
 

Številka: 900-1/18 
Datum: 12. 3. 2020 
 
 
 

Z A P I S N I K 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
12. 3. 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, Branko Arko, Anton Prijatelj, Karmen Kordiš. 
 
Odsotna članica občinskega sveta: Zdenka Lušin. 
 
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Darja Vetrih, Petra Marn, Vinko Čampa. 
 
Prisotni vabljeni oz. zunanji poročevalci k posameznim točkam: Nina Pirc Vovčko, kandidatka za 
urednico občinskega glasila Suhorobar, Andrej Lampe, direktor ZD Ribnica. 
 
Prisotni predstavniki medijev: / 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in uvodoma podal osnovne informacije v zvezi z akcijami, ki jih 
vodi Občina skupaj s Civilno zaščito (v nadaljevanju CZ) v zvezi s korona virusom. Povedal je, kateri 
ukrepi so sprejeti ter da se na nacionalnem nivoju prehaja v 2. fazo. Povedal je, da se je CZ v občini 
že opremila s potrebno zaščitno opremo, čaka se še državne rezerve. Povedal je, da se poleg šole 
zapira v celoti Športna dvorana in telovadnica pri OŠ. V šoli in vrtcu se organizira nujno varstvo 
otrok tistih staršev, ki so zaposleni v preskrbnih institucijah; omeji se vstop v občinsko stavbo, do 
nadaljnjega se odpove vse prireditve in dogodke. Poveljnik CZ Andrej Pogorelc je povzel najnovejša 
navodila s strani Ministrstva za zdravje. 
Andrej Lampe, direktor ZD Ribnica, je na kratko predstavil aktivnosti, ki jih vodi ZD Ribnica ter 
povzel trenutno stanje na območju naše Občine. 
 
Župan je ugotovil prisotnost osmih članov občinskega sveta ter povedal, da se je ena članica 
opravičila. Občinski svet je bil sklepčen.  
 
Župan je obrazložil dnevni red in predlagal, da se 5 in 6. zaradi prisotnosti gostov premakneta na 
začetek. Brez pripomb je bil sprejet naslednji  
 
DNEVNI RED: 



1. Obravnava zapisnika 9. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje  
2. Imenovanje odgovornega urednika, uredništva, programskega sveta občinskega glasila 

Suhorobar. 
3. Predstavitev direktorja Zdravstvenega doma Ribnica. 
4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica 

(2. obravnava, 76. člen Poslovnika). 
5. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica (83. člen Poslovnika, 

skrajšan postopek). 
6. Letni program športa. 
7. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja. 
8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 
10. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 9. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 9. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje, z dne 30. 1. 2020. 
 
Župan je dal v obravnavo še poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje.  
Podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji sklepov. 
 
 
AD/2 Imenovanje odgovornega urednika, uredništva, programskega sveta občinskega glasila 

Suhorobar 
Darja Vetrih je uvodoma obrazložila določbe Odloka, ki so podlaga za delovanje Suhorobarja in za 
imenovanje programskega sveta, uredništva in odgovorne urednice. Obrazložila je, da se 
navedene imenuje na predlog župana, zato je župan objavil javni  poziv za podajo predlogov za 
kandidate za imenovanje v programski svet, uredništvo in za odgovornega urednika. Povedala je, 
da je v roku prispela ena kandidatura za odgovorno urednico, ki jo je podala Nina Pirc Vovčko. Za 
programski svet in uredniški odbor ni bilo podanih predlogov, zato je Občina neposredno pozvala 
k podaji predlogov Osnovno šolo, Mladinski klub in Društvo upokojencev Sodražica, vsi trije so 
nato podali predloge za imenovanje v programski svet.  Neposredno sta bila k sodelovanju v 
programskem svetu povabljena tudi Tadej Košmrlj, ki je bil že do sedaj član programskega sveta, 
in Nadja Zobec Krže, oba se tudi sicer ukvarjata z novinarstvom. 
Nina Pirc Vovčko je povedala, da funkcijo odgovorne urednice Suhorobarja opravlja od leta 2012, 
sedaj kandira za 3. mandat. Obrazložila je, kaj so dejansko naloge odgovorne urednice in kako 
poteka delo, sodelovanje s programskim svetom,  z uredništvom, lektorico, oblikovalcem in 
tiskarjem. Obrazložila je, da večina dela – pisanja prispevkov poteka prostovoljno, dela se na dobri 
komunikaciji s pisci na terenu, iz društev itd. Pohvalila je dobro sodelovanj z lokalnim okoljem – 
društvi, šolo, župnijo, … Predstavila je tudi svoj vsebinski pogled in možnosti za nadgradnjo glasila. 
Razprava: Prijatelj je pohvalil Suhorobarja, napredek skozi leta in predlagal, da bi se v okviru 
zmožnega dodala kakšna šaljiva oz. razvedrilna vsebina.  
Župan je po razpravi pohvalil dosedanje delo urednice in uredniškega odbora. 



Župan je predlagal, da se o imenovanju glasuje po sklopih.  
 
Pred glasovanjem je bil Občinski svet v polni zasedbi, prisotnih 9 članov OS. 
Župan je podal predlog za imenovanje članov programskega sveta in ga dal na glasovanje. Zvone 
Janež in Franc Krže sta se iz glasovanja izločila zaradi kolizije interesov. Soglasno je bil sprejet 
naslednji  
 

S K L E P : 
 
Za člane programskega sveta občinskega glasila Suhorobar se imenujejo: 

• Jasna Janež, Globel 12 b, Sodražica, 
• Tadej Košmrlj, Cesta Majde Šilc 18, Sodražica, 
• Ana Modic, Cesta Notranjskega odreda 30, Sodražica,  
• Slavka Tanko, Nova vas 65, p. Nova vas, 
• Nadja Zobec Krže, Petrinci 2, 1317 Sodražica. 

 
Mandat članov programskega sveta traja štiri leta, in sicer od dneva imenovanja dalje. 
 
 
Župan je dal na glasovanje sklep o imenovanju članic uredništva. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Za članici uredništva občinskega glasila Suhorobar se imenujeta: 

• Petra Marn, Vinice 13, Sodražica, 
• Darja Vetrih, Jelovec 10 a, Sodražica. 

 
Mandat članic uredništva traja štiri leta, in sicer od dneva imenovanja dalje. 
 
 
Župan je dal na glasovanje sklep o imenovanju odgovorne urednice. Soglasno je bil sprejet 
naslednji  

S K L E P : 
 

Za odgovorno urednico občinskega glasila Suhorobar se imenuje: 
• Nina Pirc Vovčko, Globel 16, Sodražica. 

 
Mandat odgovorne urednice traja štiri leta, in sicer od dneva imenovanja dalje. 

 
 
AD/3 Predstavitev direktorja Zdravstvenega doma Ribnica 
Župan je povedal, da je direktor Andrej Lampe na novo imenovan in pohvalil njegovo takojšnjo 
odzivnost ob nastopu dela, saj je se mora že od pričetka mandata spopadati z resno situacijo zaradi 
korona virusa. Povedal je, da direktor intenzivno sodeluje z Občino in Civilno zaščito. Povabil ga je 
k predstavitvi. 
Andrej Lampe se je predstavil, ter povedal, da je po izobrazbi pravnik, ki se od vsega začetka 
srečuje tudi z ekonomskim področjem. Povedal je, da je delo direktorja naporno, da pa mu v 
mesecu in pol, odkar je nastopil funkcijo, ni žal, da se je odločil za ta korak. Pohvalil je zaposlene v 



ZD Ribnica ter izpostavil, kje vidi prostor za nadgradnjo, pri čemer je izpostavil boljši dostop do 
storitev. Dodal je, da je v načrtu tudi okrepiti storitvi fizioterapije in medicine dela. Povedal je, da 
je namen do konca letošnjega leta pripraviti strategijo zdravstva za naslednjih 10 let, ki bo 
usklajena tudi s potrebami in usmeritvami lokalnih skupnosti. S tem se bo pravočasno zagotavljal 
ustrezen kader, s podporo izobraževanju oz. da se bo postopoma in načrtoma nabavljala ustrezna 
oprema. Povedal je, da se bo v kratkem iskalo dva pediatra in zdravnike splošne medicine. Pohvalil 
je tudi lepo vzdrževano stavbo ZP Sodražica ter dodal, kaj bi bilo možno izboljšati tako v 
infrastrukturi kot pri sami storitvi. 
Župan je povedal, da se je izbira direktorja do sedaj izkazala za pravilno, od tega, da se da priložnost 
za vodenje zdravstvenega zavoda ne-zdravstvenemu kadru, do tega, kako je novi direktor pristopil 
k samem delu. 
Razprava: Ernest Pirnat je pohvalil načrtovani koncept, s katerim se išče zaposlene v domači regiji, 
ter podal namig, da občasno pride do težav pri telefonski komunikaciji, kadar se je potrebno 
poslužiti nadomestnega zdravnika v ZP Loški Potok. Lampe je pojasnil, da razume, da prihaja to 
takih težav, saj je v dosedanjem spoznavanju dela medicinskih sester, zaznal, da so zelo 
obremenjene z administrativnim delom, se pa strinja, da je potrebno kljub temu držati vsako 
komunikacijo s pacienti na nivoju. Karmen Kordiš je podala predlog, da se morda vsaj za 
šoloobvezne otroke skuša ponuditi drugega zobozdravnika. Lampe je pojasnil, da bodo skušali 
poiskati ustrezne kadre, da pa je na splošno premalo kadra za otroško zobozdravstvo v ZD Ribnica. 
Blaž Milavec je na tem mestu podprl dolgoročni vidik, kamor sodi tudi vidik izobraževanja. Anton 
Prijatelj se je pozanimal, ali se v Ribnici morda predvideva tudi kakšna privatizacija katere 
ambulante. Lampe je pojasnil, da vsaj zaenkrat je javno zdravstvo v Ribnici dobro zastavljeno in 
naj bi ustrezno zagotavljajo potrebno oskrbo.  Če bi bilo res potrebno, bi se lahko podelila tudi 
koncesija. 
Nina Pirc Vovčko zaprosila za besedo, ne glede na to, da ni svetnica in po podanem soglasju župana 
je povedala, da starši nimajo povratne informacije o preventivnih pregledih, ki se izvajajo v 
zdravstveni ambulanti za šoloobvezne otroke. Lampe je povedal, da se starše obvešča le v primeru, 
če se najde kaj problematičnega, tako da se v tem primeru napoti otroka k izbranemu zdravniku 
oz. zobozdravniku. Blaž Milavec je dodal, da bi bilo morda smiselno, da se povratna informacija 
sistematsko pošlje tudi staršem v vednost.  
Branko Arko je povedal, da ima zelo dobre izkušnje s koncesionarjem, med tem ko je imel zelo 
slabo izkušnjo pri zobozdravnici v Sodražici. Župan je povedal, da je kot alternativa načeloma 
možna tudi koncesija, kadar se po preučitvi izkaže, da je to smiselna in dobra alternativa. Dodal je, 
da pa se bo najprej preučilo že obstoječe možnosti v okviru javnega zdravstva, da se vsaj za otroško 
zobozdravstvo najde rešitev. 
 
Po tej točki sta Andrej Lampe in Nina Pirc Vovčko zapustila sejo. 
 
 
AD/4 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica  
Petra Marn je predstavila spremembe v 2. obravnavi. Povedala je, da je bil odlok dan v javno 
obravnavo in da so prispele pripombe treh predlagateljev. Obrazložila je, katere spremembe so 
vključene v odloku za 2. obravnavo. 
Sklepe Odborov in komisij so podali: Evgen Zajc pa za Odbor za družbene dejavnosti, Karmen 
Kordiš za Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko za Statutarno pravno 
komisijo. 
Razprave ni bilo. 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 



S K L E P : 
 
Sprejme se Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Sodražica v drugi obravnavi.  
 
 
AD/5 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica  
Vinko Čampa je obrazložil, kaj je lokacijska preveritev ter razloge za sprejem odloka in pravno 
podlago. Obrazložil je, v katerem primeru se lokacijska preveritev izvaja. Obrazložil je, da se z 
Odlokom določi višina nadomestila stroškov, ki nastanejo v teh postopkih prostorske preveritve. 
Obrazložil je tudi predlog sklepa. 
Sklepe Odborov in komisij so podali: Franc Krže za Odbor za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje, in sicer, da se višina nadomestila zniža in obrazložil, katere zneske predlaga ter za 
koliko.  
Karmen Kordiš je obrazložila, da tudi Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
predlaga nekoliko spremenjene zneske nadomestila in jih pojasnila.  Branko Arko, predsednik 
Statutarno pravne komisije je obrazložil predlog Komisije. 
Blaž Milavec je povedal, da predlagani amandmaji k odloku, ki so jih podali Odbori, niso v 
neskladju z zakonodajo, tako da se bo o njih glasovalo.  
Razprava: Evgen Zajc je povedal, da so na Odboru za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
razmišljali o konkretnih stroških, ki nastanejo za investitorja. Obrazložil je, da vidijo v nižjih zneskih 
priložnost, da se gre naproti investitorjem. Franc Krže je še dodal, da so pri tem predvsem na udaru 
tisti, ki razmišljajo o razpršeni gradnji. Blaž Milavec je dodal, da se načeloma strinjamo. Anton 
Prijatelj je obrazložil, da je po njegovem predlog Komunalnega odbora dovolj realen. 
 
Župan je dal Občinskemu svetu najprej na glasovanje predloge amandmajev Odbora za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje, ki se glasijo: 

 V prvi alineji 2. člena Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica se 
namesto 1.500,00 EUR navede znesek 750,00 EUR. 

 V drugi alineji 2. člena Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica se 
namesto 2.500,00 EUR navede znesek 1.500,00 EUR. 

 V tretji alineji 2. člena Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica se 
namesto 2.000,00 EUR navede znesek 1.200,00 EUR. 

Za predlagane amandmaje so glasovali trije (3) svetniki, pet (5) jih je bilo proti. Predlagani 
amandmaji niso bili sprejeti. 
 
Župan je dal na glasovanje amandma Odbora za finančne zadeve ter Statutarno pravne komisije. 
S štirimi (4) glasovi za in tremi(3) proti je bil sprejet naslednji AMANDMA: 
V prvi alineji 2. člena Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica se 
namesto 1.500,00 EUR navede znesek 1.000,00 EUR. 
 
Župan je dal nato na glasovanje celoten Odlok, vključno z besedilom sprejetega amandmaja. 
S šestimi (6) glasovi ZA in dvema (2) proti, je bil v 1. obravnavi sprejet naslednji sklep s sprejetim 
amandmaji:  

S K L E P : 
 
Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica v 1. obravnavi. 
 



V drugi obravnavi ni bilo razprave. Župan je dal nato na glasovanje Odlok v 2. obravnavi  in s šestimi 
(6) glasovi ZA in dvema (2) PROTI, je bil v 2. obravnavi sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini 
Sodražica. 
 
 
 
AD/6 Letni program športa  
Petra Marn je obrazložila vsebino in namen Letnega programa športa. Obrazložila je tudi višino 
sredstev, ki se namenjajo za posamezno področje. Povedala je, da je letni program športa podlaga 
za razpis, na podlagi katerih se delijo načrtovana sredstva. 
Predloge sklepov odborov so predstavili njihovi predsedniki, in sicer Evgen Zajc za Odbor za 
družbene dejavnosti, Karmen Kordiš za Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo ter 
Branko Arko za Statutarno pravno komisijo. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P : 

 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Letni program športa za leto 2020. 

 
 
AD/7 Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 
Vinko Čampa je obrazložil vsebino Sklepa o pridobivanju stavnega premoženja ter zakaj je sklep 
potrebno sprejeti. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP : 

 
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 10. redni seji, dne 12. 3. 2020, na predlog župana sprejel naslednji 
 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
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 razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2020. 
 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412


 

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

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 
nepremičnine 

1.  
1619-Sodražica 

3392/1 54 1.317,60 EUR 

2. 3391 23 561,20 EUR 

3. 3392/2 31 756,40 EUR 

4. 3392/3 15 366,00 EUR 

5. 3395 8 195,20 EUR 

 SKUPAJ 3.196,40 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: 478-24/19 
Datum: 12. 3. 2020 
         Župan Občine Sodražica 
             mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
AD/8 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem  
Vinko Čampa je obrazložil predloge Komisije oz. vlogo občanke za odprodajo solastniškega deleža 
zemljišča parc. št. 2173 k.o. 1622-Zamostec.  
Blaž Milavec je povedal, da je vloga logična posledica inšpekcijskih postopkov ter da ocenjuje, da 
naveden sklep predstavlja ustrezno reševanje in najhitrejšo pot za rešitev problema tega odseka 
na tej cesti oz. v križišču v Podgori. 
Razprava: Anton Prijatelj, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Franc Krže, Zvonko Janež, Branko Arko. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

1. Zaradi interesa Občine za ureditev križišča Podgoro in odstranitve nevarnega razpadajočega 
objekta, se vlogi vlagateljice ugodi. Občina Sodražica tako odkupi 1/8 solastninski delež po 
ceni 22,16 EUR/m2 na zemljišču parc. št. 2173 k.o. 1622-Zamostec, ki ga vsaj v delu potrebuje 
za ureditev navedene prometne infrastrukture. 

2. Občina Sodražica nosi vse stroške v zvezi zemljiškoknjižno ureditvijo zemljišča (strošek 
overitve pogodbe in vpisa v Zemljiško knjigo).  

3. O ponudbi prodaje 1/8 solastniškega deleža Marije Nike Lovšin, na navedeni nepremičnini, 
se odloči naknadno glede na uspeh pogajanj. 

 
 
AD/9 Pobude in vprašanja svetnikov 
Anton Prijatelj je dal pobudo glede ureditev vprašanj o uporabi hidrantov, in sicer, da se poveljniki 
PGD in občina sestanejo skupaj s Hydrovodom in da se zadeva zaključi. Župan je povedal, da 
pogovori s Hydrovodom tečejo, več znanega bo do konca meseca, ko je tudi skupščina Hydrovoda, 
pripravlja pa se generalna rešitev za celotno območje. Sestanek s poveljniki bi izvedli po teh znanih 
rešitvah. 
 



AD/10 Razno 
Župan je svetnike seznanil s situacijo preoblikovanja Pošte v Sodražici. Pošta pritiska k 
preoblikovanju, zapreti je ne morejo, lahko pa spremenijo delovni čas, da bo Pošta odprta npr. le 
še 2 uri na dan. Zaenkrat se je uspelo dogovorit, da ostane situacija kot je danes do konca maja. 
Smo sicer v navezi z novo vlado za to področje, vendar bo potrebno iskati alternativne rešitve. 
Andrej Pogorelc predlaga, da se skuša podaljšati moratorij še za par mesecev, tako da bo vlada 
lahko pristopila k reševanju problema. 
Župan je svetnike seznanil z aktivnostmi ob praznovanju 800 letnice. Povedal je, da se zaključuje 
monografija, dela se na tem, da izide do konca maja, obseg bo 600 strani ter 32 poglavij. Povedal 
je, da je bil za 7. april načrtovano odkritje obeležja 800 pri šoli in zasaditev 8 dreves, kar se je 
načrtovalo skupaj s šolo.  Zaradi ukrepov ob koronavirusu in začasnem zaprtju šole, bo 
načrtovana prireditev prestavljena na kasnejši čas. 
 
Ob koncu je pozval svetnike k spoštovanju nacionalnih navodil in navodil CZ ter sodelovanje. 
 
Naslednja seja je načrtovana za 23. 4. 2020. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 


