
 

Številka: 900-1/18 
Datum: 04. 06. 2020 
 
 

Z A P I S N I K 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
04. 06. 2020, ob 19. uri v sejni sobi gasilskega doma PGD 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, Zdenka Lušin. 
 
Odsotni člani občinskega sveta: / 
 
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Darja Vetrih, Petra Marn, Vinko Čampa. 
 

Prisotni vabljeni oz. zunanji poročevalci k posameznim točkam: ga. Marija Ajdič Francelj, 
nekdanja vodja MIR, k 2. točki, g. Antun Gašparac, direktor Hydrovoda Kočevje d.o.o., k 3. 
točki, g. Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., k 4. točki dnevnega reda. 
 

Prisotni predstavniki medijev: R Kanal d.o.o., do vključno 6. točke dnevnega reda. 
 
 
Občinski svet je pred pričetkom seje opravil skupinsko fotografiranje, tako da se je seja pričela ob 
19.10. 
 
Župan Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil prisotnost devetih članov občinskega sveta. 
Občinski svet je bil sklepčen.  
 
Župan je obrazložil dnevni red in predlagal, da se, zaradi prisotnosti gostov, premaknejo na začetek 
oz. takoj za obravnavo zapisnika in poročila 5., 6. in 7. točka dnevnega reda. Brez pripomb je bil 
sprejet naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 10. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje  
2. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019 
3. Poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2019. 
4. Poročilo Komunala Ribnica d.o.o. za leto 2019. 
5. Odlok o Zaključnem računu Občine Sodražica za leto 2019. 



6. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19 (nujni postopek, 82. člen 
Poslovnika). 

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov 
občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih 
teles občinskega sveta in župana. 

8. Poročilo o dogajanju v času epidemije COVID-19 in ukrepih. 
9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo.  
10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja. 
12. Pobude in vprašanja svetnikov. 
13. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 10. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 10. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 
Potrdi se zapisnik 10. redne seje, z dne 12. 3. 2020. 
 
Župan je dal nato v obravnavo poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje. Svetniki niso imeli 
pripomb. Podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji sklepov. 
 
 
AD/2 Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019 
Župan je obrazložil, da je bila gostja, Marija Ajdič Francelj, do začetka aprila vodja MIR. Glede na 
to, da MIR Občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče še nima drugega vodje ter da je 
Ajdič Francelj pripravila poročilo za leto 2019, je bila vabljena, da ga tudi predstavi. 
Marija Ajdič Francelj je obrazložila, kateri postopki so se obravnavali v okviru inšpektorata in 
redarstva. Povedala je, da so na področju inšpektorata obravnavali največ nepravilnosti v 
poseganje v cesto, nekaj tudi glede nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov, pa tudi na 
področju gradbenih zadev, saj od leta 2018 lahko opravljajo nadzor nad gradnjo enostavnih 
gradbenih objektov. Povedala je, da se je na področju redarstva izvajal predvsem nadzor v 
prometu in ob tem navedla nekaj statističnih podatkov (največ je prekoračitev pri hitrosti med 10 
– 20 km/h, v Sodražici je bilo 22% voznikov, ki so prekoračili hitrost, iz domače občine, med tem 
ko je delež domačih voznikov v Velikih Laščah manjši, v ostalih občinah pa večji). 
Obrazložila je tudi finančni del poročila, ter podala ugotovitev, da so bili odhodki skladni z 
načrtovanimi. Dejala je, da je delovanje tovrstnih služb le eno dejanje v segmentu v skrbi za okolje 
ter apelirala na svetnike in svetnici, da tudi sami in občani varujejo okolje in skrbijo za dobre 
medsosedske odnose.  
Razpravljali so Blaž Milavec, Marija Ajdič Francelj, Karmen Kordiš, Branko Arko, Anton Prijatelj in 
Zvonko Janež. Razprava je tekla predvsem o dejanski učinkovitosti umirjanja prometa s pomočjo 
radarja ter, kaj bi na tem področju še bilo smiselno postoriti. 
 
Po tej točki je Marija Ajdič Francelj ob 19.35 zapustila sejo. 
 
 



AD/3 Poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2019 
Direktor Hydrovoda Antun Gašparac, je predstavil poročilo podjetja za leto 2019. Povzel je  
poslanstvo podjetja, prostorsko pokritost delovanja podjetja, katere sisteme podjetje upravlja. 
Povedal je, da je razvoj nenehno prisoten ter da se po kilometrih omrežja vodovoda bližajo 500 
km. Povedal je, da je pokritost z javnim vodovodnim omrežjem v državi 87%, na našem območju 
pa 94%. Podal je osnovne značilnosti minulega leta, in sicer, da je oskrba potekala brez večjih težav, 
padec prodaje vode je kostanten, dobrega pol odstotka v lanskem letu, vsem uporabnikom se 
zadošča zadostne količine pitne vode, na kar so posebno ponosni. Povedal je, da je nivo storitev  
visok, da dežurstvo poteka 24/7. Poudaril je, da se občine na tem območju obnašajo odgovorno, 
kar pomeni, da zagotavljajo veliko število možnih hišnih priključkov, široko pokritost z vodovodnim 
omrežjem. Podal je tudi podatke o kvaliteti vode, kar nadzirajo sami, z rednim vzorčenjem vode, 
imajo pa tudi inšpekcijske nadzore. Opozoril je, da tudi na njihovo dejavnost vplivajo podnebne 
spremembe, ki vplivajo na motnost vode ob velikih nalivih. Obrazložil je tudi, katere investicije je 
v lanskem letu Hydrovod izpeljal sam ter obrazložil dopolnilne dejavnosti podjetja. Sledila je 
obrazložitev finančnega poročila, višine cen v letu 2019, subvencije, ki jih naša Občina še nudi 
uporabnikom (vse občine tega ne zagotavljajo). Povedal je, da je lanski dobiček znašal 12.000 EUR, 
ne glede na to, da je na osnovni dejavnosti izguba.  
Župan je povzel, da aktivnosti za zagotavljanje tekoče vode in virov pitne vode tečejo konstantno, 
tako si tudi sedaj Občina in Hydrovod prizadevata za nadaljevanje projekta SORIKO, za pokritje še 
tistih območij, ki še nimajo zagotovljene kvalitetne pitne vode. 
Gašparac je dodal, da je za naselja, z nad 300 prebivalci, potrebno zagotoviti tudi napajanje iz 
rezervnih pitnih virov. Hydrovod in občine težijo tudi k temu, da je pokritost z rezervnimi vodnimi 
viri zagotovljena. 
Razpravljali so Zvonko Janež, Antun Gašparac, Franc Krže, Anton Prijatelj, Blaž Milavec. Razprava 
je tekla predvsem o poteku urejanja hišnih priključkov na območju, ki jih zajema projekt SORIKO, 
ter od kalnosti vode na Gori. 
 
Po tej točki je Antun Gašparac, ob 20.35, zapustil sejo. 
 
 
AD/4 Poročilo Komunala Ribnica d.o.o. za leto 2019 
Župan je besedo predal direktorju Komunale Ribnica, Bojanu Trdanu. 
 
Župan je ob 20.35 zapustil sejo in vodenje predal podžupanu Andreju Pogorelcu. 
 
Bojan Trdan je povzel poročilo podjetja za leto 2019. Obrazložil je, katere dejavnosti pokriva 
podjetje in podal glavne informacije o le-teh. Obrazložil je, da so velike težave z odvozom smeti, 
še posebno na področju odvoza embalaže. Povedal je, da beležijo porast na količinah vseh 
odpadkov, razen na področju bioloških odpadkov, ki je nekoliko upadla. Sicer pa se odpadki po 
večini predelajo in obdelajo, v letu 2019 je bilo pri nas le 3% oddanih odpadkov. Obrazložil je tudi 
finančni del poslovanja dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov. 
 
Župan se je vrnil na sejo ob 20.40 uri. 
 
Bojan Trdan je nato obrazložil dejavnost čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode ter 
povedal, da je dejavnost učinkovita, da pa problem predstavljata odvoz odpada in posledično tudi 
cena. Izrazil je upanje, da se bo zadeva uredila z izgradnjo infrastrukture za obdelavo blata v 



Sloveniji (sedaj izvažajo le-tega). Obrazložil je tudi stanje priključenosti na javno infrastrukturo, ter 
nekaj informacij v zvezi s praznjenjem greznic. 
Obrazložil je pokopališko in pogrebno dejavnost ter izpostavil, da se na tej dejavnosti beleži izguba, 
ki izvira v prenizkih cenah. Nove, višje cene, veljajo namreč od 1.1.2020. Obrazložil je tudi področje 
vzdrževanja zelenic, vzdrževanje cest, tržno dejavnost. Obrazložil je tudi zaposlitveno statistiko 
podjetja. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Bojan Trdan, Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Franc Krže. Razprava je 
tekla predvsem glede odlaganja odpadkov, še posebno glede odlaganja mešanega odpada na 
Travni Gori. 
 
Po tej točki je Bojan Trdan, ob 21.00, zapustil sejo. 
 
 
AD/5 Odlok o Zaključnem računu Občine Sodražica za leto 2019  
Župan je obrazložil Zaključni račun občine v leti 2019. Povzel je odstopanja glede na sprejet 
rebalans konec lanskega leta, in sicer na strani prihodkov in odhodkov. Podal je oceno, da je bilo, 
glede na načrtovanje, leto uspešno realizirano. Povzel je, da je občina v letu 2019 izvedla vse 
potrebne naloge, zagotavljala tekoče transferne, dobro izvajanje vseh programov, tako obvezne 
kot izbirne dejavnosti, socialne programe, programe zdravstvene dejavnosti, osnovne šole in vrtca, 
delovanje na področju obrti oz. gospodarstva, ter številne druge, med njimi tudi delovanje 
»Prostoferja«. Povzel je tudi večje projekte, ki so bili lani izvedeni oz. zaključeni, in sicer SORIKO in 
agromelioracija Gora. Povedal je, da je trenutno v teku tudi izvajanje nadzora poslovanja s strani 
Nadzornega odbora.  
 
Karmen Kordiš je podala sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Branko 
Arko, predsednik Statutarno pravne komisije, pa predlog sklepa Komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Sprejme se Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2019. 
 
 
AD/6 Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19 (nujni postopek, 82. 
člen Poslovnika 
Blaž Milavec je pojasnil razloge za obravnavo predloga Odloka. Podal je ozadje ter povedal, da so 
k sprejemu tovrstnih pomoči nekatere občine že pristopile. Izpostavil je dva poglavitna razloga oz. 
učinka predlaganega Odloka, in sicer zamik veljave povišanega plačila NUSZ, ki naj se zamakne v 
leto 2021, in ukrepe za finančno pomoč (npr. subvencija najemnin, podpora odpiranja novih 
delovnih mest). Izpostavil je, da Odlok predstavlja pravno podlago za sprejem Pravilnika, s katerim 
bi se natančneje določila področja financiranja, upravičence, način financiranja… Predvideno je, 
da bi se financiranje izvedlo v letu 2021, predhodno se izvede vse potrebne postopke, ob tem pa 
se izognemo tudi podvajanju ukrepov s strani države. Predlagala je, da bi Pravilnik predhodno 
obravnaval tudi Odbor za razvojne programe. 
 



Predloge sklepov odborov sta predstavila njuna predsednika, in sicer Karmen Kordiš za Odbor za 
finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo ter Branko Arko za Statutarno pravno komisijo. 
 
Razpravljala sta Evgen Zajc, Blaž Milavec 
 
Župan je predlagal sprejem Odloka po nujnem postopku, saj je povedal, da nam to prinese 
dragoceni čas, da lahko pričnemo pripravljati naslednje konkretne akte, za sprejem na jesenski 
seji. Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P : 

Sprejme se Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19.  
 
 
Po zaključku 6. točke dnevnega reda je župan odredil 10 minutni odmor za kavo, Petra Marn in 
Darja Vetrih sta z namenom postrežbe le-te zapustili sejo. 
 
 
AD/7 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov 
občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana 
 
Blaž Milavec je obrazložil razloge za spremembo Pravilnika ter njegovo vsebino. 
 
Ob 21.45 sta se Darja Vetrih in Petra Marn vrnili na sejo. 
 
Predloge sklepov odborov sta predstavila njuna predsednika, in sicer 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 : 
 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih 
prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov 
delovnih teles občinskega sveta in župana. 
 

 
AD/8 Poročilo o dogajanju v času epidemije COVID-19 in ukrepih 
Blaž Milavec je povzel aktivnosti, ki so se odvijale v času razglašene epidemije. Povedal je, da je bil 
aktiviran štab Civilne zaščite, poleg tega je Občina vodila druge potrebne aktivnosti. Pohvalil je 
odziv prostovoljcev. Področje priprave načrta za pomoč občanom ter sodelovanja s prostovoljci je 
dodatno obrazložila Darja Vetrih ter dodala, da se zaradi izvajanja priporočil NIJZ še vedno aktivno 
sodeluje predvsem s šolo, kamor so se po rahljanju ukrepov sedaj vrnili vsi učenci in večji del otrok 
v vrtcu. Andrej Pogorelc, poveljnik Civilne zaščite je povedal, da se je štab Civilne zaščite aktiviral 
že pred razglašeno epidemijo ter v sodelovanju z Občino sprejel nekaj potrebnih ukrepov. Izrazil 
je tudi zadovoljstvo, da je prvi val epidemije oz. soočanja z virusom COVID 19 minil kot je ter dodal, 
da smo pridobili pomembno izkušnjo in smo tako pripravljeni na morebitni drugi val.  



Anton Prijatelj je pohvalil delovanje Civilne zaščite in Občine v času epidemije. 
 
 
AD/9  Predlogi Odbora za Komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
 
Vinko Čampa je obrazložil dve vlogi, ki ju je obravnaval Odbor za komunalne zadeve, gospodarstvo 
in kmetijstvo. Kot prvo je obrazložil vlogo podjetja Fibran d.o.o za izdajo soglasja k gradnji 
Skladiščnega objekta za skladiščenje motornih olj.  
 
Predlog sklepa Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je podal predsednik Odbora 
Franc Krže. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
  

1. K načrtovani gradnji Skladiščnega objekta na EUP So 25. ppn. se poda soglasje. 
2. Za potrebe projektiranja naj se določi, da veljajo določila IP – Površine za industrijo, v 

skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 50/14 in spremembe). 

 
 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo za izdajo soglasja k gradnji nezahtevnega objekta zasebnega 
investitorja. Predlagal je, da se izda soglasje.  
 
Predlog sklepa Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je podal predsednik Odbora 
Franc Krže. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P : 
  

1. Za predvideno gradnjo nadstreška na EUP So 28. ppn. se poda soglasje. 
2. Za potrebe projektiranja naj se določi, da veljajo določila SK vas – Podeželjsko naselje, v 

skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 50/14 in spremembe). 

 
 
AD/10 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo za najem zemljišča, parc. št. 292, k.o. 1618-Vinice, ki jo je podal 
Tomaž Lušin, Zapotok 43, 1310 Ribnica. Povedal je, da je bil pozvan k podaji mnenja vaški odbor, 
saj je bila za najem tega zemljišča pred leti že podana vloga. Obrazložil je predlog sklepa Komisije. 
 
Razpravljala sta Zdenka Lušin in Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 



S K L E P : 
 
Na podlagi mnenja Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine Sodražica, ki je 
sledila mnenju Vaškega odbora Zapotok, se zaradi več funkcionalnosti zemljišča in obstoječe oz. 
morebitne bodoče javne funkcije (možnost prehoda ali uporabe občanov) tega prostora, 
zemljišče s parc. št. 292, k.o. 1618-Vinice, ne odda v najem.  
V primeru postavitve medposestne ograje se določi parcelna meja, na podlagi mejno 
ugotovitvenega postopka. Stroške mejno ugotovitvenega postopka nosi vsaka stranka, do ene 
polovice. 
 
 
Vinko Čampa je obrazložil pobudo Občine Sodražica in Jožeta Belaja glede odkupa in prodaje 
zemljišč v k.o. 1620-Žimarice. Povedal je, da se načrtuje rekonstrukcija v okolici obstoječega 
objekta gasilskega doma v Žimaricah, za kar je potrebno urediti zemljišča. Obrazložil je predlog 
sklepa Komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

1. Zaradi gradnje novega gasilskega doma Žimarice se, na podlagi Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, od Jožeta Belaja odkupi zemljišče 
parc. št. 697/1 (ID 268033), v izmeri 927 m2, k.o. 1620-Žimarice. Vse stroške v zvezi z 
odkupom zemljišča nosi Občina Sodražica. 

2. Občina Sodražica Jožetu Belaju odproda zemljišče, parc. št. 2077/18, k.o. 1620-Žimarice. 
Vse stroške v zvezi z odkupom nosi kupec. 

3. Občina Sodražica naroči odmero zemljišča, parc. št. 1355/1, k.o. 1620-Žimarice, po meji 
namenske rabe kmetijskega zemljišča (cca. 1.640 m2) ter ga odprodala Jožetu Belaju, v 
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu. Vse 
stroške v zvezi z odkupom nosi Jože Belaj, strošek parcelacije pa nosi Občina Sodražica. 

 
 
AD/11 Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 
Vinko Čampa je obrazložil vsebino Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja 
stvarnega premoženja ter povedal, 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 11. redni seji, dne 4. 6. 2020, na predlog župana sprejel naslednji 
 

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

Občine Sodražica za leto 2020 

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


 
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 dodajo naslednja zemljišča:  
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 2173 k.o. 1622-Zamostec  2.280 m2 6.315,60 EUR 

2. 1604/53, k.o.1620-Žimarice 836 m2 1.337,60 EUR 

3. 697/1, k.o. 1620-Žimarice 927 m2 4.190,04 EUR 

4. 725/4, k.o. 1621-Gora 2 m2 2,00 EUR 

5. 725/5, k.o. 1621-Gora 1 m2 1,00 EUR 

6. 2083/3, k.o. 1619-Sodražica 120 0 EUR 

 SKUPAJ  11.846,24 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: 4. 6. 2020 

         Župan Občine Sodražica 
             mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
Vinko Čampa je obrazložil tudi dopolnitev sklepa o razpolaganju z nepremičnim premoženjem, ter 
pojasnil za katere parcele gre. 
 
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 11. redni seji, dne 4. 6. 2020, na predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Sodražica za leto 2020 
 

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


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 
 

V letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica se dodajo naslednja zemljišča:  
 

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

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 

nepremičnine 

1. 1620-Žimarice 2077/18 184 2.944,00 EUR 

2. 1621-Gora 2432 18 288,00 EUR 

3. 1620-Žimarice 1355/1 cca. 1.640 1.640,00 EUR 

4. 1619-Sodražica 1257/2 152 0 EUR 

 SKUPAJ 4.872,00 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 2020. 
 
Številka: 478-24/19 
Datum: 4. 6. 2020 

         Župan Občine Sodražica 
             mag. Blaž Milavec l.r. 
 

 
AD/12 Pobude in vprašanja svetnikov 
Anton Prijatelj je podal ugotovitev, da je komasacija v Zamostcu zastala, ter podal pobudo, da bi 
se ponovno osvežile zadeve in ponovno osvestilo prebivalce, da se nadaljuje s postopki za 
komasacijo. Predlagal je, da bi se morda komasacijsko območje lahko tudi zožilo. Župan je pojasnil, 
da imamo komasacijski odbor, ki se bo očitno moral aktivirati. Svojo izkušnjo glede komasacije in 
agromelioracije je podal tudi Franc Krže. Povedal je, da je na Gori trajalo 5-6 let, da so se ljudje 
odločili za ta projekt, da pa je po izvedbi zadovoljstvo med prebivalci veliko. 
Župan je predlagal, da se skliče sestanek in naredi plan oz. strategija glede komasacije. Zdenka 
Lušin se je zanimala, ali se predvideva sočasno komasacija tudi na Vinicah in v Zapotoku. Župan je 
pojasnil, da sedaj na državni ravni sočasno poteka postopek komasacije in agromelioracije, kar je 
še posebno dragoceno, kje se bosta ukrepa izvajala pa je odvisno od prebivalstva oz. lastnikov 
zemljišč. 
 
 
AD/13  Razno 
Župan je podal izhodišča za predlog, da se stavba na trgu, nekdaj zadružna, sedaj občinska, 
poimenuje. Obrazložil je, da se trenutno pripravljajo prostori knjižnice in razstavni – galerijski 
prostor. Ureditev bo začasnega značaja, dokler se ne pridobi zadostnega obsega sredstev za 

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


celovito obnovo stavbe. Povedal je, da predlog za poimenovanje v Krekov dom temelji na teh 
izhodiščih, da je bil Janez Evangelist Krek, rojen na bližnjem Sv. Gregorju, njegova mama Marija 
Krek, roj. Štupica, pa je bila doma iz Sodražice - Ošterjeva, in sicer iz hiše, kjer stoji danes gostilna 
Majolka, torej nasproti predmetne stavbe. Glede na to, da je eden od vodilnih javnih osebnosti s 
preloma iz 19. v 20 stoletje, z velikimi zaslugami na različnih področjih, bi bilo primerno, da se 
poimenuje ta stavba po njem. Župan je ob tem tudi predlagal, da bi se galerija, ki jo prav tako 
urejamo v tej stavbi, poimenovala po drugem velikem rojaku, akademskem kiparju Francetu 
Goršetu. Predlagal je, da občinski svet sprejme sklep, s katerim se začne postopek poimenovanja 
stavbe. 
 
Razpravljali so Zdenka Lušin, France Krže, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Andrej Pogorelc, Karmen 
Kordiš, Ernest Pirnat, Anton Prijatelj. 
Razprava je tekla o tem, da bi bilo potrebno odpreti tudi preimenovanje ulic, saj nekatere, 
predvsem Trg 25. maja, nimajo nikakršnega pomena. Andrej Pogorelc je predlagal, da se sprejme 
tudi sklep, da se pripravi izhodišča za preimenovanje določenih ulic po znanih osebnostih. 
 
Župan je predlagal, da se sprejmeta dva ločena sklepa in dal najprej na glasovanje sklep, ki se 
nanaša na poimenovanje stavbe na Trgu 25. maja 15. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P: 
 
Odredi se pričetek postopka poimenovanja stavbe na Trgu 25. maja 15, Sodražica, v Krekov dom, 
galerijski prostor v tej stavbi pa v Galerijo Franceta Goršeta. 
  
Pred dokončno odločitvijo o poimenovanju se opravi javna razprava. 
 
 
Nato je dal župan na glasovanje še predlog glede preimenovanja ulic v Sodražici. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P: 
 

Pripravi se izhodišča za preimenovanje določenih ulic v Sodražici po znanih osebnostih. 
 
 
 
 
Župan je ob koncu seje povzel še predvidena dogajanja v prihajajočih mesecih. 
 
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 


