceni primerljivih nepremičnin na trgu 

odkupi od vlagateljice. Vse stroške v zvezi z odkupom nosi Občina Sodražica.  
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2. Zemljišče parc. št. 587/9 k.o. 1621-Gora pa se po ceni primerljivih nepremičnin na 
trgu z neposredno pogodbo odproda vlagateljici. Vlagateljica nosi vse stroške v 
zvezi z odkupom zemljišča.  

 

4. Vloga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč - Branko Mihelič, Cesta 
Majde Šilc 8, 1317 Sodražica 

Vinko Čampa je obrazložil vlogo. Vlagatelj je podal vlogo za ureditev zemljiškoknjižnega 
stanja zemljišč na Cesti Majde Šilc. Geodetska odmera zemljišča je pokazala, da cesta ne 
posega v vlagateljevo zemljišče. Komisija predlaga, da se obravnava vloge razširi na 
zemljiškoknjižno ureditev vključi celotnega odseka Ceste Majde Šilc. Čampa je obrazložil tudi 
predlog sklepa. 
Župan Blaž Milavec je dopolnil obrazložitev in poudaril, da je cesta odmerjena, da je v lasti 
fizičnih oseb, ki živijo ob cesti, po drugi strani pa fizične osebe uživajo zemljišča, ki jih nimajo 
v lasti.  
Razpravljali so: Blaž Milavec, Vinko Čampa, Karmen Kordiš, Andrej Pogorelc. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

 
S K L E P: 

 
Celotni odsek Ceste Majde Šilc se zemljiškoknjižno uredi, in sicer: 
 

1. Zemljišči parc. št. 3392/1 in parc. št. 3391, obe k.o. 1619-Sodražica, se izvzameta iz 
javnega dobra ter se, po izvzemu iz javnega dobra, na podlagi menjalne pogodbe, 
po ceni primerljivih zemljišč na trgu, zamenjata za zemljišči parc. št. 3389 ter parc. 
št. 1043/3, obe k.o. 1619-Sodražica. Stroške v zvezi menjavo zemljišč nosita obe 
pogodbeni stranki, vsaka do ene polovice. Pred izvedbo menjalne pogodbe se 
lastnici zemljišča, parc. št. 3389 in parc. št. 1043/3, obe k.o. 1619-Sodražica, pozove, 
da izbrišeta vknjižbo užitka, ki je vknjižena na navedenih zemljiščih.  

 

2. Vlagatelju se po izvzemu iz javnega dobra v odkup ponudbi zemljišče parc. št. 
3392/2, k.o. 1619-Sodražica. Vse stroške (DDV, notarsko overitev in vpis v zemljiško 
knjigo) nosi vlagatelj. 

 

3. Zemljišči parc. št. 3392/3 in parc. št. 3395, obe k.o. 1619-Sodražica, se izvzameta iz 
javnega dobra ter se po izvzemu iz javnega dobra, na podlagi menjalne pogodbe, 
po ceni primerljivih zemljišč na trgu, zamenjata za zemljišče parc. št. 1055/3, k.o. 
1619-Sodražica. Vse stroške v zvezi menjavo zemljišč nosita obe pogodbeni stranki 
vsaka do ene polovice. 

 

4. Zemljišče parc. št. 1070/2 k.o. 1619-Sodražica se po ceni primerljivih zemljišč na 
trgu odkupi od lastnice. Vse stroške nosi Občina Sodražica. 

 

5. Vloga za najem zemljišča parc. št. 127 k.o. 1622-Zamostec - Tanja Čampa, 
Zapotok 9, 1310 Ribnica 

Vinko Čampa je obrazložil vlogo in predlog sklepa. Vlagateljica podaja vlogo za dolgoročni 
najem zemljišča parc. št. 127 k.o. 1622-Zamostec. Župan je dodatno obrazložil, da gre 
skladno z Zakonom zemljišče v zakup na podlagi javnega poziva in ne neposredno 
vlagateljici. Župan je dodal, da je sicer zemljišče namenjeno za športno rekreativne površine 
okoli gasilskega doma.  
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež in Vinko Čampa. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  
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S K L E P: 

 
Zemljišče parc. št. 127 k.o. 1622-Zamostec se po zakonu o kmetijskih zemljišč odda v 
zakup za obdobje 10 let, s klavzulo, da se lahko predčasno odpove zakup, v kolikor se 
bodo v tem času začela izvajati dela, predvidena na tem območju. 
 
 
AD/10 Pobude in vprašanja svetnikov 
Franc Krže se je pozanimal, ali je možno vzpostaviti cono »omejitev 30« v Petrincih. Blaž 
Milavec je odgovoril, da bo pobuda prenesena na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 
Andrej Pogorelc je predal pobudo občana, za ureditev okolice pri bencinski črpalki 
LOGO, kjer raste visok plevel, ki kazi podobo. Blaž Milavec je obrazložil, da bo pobuda 
prenesena  na lastnika LOGO.  
Karmen Kordiš je podala pobudo, da se uredi tudi zelenica v rondoju pri Fibranu. Župan je 
povedal, da že obstajajo idejni načrti za ureditev tega rondoja, da pa se išče bolj strokovne 
predloge. Dodal je, da se razmišlja o objavi javnega poziva za podajo predlogov, ki jih bo 
ocenila komisija. 
Zvonko Janež je opozoril je na neusklajenost Pravilnika o športu z novim Zakonom o 
športu. Župan je povedal, da je novela Pravilnika v pripravi. 
 
 
AD/11 Razno 
Pod točko razno je župan Blaž Milavec predstavil problematiko nevarnosti zveri na našem 
območju. Povedal je, da je problematika pereča, da prihaja do velike škode tudi zaradi 
medveda. Problem je, da država ne upošteva mnenja lokalnega prebivalstva, velika teža pa 
se daje mnenju za zaščito ogroženih vrst zveri. Predstavil je peticijo, ki je bila že pred 4 leti 
naslovljena na vlado, tokrat je nadgrajena. Sistemsko področje še vedno ni urejeno. 
Vsekakor je potrebno opozoriti vlado na to zadevo. 
 
Razpravljali so: Franc Krže, Zvonko Janež, Blaž Milavec. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 5. redni seji dne 13. 06. 2019 obravnaval 
Problematiko nevarnosti zveri na območju občine Sodražica in sprejel naslednje 

 
Z A H T E V E : 

  
 Republika Slovenija je dolžna zagotoviti varnost svojim državljankam in 
državljanom. Republika Slovenija je kot lastnica divjih zveri dolžna upravljati 
odgovorno in na način, da se minimalizirajo možnosti konfliktov med ljudmi in divjimi 
zvermi. Občina Sodražica iz previdnosti še ugotavlja in opozarja, da je Vlada 
Republike Slovenije v celoti seznanjena oz. bi morala biti seznanjena s povečanjem 
števila osebkov divjih zveri (zlasti rjavega medveda in volka) in s tem povezanim 
tveganjem, zato nosi vso odgovornost za posledice napadov divjih zveri na živali, še 
zlasti pa za posledice morebitnega napada divjih zveri na ljudi.  
 
 Na podlagi tega Občinski svet Občine Sodražica od Vlade Republike Slovenije 
ponovno zahteva, kot je to že leta 2015: 
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1. da se uredi interventni odvzem divjih zveri v primeru zadrževanja zveri v 
neposredni bližini naselij tako, da bo operativno izvedljiv v najkrajšem možnem 
času; 

 
2. da se zniža število divjih zveri na osrednjem območju na vzdržno raven pred 

letom 1996 z odvzemom oziroma prerazporeditvijo po drugih območij;  
 

3. da se določi in uvede aktivno odvračanje divjih zveri stran od naseljenih 
območij (plašenje, ponovna uvedba mrhovišč v gozdovih, itd); 

 
4. da se vključi v postopek odločanja in sprejemanja odločitev o ravnanju z divjimi 

zvermi na državni ravni tudi predstavnike prebivalcev iz vseh občin, ki ležijo v 
osrednjem območju po demokratičnem načelu » nič o nas brez nas«;  

 
5. da se, zaradi javnega interesa ohranjanja navzočnosti divjih zveri, zagotovi 

državljanom, ki živijo na osrednjem območju divjih zveri, zaradi omejenosti pri 
svojem bivanju, poslovanju ali kmetovanju, ustrezno finančno nadomestilo, 
primerljivo satisfakcijam, do katerih so upravičeni državljani območji z bistveno 
obremenitvijo (območje JEK, plinovodov, deponij, hidroelektrarn, itd), iz 
državnega oziroma evropskega proračuna.  

 
 
Ob koncu je župan svetnike povabil na prireditve:  

- praznovanje dneva državnosti, 22.6.2019,  

- otvoritev električnih polnilnic, 28.6.2019 ter  

- psoglavske dneve, in sicer psoglavsko noč 28.6., dan športa in večer na trgu, 29.6., in 
tržni dan, 30.6.2019. 

 
Župan je predstavil predlog, da bi eno sejo na leto naredili »na terenu«, v gasilnih domovih 
izven Sodražice. Za to bi bila lahko predvidena septembrska seja, in sicer tokrat na Gori. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 


