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Številka: 900-1/18 
Datum: 30. 1. 2020 
 

Z A P I S N I K 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  

30. 1. 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 

Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec. 

Prisotni člani občinskega sveta: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Evgen Zajc, Franc Krže, Ernest 

Pirnat (od 18.30 ure dalje), Branko Arko, Anton Prijatelj, Karmen Kordiš, Zdenka Lušin. 

Odsotni člani občinskega sveta: / 

Prisotni uslužbenki občinske uprave: Darja Vetrih, Petra Marn. 

Ostali prisotni: Aleksander Hribovšek, predsednik društva Heraldica Slovenica, k predlagani 
3. točki dnevnega reda (potem 4. točka dnevnega reda), Nastja Hafnar, k predlagani 6. točki 
dnevnega reda (potem 2. točka dnevnega reda) 
 

Predstavniki medijev: R Kanal d.o.o. (od 2. točke dalje) 

Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil prisotnost osmih članov občinskega sveta ter 

povedal, da se bo svetnik Ernest Pirnat seji pridružili z zamudo. Občinski svet je bil sklepčen.  

Župan je obrazložil dnevni red in predlagal, da se 6. točka predlaganega dnevnega reda, 

Mnenje k imenovanju direktorice knjižnica Miklova hiša Ribnica, premakne na 2. točko, ostale 

točke pa se ustrezno preštevilčijo. Obrazložil je tudi, da se bo točka o Odloku o istovetnostnih 

simbolih obravnavala, v kolikor bo predhodno sprejet sklep o spremembi grba in zastave. Na 

predlagani obrazložitve je dal župan v obravnavo spremenjeni dnevni red. Pripomb ni bilo in 

soglasno je bil sprejet naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 8. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje. 
2. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnica Miklova hiša Ribnica. 
3. Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica. 
4. Odločitev o novem grbu in zastavi Občine Sodražica. 
5. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (nujni postopek, 82. člen 

Poslovnika). 
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6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 
Sodražica (1. obravnava, 76. člen Poslovnika). 

7. Imenovanje predstavnika Občine v Svet OI JSKD Ribnica. 
8. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
10. Razno. 

 

AD/1 Obravnava zapisnika 8. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 8. redne 

seje 

Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 8. redne seje. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 

Potrdi se zapisnik 8. redne seje, z dne 12. 12. 2019. 

 

Župan je dal v obravnavo še poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje. Karmen Kordiš se je 

pozanimala, ali je bil glede podaje pobude za dodatne avtobusne linije prejet kakšen odgovor. 

Župan je pojasnil, da je podjetje Nomago zainteresirano za opravljanje prevozov, v kolikor bo 

prevoz sofinanciran s strani Ministrstva za promet, Ministrstvo pa še ni podalo odgovora. 

Anton Prijatelj se je pozanimal, kaj je z njegovo pobudo, da se uredi »deponija« v Zamostcu. 

Župan je pojasnil, da so dela stekla, v celoti pa bo sanacija opravljena do pomladi.  

Podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji sklepov. 

 

AD/2 Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnica Miklova hiša Ribnica  

Župan je povedal, da je Nastja Hafnar, sedaj v. d. direktorica knjižnice Miklova hiša in jo 

povabil, da se predstavi. 

Hafnarjeva se je predstavila, povedala, da je v knjižnici zaposlena že daljši čas in da je eno leto 

delala tudi v sodraški knjižnici (nadomeščanje). Povedala je, da je poleg dela knjižničarke 

opravljala tudi promocijsko delo, PR, in posodabljanje informacijske tehnologije. Pohvalila je 

dosedanje delo v zavodu in povedala, kje vidi možnosti za razvoj in nadgradnjo dejavnosti 

knjižnice. Hafnarjeva je obrazložila, da je bila podana vloga za podajo soglasja oz. mnenja 

obema občinama ter da je občina Ribnica že podala soglasje.  

Župan je povedal, da je bilo na razpis prijavljenih več kandidatov, vendar vsi niso izpolnjevali 

razpisnih pogojev. Dodal je, da direktorja oz. direktorico imenuje svet zavoda, po predhodni 

podaji soglasja sedežne občine in podanih mnenj občine soustanoviteljice in mnenja 

zaposlenih. 
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Zvonko Janež je predstavil predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

Razprava: Andrej Pogorelc, Nastja Hafnar, Blaž Milavec, Beseda je tekla o prostorskih pogojih 

delovanja knjižnice v Sodražici, o selitvi v prostore na Trgu (Zadruga) ter o začasni preureditvi 

prostora, v katerem je bila trgovina (pohištvo je že pridobljeno in deponirano). 

Ernest Pirnat se je pridružil seji med razpravo, ob 18.30 uri. (op. zap.) 

Župan je dal na glasovanje sklep, ki ga je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja. Pred glasovanjem je bil Občinski svet v polni zasedbi, prisotnih 9 članov OS. 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P : 

Občina Sodražica podaja pozitivno mnenje k imenovanju Nastje Hafnar, Knafljev trg 9, 1310 

Ribnica, za direktorico Knjižnice Miklova hiša Ribnica, za mandatno obdobje 2020 – 2025. 

 

AD/3 Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih 

Občine Sodražica  

Župan je na kratko povzel kronološki pregled delovanja Komisije ter obrazložil, da je Komisija 

pričela z delom na podlagi pobude Andreja Pogorelca za občinsko himno in Ernesta Pirnata za 

spremembo grba in zastave. Povedal je, da je delo potekalo v sodelovanju z g. Hribovškom iz 

društva Heraldica ter da se je sledilo osnovnim strukturam, ohranitev simbola – rete, ohranitev 

barv – rumena in zelena.  

Andrej Pogorelc je dodal, da je bilo delo Komisije intenzivno. Izrazil je obžalovanje, da ni bilo 

večjega odziva javnosti v javni obravnavi in dodal, da je bilo tako tudi ob sprejemu trenutno 

veljavnih simbolov. Ernest Pirnat je dodal, da je Komisija svoje delo opravljala zavzeto, da se 

je zelo poglobila in dobro sodelovala. 

Župan je dodal, da je bil občinski svet o delovanju Komisije tudi sproti informiran. 

Razprave ni bilo. Župan je podal ugotovitev, da je občinski svet seznanjen s Poročilom Komisije.                     

 

AD/4 Odločitev o novem grbu in zastavi Občine Sodražica  

Župan je povedal, da odločitev temelji na podlagi poročila ter predstavitve g. Hribovška iz 

heraldičnega društva. Odločitev bo temeljila, ali se gre v spremembo in kakšno.  

Povabil je Hribovška k besedi. Hribovšek je predstavil osnovna pravila heraldika, povzel 

usmeritve pri oblikovanju novih simbolov ter predstavil predlog. Povedal je, da se praviloma v  

občinsko zastavo vključuje le osnovni element grba in ne celoten grb. 
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Župan je dodal, da je Občina Sodražica še ena redkih izjem, ki nima še usklajenih simbolov s 

heraldičnimi pravili. Povedal je, da je letos, ob 800 letnici prve pisne omembe Sodražice, 

priložnosti, da korigiramo oz. naredimo simbole prepoznavne ter usklajene s heraldičnimi 

pravili. Povedal je tudi, da sprememba simbolov prinaša tudi finančne posledice ter obrazložil, 

katere (tisk novih zastav, izdelava novih žigov, posodobitve spletne strani…). 

Župan je povabil k besedi Andreja Pogorelca in Ernesta Pirnata, kot člana Komisije. 

Andrej Pogorelc je povedal, da je Komisija dobro sodelovala in tudi pripravila izbor. Ernest 

Pirnat je izpostavil, da je bila Komisija enotna, da se ostane pri prvotnih barvah in simbolu. 

Povedal je tudi, da je bila Komisija prvotno naklonjena zgolj minimalnim popravkom in ni čutila 

potrebe po bistvenih spremembah. Tekom dela pa se je izoblikovalo stališče, da se gre v 

spremembe, celotno skladne s heraldiko, četudi se s tem bistveno poseže v obliko. 

Župan je povedal, da je bila odprta javna razprava en mesec, da je bila tudi javna predstavitev 

predlaganih sprememb ter predlagane spremembe tudi objavljene v občinskem glasilu. Podal 

je ugotovitev, da se javnost skorajda ni odzvala. Pohvalil pa je odziv Mladinskega kluba 

Sodražica, ki so spremembe podprli in se tudi opredelili. 

Razprava: Zvonko Janež, Aleksander Hribovšek, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Ernest Pirnat, 

Anton Prijatelj, Franc Krže, Branko Arko, Karmen Kordiš.  

Župan je po razpravi dal na glasovanje Občinskemu svetu odločitev o novem predlaganem 

grbu. Soglasno je bil sprejet naslednji  

sklep: 

Potrdi se nov predlagani grb. 

Župan je opisal verzijo A zastave in dal na glasovanje naslednji  

sklep: 

Zastavina ruta ima v središču polje v obliki kvadrata, na katerem je upodobljeno rumeno sito, 
ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta. Velikost sita je 7/10 stranice kvadratnega polja oz. 
širine zastave. Na obeh straneh osrednjega kvadratnega polja (na vpetem in prostem delu 
zastave, če je zastava vpeta na drog s krajšo stranico rute) je zeleno-rumeno polje, ki je 
razpolovljeno po širini (vertikalno), od katerih je zeleno polje vedno na zunanjem koncu, 
rumeno pa ob osrednjem kvadratu. 
Za predlagani sklep oz. verzijo A so glasovali štirje svetniki. 

Župan je opisal verzijo B zastave in dal na glasovanje naslednji  

sklep: 

Zastavina ruta je vertikalno (po širini) deljena na dva dela: na zelenem kvadratu, ki je v prvem, 
vpetem delu zastave (če je zastava vpeta na drog s krajšo stranico rute), je upodobljeno 
rumeno sito, ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta. Preostali prosti del zastavine rute, je 
horizontalno (po dolžini), tretjinsko deljen na rumeno, zeleno, rumeno barvno progo. 
Za predlagani sklep oz. verzijo B je glasovalo pet svetnikov. 
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Župan je podal ugotovitev, da je bila sprejeta verzija B zastave ter predal besedo Hribovšku, 

da jo je še enkrat predstavil. 

Občinski svet je na podlagi predhodno sprejetih sklepov soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

1. Za nov grb Občine Sodražica se določi grb, ki ga je predlagala Komisija za spremembo 
odloka o simbolih Občine Sodražica. 

2. Za novo zastavo Občine Sodražica se določi zastava, ki jo je predlagala Komisija za 
spremembo odloka o simbolih Občine Sodražica, in sicer Verzija B z naslednjim 
opisom: Zastavina ruta je vertikalno (po širini) deljena na dva dela: na zelenem 
kvadratu, ki je v prvem, vpetem delu zastave (če je zastava vpeta na drog s krajšo 
stranico rute), je upodobljeno rumeno sito, ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta. 
Preostali prosti del zastavine rute, je horizontalno (po dolžini), tretjinsko deljen na 
rumeno, zeleno, rumeno barvno progo. 

 

 

AD/5 Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (nujni postopek, 82. 

člen Poslovnika)  

Župan je izpostavil, da se z Odlokom določa tudi himna občine Sodražica, kar je bilo tudi del  

Darja Vetrih je obrazložila vsebino odloka. 

Sklep Statutarno pravne komisije je predstavil predsednik Branko  Arko.   

Župan je povedal, da je v odloku naveden tudi opis ter zaprosil Hribovška, da obrazloži, kakšen 

mora biti opis v dokumentu. Hribovšek je povedal, da se v opisu – blazonu navede le osnovni 

opis. 

Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Anton Prijatelj, Zvonko Janež, Aleksander Hribovšek, 

Branko Arko, Ernest Pirnat. 

Župan je dal na glasovanje v 1. obravnavi Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica in 

soglasno je bil sprejet naslednji. 

S K L E P : 

Sprejme se Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica v 1. obravnavi. 

 

Župan je dal na glasovanje Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica v 2. obravnavi. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

Sprejme se Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica. 
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Aleksander Hribovšek je ob koncu točke povabil prisotne na prireditev Dan slovenske zastave, ki bo 5. 

aprila na GEOSS. 

 

AD/6 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 

v občini Sodražica (1. obravnava, 76. člen Poslovnika) 

Župan je uvodoma podal razloge za sprejem Odloka, s katerim se določajo postopki in merila 

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini. 

Petra Marn je predstavila vsebino in določbe novega Odloka. Obrazložila je tudi, kdo so 

upravičenci za sofinanciranje, postopek izbira, merila, na podlagi katerih se delijo sredstva 

proračuna ter izvajanje nadzora nad koriščenjem sredstev oz. izpolnjevanjem pogodb, ki se 

podpišejo na podlagi izdanih odločb. Povedala je, da se sredstva določijo z letnim programom 

športa, razdelijo pa na podlagi javnega razpisa, ki ga vodi komisija. Obrazložila je tudi, kateri 

so upravičeni stroški, ki jih upravičenci lahko uveljavljajo.  

Župan je dodal, da Zakon zelo natančno definira vsebino, ki jo mora vsebovati Odlok, ter merila 

in kriterije. Povedal je, da so bile izhodišče za pripravo, tiste športne aktivnosti, ki se dejansko 

izvajajo na našem območju, predvsem tiste s tradicijo na našem območju. 

Župan je povedal, da se v 1. obravnavi odloča, ali je tak odlok potreben ter ali je predlagani 

predlog primeren za obravnavo. Sledi javna obravnava, kjer pričakujemo odziv zainteresirane 

javnosti, predvsem športnih društev. Tehtne in konstruktivne pripombe bodo upoštevane za 

2. obravnavo. 

Sklepe Odborov in komisij so podali: Karmen Kordiš za Odbor za finančne zadeve, 

gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko za Statutarno pravno komisijo, Evgen Zajc pa za 

Odbor za družbene dejavnosti. 

Razprave ni bilo. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Sodražica v 1. obravnavi.  

 

AD/7 Imenovanje predstavnika Občine v Svet OI JSKD Ribnica 

Darja Vetrih je obrazložila poziv Javnega sklada za kulturne dejavnosti in poziv Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bil objavljen na spletni strani Občine, za 

podajo predlogov za člana v svetu OI JSKD Ribnica. Obrazložila je, da na podlagi poziva ni 

prispel noben predlog, da pa je podal soglasje k ponovnemu imenovanju dosedanji 

predstavnik, Ivan Šega. 
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Predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik 

Zvonko Janež. 

Blaž Milavec je izrazil mnenje, da je predlagan kompetentni predstavnik. 

Razprave ni bilo. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

S K L E P : 

V Svet OI JSKD RIBNICA se imenuje kot predstavnika Občine Sodražica Ivana Šego, Ravni Dol 

1 a, 1317 Sodražica. 

 

AD/8 Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 

Petra Marn je obrazložila vsebino Sklepa o pridobivanju stavnega premoženja ter zakaj je sklep 

potrebno sprejeti. 

Razprave ni bilo. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 

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 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, dne na predlog župana sprejel naslednji 

 

S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

Občine Sodražica za leto 2020 
 

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 2020. 
 

2. člen 
V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica se doda:  

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 
nepremičnine 

Predvidena sredstva 

1. 2148 k.o. 1620-Žimarice  88 m2 1.408,00 EUR 

2. 423/4, k.o. 1620-Žimarice 25 m2 400,00 EUR 

3. 1664/2, k.o. 1620-Žimarice 24 m2 384,00 EUR 

4. 413/2, k.o. 1619-Sodražica 49 m2 245,00 EUR 

5. 414/2, k.o. 1619-Sodražica 37 m2 185,00 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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6. 851/4, k.o. 1620-Žimarice 472 m2 1.850,24 EUR 

7. 946/2, k.o. 1618-Vinice 335 m2 733,65 EUR 

8. 332/14, k.o. 1618-Vinice 132 m2 205,92 EUR 

9. 82/2, k.o. 1618-Vinice 204 m2 446,76 EUR 

10. 2359, k.o. 1618-Vinice 112 m2 245,28 EUR 

11. 2361/2, k.o. 1618-Vinice 46 m2 100,74 EUR 

12. 1240/1, k.o. 1620-Žimarice 1.882m2 3.764,00 EUR 

13. 1240/2, k.o. 1620-Žimarice 163 m2 326,00 EUR 

 SKUPAJ  10.294,59 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 2020. 
 
Številka: 478-26/19 
Datum: 30. 1. 2020 
         Župan Občine Sodražica 
                  Mag. Blaž Milavec 
 

AD/9 Pobude in vprašanja svetnikov 

Franc Krže je dejal, da so na cesti pod Petrinci, v ovinku pri Kočevarjih, položene kovinske 

rešetke, ki se vsakič odprejo, ko nekdo zapelje preko njih, kar predstavlja nevarnost.  

Pozanimal se je tudi, zakaj lekarna dela po krajšem delovnem času ter izrazil protest v zvezi s 

tem. Župan je obrazložil, da sedežna občina Ribnica pritiska na poslovanje in vztraja pri 

krajšem delovnem času v enotah. Dodal je, da pa tokrat krajši delovni čas tokrat ni posledica 

tega pritiska, vendar, da imajo v lekarni več delavk na porodniški oz. bolniški, novega kadra pa 

zaenkrat niso uspeli pridobiti. Povedal je, da je stanje začasno, zna pa biti tako stanje pretežni 

del leta, če se ne dobijo nadomestne delavke, do vrnitve delavk s porodniške. Povedal je, da 

se je skušalo oblikovati delovni čas lekarne tako, da naj bi bila odprta v času, ko je največ obiska 

v splošni ambulanti. 

Anton Prijatelj predlaga, da se asfaltira cca 50 m ceste ob gasilnem domu, saj gre cesta preblizu 

doma. Župan je odgovoril, da je bilo to že predvideno z izgradnjo novega doma, in predlagal, 

da se vodstvo PGD dogovori neposredno z občino in pripravi načrt izvedbe. 

Anton Prijatelj je opozoril, da Zamoščane bega premik vode »Gregorke«, saj poplavlja ob 

gasilskem domu in občasno je poplavljena tudi pot do gasilskega doma. Podal je pobudo za 

sanacijo tega, ter izrazil željo, da se v tem sklopu premakne tudi cesta. Župan je odgovoril, da 

je področje voda v pristojnosti države, ARSO pa je zadevo zavrnil. Ponovno je bilo odprto to 

vprašanje v okviru sprememb OPN, kjer je bilo potrebno prav v tej zadevi narediti dodatne 

študije, zadeve so še v teku. 

Anton Prijatelj je izpostavil tudi problematiko hidrantov, saj so posamezni hidranti zaprti, 

gasilci pa nimajo pravice nadzora. Župan je pojasnil, da se dogovor, ki je bil sklenjen med gasilci 

in Hydrovodom, ki pa se ni dosledno spoštoval na obeh straneh. Povedal je, da so hidranti po 
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večini v dobrem stanju, pri dotičnih hidrantih, ki so bili problem na vaji, pa je šlo za težave v 

komunikaciji. Povedal je, da je naloženo Hydrovodu, da pripravi natančna navodila za 

upravljanje in vzdrževanje hidrantov, ki se ga bo uskladilo in upamo, tudi uveljavilo. 

Branko Arko je opozoril na problem robnikov pri pločnikih na Prvomajski, saj jih je več 

odstopilo. Župan je odgovoril, da bo opozorilo posredovano na Komunalo. 

Franc Krže je povedal, da je sodelovanje s Hydrovodom na Gori slabo, da ni zaupanja. Župan 

je povedal, da je treba na Gori sprojektirati celotno omrežje na novo. 

 

AD/10 Razno 

Andrej Pogorelc, poveljnik CZ Občine Sodražica je predstavil vajo, ki se bo 4. 2. 2020 odvila v 

32 občinah. Vaja je organizirana in koordinirana na nacionalnem nivoju. Šlo bo za potres z 

epicentrom v Ljubljani, aktivirane bodo organizacije CZ, vojska, štabi, zdravstveno osebje … 

Cilj vaje bo ugotavljanje pomanjkljivosti načrtov in pridobitev novih znanj in vedenj ob taki 

situaciji.  

Svetniki so se seznanili s prireditvami v mesecu februarju ter z datumom naslednje seje, ki bo 

5. 3. 2020.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.  

 

 

Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 

Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 

 


