
 

Številka: 900-1/18 
Datum: 24. 9. 2020 
 
 

Z A P I S N I K 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
24. 09. 2020, ob 18. 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, Vinko Čampa, Petra Marn. 
 
Prisotni vabljeni oz. zunanji poročevalci k posameznim točkam: g. Jože Drobnič, predsednik 
Nadzornega odbora Občine Sodražica, k 3. točki, g. Rudi Topolovec, komandir Policijske postaje 
Ribnica, k 2. točki 
 
Prisotni predstavniki medijev: / 
 
Župan Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil prisotnost devetih članov občinskega sveta. 
Občinski svet je bil sklepčen.  
Prisotne je seznanil, da je, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, ves čas seje 
potrebno imeti na obrazu zaščitno masko, tudi med razpravljanjem. 
 
Župan je obrazložil dnevni red in predlagal, da se, zaradi prisotnosti gostov, premaknejo na začetek 
oz. takoj za obravnavo zapisnika in poročila Nadzornega odbora in poročilo Policijske postaje. Brez 
pripomb je bil sprejet naslednji  
 
DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 11. redne seje in 2. dopisne seje, poročilo o realizaciji sklepov 11. 
redne seje in 2. dopisne seje. 

2. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2019. 
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2019. 
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava) 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Miklova hiša (skrajšani postopek, 83. člen Poslovnika) 
6. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava). 



7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2020. 
8. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020. 
9. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Glasbena šola Ribnica. 
10. Sklep o financiranju vozila za potrebe storitve pomoč na domu.  
11. Sklep o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge v »Krekov dom«. 
12. Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih. 
13. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje.  
14. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
15. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja. 
16. Pobude in vprašanja svetnikov. 
17. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 11. redne seje in 2. dopisne seje, poročilo o realizaciji sklepov 11. 
redne seje in 2. dopisne seje. 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagana zapisnika. 
Soglasno sta bila sprejeta naslednja 
 

S K L E P A: 
 
1. Potrdi se zapisnik 11. redne seje, z dne 4. 6. 2020. 
2. Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje, z dne 17. 7. 2020. 
 
Župan je dal nato v obravnavo poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje. Razprave ni bilo. Podana 
je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji sklepov 11. redne seje. 
Župan je dal nato v obravnavo poročilo o realizaciji sklepa 2. dopisne seje. Svetniki niso imeli 
pripomb. Podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročiloma o realizaciji sklepa 
2. dopisne seje. 
 
 
AD/2 Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2019 
Poročilo je predstavil komandir PP Ribnica, Rudi Topolovec. Obrazložil je področja, ki so jih 
obravnavali, in povedal, da je večina dejanj na isti ravni kot v preteklosti. Dodal je, da je tatvine 
težko izslediti. Podrobneje je področje prometne varnosti, prometnih nesreč in prekrškov. Pohvalil 
je akcijo varovanja šolskih otrok pri vključevanju v promet ob pričetku pouka. Opisal je tudi 
situacijo glede migrantov, ki jih je od leta 2018 dalje vedno več, največ na območju občin Loški 
Potok, Osilnica in Kočevje. Povedal je, da vsi, ki so zaprosili za azil (71), niso več nastanjeni v 
azilnem centru – predvideva se, da so zapustili državo. Močno narašča tudi odvzem prostosti,  
povezan z migranti.  
Razpravljali so: Zvonko Janež, ki se je pozanimal o morebitnih specifikah v Sodražici. Topolovec je 
pojasnil, da je na območju Sodražice bolj pozitivno stanje kot v okolici, je tudi dobra pomoč 
lokalnega prebivalstva pri odkrivanju migrantskih poti. Anton Prijatelj se je pozanimal, ali migranti 
povzročajo tudi druga kazniva dejanja ali gre zgolj za migracije. Topolovec je pojasnil, da ne beležijo 
posebnih težav, ki bi jih povzročali migranti. Povedal, da se migranti izogibajo naselij in da se 
gibljejo pretežno ponoči. 
Župan se je zahvalil komandirju za podano poročilo ter za korektno sodelovanje policije z lokalno 
skupnostjo. 
 



Po tej točki je ob 18.30 poročevalec Rudi Topolovec zapustil sejo. 
 
 
AD/3 Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2019 
Poročilo je predstavil član Nadzornega odbora občine Sodražica, Hinko Klun. Pojasnil je, da se je 
nadzor opravljal na osmih sejah, da so preverili zakonitost, učinkovitost in smotrnost poslovanja 
in porabe proračunskega denarja. Povedal je, da so preverili plačo enega zaposlenega, opravili 
nadzor investicije agromelioracija Gora, preverili so tudi nadzor nad investicijo. Pregledali so 
nadzor nekaterih proračunskih postavk – nakupe oz. menjave zemljišč, plačila vrtcev izven občine, 
preverili so postavko čiščenje in urejanje občinskih zemljišč ter preverili nekaj posameznih 
računov. Poročilo je sklenil z ugotovitvijo, da na pregledanih področjih nepravilnosti ni bilo zaznati, 
so pa podali nekaj priporočil.  
Župan se je zahvalil članom Nadzornega odbora za korektno delo in povzel, da se občinska uprava 
trudi izboljševati poslovanje, še posebno pa pri dokumentiranju posameznih postopkov, tako da 
so zadeve bolj pregledne.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Po tej točki je ob 18:45 poročevalec Hinko Klun zapustil sejo. 
 
 
AD/4 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava) 
Obrazložitve je podala Darja Vetrih. Povedala je, da je Ministrstvo za javno upravo, Služba za 
lokalno samoupravo, v juniju 2017 opravila pregled treh splošnih aktov Občine Sodražica, in sicer 
Statuta občine Sodražica, Poslovnika Občinskega sveta in Poslovnika Nadzornega odbora ter 
podala nekaj splošnih ugotovitev, na podlagi katerih je predlaga spremembo posameznih določil 
Statuta. Ugotovljeno je bilo, da je statut v skladu z Ustavo RS, v določenih delih pa ni usklajen za 
določbami ZLS oz. drugimi področnimi zakoni. Statut Občine Sodražica je bil sprejet leta 2011, 
pripravljene spremembe in dopolnitve pa se nanašajo na določbe Zakona o lokalni samoupravi, 
Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o financiranju občin, Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije ter Zakona o gospodarskih javnih službah. 
 
Branko Arko, predsednik Statutarno pravne Komisije, je predstavil sklep Statutarno pravne 
Komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Sprejme se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica v 1. obravnavi.  
 
 
AD/5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša (83. člen Poslovnika, skrajšani postopek) 
Župan je predlagal, da se, glede na to, da gre za manjše spremembe in dopolnitve, Odlok 
sprejme po skrajšanem postopku. 
Razloge za sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Miklova hiša je 
podala Darja Vetrih. Obrazložila je, da gre pri predlogu sprememb in dopolnitev odloka zgolj za 



manjše  vsebinske spremembe in dopolnitve zaradi potrebne razširitve dejavnosti zavoda ter 
zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo, in sicer v delu, ki se nanaša na postopek imenovanja 
direktorja javnega zavoda. S sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka se širi možnost zavoda 
za opravljanje dodatnih dejavnosti, poleg tega se Odlok usklajuje s spremembami Zakona o 
knjižničarstvu. 
 
Evgen Zajc je predstavil sklep Odbora za družbene dejavnosti, Branko Arko pa sklep Statutarno 
pravne komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša. 
 
 
AD/6 Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava) 
Darja Vetrih je obrazložila razloge za sprejem novega Odloka o ustanovitvi Lekarne Ribnica. 
Obrazložila je, da je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti, ZLD-1, ki prinaša bistvene 
spremembe in je podlaga za sprejem Odloka, s katerim se definira organiziranost izvajanja 
lekarniške dejavnosti kot javne službe na območju Občine Sodražica, Občine Ribnica in Občine 
Loški Potok. Podala je bistvene elemente, ki jih mora skladno z ZLD-1 vsebovati ustanovitveni akt, 
ter razmerja med občinami ustanoviteljicami in zavodom. 
 
Evgen Zajc je predstavil sklep Odbora za družbene dejavnosti. Karmen Kordiš je predstavila sklep 
Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, pri čemer je povedala, da so člani 
sklenili, naj se preveri zakonitost oz. sprejemljivost 24. člena Odloka.  Branko Arko je predstavil 
sklep Statutarno pravne komisije, ki je tudi predlagala, da se preveri ustreznost navedb 24. člena. 
Župan je ob tem dodatno pojasnil vsebino 24. člena predlaganega Odloka, na katerega sta 
opozorila dva odbora, ter dodal, da je tudi Občina Loški Potok že podala svoje pripombe k 
navedenemu členu ter nekaj drugih pripomb. Dodal je, da bodo predlogi na nivoju občin usklajeni 
za drugo obravnavo, o čemer so že tekli pogovori z županom občine Ribnica. 
 
Razprave k predlogu odloka ni bilo. 
Župan je podal predlog, da se za 2. obravnavo v odlok ustrezno umesti določitev ustanoviteljskih 
deležev občin ustanoviteljic ter da se preveri se zakonitost in sprejemljivost 24. člena Odloka. O 
županovem predlogu so razpravljali Branko Arko, Zvone Janež, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec in 
Evgen Zajc. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P : 

 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica v 
1. obravnavi. 
Občinski svet podaja predlog, da se z odlokom določi ustanoviteljske deleže oz. da se preveri 
zakonitost določbe posameznih členov, da se uradni podatki o številu prebivalcev za določitev 
deležev usklajujejo na vsaki dve leti. 



 
 
AD/7 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2020 
Blaž Milavec je svetnikom predstavil Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. 
polletje 2020. V prvem polletju letošnjega leta je Občina Sodražica realizirala 1.001.858 EUR oz. 
38% prihodkov in 1.071.935 EUR oz. 42% odhodkov. Povedal je, da je v tekočem letu določene vire 
sredstev v prvem polletju zmanjšala epidemija, saj je priteklo manj prilivov iz naslova davkov in 
podobnih dajatev, kar pa se je proti poletju korigiralo z višjimi prilivi iz naslova odstopljene 
dohodnine (višja povprečnina). Na področju tekočih odhodkov in transferjev je realizacija v skladu 
z načrtovano porabo. Dodal je, da so bili določeni stroški, zaradi nedelovanja med epidemijo 
manjši, predvsem nekateri materialni stroški, so se pa povišali nekateri drugi, ravno tako zaradi 
epidemije, in sicer dodatki zaradi dela med epidemijo zaposlenim v šoli, vrtcu in občinski upravi. 
Obrazložil je tudi investicijske odhodke oz. stanje na področju izvajanja investicij. 
 
Karmen Kordiš je predstavila sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, 
Branko Arko pa sklep Statutarno pravne komisije. 
 
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Darja Vetrih. 
 
Podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s Poročilom. 

 
AD/8 Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020 
Zvonko Janež je pojasnil, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila 
razpis o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020. Rok za 
oddajo predlogov je potekel 31. 8. 2020. Na razpis je pravočasno prispelo šest zaprtih ovojnic, ki 
so bile tudi pravilno označene. Obrazložil je, da je Komisija odpirla ovojnice po vrstnem redu, in 
sicer glede na čas prispetje ter evidentirala predloge. Povedal je, kateri predlogi so prispeli, kdo so 
predlagatelji in koga predlagajo. Obrazložil je, da je predlog pripravljen skladno z Odlokom o 
občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica, ki navaja, da se v posameznem letu podeli 
največ ena zlata plaketa Občine Sodražica in največ tri priznanja Občine Sodražica. Predlog za 
podelitev priznanj pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Povedal je, da 
glede na to, da so za podelitev priznanja Zlata plaketa prispeli trije predlogi, so člani Komisije 
prispele predloge ocenjevali glede na težo priznanja »Zlata plaketa«. Slednja se podeljuje za 
izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled 
Občine Sodražica. Člani Komisije so se znašli pred težko in nehvaležno nalogo izbire, saj ni 
enostavno med dobrimi izbrati najboljšega oz. tistega, ki si v danem trenutku najbolj zasluži 
priznanje oz. nagrado. Povedal je, da so se člani strinjali, da kontinuirano delo, uspehi in prispevek 
na glasbenem področju Okteta Gallus presegajo lokalne okvirje in meje občine, pri čemer je tudi 
nesporna prepoznavnost okteta, ki ima svoj izvor v Sodražici, na širšem glasbenem področju ter 
45 let delovanja. Navedeno je vodilo komisijo, da predlaga podelitev Zlate plakete Oktetu Gallus. 
Povedal je, da so člani komisije nadalje razpravljali o predlogih za občinska priznanja in se 
strinjali, da si nedvomno zasluži priznanje Občine Sodražica Dominika Arko, poleg nje pa izstopa 
tudi dolgoletno delo članov Krajevne organizacije zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Sodražica ter delo Mladinskega kluba Sodražica. 
Janež je obrazložil, da je na Komisijo župan podal pobudo, da se Francu Miheliču kot 
ustanovitelju in najbolj prepoznavnem članu Ansambla Franca Miheliča podeli naziv častni 
občan. Ansambel Franca Miheliča namreč obeležuje 50 let delovanja. V obeležitev tega je bil v 
Sodražici v letošnjem novembru predviden jubilejni koncert, ki pa je zaradi korona virusa in 



omejitev pri organizaciji prireditev, prestavljen. Člani komisije so se strinjali, da so dosežki Franca 
Miheliča trajni ter da nedvomno prispevejo k ugledu in uveljavljanju ugleda in prepoznavnosti 
Občine Sodražica. Janež je obrazložil, da se skladno z odlokom naziv Častni občan lahko podeli 
enkrat na štiri leta, in sicer vsako tretje leto v mandatu občinskega sveta. Lahko pa občinski svet 
izredno podeli naziv častni občan na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja tudi v vmesnem obdobju, zato je komisija sprejela županovo pobudo in podala 
občinskemu svetu predlog za podelitev naziva častnega občana. 
Zvonko Janež, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predlog 
sklepa o podelitvi priznanj. 
 
Župan je povzel, da je bila Komisija res pred nelahko nalogo tehtanja, da pa so predlogi modri in 
argumentirani, ne glede na to, da so vsi prispeli predlogi utemeljeni. Župan je dal v razpravo 
predloge za podelitev občinskih priznanj in priznanja Zlata plaketa.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P : 
 
V letu 2020 se podeli Priznanja Občine Sodražica:  

1. Mladinskemu klubu Sodražica za številne izvedene aktivnosti tako na področju prireditev 
kot tudi medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. 

2. Dominiki Arko, patronažni sestri v Zdravstveni postaji Sodražica, za njeno delo in 
predanost svojemu poklicu, ki ga jemlje kot življenjsko poslanstvo. 

3. Krajevni organizaciji zveze združenj borcev za vrednote NOB Sodražica za prostovoljno 
in zgledno vzdrževanje, urejanje in obnavljanje spomenikov in spominskih obeležij ter 
grobišč ter zgledno sodelovanje z Občino, Osnovno šolo in domačimi društvi. 

  
Zlato plaketo Občine Sodražica za leto 2020 se podeli Oktetu Gallus Ribnica za vrhunske dosežke 
na glasbenem področju ter ohranjanje tradicije, ki izvira iz Okteta Donit Sodražica, ob 45 letnici 
delovanja. 
 
 
Župan je dodatno obrazložil predlog, da se izredno podeli naziv Častni občan, pri čemer je 
izpostavil doprinos Franca Miheliča k prepoznavnosti Sodražice ter 50 letnico delovanja Ansambla. 
Dodatno je obrazložil, da je primerno, da bi se sočasno podlil naziv častni občan obema 
zakoncema, tako Francu kot Bernardi Mihelič, saj gredo zasluge zagotovo obema in tudi Bernarda 
Mihelič že od vsega začetka članica Ansambla. 
 
Razpravljala sta Anton Prijatelj in Zvonko Janež. 
 
Župan je prosil za dovoljenje, da se predlog razširi na oba zakonca, na Bernardo in Franca Miheliča. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 



V letu 2020 se podeli naziv Častni občan občine Sodražica Francu Miheliču in Bernardi Mihelič, 
vodji in članici Ansambla Franca Miheliča, ki je sta s svojim delovanjem in trajnim dosežkom na 
glasbenem področju prispevala k ugledu in uveljavljanju Občine Sodražica.  
 
 
AD/9  Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Glasbena šola Ribnica 
Darja Vetrih je povedala, da je bil na spletni strani Občine Sodražica objavljen poziv za podajo 
predlogov za imenovanje predstavnika v Svetu zavoda, predloga pa nismo prejeli. Obrazložila je, 
da ima Občina Sodražica kot soustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Ribnica v svetu zavoda 
enega predstavnika, sicer pa svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od tega dva 
predstavnika Občine Ribnica in en predstavnik Občine Sodražica, pet predstavnikov delavcev 
zavoda in trije predstavniki staršev.  
Zvonko Janež je povedal, da glede na to, da na poziv ni bilo podanih predlogov, je Občinska uprava 
pridobila soglasje občinske svetnice Karmen Kordiš, ki je izrazila pripravljenost za sodelovanje. 
Komisija predlaga, da se za predstavnico imenuje Karmen Kordiš. 

 
Razpravljala sta Anton Prijatelj, Darja Vetrih. 
 
Karmen Kordiš se je vzdržala glasovanja. Soglasno, z osmimi glasovi, je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 

Za predstavnico Občine Sodražica se v svet Javnega zavoda Glasbena šola Ribnica za naslednje 
mandatno obdobje imenuje Karmen Kordiš, Podgorska c. 28, 1317 Sodražica. 
 
 
AD/10 Sklep o financiranju vozila za potrebe storitve pomoč na domu.  
Darja Vetrih je obrazložila, da Občina Sodražica zagotavlja storitev pomoč na domu v okviru CSD 
Osrednja Slovenija – zahod, enota Ribnica, skupaj z občino Ribnica. V letu 2019 so pričeli teči 
pogovori o potrebi po nakupu novega vozila za opravljanje navedene storitve, saj izvajalke 
ugotavljajo dotrajanost vozil, s katerima opravljajo storitev, kar postavlja pod vprašaj delo na 
terenu. Enota CSD v Ribnici je tako v letošnjem letu pristopila k zbiranju ponudb za ustrezno vozilo 
in tudi že pridobila soglasje Občine Ribnica k nakupu. Dodala je, da delitev sredstev med občinama 
temelji na povprečnem št. opravljenih ur na terenu v posamezni občini v zadnjem obdobju, kar 
predstavlja za občino Sodražica 22,41% delež sofinanciranja nakupa vozila oz. na podlagi 
pridobljenih ponudb 4.256,78 EUR, skupaj s stroškom registracije in zimskih gum. 
 
Evgen Zajc je predstavil sklep Odbora za družbene dejavnosti, Branko Arko pa sklep Statutarno 
pravne komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
  
Občinski svet Občine Sodražica podaja soglasje k sofinanciranju vozila za potrebe storitve pomoč 
na domu, ki ga izvaja CSD Osrednja Slovenija – zahod, enota Ribnica, in sicer predvideni v višini 
4.260,00 EUR. 



AD/11 Sklep o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge v »Krekov dom«. 

Župan je obrazložil, da je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 11. redni seji, 4. 6. 2020, 
obravnaval predlog, da se stavba nekdanje zadruge na Trgu 25. maja 15 poimenuje »Krekov 
dom«, galerijski prostor v tej stavbi pa »Galerija Franceta Goršeta«. S sklepom, ki ga je 
sprejel Občinski svet, je bil tako odrejen pričetek postopka poimenovanja stavbe. Predlog o 
poimenovanju je bil dan v javno obravnavo z objavo na spletni strani. Povedal je, da sta 
prispeli sta dve mnenji v podporo poimenovanja stavbe v Krekov dom, eno od teh mnenj pa 
tudi v podporo poimenovanju galerije po Francetu Goršetu. Župan je povzel utemeljenost 
obeh predlogov. 
 
Razpravljala sta Zvonko Janež, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
  
Stavba nekdanje zadruge na Trgu 25. maja 15, Sodražica, se poimenuje v »Krekov dom«, 
galerijski prostor v tej stavbi pa v »Galerijo Franceta Goršeta«. 
 
 
AD/12 Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih. 
Župan je pojasnil razloge za podajo predlaganega sklepa v sprejem. Povedal je, da gre za povezavo 
s projektom izgradnje pločnika v naselju Žimarice. Ob tem se je namreč s strani sedanjih lastnikov 
zemljišč, ki ležijo ob tej cesti, pojavila bojazen, da bo zaradi predhodnih težav in velikih stroškov, 
ki so jih do sedaj imeli pri pridobivanju soglasij za postavitev delovnih odrov in zapor s strani 
Direkcije za infrastrukturo, potrebno za soglasje k obnovam hiš ali drugih objektov, ki ležijo ob 
pločnikih, tudi po izgradnji pločnika in prenosu njihovih zemljišč na Občino, zaprositi za soglasje za 
obnovo teh objektov Direkcijo za infrastrukturo. Pojasnil je, da zakonodaja določa, da je izdajanje 
soglasij za postavitev zapor in delovnih odrov na občinskih cestah, med kar spada tudi pločnik v 
naseljih, v pristojnosti občin. Povedal je, da bo sklep ugodno vplival na pridobivanje zemljišč za 
izgradnjo pločnika, saj bo s tem odstranjena bojazen, da bi morali občani, lastniki hiš ob pločnikih 
zaprositi za soglasje ob postavitvi delovnih odrov ob obnovah hiš, po izgradnji pločnika, Direkcijo 
za infrastrukturo. 
 
Sklep Odbora za komunalne zadeve je predstavil Franc Krže, sklep Statutarno pravne komisije pa 
Branko Arko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Sprejme se Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču hodnika za pešce v 
naseljih v naslednjem besedilu: 
 

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Sodražica in 62., 100. in 101. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), je Občinski svet občine Sodražica 
na svoji 12. redni seji, dne  24. 09. 2020,  sprejel naslednji 
 



 
Sklep  

o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču hodnika za pešce v naseljih 
 

1. člen 
Občina Sodražica (v nadaljevanju Občina), kot lastnik zemljišč, na katerih poteka pločnik v 
naseljih, dovoljuje postavitev delovnih odrov oz. vsega, kar je potrebno za rekonstrukcijo ali 
obnovo objektov ležečih ob tem hodniku ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in veljavnih 
predpisov s prometnega in gradbenega področja.  
 

2. člen 
Dovoljenje za postavitev delovnih odrov bo občina izdala v obliki soglasja na podlagi vloge 
vlagatelja na Občino in ob predložitvi predpisanih dovoljenj v skladu z veljavno zakonodajo. 

 
3. člen 

Občina z dovoljenjem za postavitev delovnih odrov ne prevzema nikakršnih odgovornosti ali 
finančnih bremen. 
Občina lahko odreče izdajo dovoljenja oz. prekliče že izdano, če vlagatelj ne izpolnjuje 
zakonsko predpisanih pogojev ali ne izvede prav tako predpisanih varnostnih ukrepov ali s 
postavitvijo odrov krši drugo zakonodajo. 

 
4. člen 

Sklep se uporablja od pridobitve uporabnega dovoljenja na projektu Hodnika za pešce v 
naselju Žimarice. 
 
Datum: 25. 9. 2020  
Številka: 351-5/20 
       Župan Občine Sodražica: 
              mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
 
AD/13 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
Predsednik odbora Franc Krže je obrazložil dve vlogi, ki ju je obravnaval Odbor za komunalne 
zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in podal predloge sklepov.  
 
Vloga za prestavitev meteorne kanalizacije (zasebni investitor)  
Vlagatelj namerava na zemljišču kjer je v preteklosti potekal odprti meteorni jarek zgraditi 
stanovanjsko hišo in delavnico. V ta namen je potrebno urediti odvodnjavanje zaledne meteorne 
vode iz naselja Zamostec.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

SKLEP: 



1. Vlagateljica naj pred uvozom do stanovanjske hiše in delavnice izvede kaskadni jašek in 
meteorno kanalizacijo do parcelne meje med zemljiščema parc. št. 33/2 in 33/1, obe k.o. 
Zamostec. Cevno kanalizacijo je potrebno v celoti obbetonirati. 

2. Ostali del odprtega meteornega kanala se izvede ob robu zemljišča parc. št. 33/2, 33/7, 
obe k.o. Zamostec, ki sta v lasti vlagateljice, do obstoječega prepusta pod regionalno 
cesto. 

3. Občina Sodražica financira cevi in vse potrebne jaške od bodočega kaskadnega jaška, do 
parcelne meje med zemljiščema parc. št. 33/2 in 33/1, obe k.o. Zamostec. 

 
 
Vloga za izdajo soglasja k gradnji stanovanjskega objekta (zasebni investitor). 
Investitor namerava na delu zemljišča, kjer je po prostorskem aktu predviden prostorsko izvedbeni 
dokument, graditi stanovanjski objekt. Predvidena gradnja posega na območje EUP So 35 ppn, kot 
je razvidno iz vloge in idejne zasnove bodočega stanja. V skladu z 92.c členom Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica je možno 
na podlagi sklepa OS dopustiti gradnjo.  
 
Predlog sklepa Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je podal predsednik Odbora 
Franc Krže. 
 
Razprava: Karmen Kordiš, Vinko Čampa. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P : 
  

1. Poda se soglasje za predvideno gradnjo stanovanjske hiše na EUP So 35. ppn.  
2. Za potrebe projektiranja 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/14 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil pripele vloge in predloge sklepov. 
 
Vloga za nakup zemljišča parc. št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica – zasebni vlagatelj.  
Vinko Čampa je obrazložil vlogo in dodal, da je bila vloga že predhodno obravnavana, vmes pa je 
Občina pridobila tudi hidrološko hidravlično študijo. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
Sklep Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 13. 06. 2020, se dopolni tako, da se zemljišče 
parc. št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica odproda v celoti ter da se na delu zemljišča, ki predstavlja 
zelene površine, vpiše služnostna pravica gradnje in vzdrževanja visokovodnega 
(protipoplavnega) zidu. 
 
 



Vloga za brezplačen prenos zemljišča parc. št. 3372 k.o. 1619-Sodražica - PGD Sodražica 
Vinko Čampa je obrazložil, da gasilci želijo pridobiti uporabno dovoljenje za gasilski dom v 
Sodražici, ki je bil pred časom obnovljen in dograjen na podlagi gradbenega dovoljenja. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
Zemljišče parc. št. 3372 k.o. 1619-Sodražica se brezplačno prenese v last vlagatelja. Na 
navedenem zemljišču se vpiše služnostna pravica vzdrževanja občinske stavbe.  
 
 
Vloga za najem dela zemljišča parc. št. 1462/1 k.o. 1619-Sodražica – zasebni vlagatelj. 
Vinko je obrazložil da gre za del zemljišča ob ČN Sodražica, občinsko zemljišče. Gre za kmetijsko 
zemljišče, zato se postopa po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. 
 
Razpravljala sta Karmen Kordiš, Vinko Čampa. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
Del zemljišča parc. št. 1462/1 k.o. 1619-Sodražica 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. 
 
 
Donacija solastniških deležev zemljišča parc. št. 2173 k.o. 1622-Zamostec - pobuda občana  
Vinko Čampa je obrazložil, da smo tovrstno vlogo že obravnavali, pobud pa zna biti še več, zato je 
smiselno sprejeti splošen sklep glede prenosa deležev na tej nepremičnini. Nepremičnina leži na 
lokaciji, ki je pomembna za urejanje prometa v tem območju. 
 
Razpravljala sta Anton Prijatelj, Vinko Čampa, Blaž Milavec. Slednji je obrazložil v kakšni fazi je 
prepis deležev na Občino Sodražica, za katere so postopki že stekli, ter postopek glede rušitve  
objekta na dotični parceli, kjer se bo uredilo tudi avtobusno postajališče za šolske prevoze. 
Razpravljala sta tudi Ernest Pirnat in Zdenka Lovšin. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
Občina Sodražica sprejme ponujeno darilo – lastninske deleže vseh morebitnih darovalcev 
zemljišča parc. št. 2173 k.o. 1622-Zamostec. Vse stroške v zvezi izpeljavo pravnega posla nosi 
Občina Sodražica.  
 
 
AD/15 Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil dopolnitev sklepa o razpolaganju z nepremičnim premoženjem, ter 
pojasnil za katere parcele gre. Obrazložil je tudi vsebino Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu 
pridobivanja stvarnega premoženja ter povedal, zakaj je sklep potrebno sprejeti. 
 



Razprave ni bilo. 
 
Soglasno sta bila sprejeta naslednja SKLEPA : 
 
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 12. redni seji, dne 24. 9. 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 
 

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. 1619-Sodražica 3372 56 0 EUR 

2. 1619-Sodražica 1766/11 66 1.650,00 EUR 

 SKUPAJ 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: 25. 9. 2020 
        Župan Občine Sodražica 
             Mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
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 12. redni seji, dne 24. 9. 2020, na predlog župana sprejel naslednji 

 

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


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 dodajo naslednja 
zemljišča:  
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 3382/1, k.o. 1619-Sodražica 14 m2 393,68 EUR 

2. 426/2, k.o. 1619-Sodražica 15 75,00 EUR 

 SKUPAJ  468,68 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: 25. 9. 2020 
         Župan Občine Sodražica 
            Mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 

 
AD/16 Pobude in vprašanja svetnikov 
 Anton Prijatelj je povprašal, kaj je s pobudo za porabo »viškov« proračuna. Župan je pojasnil, da ne 

gre za »viške« temveč za del proračuna, za katerega bi želeli pridobiti želje oz. potrebe občanov. 
Župan je povedal, da sta prispela dva predloga, ki se bosta obravnavala v okviru rebalansa 
proračuna za leto 2021 oz. za proračun 2022.  

 Franc Krže je izrazil upanje, da bo tudi Gora v bližnji prihodnosti deležna kaj več občinskih 
proračunskih sredstev. Župan se je strinjal, da je nekaj manj investicij na območju Sodražice dobila 
Gora, da pa je bil na Gori uspešno realiziran velik projekt komasacije in agromelioracije. Izpostavil 
je, da pa je zaenkrat v planu izvedba žimarske ceste in pripadajoče infrastrukture, občinski proračun 
pa je samostojno, brez sredstev države ali EU, sposoben izvesti le manjše projekte.  

 Anton Prijatelj je predložil seznam s predlogi za Zamostec:  
o za večjo varnost v cestnem prometu naj se postavita dve ogledali v vasi, in sicer v ovinku na 

Zelnikih in v ovinku pri Kersniču;  

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


o Cesta proti Podgori, ki je zaradi poplav nevozna, naj se umesti v OPN, in sicer tako, da bi nova 
cesta potekala direktno proti mostu; 

o cesta proti Grdem Dolu potrebuje razširitev, problem je pluženje, umesti naj se v OPN 
(odmere);  

o pozanimal se je, kaj je s poljsko potjo na Sinovico, ki jo je poškodovalo neurje v avgustu;  
o prav tako je potrebna sanacija poti proti Strmci, po možnosti mulčenje cestne brežine;  
o predlagal je izdelavo večjega kanala za preprečitev vdora s Hriba.  

Župan je odgovoril, da je večina teh zadev stvar realizacije v okviru Občinske uprave. Dodal je, da 
večina občinskih cest še ni zemljiško knjižno urejenih, urejajo pa se sproti z odmerami. 

 Zdenka Lušin je podala: 
o pripombe občanov glede ureditve sklepa 11. redne seje; potekali so dogovori glede nasutja 

poti od Grajša v gozd. Odgovoril je Vinko Čampa, ki je obrazložil, da je potreben nekaj večji 
poseg, zadeva je primerna za vaški odbor – iskanje rešitev je v teku;  

o pripombo glede vonja in okusa vode – še vedno ni ustrezne kvalitete, tako na Vinicah kot v 
Zapotoku. Vinko Čampa je obrazložil, da gre verjetno za dodatne nove cevi. Župan je dodatno 
obrazložil potek priklapljanje oz. da terja čas, da se nove cevi »razdišijo« - vprašanja bodo 
podana Hydrovodu.  

o Opozorila je na muldo sredi Zapotoka, ki potrebuje dodelavo. 
o Nadalje je vprašala, zakaj vlak s 1. 10. ne bo vozil in kdaj bo. Župan je pojasnil obvestilo 

ministrstva, zakaj vlaka še ne bo, ter dodal, da si zelo prizadevamo, da bi bila boljša povezava 
na relaciji Sodražica – Žlebič. 

 
 
AD/17  Razno 
 
Župan je ob koncu seje povzel še tekoča dogajanja ter dogajanja v prihajajočih mesecih. Izpostavil 
je, da bodo prireditve izvedene skladno s priporočili NIJZ. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:25 uri.  
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 


