
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 10. 12. 2020  
 

Z A P I S N I K 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
10. 12. 2020, ob 18. uri, preko videokonference (sistem Zoom) 

 
 
Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec. Seja je potekala preko videokonference, sistema ZOOM, in se je 
dejansko pričela ob 18.20, ko so se uspeli vključiti vsi člani občinskega sveta. 
 
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 predstavniki medijev: / 
 
Župan Blaž Milavec je pozdravil in preveril prisotnost, povezanost in sklepčnost. Uvodoma je podal 
pojasnilo glede razpravljanja in glasovanja ter pojasnil, na kakšen način se prisotni tekom seje prijavijo 
k razpravi ter na kakšen način bo potekalo glasovalo. 
 
V obravnavo je dal predlog dnevnega reda. Svetniki niso imelo pripomb in sprejet je bil naslednji 
DNEVNI RED: 
 

1. Obravnava zapisnika 12. redne seje in 3. dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 12. redne 
seje in 3. dopisne seje. 

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 2. obravnava). 
3. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (93. člen Poslovnika). 
4. Predlog Proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (86. člen Poslovnika). 
5. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 2 obravnava). 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (83. 

člen Poslovnika, skrajšani postopek). 
7. Imenovanje kandidata za sodnika porotnika. 
8. Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar. 
9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje.  
10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem. 
12. Letni program dela Občinskega sveta za leto 2021. 
13. Seznanitev – poročilo o stanju glede epidemije. 
14. Pobude in vprašanja svetnikov. 
15. Razno. 



AD/1 Obravnava zapisnika 12. redne seje in 3. dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 12. 
redne seje in 3. dopisne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 12. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Potrdi se zapisnik 12. redne seje, z dne 24. 9. 2020. 
 
 

Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 3. dopisne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje, z dne 19. 11. 2020. 

 
 
Župan je dal nato v obravnavo poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje. Razprave ni bilo. Podana je 
bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji sklepov 12 redne seje.  
Župan je dal v obravnavo tudi poročilo o realizaciji sklepa 3. dopisne seje. Svetniki niso imeli pripomb. 
Podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročiloma o realizaciji sklepa 3. dopisne 
seje. 
 
 
AD/2 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 2. obravnava) 
Obrazložitve je podala Darja Vetrih. Povedala je, da je v 2. obravnavi besedilo Sprememb in dopolnitev 
Statuta enako kot je bilo v 1. obravnavi, saj svetniki niso imeli pripomb. Prav tako tudi v  javni obravnavi, 
ki je bila opravljena z objavo na spletni strani, ni prispela nobena pripomba. Povzela je, s katero 
zakonodajo se Statut usklajuje ter obrazložila, da se uskladitve nanašajo tako na nomotehnični kot 
vsebinski del. 
 
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 2. obravnavi.  
 
 
AD/3 Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (93. člen Poslovnika) 

Župan Blaž Milavec je pojasnil razloge za sprejem rebalansa ter vsebino. Razlogi za rebalans 2020 
so spremenjene okoliščine, zlasti zaradi dvakrat razglašene epidemije. Od prvotno načrtovanih 
prihodkov, v višini 2.606.270 evrov, se proračun z rebalansom znižuje za slabih 12 %, na 2.314.562 
evrov. Razlogov za znižanje večine vrst prihodkov je več, pri čemer pa je pri posameznih virih prišlo 
tudi povečanja, najopazneje pri zvišanju dohodnine, potem, ko je država spomladi zvišala 
povprečnino občinam. Zaradi epidemioloških okoliščin pristojni organi še niso zaključili postopkov 
odobritve sredstev iz kohezijskega sklada, zato Občina ni mogla črpati novih evropskih sredstev 
kot je bilo načrtovano s prvotnim proračunom (konkretno projekt Oskrba s pitno vodo Sodražica 
II, ki je predstavljal skoraj polovico investicijskega dela prvotnega proračuna). Zaradi znižanja 



prihodkov, se je sorazmerno znižala tudi poraba. Odhodkovna stran proračuna se tako znižuje za 
dobrih 11%, iz načrtovanih 2.551.475 evrov na 2.248.100 evrov. Znižanje je porazdeljeno na vsa 
področja, tako pri tekočih odhodkih, kakor tudi pri tekočih transferjih in pri investicijskem delu 
proračuna. Pri slednjem je bilo, kljub zmanjšanju sredstev, razen že omenjenega vodovodnega 
projekta, izvedeno vse načrtovano, na nekaterih področjih, zlasti pri investicijskem vzdrževanju 
nekaterih javnih objektov in infrastrukture, celo več od prvotno načrtovanega. Tudi sicer se z 
rebalansom povečujejo sredstva za vzdrževanja infrastrukture, saj je bilo v tem letu, zaradi 
epidemije, izvedenih več obnovitvenih in vzdrževalnih del. V kolikor ne bi država zvišala obsega 
odstopljene dohodnine (za Občino Sodražica skoraj 100.000 evrov) bi zaradi občutnega znižanja 
drugih prihodkov težko izvedli načrtovani obseg dejavnosti in razvojnih del, ki po večini predstavlja 
zakonsko določeni oz. obvezni del nalog občine.  
 
Karmen Kordiš je predstavila sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Branko 
Arko sklep Statutarno pravne komisije, Evgen Zajc je predstavil sklep Odbora za družbene dejavnosti, 
Franc Krže pa sklep Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
Župan je pojasnil, da se je sestal tudi Odbor za razvojne programe, ki pa je bolj razpravljal o proračunih 
2021 in 2022. 
 

Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Sodražica za leto 2020. 
 
 
AD/4 Predlog Proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (86. člen Poslovnika) 
Župan je obrazložil, da so podatki, ki so osnova za sprejem proračuna relativno znani, tako da se 
lahko obravnava predlog proračuna. Z obravnavo predloga proračuna za leto 2022 se zagotavlja 
možnosti za podporo in predvidljivost pri načrtovanju in izvedbi projektov. Za leto 2022 se tako 
načrtuje proračun v višini skoraj 2,7 mio evrov, kar je za 16 % več od proračuna za leto 2021. 
Glavnino pri tem predstavljalo nadaljevanje projekta Obnova ceste skozi Žimarice, pričetek 
obnove občinske ceste Vagovka Kržeti ter več manjših infrastrukturnih projektov. Župan je 
pojasnil, da bo predlog proračuna po obravnavi na občinskem svetu predložen v javno 
obravnavo, z objavo na spletni strani občine, po njenem poteku ga bodo obravnavala delovna 
telesa občinskega sveta, za naslednjo sejo občinskega sveta pa bo župan pripravil dopolnjeni 
predlog proračuna.  
Andrej Pogorelc je predstavil, o čem je tekla razprava na Odboru za razvojne programe, ter 
povzel, kateri projekti in področja so bili izpostavljeni. Župan je dodal, da za vsa področja ne bo 
možno takoj najti rešitve, je pa smiselno, da se pripravljajo projekti. 
 
Razpravljali so: Anton Prijatelj, Blaž Milavec, Franc Krže, Karmen Kordiš. 
Razprava je tekla o razpršenosti projektov po občini, igrišču na Gori ter sredstvih za rekonstrukcijo 
Krekovega doma. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 



Predlog proračuna za leto 2022 je primeren za nadaljno obravnavo in se ga poda v javno 
obravnavo. 
 
 
AD/5 Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 2. obravnava) 
Darja Vetrih je obrazložila, da je Občinski svet obravnaval odlok v 1. obravnavi na 12. redni seji v 
septembru in predlagal, da se v odloku določijo ustanoviteljski deleži občin ustanoviteljic ter da se 
preveri zakonitost določb členov, ki določajo usklajevanje deležev na vsake dve leti.  
Obrazložila je tudi pripombe, ki jih je v 1. obravnavi podal tudi občinski svet občine Loški potok, 
ter pojasnila, da Občina Ribnica ni imela pripomb. Skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti je 
pripombe podala tudi Lekarniška zbornica. Odlok je bil dan v javno obravnavo z objavo na spletu, 
v določenem roku pa na Odlok ni bilo podanih pripomb. Obrazložila je, da so bili amandmaji, ki so 
predlagani za sprejem v 2. obravnavi, usklajeni na nivoju vseh treh občin, da vsebujejo tudi 
pripombe, ki jih je podala Lekarniška zbornica, ter pojasnila vsebino amandmajev. Svetnike je 
seznanila, da je bil odlok v 2. obravnavi že sprejet na občinskih svetih v Občini Ribnica in Občini 
Loški Potok. 
 
Evgen Zajc je predstavil sklep Odbora za družbene dejavnosti. Karmen Kordiš je predstavila sklep 
Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko pa je predstavil sklep 
Statutarno pravne komisije. 
 
Razprave k predlogu odloka ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje predlagane amandmaje in soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
1. Sprejme se: 

 
1. amandma: 
2. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po novem glasi: 
»II. IMENA, SEDEŽI IN USTANOVITVENI DELEŽI USTANOVITELJEV 
 

2. člen 
(1) Ustanovitelji zavoda so: 

- Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
- Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in 
- Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok. 

 
(2) Občine ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže: 
- Občina Ribnica  70,72 % 
- Občina Sodražica  16,68 % 
- Občina Loški Potok  12,60 %« 

 
2. amandma: 
tretjega odstavka 6. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po novem 
glasi: 
»(3) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) zavod 
opravlja naslednje dejavnosti: 



- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki; 
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in  ortopedskimi 

pripomočki; 
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi 

 izdelki; 
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu; 
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in  tehnologije; 
- 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen 

 obvezne socialne varnosti; 
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.« 

 
3. amandma: 
drugega odstavka 23. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po 
novem glasi: 
»(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljem, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz 
zasebnih sredstev vrne ustanoviteljem, pri čemer je potrebno zagotavljati solventnost in likvidnost 
poslovanja zavoda, kot jo določa veljavna področna zakonodaja. Presežek prihodkov nad odhodki 
se med ustanovitelje razdeli v deležih, ki se določajo glede na uradno število prebivalcev v 
posamezni občini ustanoviteljici na zadnji dan preteklega leta. Vrnjena sredstva lahko ustanovitelji 
porabijo izključno za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti.« 
 
4. amandma: 
tretjega odstavka 24. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po 
novem glasi: 
»(3) Primanjkljaj sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena krijejo ustanovitelji v deležih, 
ki se določajo glede na uradno število prebivalcev v posamezni občini ustanoviteljici na zadnji dan 
preteklega leta.«  
 
5. amandma: 
četrtega odstavka 24. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po 
novem glasi: 
»(4) V kolikor zavod v letnem obračunu izkaže primanjkljaj, vodstvo zavoda pripravi sanacijski 
program in predlog za pokritje primanjkljaja. Sanacijski program sprejeme svet zavoda s 
predhodnim soglasjem ustanoviteljev.« 
 
6. amandma: 
petega odstavka 24. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po novem 
v celoti črta. 
 
7. amandma: 
devete alineje prvega odstavka 31. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, 
ki se po novem glasi: 
» -  soglasje k najemanju posojil in zadolževanju, ki presega znesek 50.000,00 EUR;« 
 
 
Župan je dal na glasovanje Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica v 2. obravnavi in 
soglasno je bil sprejet naslednji  



S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica v 
2. obravnavi. 
 
 
AD/6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (83. 
člen Poslovnika, skrajšani postopek) 

Župan je podal razloge za sprejem in dopolnitev Odloka. Občina je pristopila k spreminjanju nekaterih 
določb odloka na podlagi ugotovitev pregleda pristojnih služb MOP, zaradi zagotovitve skladnosti 
z veljavno zakonodajo in odločbami ustavnega sodišča. Tako novela posega v ureditev 
obremenitve počitniških stavb, ki jih izenačuje s stanovanjskimi, na novo obremenjuje tudi javne 
objekte in objekte v lasti društev, ki so bili do sedaj povečini oproščeni plačila NUSZ ter prevrednoti 
točkovanje nezazidanih stavbnih zemljišč, za katere do zdaj kot ena redkih občin nismo odmerjali 
nadomestila. Novela prinaša tudi pravno podlago za odmero višjega nadomestila za zapuščene oz. 
razpadajoče stavbe, za stavbe, v katerih se ne izvaja dejavnost v skladu z namensko rabo na 
posebnih območjih (območje za turizem), se ohranja višja obdavčitev. 
 
Karmen Kordiš je predstavila sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Branko 
Arko je predstavil sklep Statutarno pravne komisije, Franc Krže pa sklep Odbora za komunalne 
zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo. 
 
Razprava: Anton Prijatelj, Blaž Milavec.  

Anton Prijatelj se je pozanimal koliko je prihodkov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od 
fizičnih in pravnih oseb. Župan je pojasnil, da je 15.000 EUR prihodka od pravnih oseb ter 45.000-
50.000 EUR od fizičnih oseb.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica. 
 
 
Župan Blaž Milavec je predal vodenje seje podžupanu Andreju Pogorelcu in pri točki 7 ni prisostvoval 
seji. 
 
 
AD/7 Imenovanje kandidata za sodnika porotnika 
Darja Vetrih je obrazložila, da je na Občino prispel poziv okrožnega sodišča v Ljubljani, da Občina 
predlaga enega kandidata za sodnika porotnika. Pojasnila je, da je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja objavila na spletni strani poziv za podajo predlogov za kandidata za sodnika 
porotnika, vendar na poziv ni bil podan noben predlog. Nato je župan Blaž Milavec izrazil pripravljenost 
za sodelovanje kot kandidat in ob tem tudi predložil potrebno izjavo. 
 
Zvonko Janež je obrazložil predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Darja Vetrih. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 



S K L E P : 
 

Za kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Občina Sodražica se predlaga mag. 
Blaža Milavca, Cesta Majde Šilc 14, Sodražica. 
 
 
Po končani 7. točki je vodenje seje ponovno prevzel župan. 
 
 
AD/8 Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar 
Darja Vetrih je pojasnila razloge za sprejem novega sklepa. Obrazložila je, kdo je do honorarja za delo 
pri Suhorobarju upravičen, v katerem primeru in v kakšni višini. Povedala je, da uredniško delo obsega 
tudi novinarsko delo ter da so v honorar vključeni tudi vsi materialni stroški, ki so povezani z delom. 
 
Razprave ni bilo.   
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Sprejme se Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar v naslednjem besedilu: 
 
Na podlagi 16. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 104/09) je 
Občinski svet Občine Sodražica na svoji 13. redni seji, dne 10. 12. 2020, sprejel naslednji 
 

SKLEP  
o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar 

 
1. 

Odgovornemu uredniku oz. njegovemu namestniku, ki nista zaposlena v občinski upravi Občine 
Sodražica, pripada za posamezno izdano številko honorar v bruto višini 700 EUR. 
Honorar odgovornega urednika obsega tako novinarsko kot uredniško delo. 
 

1.  
Članom uredništva in drugim avtorjem prispevkov, ki niso zaposleni v občinski upravi Občine Sodražica, 
razen odgovornemu uredniku, pripada za objavljen prispevek honorar v bruto višini, ki je odvisna od 
dolžine prispevka, pri čemer znaša honorar za prispevek, ki obsega celo objavljeno stran, 60 EUR. 
Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je sorazmerno nižja. Honorar se izplača za prispevek, 
ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim urednikom oz. njegovim namestnikom. 
 

2.  
Lektorju pripada za vsako natisnjeno lektorirano stran honorar v bruto višini 5,50 EUR. 
 

3.  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu, uporablja pa se od 1.12.2020 
dalje. 
 
Datum: 11. 12. 2020 
Številka: 414-1/20 

     Župan Občine Sodražica: 
             mag. Blaž Milavec   



AD/9 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
Predsednik Odbora Franc Krže je predal besedo Vinku Čampa in ga zaprosil za obrazložitev vlog. 
 
Vloga za soglasje za odstopanje od zazidalnega načrta (fizična oseba) 
Vinko Čampa je pojasnil, da vlagatelja podajata vlogo za izdajo soglasja k gradnji Stanovanjskega 
objekta in poslovne stavbe, saj predvidena gradnja posega na območje EUP So 72 ppn. Na planski enoti 
So 72 ppn je veljaven Zazidalni načrt kot izvedbeni akt. Na območju kjer se predvideva bodoča gradnja 
je sama postavitev po ZN nekoliko drugačna kar je posledica tudi že zgrajene javne ceste.  
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal Franc Krže. 
 
Razprava: Ernest Pirnat, Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

SKLEP: 
 

1. K načrtovani gradnji Stanovanjskega objekta in Poslovnega objekta na EUP So 72. ppn. se na 
podlagi 17. in 30. člena Pravilnika za izvajanje Zazidalnega načrta poda soglasje.  

2. Gradnja se izvede na podlagi IZP dokumentacije št. projekta 139/2020, projektanta ZE 
arhitekturni biro d.o.o., Sajevec 6a, 1310 Ribnica, z dne oktober 2020. 

 
 

Vloga za izdajo soglasja k gradnji Poslovnega objekta (POS Plastika) 
Vinko Čampa je pojasnil, da vlagatelj podaja vlogo za izdajo soglasja k gradnji Industrijskega kompleksa 
POS Plastika, objekti A, B, C, D. Predvidena gradnja posega na območje EUP So 33 ppn; na planski enoti 
So 33 ppn je predviden OPPN - občinski podrobnejši prostorski načrt, ki naj bi določil detajlno vsebino 
pozidave omenjenega območja.  
 
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal Franc Krže. 
 
Razprava: Ernest Pirnat, Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

SKLEP: 
 

1. K načrtovani gradnji Industrijskega kompleksa POS PLASTIKA, objekti A, B, C, D, na EUP So 
33. ppn. se poda soglasje. 

2. Za potrebe projektiranja naj se določi, da veljajo določila IG – gospodarske cone, 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). 

 
 

Vloga za ureditev vaške ceste v Globeli (fizična oseba) 
Vinko Čampa je pojasnil vlogo vlagateljev, ki imata dostop do stanovanjske hiše po nekategorizirani 
javni površini, ki lastniško predstavlja zemljišče v lasti Direkcije RS za vode. Kot navajata sta že v času 
asfaltiranja ceste v Globeli v 70. letih sofinancirala ureditev tega dela dostopa, ki pa do danes ni bil 
izveden. Omenjeno zemljišče predstavlja tudi dostop ostalim lastnikom zemljišč v Zgornji Globeli. Kot 
je razvidno iz priložene dokumentacije, zemljišče ni v lasti občine in je potrebno predhodno pridobiti 
soglasje lastnika.  
 
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal Franc Krže. 
 



Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

SKLEP: 
 

1. Predlog za ureditev poti je utemeljen. Ureditev poti se umesti v načrt urejanja manjših odsekov. 
2. Pred ureditvijo poti je potrebno pridobiti soglasje k posegu s strani Direkcije RS za vode.  
3. Predhodno je potrebno rešiti vprašanje odvodnjavanja zaledne vode, za kar se vključi Direkcija 

RS za vode. 
 
 

Vloga za sofinanciranje odvodnjavanja (fizična oseba) 
Vinko Čampa je obrazložil, da sta vlagatelja ob urejanju svojega dvorišča uredila tudi odvodnjavanje 
meteorne vode z vozišča javne poti pred stanovanjsko hišo. Obstoječa mulda je bila v celoti dotrajana 
in ni odvajala meteorne vode, saj je le ta zalivala njuno makadamsko dvorišče ob večjih nalivih. 
Izvedena je cevna kanalizacija z cevmi PVC 160mm, v dolžini 40,0m, in tremi vtočnimi jaški z LTŽ 
rešetkami. 
 
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podal Franc Krže. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

SKLEP: 
 

Občina Sodražica sofinancira nabavo materiala po računu izvajalca.  
 
 
Vloga za sofinanciranje odvodnjavanja (fizična oseba) 
Vinko Čampa je obrazložil, da vlagatelj ureja priključevanje svoje stanovanjske hiše na javno 
infrastrukturo v naselju Žimarice. Vzdolž obstoječe kategorizirane javne poti sedaj poteka odprti 
meteorni jarek po vlagateljevem zemljišču. Predlaga, da se jarek zacevi,  v dolžini cca 45.0m, z 
betonskimi cevmi BC 60, ob sodelovanju Občine z nabavo materiala za cevno kanalizacijo in gramoza 
za spodnji ustroj ceste, ki naj se v nadaljevanju tudi asfaltira ob predhodnem odkupu zemljišča. 
 
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve je podal Franc Krže. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

SKLEP: 
 

Občina Sodražica financira nabavo materiala za cevno kanalizacijo in gramoza za spodnji ustroj po 
računu izvajalca.  
 
 
Franc Krže se je pozanimal, zakaj vloga, ki jo je obravnaval Odbor, in se nanaša na Prvomajsko cesto, ni 
v obravnavi na seji Občinskega sveta. Vinko Čampa in Blaž Milavec sta pojasnila, da je Odbor imel k 
vlogi predhodna vprašanja, ki jih je potrebno pojasniti pred obravnavo na Občinskem svetu. 
 
 



AD/10 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil pripele vloge in predloge sklepov, ki jih je pripravila Komisija. 
 
Vloga za nakup zemljišča parc. št. 1643/15 k.o. 1622-Zamostec – fizična oseba 
Vinko Čampa je pojasnil, da je vlagatelj podal vlogo za nakup zemljišča parc. št. 1643/15 k.o. 1622-
Zamostec, ki v naravi predstavlja del opuščene javne poti. Glede na sklep 7. seje Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Sodražica, je bilo dne 23. 11. 2020 
pridobljeno mnenje Vaškega odbora Zamostec. VO Zamostec se strinja z odprodajo navedenega 
zemljišča. Čampa je podal predlog sklepa Komisije. 
 
Razprava: Branko Arko, Vinko Čampa, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P 

1. Zemljišče parc. št. 1643/15 k.o. 1622-Zamostec se izvzame iz javnega dobra.  
2. Po izvzemu iz javnega dobra se po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, po postopku zakona o 

kmetijskih zemljiščih, zemljišče parc. št. 1643/15 k.o. 1622-Zamostec odproda, vse stroške v zvezi 
zemljiškoknjižno ureditvijo nosi kupec. 

 
Vloga za najem zemljišča parc. št. 2616/32 k.o. 1619-Sodražica – fizična oseba 
Vinko Čampa je pojasnil, da je vlagateljica podala vlogo za najem zemljišča parc. št. 2616/32 k.o. 1619-
Sodražica. Povedal je, da je bil za mnenje glede oddaje navedenega zemljišča v najem zaprošen Krajevni 
odbor Sodražica, ki se strinja z oddajo navedenega zemljišča v najem.  
Čampa je podal predlog sklepa Komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P 
 
Del zemljišča, parc. št. 2616/32, k.o. 1619-Sodražica (ki je grafično označen in priloga tega sklepa), 
se po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti odda v najem za 
obdobje 10 let, s klavzulo o odpovedi najema zaradi izvedbe investicijskih del.  
 
 
Anton Prijatelj se je pozanimal, zakaj 3. vloga, ki jo je obravnavala Komisija, ni v obravnavi na seji 
Občinskega sveta. Vinko Čampa je pojasnil, da je Komisija imela k vlogi predhodna vprašanja, ki jih je 
potrebno pojasniti pred obravnavo na Občinskem svetu. 
 
 
AD/11 Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
Vinko Čampa je obrazložil, da se običajno Sklep o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega 
premoženja in Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem obravnavata skupaj z Odlokom o 
proračunu, le ta pa je za leto 2021 že sprejet. Obrazložil je predlog nakupa in prodaje nepremičnega 
premoženja za leto 2021.  
 
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 79/2018) in 2. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) je 
Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 10. 12. 2020 na predlog župana sprejel naslednji 

 
Sklep  o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

Občine Sodražica za leto 2021 
 

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 79/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Sodražica leto 2021. 
 

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

Zap. št. Vrsta nepremičnine 

Okvirna 
površina 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v EUR 

1. 1492/316 
vse k.o. 1619-Sodražica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 234,00   

2. 1492/317 15 270,00   

3. 1505/6 30 540,00   

4. 1505/8 50 900,00   

5. 1492/321 2 36,00   

6. 1492/319 6 108,00   

7. 1492/314 43 774,00   

8. 1502/4 9 162,00   

9. 1502/2 15 270,00   

10. 1502/3 1 18,00   

11. 1505/10 2 36,00   

12. 1492/304 11 198,00   

13. 1492/329 7 126,00   

14. 1492/298 40 720,00   

15. 1492/303 36 648,00   

16. 1492/302 3 54,00   

17. 1492/299 32 576,00   

18. 1492/296 6 108,00   

19. 1492/294 2 36,00   

20. 1492/292 44 792,00   

21. 1492/330 8 144,00   

22. 1492/327 6 108,00   

23. 1492/290 19 342,00   

24. 1492/301 25 450,00   

25. 1492/328 21 378,00   

26. 1492/279 45 810,00   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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27. 1492/281   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 36,00   

28. 1492/282 12 216,00   

29. 1493/7 26 468,00   

30. 1493/9 24 432,00   

31. 1524/22 80 1.440,00   

32. 1524/23 49 882,00   

33. 1524/21 17 306,00   

34. 1524/17 27 486,00   

35. 1524/19 19 342,00   

36. 156/9 59 1.180,00   

37. 156/11 17 340,00   

38. 163/2 62 1.240,00   

39. 185/5 20 400,00   

40. 186/6 17 340,00   

41. 187/7 20 400,00   

42. 190/2 35 700,00   

43. 194/2 6 120,00   

44. 196/5 8 160,00   

45. 198/4 9 180,00   

46. 248/2 15 300,00   

47. 259/7 13 260,00   

48. 261/6 11 220,00   

49. 269/4 34 680,00   

50. 353/2 32 640,00   

51. 357/2 4 80,00   

52. 1238/4 28 560,00   

53. 1244/4 16 320,00   

54. 1245/4 24 480,00   

55. 1248/4 11 220,00   

56. 1249/4 22 440,00   

57. 1250/8 8 160,00   

58. 1253/4 7 140,00   

59. 1254/4 10 200,00   

60. 1255/4 12 240,00   

61. 1256/4 12 240,00   

62. 1257/4 13 260,00   

63. 1258/4 7 140,00   

64. 1259/4 10 200,00   

65. 1260/5 39 780,00   

66. 1266/3 26 520,00   

67. 1268/2 12 240,00   

68. 2801/4 3 60,00   

69. 3321/2 9 180,00   

70. 3361/2 9 180,00   

71. 3366/2 4 80,00   

72. 3368/2 16 320,00   



73. 3412/2   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 400,00   

74. 3422/6 16 320,00   

75. 3422/5 2 40,00   

76. 3434/2 58 1.160,00   

77. 3435/2 70 1.400,00   

78. 4006 14 280,00   

79. 3994 48 960,00   

80. 3998 19 380,00   

81. 3990 16 320,00   

82. 3992 19 380,00   

83. 4004 87 1.740,00   

84. 4008 10 200,00   

85. 3996 31 620,00   

86. 4002 14 280,00   

87. 3418 45 900,00   

88. 3421 24 480,00   

89. 3195/4 31 620,00   

90. 144/5 37 740,00   

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta. 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je sestavni del proračuna Občine Sodražica za leto 
2021 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 
 
Številka: 478-27/19 
Datum: 11. 12. 2020 
         Župan Občine Sodražica 
                  Mag. Blaž Milavec  
 
In 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011), 24. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 2. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) je 
Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 10. 12. 2020 na predlog župana sprejel naslednji 
 

Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2021 

 
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 79/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sodražica leto 2021. 
 

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 

2087/164 118 3.570,00 EUR 

2. 2087/154 760 21.280,00 EUR 

3. 2087/110 222 5.550,00 EUR 

4. 2087/180 784 19.600,00 EUR 

5. 1622-Zamostec 1643/15 600 600,00 EUR 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica. 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je sestavni del proračuna Občine Sodražica za 
leto 2021 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 
 
Številka: 478-25/19 
Datum: 11. 12. 2020  
         Župan Občine Sodražica 
              Mag. Blaž Milavec  
 
 
AD/12 Letni program dela Občinskega sveta za leto 2021 
Blaž Milavec je svetnikom predstavil predlog programa dela Občinskega sveta za leto 2021, s katerim 
se načrtuje pet rednih sej občinskega sveta. S programom dela se določi tudi slavnostna seja obč 
občinskem prazniku, seja izven občinskih prostorov oz. v drugem kraju, ter predvideni datumi za seje 
delovnih teles. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P : 
 

Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 13. redni seji, dne 10. 12. 2020 na podlagi 19. člena Statuta 
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) sprejel naslednji  
 

PROGRAM DELA 
 

1. člen 
 
Program dela občinskega sveta določa terminski (rokovnik) in vsebinski načrt sklica rednih sej 
občinskega sveta ter delovnih teles (odborov in komisij), ki se na podlagi Poslovnika Občinskega sveta 
sklicujejo v okviru postopkov sprejemanja posameznih vrst aktov oz. obravnav posameznih tem. 

 
Program dela predvideva le okvirni načrt in ne določuje zavezujočega terminskega in vsebinskega 
načrta dela občinskega sveta, saj lahko v skladu s poslovniškimi določili župan oz. drugi sklicatelj sklicuje 
občinski svet tudi drugače kot je predvideno s tem programom. 

 
 

2. člen 
 
Za leto 2021 se določi naslednji razpored rednih sej: 



  Termin sej 
občinskeg
a sveta 

Termin sej 
del. teles 

Področja obravnave  Vrsta oz. 
seje 

1. Četrtek,  
18. februar 

5. ali 6. teden 
v letu 2021 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Rebalans proračuna 2021 

 Proračun 2022 – dopolnjeni predlog 

 Odlok o odmeri komunalnega prispevka (1. obravnava) 

 Odlok o občinskih cestah - novela (1. obravnava) 

 Pravilnik za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije 

 Pravilnik o dodelitvi pomoči v kmetijstvu 

 Letni program športa, 

 Letni program kulture 

 Druge tekoče zadeve 

 
14. redna 

2. Četrtek,  
22. april 

15. teden v 
letu 2021 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Zaključni račun za leto 2019, 

 Odlok o odmeri komunalnega prispevka (2. obravnava) 

 Odlok o občinskih cestah (novela) (2. obravnava) 

 Odlok o pokopališki dejavnosti (1. obravnava)  

 Operativni program odvajanja odpadnih voda - novela 

 Poročila proračunskih porabnikov – 1. del, 

 Poročilo policije, 

 Druge tekoče zadeve 

 
15. redna 

3. Četrtek,  
17. junij 

23. teden 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Odlok o pokopališki dejavnosti (2. obravnava), 

 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena (1. obravnava) 

 Opredelitev do pripomb iz javne razprave o noveli OPN, 

 Imenovanja občinskih predstavnikov, 

 Poročilo nadzornega odbora, 

 Poročila proračunskih porabnikov – 2. del 

 Druge tekoče zadeve 

 
16. redna 

4. Četrtek,  
30. 
september 

38. teden 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu – novela 

 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena (2. obravnava) 

 Odlok o energetski strategiji občine (1. obravnava) 

 Odlok o nevzdrževanih / zapuščenih objektih (1. 
obravnava) 

 Polletno poročilo o poslovanju občine 

 Odločitev o podelitvi nagrade in priznanj 

 Imenovanja občinskih predstavnikov 

 Druge tekoče zadeve 

 
17. redna  

5. Četrtek,  
09. 
december 

48. teden 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Proračun 2023 - predlog 

 Odlok o nevzdrževanih / zapuščenih objektih – 2. 
obravnava, 

 Odlok o energetski strategiji občine (2. obravnava) 

 Letni program športa za leto 2022, 

 Letni program kulture za leto 2022 

 Druge tekoče zadeve 

 
18. redna 

V letu 2021 se načrtuje obravnava odlokov, ki urejajo področje občinskih cest, pokopališke dejavnosti 
in ravnanja z zapuščenimi objekti. To leto se uvrščajo na seje občinskega sveta rebalans proračuna za 



leto 2021 in proračun za leto 2022 ter morebitni dodatni rebalansi, če bodo okoliščine narekovale 
sprejem takšnih dokumentov.  
V načrtu so tudi obravnave in sprejem odlokov, ki urejajo skupna področja z več občinami (npr. Novela 
odloka o ustanovitvi Glasbene šole, odlok o ustanovitvi SOU itd), vendar se bo časovna dinamika 
postopkov lahko določila šele pozneje).  
Če bodo okoliščine terjale, bodo glede na potrebe občinskemu svetu dani v obravnavo tudi odloki oz. 
drugi dokumenti (pravilniki, memorandumi, različni sklepi itd), ki niso predvideni s tem programom. 
Ob koncu leta se načrtuje tudi začetek postopkov sprejema proračuna za leto 2023. 

 
3. člen 

 
Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica bo v petek, 29. oktobra. 
Vsakoletni obisk občinskega sveta izven sedeža občine (predlog VO Gora) se predvidi v mesecu oktobru 
ali novembru. 
 

4. člen 
 
Redne seje se sklicujejo na sedežu občine, v sejni sobi. Obiski Občinskega sveta izven sedeža pa na 
dogovorjenih lokacijah izven sedeža (stavbe) občine. Če bodo epidemiološke razmere terjale oz. 
veljavni ukrepi določali kako drugače, se sklici sej temu ustrezno prilagodijo oz. uskladijo. Posebnosti 
se določijo za vsak sklic posebej. 
 

5. člen 
 
Program dela Občinskega sveta Občine Sodražica velja naslednji dan po sprejetju in se uporablja v letu 
2021. 
 
Datum: 11. 12. 2020        Župan Občine Sodražica: 
Številka: 900-1/18            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 
 
AD/13 Seznanitev – poročilo o stanju glede epidemije 
Darja Vetrih je podala poročilo os 2. valu epidemije COVID-19. Ob tem je tudi povedala, da se po 
podatkih enote CSD Ribnica pogosteje soočajo z občani s psihosocialnimi stiskami ter da je tudi več 
povpraševanj po enkratni denarni pomoči pri družinah, ki do sedaj po tem niso povpraševale. 
 
Razprava: Karmen Kordiš je pohvalila delo OŠ na daljavo v 2. valu, izpostavila pa je vprašanje, ali ne bi 
bilo možno ob vnosu okužbe v šolo odreagirati drugače, saj je bilo prve dni po zaznani okužbi precej 
zmede glede karantene, za koga je obvezna in kdaj. Predlagala je tudi, da bi se sredstva, ki so bila letos 
prihranjena iz dejavnosti društev oz. prireditev lahko namenila za socialno ogrožene. 
Blaž Milavec je dodatno pojasnil potek širjenja okužb v OŠ Sodražica in obrazložil, kaj je bil razlog za  
sprejem odredbe o dostopnosti oz. omejitvi gibanja v šoli. Glede sredstev je dejal, da bomo pridobili 
podatke iz OŠ in CSD o morebitnih dodatnih finančnih pomočeh, za katere bomo zagotovili sredstva po 
potrebi. 
Ernest Pirnat je izpostavil tudi pozitiven vidik, in sicer da so se zdomarji preusmerili v prodajo na splet. 
Opozoril je tudi na zahtevnost kombinacije dela na domu in usklajevanja varstva oz. šolanja otrok na 
domu. Predlagal je, da se, ko bodo ponovno možne aktivnosti, še dodatno podpre aktivnosti za otroke 
in mladino in se okrepi socialni vidik, ki je sedaj povsem zapostavljen. 
 
 



AD/14 Pobude in vprašanja svetnikov 

 Anton Prijatelj je podal pisno pobudo, ki jo je predhodno predstavil na Odboru za komunalne 
zadeve, in se nanaša na ureditev okolice gasilskega doma in prestavitev ceste, ki vodi mimo 
gasilskega doma.  

Župan je pojasnil, da je spremembo potoka že potrdila Direkcija za vode, v okviru OPN.  Pripravila se 
bo idejna rešitev prestavitve ceste in se predstavila na Komunalnem odboru.  

  
 

AD/15 Razno 
Župan je povedal, da bodo, glede na stanje epidemije, prireditve v letošnjem decembrskem času 
okrnjene, je pa povabil svetnike na ogled razstave poprtnikov, ki bo v Krekovem domu, in na ogled 
jaslic v parku na trgu. 
Ob koncu leta se je zahvalil svetnikom za sodelovanje in podporo predlogom. Zaželel je, da se v letu 
2021 življenje vendarle normalizira, vsem pa zdravja in zadovoljstva. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:50 uri.  
 
 
 
 
Zapisali:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih,            mag. Blaž Milavec l. r. 
Petra Marn 
 
 

 


