
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 11. 03. 2021  
 
 

Z A P I S N I K 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
11. 03. 2021, 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, Blaž Kovačič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: / 
 
Župan Blaž Milavec je pozdravil in preveril prisotnost, povezanost in sklepčnost.  
 
Uvodoma so prisotni prisluhnili besedam župana, posvečenim nedavno preminulemu častnemu 
občanu Ludviku Zajcu, ter z minuto molka počastili spomin nanj in vse občane, ki so umrli za 
posledicami virusa Covid-19. 
 
Župan je nato obrazložil predlog dnevnega reda in skladno z 31. členom Poslovnika Občinskega sveta 
dal v obravnavo razširjeni dnevni red. Svetniki niso imeli pripomb in sprejet je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Obravnava zapisnika 13. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje. 
2. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (93. člen Poslovnika).  
3. Proračun Občine Sodražica za leto 2022 – dopolnjeni predlog (89. člen Poslovnika). 
4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo - 1. 

obravnava (73. člen Poslovnika). 
5. Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini 

Sodražica - 1. obravnava (73. člen Poslovnika). 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev 

posledic epidemije - nujni postopek (82. člen Poslovnika). 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Sodražica – skrajšani postopek (83. člen Poslovnika). 
8. Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnih zemljišč v Občini Sodražica  



9. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic 
epidemije covid-19 v občini Sodražica. 

10. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica. 
11. Letni program športa. 
12. Letni program kulture. 
13. Predlog Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
14. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje.  
15. Pobude in vprašanja svetnikov. 
16. Razno. 
 
 

AD/1 Obravnava zapisnika 13. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne 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 13. redne seje, z dne 10. 12. 2020. 

 
Svetniki na poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje niso imeli pripomb, podana je bila ugotovitev, 
da so svetnik s poročilom seznanjeni. 
 
 
AD/2 Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021  
Obrazložitve je podal župan, Blaž Milavec. Pojasnil je, da je vzrok za spremembo proračuna povišanje 
prihodkov, zaradi zvišanja povprečnine, več sredstev za investicije občin iz MGRT in vključitev 
prolongiranega projekta Oskrba s pitno vodo Sodražica II v leto 2021 in 2022 ter še nekaj drugih 
sprememb in več manjših prerazporeditev. Rebalans tako zvišuje proračun za dobro petino iz 
2.303.762 na 2.802.168 evrov. Pokrival se bo s prihodki v višini 2.776.717 in s posojilom. Kakor na 
prihodkovni strani se z rebalansom določa tudi višja poraba. Ta v manjši meri predstavlja povečanje 
tekočih odhodkov in transferjev (povečanje oz. rast nekaterih stroškov, zlasti dela, ter uvajanje novih 
programov podpor – subvencij za kmetijstvo, malo gospodarstvo, mlade oz. mlade družine.in izvedbo 
novih razvojnih projektov LAS). Glavni razlog za povečanje pa je v povečanju investicijskega dela 
proračuna (podvojitev). Močan investicijski paket na infrastrukturi in obnovi objektov v obsegu 
dobrega milijona  evrov vključuje projekte s področja prometne infrastrukture (Obnova državne ceste 
in izgradnja pločnikov v Žimaricah in obnova občinske ceste v Podklancu) ter na vodooskrbi (Oskrba s 
pitno vodo Sodražica II, Obnova vodovoda Žimarice in Vrtina Gora). Nemajhen del se namenja obnovi 
in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture in objektov v lasti občine ter pripravi projektov s področja 
okoljske infrastrukture, obnove poslovilnih vežic v Sodražici ter novim športno rekreacijskim površina 
v Sodražici in obnovi vrtca. 
Obrazložil je, da sta, na podlagi poziva Občine Sodražica za podajo predlogov k oblikovanju določenih 
sredstva proračuna, prispela tudi dva predloga, ki sta bila vključena v pripravo rebalansa. Obrazložil je 
tudi zadolženost občine, poplačilo enega od treh dolgoročnih kreditov v letu 2021, ter načrtovanje 
najema novega dolgoročnega kredita v naslednjih dveh letih, in sicer v višini  do 300.000 eur, kar 
predstavlja cca 70%  dopustne višine zadolževanja. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, 
sklep Statutarno pravne komisije Branko Arko, sklep Odbora za družbene dejavnosti Evgen Zajc, sklep 
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Franc Krže, sklep Odbora za razvojne programe 
pa Andrej Pogorelc. 
 



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 2021. 
 
 
AD/3 Proračun Občine Sodražica za leto 2022  

Župan Blaž Milavec je pojasnil razloge za sprejem proračuna za leto 2022 ter vsebino. Povedal je, 
da predlog proračuna upošteva prejete predloge na podlagi objavljenega poziva. Obrazložil je 
dopolnjeni predlog proračuna in povedal, da v javni obravnavi ni prispela nobena pripomba. 
Obrazložil je spremembe, ki jih vključuje dopolnjeni predlog. Povedal je, da je proračun za leto 
2022 je visok 2.820.509 evrov. Pokrival se bo s prihodki, v višini 2.788.717, in s posojilom. Slabi 
dve tretjini proračuna je namenjenih za tekoče delovanje občine in njenih programov (v manjši 
meri) ter izvajanju lokalnih javnih služb in programov podpor. Največji del tega predstavlja 
področje izobraževanja, kamor se vključujejo stroški vrtca, nekaterih programov v OŠ, šolskih 
prevozov in zagotavljanju materialnih stroškov vrtca in OŠ ter športne dvorane, knjižnice, enote 
glasbene šole do izobraževanja starejših. Pomembni so tudi programi s področja sociale in 
zdravstva ter programi športa, kulture, humanitarnih in drugih socialnih dejavnosti in varstva pred 
nesrečami (gasilci in občinski štab CZ). Tudi v letu 2022 se predvideva investicijski del proračuna, 
in sicer v višini dobrega milijona evrov. Povečini je sestavljen iz projektov, ki se začenjajo v letu 
2021 in nadaljujejo ali zaključujejo naslednje leto. Med novimi projekti se načrtuje obnova 
občinske ceste Vagovka – Kržeti. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, 
sklep Statutarno pravne komisije Branko Arko, sklep Odbora za družbene dejavnosti Evgen Zajc, sklep 
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Franc Krže, sklep Odbora za razvojne programe 
pa Andrej Pogorelc. 
 

Razprava: Anton Prijatelj se je pozanimal o projektu kanalizacije v Zamostcu, ki se sicer načrtuje v 
letu 2023. Župan je pojasnil, da so realne možnosti, da se projekt v načrtovanem letu že lahko 
začne izvajati ob predpostavki, da država do takrat razpiše sofinancerska sredstva, občina pa je na 
takšnem razpisu uspešna. Glede pripravljenosti projekta župan spomni, da imamo že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za kanalizacijo Zamostec, sedaj se pripravlja še PZI in popis za javno naročilo, 
tako da bo letos ta dokumentacija popolna. Še enkrat je poudaril je, da je izvedba odvisna od 
možnosti kandidiranja na sredstva iz tega naslova na strani EU oz. države. Branko Arko je 
komentiral, da je možno, da naj bi bila sredstva v ta namen na voljo že letos.  
Franc Krže je predlagal, da se v načrt razvojnih programov vključi tudi obnovo šolskega poslopja 
na Gori.   
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2022. 
 
 



AD/4 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo - 1. 
obravnava (73. člen Poslovnika). 

Vinko Čampa je obrazložil predlog novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Sodražica. Povedal je, da s predlaganim 
novim odlokom občina prilagaja podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo novim predpisom, t.j. Zakon o urejanju prostora oz. ZUreP-2 in uredbi. Občina 
bo odmerjala komunalni prispevek od naslednjih vrst komunalne opreme: od javnega cestnega 
omrežja, od javnega vodovoda, od javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo. Merila za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so določena v skladu z določili 
uredbe in v razponih, kot jih omogoča uredba. Predlog odloka vsebuje tudi določila v zvezi z 
oprostitvami plačila komunalnega prispevka, upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo 
ter obročno odplačevanje komunalnega prispevka v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča. Obrazložil je, da je bil cilj odloka, da komunalni prispevek ostane podoben kot je po do 
sedanjih podlagah za izračun ter da predlog odloka upošteva zakonske oprostitve plačila 
komunalnega prispevka, predvideva možnosti obročnega odplačevanja, med tem ko občinske 
oprostitve plačila komunalnega prispevka pa niso predvidene. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Franc Krže, sklep Odbora za 
finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, sklep Statutarno pravne 
komisije pa Branko Arko. 

 
Razpravljali so: Anton Prijatelj, Vinko Čampa, Blaž Milavec. 
Razprava je tekla o izračunih komunalnega prispevka v primeru, da je površina zazidljive parcele 
bistveno večja kot je dejansko potrebna za posamezen objekt. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Sprejme se Odlok  o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje občine Sodražica v 1. obravnavi. 
 
 
AD/5 Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v 
Občini Sodražica - 1. obravnava (73. člen Poslovnika). 

Razloge za sprejem Odloka o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet v Občini Sodražica, je pojasnil Blaž Kovačič. Pojasnil je, da je zakonodajna osnova, 
na podlagi katere je bil sprejet sedanji Odlok o občinskih cestah, prenehala veljati, nov odlok pa 
je usklajen z Zakonom o cestah. Dodatno se sedaj ureja še področje nekategoriziranih cest, ki se 
uporabljajo za javni promet in kolesarskih poti. Nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni 
promet se določijo z evidenco nekategoriziranih cest. Obrazložil je posamezna poglavja odloka, 
kaj določajo, kdo je upravljavec občinskih cest, katere naloge sodijo v ta sklop, obrazložil je 
varovalne pasove posameznih cest, uporabo nekategoriziranih cest, nadzor nad izvajanjem 
določb odloka ter prehodne in končne določbe. Dodal je, da so novost v odloku  kolesarske 
ceste. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Franc Krže, sklep Odbora za 



finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, sklep Statutarno pravne 
komisije pa Branko Arko. 

 
Razprava: Tone Prijatelj je vprašal, ali je možno kje videti plan kategoriziranih oz. nekatogariziranih 
cest. Pojasnilo je podal Blaž Kovačič, dopolnil pa Blaž Milavec. Zanimal se je tudi o dikciji 
varovalnega pasa in nekaterih drugih dikcijah Odloka. Odgovore sta podala Blaž Kovačič in Blaž 
Milavec. 
 
Župan je dal na glasovanje Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni 

cestni promet v Občini Sodražica v prvi obravnavi in soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se 
uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica, v 1. obravnavi. 
 
Op. zap. Po obravnavi je Blaž Kovačič, ob 19.45, zapustil sejo Občinskega sveta. 
 
 
AD/6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije - nujni postopek (82. člen Poslovnika) 
Župan je podal razloge za sprejem in dopolnitev Odloka in obrazložil, zakaj predlaga nujni postopek. 
Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 11. redni seji sprejel odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu 
zaradi epidemije Covid 19. Sprejem odloka je bil potreben, da se zagotovi pravna podlaga za dodelitev 
nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna ter prestavitev veljavnosti/uporabe že sprejetega 
splošnega akta. Odlok tako omogoča zagotovitev namenskih sredstev znotraj proračuna občine 
Sodražica, pripravo in sprejem pravilnika za dodelitev pomoči in objavo javnega razpisa za dodelitev 
pomoči. Ker pa je država s svojimi do sedaj že osmimi paketi pomoči predvidela vrsto ukrepov, med 
njimi tudi takšne, ki vsaj delno pokrivajo predvidene oblike pomoči z navedenim odlokom, se na podlagi 
usmeritev Odbora za razvojne programe predlaga spremembo pomoči oz. njihovo nadomestitev z 
dvema drugima: subvencioniranje dela fiksnih stroškov v višini odmerjenega nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišča za nepremičnine, ki jih posamezni poslovni subjekti neposredno potrebujejo za 
opravljanje dejavnosti, ki so bile v času epidemije zaprte zaradi prepovedi opravljanja oz. izvajanja.  
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, 
sklep Statutarno pravne komisije pa Branko Arko, sklep Odbora za razvojne programe pa Andrej 
Pogorelc. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje sklep o sprejemu sprememb odloka po nujnem postopku. Soglasno je bil 
sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih 
pomoči gospodarstvu zaradi epidemije Covida-19. 
 
 



AD/7 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Sodražica – skrajšani postopek 
Odlok in merila, ki se spreminjajo, je obrazložila Petra Marn. Povedala je, da je Občinski svet Občine 
Sodražica leta 2020, na podlagi Zakona o športu sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Sodražica, da pa se je izkazalo, da je potrebno dopolniti prilogo 
Odloka, in sicer Merila, pogoje in kriterije za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje Letnega 
programa športa v Občini Sodražica. Spreminja se merilo Delovanje športnih društev ter dodaja merilo 
Upravljanje oz. vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, 
sklep Statutarno pravne komisije Branko Arko, sklep Odbora za družbene dejavnosti pa Evgen Zajc 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Sodražica. 
 
 
AD/8 Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica 
Vinko Čampa je pojasnil razloge za sprejem redakcijskega popravka. Pri uporabi Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica je ugotovljena 
pomanjkljivost v 6. členu, in sicer pri navedbi namenske rabe SP (površine počitniških hiš). Z 
redakcijskim popravkom se navedena pomanjkljivost dopolnjuje. 
 
Razprave ni bilo.   
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica. 

 
 
AD/9 Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic 
epidemije covid-19 v občini Sodražica 
Župan je pojasnil, da se pravilnik sprejema na podlagi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi 
epidemije covida-19. S pravilnikom se opredeli konkretno in podrobnejše kriterije in pogoje za izvedbo 
ali dodelitev finančnih sredstev, na podlagi z višjim aktom določenih načel in pravil, za vnaprej določene 
vsebine in cilje. V konkretnem primeru pravilnik opredeljuje podrobnejše pogoje in kriterije za 
dodelitev pomoči, sam postopek in višino razpisanih sredstev za namen, ki ga je določil odlok, in v 
okvirjih, ki so določeni z drugim splošnim pravnim aktom, npr. odlokom o proračunu itd. 
 



Predsednika delovnih teles, ki sta obravnavala rebalans, sta predstavili sklepa, ki sta bila sprejeta na 
sejah, in sicer sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen 
Kordiš, sklep Statutarno pravne komisije pa Branko Arko. 
 
Razprave ni bilo.   
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 

Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic 
epidemije Covid-19 v občini Sodražica. 
 
 
AD/10 Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica 
Vinko Čampa je obrazložil predlog Pravilnika o sofinanciranju odlaganja azbestnih odpadkov. Pravilnik 
se sprejema z namenom, da bi se ta odpad pravilno odložil. Pravilnik je podlaga za sofinanciranje dela 
stroškov odlaganja azbestnih odpadkov fizičnim osebam in bo sprejet z namenom vzpodbude 
občanom, da se odločijo za zamenjavo dotrajane azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi 
materiali. Sem spada tudi tista azbestna kritina, ki je bila uporabljena za zaščito hidroizolacije 
podkletenih objektov in druge namene. Pravilnik  določa višino sofinanciranja azbestne kritine, in sicerv 
višini 80 % stroškov odlaganja. Trenutna cena v Zbirnem centru Komunale Ribnica je 222,99 EUR/tono. 
Ocenjen strošek povprečne stanovanjske hiše z 200,00 m2 strešne salonitne kritine znaša 660€/z DDV. 
Na podlagi sprejetega pravilnika bo Občina v letu 2021 prvič objavila javni razpis za sofinanciranje 
ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica in odločila o sofinanciranju. Pojasnil je tudi, kateri 
objekti so zajeti v sofinanciranje.  
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali rebalans, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranj Franc Krže, sklep Odbora za finančne 
zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, sklep Statutarno pravne komisije pa 
Branko Arko. 
 
Razprava: Anton Prijatelj je vprašal, ali imamo nadzor nad tem, koliko je še teh streh v Občini. Župan 
je pojasnil, da za nadzor nimamo pooblastila, lahko zgolj ocenjujemo, razpis pa temelji na omejenosti 
»do porabe sredstev«. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P : 
 

Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica. 
 
 
AD/11 Letni program športa 
Letni program športa je pojasnila Petra Marn. Obrazložila je podlage za sofinanciranje športa, kamor 
sodi tudi letni program športa, na podlagi katerega se objavi javni razpis. Obrazložila je, katere 
programe se načrtuje v letu 2021 in v kakšnem obsegu naj bi se podprli posamezni programi.  
 
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Evgen Zajc je predstavil sklep odbora.  
 
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Petra Marn, Darja Vetrih. 



Razprava je tekla o tem, ali so bila lani sredstva za šport porabljena, glede na epidemijo in omejene 
možnosti izvajanja te dejavnosti. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   

S K L E P: 
 

Sprejme se Letni program športa Občine Sodražica za leto 2021. 
 
 
AD/12 Letni program kulture 
Petra Marn je predstavila Letni program kulture, ki se bo izvajal v občini Sodražica v letu 2021 in je 
sestavljen iz treh sklopov – knjižničarstvo, ljubiteljska kultura ter mediji. Pojasnila je vsebine, ki naj bi 
se sofinancirale iz sredstev občinskega proračuna ter obrazložila, da se sofinancirajo programi na 
področju kulture na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.  
 
Sklep Odbora za družbene dejavnosti je predstavil Evgen Zajc. 
 
Razpravljali so: Zvonko Janež, Petra Marn, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P: 
 

Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2021. 
 
 
 
AD/13 Predlog Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
Župan je ob začetku obravnave točke – vloge opozoril svetnike, da se mora, skladno z Zakonom o 
lokalni samoupravi in Zakonom integriteti in  preprečevanju korupcije, posamezni svetnik izločiti iz 
obravnave, če je možen dvom o pristranskosti. 
 
Predsednica Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Karmen Kordiš je obrazložila 
prejeto vlogo, ki se nanaša na sofinanciranje filma o Maticovi etno hiši. Vlagateljica je podala vlogo na 
Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2020, in sicer za sofinanciranje projekta 
»dokumentarni film Maticova etno hiša«. Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Občini Sodražica (v nadaljevanju: Komisija) je vlogo obravnavala in ugotovila, da je 
vlagateljica zaprosila za finančna sredstva za izdelavo 30-50 minutnega dokumentarnega filma v višini 
1.500,00 EUR. Ker zaprošena sredstva presegajo 1.000,00 EUR in je vloga s strani komisije tudi 
utemeljena, mora, glede na 3. člen Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Občini Sodražica, o višini sofinanciranja odločiti Občinski svet Občine Sodražica s 
sklepom. Obrazložila je tudi predlog sklepa Odbora. 
 
Branko Arko se je izločil iz obravnave vloge. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Glasovalo je osem članov občinskega sveta in soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P: 
 



Vloga Nataše Mallešič za sofinanciranje filma se ne odobri, saj glede na določbe 3. alineje 3. člena 
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, 
št. 16/2015) vloga ne izpolnjuje kriterijev za dodelitev proračunskih sredstev v predlagani višini. 
 
 
AD/14 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
 
Predsednik Odbora Franc Krže je podal kratke obrazložitve prejetih vlog in predloge sklepov Odbora.  
 
14.1 Vloga za ureditev pešpoti (VO Žimarice, VO Globel) 
VO Žimarice in VO Globel predlagata ureditev pešpoti, in sicer je predlagana trasa pešpoti v preteklosti 
dejansko služila za povezavo med naseljema Žimarice in Globel. V večjem delu je danes ta povezava 
zaraščena z drevjem.  
 
Razprava: Zvonko Janež, Karmen Kordiš, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P: 
  
Na območju predlagane pešpoti občina nima zemljišč v svoji lasti ali kot javno dobro. Ureditev 
predlagane poti je sicer smiselna, zlasti, če bo sočasno omogočena uporaba za dostop za koriščenje 
okoliških povečini gozdnih zemljišč. Zato se predlaga Vaškima odboroma Žimarice in Globel, da v 
sodelovanju z občinsko upravo predlagata podrobnejši potek in obliko poti, ter pridobita mnenje in 
soglasja lastnikov zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa bodoče poti. 
Potem naj se preuči možnost uvrstitve projekta v načrt izgradnje gozdnih poti.  
 
 
14.2 Vloga za asfaltiranje parkirišča - Zavoda 
Pobuda se nanaša na ureditev območja v začetku ulice Zavoda. Na tej lokaciji je tudi obstoječi ekološki 
otok, ki ga je potrebno umestiti v to območje bodočega mirnega prometa. 
 
Razprava: Branko Arko, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P: 
 

Ureditev parkirišča kot je predlagano je možna in zato smiselna. 
Občinska uprava pripravi projektno dokumentacijo s predlogom rešitve. Objekt se nato uvrsti v načrt 
razvojnih programov v skladu s prioritetami. 
 
 
14.3 Vloga za vzpostavitev javnega dobra  
Vloga se nanaša na vzpostavitev poljske poti, pri čemer je v postopku Občina pridobila odgovor 
Direkcije RS za vode, ki poziva občino, da pridobi projektne pogoje za projektiranje ureditve poti. Franc 
Krže je predstavil ugotovitve, do katerih je Odbor prišel ter predstavil tudi predlog sklepa Odbora. 
 
Branko Arko in Anton Prijatelj sta se izločila iz obravnave navedene točke. 
 
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Karmen Kordiš, Vinko Čampa. 



 
Ugotovljeno je bilo, da občinskemu svetu ni bila podana celotna vloga vlagatelja, tako je župan 
predlagal predsedniku Komunalnega odbora, da se točka umakne iz dnevnega reda. Predsednik in 
ostali člani odbora so se strinjali, da se obravnava vloge umakne iz obravnave. 
 
 
14.4 Vloga za izvedbo zacevitev jarka 
Vlagatelj predlaga zacevitev jarka ob njegovi parceli, ki meji na cesto. Občina je tovrstne zacevitve v 
preteklosti že sofinancirala, zato se predlaga obliko pomoči na podlagi izoblikovane prakse odločitev v 
takšnih primerih.   
 
Razprava: Anton Prijatelj, Branko Arko, Blaž Milavec. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P: 
 

Zacevitev jarka na navedeni lokaciji je možna in smiselna.  
Občina Sodražica pri izvedbi zacevitve financira nabavo materiala za cevno kanalizacijo, peskolov na 
iztoku iz obstoječe kanalizacije in revizijski jašek na vtoku v obstoječo kanalizacijo, vključno s 
pokrovi, po računu izvajalca.  
Montažna dela in zasutje kanala izvede vlagatelj, ob predhodnem pregledu s strani strokovne službe 
upravljalca Komunala Ribnica d.o.o. 
 
 
14.5 Vloga za obnovo mostiča v naselju Zamostec 
Vlagatelj podaja vlogo za obnovo obstoječega cevnega propusta na vodotoku Grdodolščica na 
zemljišču parc. št. 1643/8 k. o. Zamostec.  
 
Razprava: Andrej Pogorelc, Anton Prijatelj. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P: 
 
Ureditev cevnega prepusta, kot je predlagano z vlogo, je možna in potrebna. 
Občinska uprava pripravi načrt rešitve. Objekt se nato uvrsti v načrt razvojnih programov v skladu s 
prioritetami.  
 
 
AD/15 Pobude in vprašanja svetnikov 

Franc Krže je povedal, da so po novem znaki z omejitvijo hitrosti v Petrincih, pri čemer so 
posamezne hiše izpadle iz te označbe omejitve. Krže predlaga, da se v celotnem naselju Petrinci 
da omejitev 40 km/h.   

Anton Prijatelj se je pozanimal o hidrantih oz. o dogovoru s Hydrovodom na tem področju. 
Pozanimal se je, ali se komasacija v Zamostcu že nakazuje oz. predlagal propagando, npr. v 
Suhorobarju. Opozoril se je, da se V Zamostcu pri gasilskem domu vozi po bankini in predlagal, da 
se vsaj za silo položi nekaj asfalta. Ob tem je povedal, da je bila ob obnovi gasilskega doma 
izklopljena javna razsvetljava, sedaj bi jo bilo ponovno potrebno to urediti. Predlagal je, da se 
nujne zadeve glede okolice uredijo še pred celovito ureditvijo okolice gasilskega doma v Zamostcu. 



Blaž Milavec je pojasnil, da je bila Hydrovodu predana naloga glede dogovora za ureditev področja 
hidrantov, ni pa še odgovora; o komasaciji so bile za Vinice, Zapotok, Zamostec že začete določene 
aktivnosti – predstavitve, nato zbiranje soglasij. Obrazložil je, da verjetno ne bo možno izvesti 
komasacije na celotnem območju, se bo pa izvedlo postopke na območjih, kjer bo soglasje 
doseženo. Pregledano bo sedanje stanje glede soglasij, nadaljevanje aktivnosti se predvideva za 
jesen, v najboljšem primeru pa bi se projekt izvajal v letu 2023. Glede ureditve okolice gasilskega 
doma je pojasnil, da je bila potrjena idejna zasnova Direkcije za vode, na podlagi tega se bo celovito 
uredila cesta, ki vodi tudi mimo gasilskega dom. Prav tako se bo uskladilo glede javne razsvetljave. 

Branko Arko je opozoril na naplavine na brežini pod slapom. Župan je pojasnil, da je bil 
pregled opravljen z rečnim nadzornikom, bomo ponovno opozorili na ta predel. 

Zvonko Janež se je pozanimal, ali je predviden obvoz skozi Globel v času zapore ceste skozi 
Žimarice. Župan je pojasnil, da je predvidena delna zapora ceste skozi Žimarice, brez obvoza. Če 
bo slučajno prišlo do popolne zapore, je predviden tovorni tranzitni promet preko Ljubljane.  

Karmen Kordiš je opozorila na problematiko mačk v Zavrtih, ki se koncentrirajo na eni 
lokaciji – v skednju. Župan je pojasnil, da gre za privatno poslopje, je pa bila o tem obveščena tudi 
inšpekcija. 
 
 

 
AD/16 Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
Župan je podal informacijo, da organizacijski odbor dela na Tržnem dnevu 2022. 
Seznanil je svetnike, da OIK Slovenije pripravlja prenos olimpijske plamenice po Sloveniji, v Sodražici 
26. 5. 2021. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:25 uri.  
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