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Številka: 900-1/18 
Datum: 17. 06. 2021  
 

Z A P I S N I K 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
17. 06. 2021, ob 18. uri, v sejni sobi gasilskega doma PGD Sodražica. 

 
Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec.  
 
Prisotni člani občinskega sveta:, Zvonko Janež, Evgen Zajc, Franc Krže, Branko Arko, Anton Prijatelj, 
Karmen Kordiš, Zdenka Lušin, Andrej Pogorelc, Ernest Pirnat 
 
Odsotni člani občinskega sveta: / 
 
Prisotni gostje: Jože Drobnič, predsednik Nadzornega odbora, Pavle Hočevar in Miran Mate, 
svetovalca pri ustanovitvi Rokodelske zadruge, Bojan Trdan, Komunala Ribnica d.o.o.  
 
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Darja Vetrih, Vinko Čampa, Blaž Kovačič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: / 
 
Župan Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil prisotnost vseh devetih občinskih svetnikov ter s 
tem  sklepčnost. Obrazložil je predlog dnevnega reda in, skladno z 31. členom Poslovnika Občinskega 
sveta, predlagal spremenjen dnevni red, tako da se točke, kjer so zunanji poročevalci, umesti na 
začetek seje, po obravnavi zapisnika. Svetniki niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 15. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje. 
2. Ustanovitev Rokodelske zadruge – seznanitev. 
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2020. 
4. Odlok o pokopališkem redu, 1. obravnava. 
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in 

Velike Lašče, 1. obravnava. 
6. Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega 

problema v občini Sodražica. 
7. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih 

nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica. 
8. Operativni program za odvajanje in čiščenje komunalnih voda. 
9. Sklep o določitvi višine cene programov vrtca. 
10. Opredelitev do pokrajinske zakonodaje. 
11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja. 
12. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. 
13. Pobude in vprašanja svetnikov. 
14. Razno. 
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AD/1 Obravnava zapisnika 15. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 14. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 22. 04. 2021. 

 
Svetniki na Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje niso imeli pripomb, podana je bila ugotovitev, 
da so svetnik s poročilom seznanjeni. 
 
 
AD/2 Ustanovitev Rokodelske zadruge – seznanitev 
Župan je uvodoma povedal, da je bila ideja o ustanovitvi poslovnega subjekta, ki bi bil dejavnik na 
področju ohranjanja in razvoja suhorobarstva, podana že leta 2017. Povedal je, da je bistvo 
povezovanje, drugje že prepoznano kot uspešno, kar se lahko udejanji z ustanovitvijo zadruge. Projekt 
je bil prijavljen na sredstva LAS za sofinanciranje, po večletnem postopku smo pogodbo uspešno 
podpisali in iniciativna skupina je aktivno pristopila postopkom, potrebnim za ustanavljanje. Predstavil 
je oba zunanja sodelavca, Pavleta Hočevarja in Mirana Mateta, ki sodelujeta kot svetovalca pri 
ustanovitvi in zagonu zadruge. Povedal je, da je pred vrati ustanovni občni zbor. 
Pavel Hočevar je obrazložil, da je bil narejen seznam 180 izdelovalcev suhe robe, iz celotnega območja 
LAS, med njimi 50 iz občine Sodražica. Izpostavil je, da je namen zadruge ohranjati in razvijati lastne 
izdelke, prodajati za vrednost, ki jim pritiče. Namen je dodana vrednost, cilj je povezati izdelovalce, 
oblikovalce, dobavitelje surovin ter jim pomagati pri skupnem nastopu na trgu. Obrazložil je, zakaj 
zadruga in ne kakšna druga oblika podjetja. Povedal je, da se bo na trg stopilo tudi z drugimi izdelki, 
ne samo strogo suhorobarskimi. Namen je tudi pritegniti mlade, ki tudi kažejo zainteresiranost za 
sodelovanje. Namen je tudi aplicirati na proizvajalce, kar je bilo doseženega do sedaj, od NPK 
suhorobar do geografske označbe in rokodelskega centra v Ribnici. Na kratko je predstavil gozdno-
lesno verigo ter festival lesa, ki nastajata oz. vzporedno razvijata svoje delovanje na področju lesa. 
Miran Mate je povedal, da se zadrugi dodaja socialno podjetništvo. Povedal je, da se poleg tradicije 
izpostavlja tudi inovativnost. Predstavil je aktivnosti, ki so bile že opravljene in katere so v teku. 
Povedal je da se zadruga ustanavlja 1.7.2021, zagon pa se načrtuje za konec septembra oz. začetek 
oktobra, vključno z delovanjem spletne strani s spletno trgovino. Izpostavil je, katero območje naj bi 
zadruga pokrivala. 
Župan je dodatno pojasnil, da se občina ne bo včlanila med ustanovitelje, da se da prosto pot 
rokodelcem, da ne bo kakršnih koli pomislekov, da se občina želi vpletati. Povedal je, da pa bi občina 
lahko projektno sodelovala z rokodelsko zadrugo, kot npr. TIC, pošta,… Pojasnil je tudi, da ne gre za 
konkurenco obstoječim zdomarjem oz. suhorobarjem, saj je dela na tem področju za vse dovolj.  
Andrej Pogorelc, kot pobudnik premikov na tem področju, je izrazil mnenje, da zadruga pomeni veliko 
prednost za suhorobarstvo in dodal, da verjame, da bo zadruga uspešno delovala. 
Hočevar je povedal, da v lesni verigi že teče tudi konkretno delo, saj dva izdelovalca iz Sodražice že 
izdelujeta izdelke po naročilu Festivala lesa (igrače Nika Kralja, oprema poslovnega prostora).  
Pogorelc je dodal, da je bilo na začetku pri proizvajalcih kar nekaj skepse, da pa bodo vrata za vse tudi 
nadalje po ustanovitvi odprta. 
Razprava: Zvone Janež je izrazil upanje, da bo Zadruga uspešna. Pričakuje, da razvoj prihaja »od spodaj 
navzgor«. Miran Mate in Blaž Milavec sta izpostavil je, da se bo dejanska uspešnost pokazala v obdobju 
petih let; da je občina v tem projektu le iniciator in podporni člen, ne bomo pa partner v zadrugi. Anton 
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Prijatelj se je pozanimal, kako zadruga zaposluje oz. na kakšen način je zamišljeno delovanje. Hočevar 
je pojasnil glede zaposlitev, strukturo zadruge, vire financiranja (projektno sodelovanje z Občino, 
kandidiranje na sredstva EU, dolgoročno pa iz poslovanja). Razpravljala sta še Branko Arko in Darja 
Vetrih. 
 
Med predstavitvijo, ob 18.25, se je seji pridružil Bojan Trdan. 
 
Miran Mate in Pavle Hočevar sta po predstavitvi in razpravi zapustila sejo, ob 18.54. uri 
 
 
 AD/3 Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2020 
Jože Drobnič je predstavil poročilo Nadzornega odbora. Povedal je, kaj je namen pregleda delovanja 
občine, da se s tem ustvarja zaupanje ter da se deluje zakonito. Povedal je, da je letos NO posebno 
pozornost namenil nadzoru nad opravljenim delom zunanjih izvajalcev, ki ga Občina naroča s 
pogodbami oz. naročilnicami. Predstavil je smernice, naj bi se pri delu, kateremu se namenja več 
sredstev, redno tudi opravljal nadzor, pri čemer je Nadzorni odbor podal določena priporočila. Dodal 
je, da pa sicer Nadzorni odbor ni zaznal kakšnih večjih nepravilnosti, še manj pa škodljiva in kazniva 
dejanja poslovanja. 
Župan je pohvalil korektno sodelovanje z Nadzornim odborom. Pojasnil je, da se dejansko ne opravlja 
nadzor nad rednim delom zunanjih izvajalcev (npr. redno vzdrževanje vodovoda) oz. se ne evidentira 
tovrstnega nadzora, četudi se nadzor opravi. Se pa seveda opravlja nadzor pri vseh investicijskih delih. 
Razprava: Blaž Milavec, Jože Drobnič. 
 
Po obravnavi je Jože Drobnič zapustil sejo, ob 19.15. uri. 
 
 
AD/4 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica, 1. obravnava 
Bojan Trdan je predstavil vsebino Odloka in razloge za sprejem. Pojasnil je spremembe glede na 
trenutno veljavne akte na področju pokopališke dejavnosti. Povedal je, da odlok na novo opredeljuje 
upravljavce pokopališč, raztros pepela, definira osnovni obseg pogreba, določa prostor ob naravnih 
nesrečah, epidemijah itd.  
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali Odlok, so predstavili sklepe, ki so bili sprejeti na sejah, 
in sicer sklep Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je predstavila Karmen Kordiš, 
sklep Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Franc Krže ter sklep Statutarno pravne 
komisije Branko Arko. 
 
Razprava: Andrej Pogorelc in Bojan Trdan sta razpravljala o konceptu odloka ter vsebinskih razlikah 
besedila v sosednjih občinah. Vinko Čampa je opozoril, da je bila na odborih podana pobuda, da se 
umakne besedilo, ki se nanaša na roke za ureditev prostora za raztros pepela. Anton Prijatelj se je 
pozanimal o možnostih grobnice, o odstopanjih dimenzij posameznih grobov. Pojasnilo je podal Trdan, 
da se odstopanja tolerira le pri obstoječih grobovih. Karmen Kordiš se je pozanimala glede dikcije 
prehodnih določb, ki se nanašajo na pogodbena razmerja. Pogorelc se je pozanimal, ali se razmišlja o 
e-žalni knjigi. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica 
v 1. obravnavi. 
 
Po obravnavi je Boja Trdan zapustil sejo, ob 19.35. uri 
 
 
AD/5 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in 
Velike Lašče - 1. obravnava  
Uvodne besede je podal župan Blaž Milavec. Obrazložitve novega odloka in razloge za sprejem je 
podala Darja Vetrih. Obrazložila je spremembe glede na obstoječe stanje ter zakonodajo, ki določa 
sofinanciranje (obseg in pogoje). Župan je dodal, da je predvideno, da se bo posamezne naloge 
dopolnjevalo in ustanavljalo postopoma, glede na interese občin ustanoviteljic. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali Odlok, 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. 
 
Razprave ni bilo. 
Župan je dal na glasovanje Odlok in soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin 
Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče v prvi obravnavi. 
 
 
AD/6 Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega 
problema v občini Sodražica 
Obrazložitve je podal župan Blaž Milavec. Povedal je, da so bila sredstva zagotovljena s proračunom, 
da pa je pravilnik osnova, na podlagi katerega se objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev. 
Povedal je, da gre za enkratno denarno pomoč za mlade za reševanje prvega stanovanjskega 
problema. Pojasnil je tudi okoliščine, ki so vodile do priprave tega ukrepa in kakšni so pričakovani 
učinki. Dodal je, da gre za simbolni znesek, vendar primerljiv z občinami, ki so podobne ukrepe že 
sprejele. Izpostavil je glavne cilje – denarna in moralna podpora, ohranjanje domače mladine v 
našem okolju, posebna pozornost družinam z invalidi oz. več otroci. Predstavil je koncept pozitivne 
diskriminacije na višino financiranja po območjih občine. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali Pravilnik, 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 Odbora za 
družbene dejavnosti Evgen Zajc, sklep Statutarno pravne komisije pa Branko Arko. 
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Razprava: Zvonko Janež, Vinko Čampa, Blaž Milavec. Razprava je tekla o možnosti gradnje v Travni gori 
oz. najema za reševanje prvega stanovanjskega problema v naselju Travna gora. Ernest Pirnat je 
izpostavil nekaj odprtih vprašanj, ki tudi vplivajo na reševanje stanovanjskega problema.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Sprejme se Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega 
problema v občini Sodražica. 
 
 
AD/7 Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih 
nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica  
 
Župan je pojasnil, da so se ta sredstva do sedaj že dodeljevala, vendar se je vloge obravnavalo 
individualno. Pojasnil je, da se s tem pravilnikom ureja in definira področje enkratne denarne pomoči 
pri odpravi posledic ob nesreči, in sicer na način, da sta za vse vlagatelje postopek in obravnava enaka. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali Pravilnik, 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 Zvone Janež, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Anton Prijatelj, Franc Krže. Razprava je bila, 
ali bi bilo upravičeno in smiselno zavzeti različno obravnavo do tistih, ki imajo nepremičnino 
zavarovano oz. so bolje situirani. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in 
drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica. 
 
 
AD/8 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine 
Sodražica – novelacija 2021  
Operativni program, spremembe glede na obstoječe stanje ter predloge rešitve je pojasnil Blaž 
Kovačič. Pojasnil je tudi termin »agromelioracije« in jih tudi opisal. Opisal je tudi rešitve izven 
agromelioracij, kakšni so roki za opremljanje, ki pa so prehodne narave in se spreminjajo na ravni 
države. Opisal je tudi finančne posledice. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali Operativni program, 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. 
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Razprava: Anton Prijatelj, Blaž Kovačič, Blaž Milavec. Razprava je tekla o rokih, ali so zavezujoči, ali gre 
le za usmeritve. Franc Krže se je pozanimal, glede deleža sofinanciranja čistilne naprave oz. črpanjem 
sofinancerskih sredstev.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Sprejme se Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine 
Sodražica – novelacija 2021. 
 
 
AD/9 Sklep o določitvi višine cene programov vrtca 
Obrazložitve je podala Darja Vetrih. Povedala je, da je sprememba cene nujna, da pa je pri oblikovanju 
cen od 1.9.2021 dalje še precej neznank, saj se oddelki še oblikujejo, cena pa je odvisna tudi od št. 
oddelkov oz. števila otrok v oddelkih. Obrazložila je, da je izračun, ki ga je podala šola, višji, da pa je 
šola seznanjena s predlogom, ki ga svetnikom podaja Občina in temu tudi ne nasprotuje. Novo ceno 
bodo v šoli ponovno preverili v jeseni in po potrebi podali nov predlog. 
 
Predsedniki delovnih teles, ki so obravnavali Sklep, 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. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Blaž Milavec, Ernest Pirnat, Zvonko Janež, Evgen Zajc, Karmen Kordiš, 
Franc Krže, Darja Vetrih. Razprava je tekla o velikosti oddelkov in vplivu na ceno ter primerljivosti s 
sosednjimi občinami. Izpostavljana je bila tudi višina cene in kvalitete prehrane. Predlagano je bilo, da 
se pridobi natančnejši izračun cene, da se preveri upravičenost poletnih rezervacij ter se pripravi 
analiza stanja. Podan je bil predlog, da se na naslednji sejo oz. ob naslednji obravnavi cene povabi 
predstavnike šole, da pojasnijo posamezna vprašanja.. 
Z osmimi glasovi ZA (eden vzdržan) je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 
Občinski svet občine Sodražica sprejme Sklep o določitvi višine cene programov vrtca v predlagani 
obliki. 
 
 
AD/10 Opredelitev do pokrajinske zakonodaje 
Župan je pojasnil ozadje sprejemanja pokrajinske zakonodaje. Pojasnil je zgodovino dogajanja okoli te 
materije ter na kratko predstavil predlog – območja. Predstavil je tudi svoje stališče. 
Andrej Pogorelc, predsednik Odbora za razvojne programe, je obrazložil stališče Odbora za razvojne 
programe in predlog sklepa ter izhodišča, ki so vodila k oblikovanju predlaganega sklepa. 
 
Razprava: Ernest Pirnat je dodal, da verjetno ni za pričakovati ustanovitev nove regije. Pojasnil je tudi 
svoje mnenje, ki se iz zgodovinskih vzgibov nagiba bolj proti Dolenjski. Razpravljali so še Evgen Zajc, 
Zvone Janež, Franc Krže, Anton Prijatelj, Zdenka Lušin, Karmen Kordiš, Branko Arko.  
S sedmimi glasovi ZA in dvema vzdržanima je bil sprejet naslednji 
 



 7 

S K L E P : 
 

- Ureditev pokrajin naj izhaja prvenstveno iz decentralizacije države, manj iz prenosa nalog z občin, 
v čim večji meri naj se zagotovi zadosten vpliv obrobnih območij in manjših občin, da ne pride do 
regionalnih centralizacij. Predlaga se daljši mandat (5 let). 

- V kolikor je mogoča samo delitev na toliko pokrajin (ne manjše število, npr. 5 – 7), menimo, da 
je predlagana Osrednjeslovenska pokrajina nesorazmerna (prevelika) v primerjavi z ostalimi, 
zato predlagamo delitev na dva dela, tako, da bi se južni del od Ljubljane preoblikoval v 
samostojno pokrajino. Če to ne bo mogoče, predlagamo priključitev k dolenjski pokrajini, kjer bi 
lažje uresničevali svoje razvojne interese. 

 
 
AD/11  Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 
Vinko Čampa je pojasnil kaj v naravi predstavljata navedeni nepremičnini, ki sta v predlogu Sklepa. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011 in 191/2020), 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 16. redni seji dne 17. 06. 2021 na predlog župana sprejel 
naslednji 
 

Sklep  o dopolnitvi Sklepa 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 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 2021 
 

2. člen 
V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica se dodajo naslednja zemljišča:  
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 1532/5, k.o. 1619-Sodražica 12 m2 192,00 EUR 

2. 1532/7, k.o. 1619-Sodražica 16 m2 256,00 EUR 

 SKUPAJ  448,00 EUR 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del 
proračuna Občine Sodražica za leto 2021. 
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Številka: 478-27/19      Župan Občine Sodražica 
Datum: 18. 6. 2021         Mag. Blaž Milavec 
 
AD/12  Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem  
 

1. Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 733/69 k.o. 1620-Žimarice  
Vinko Čampa je pojasnil vlogo in predlog sklepa, župan je obrazložitev dopolnil. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

– Zemljišče parc. št. 733/69 k.o. 1620-Žimarice se geodetsko odmeri in po ceni primerljivih 
nepremičnin po zakonu o kmetijskih zemljiščih odproda. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z 
odkupom zemljišča (strošek geodetske odmere, davka, notarsko overitev in strošek vpisa v 
zemljiško knjigo).  

– Na novonastalem zemljišču se vpiše služnostna pravica vzdrževanja, popravil in rekonstrukcije 
infrastrukturnega objekta - regionalnega vodovoda, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter 
neovirano uporabo in nadzorom objekta, kot ga določa idejni projekt št. 40-1593-00-2011 (junij 
2011), projektanta Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana. 

 
 

2. Vloga za odkup zemljišča parc. št. 854 k.o. 1620-Žimarice  
Vlogo in predlog sklepa je pojasnil Vinko Čampa.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Zemljišče parc. št. 2087/2 k.o. 1620-Žimarice se geodetsko odmeri in po izvzemu iz javnega dobra, 
po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, z neposredno pogodbo odproda. Vlagatelj nosi vse stroške 
v zvezi z odkupom zemljišča (strošek geodetske odmere, davka, notarsko overitev in strošek vpisa v 
zemljiško knjigo).  
 
 

3. Vloga za najem zemljišča parc. št. 1815/3 k.o. 1619-Sodražica  
Vlogo in predlog sklepa je pojasnil Vinko Čampa.  
Razprava: Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Zemljišče parc. št. 1815/3 k.o. 1619-Sodražica se odda v najem za obdobje 10 let. 
 
 

4. Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 3195/4 k.o. 1619-Sodražica za zemljišče parc. št. 
2608/12 k.o. 1619-Sodražica 
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Vlogo in predlog sklepa je pojasnil Vinko Čampa. Župan je izrazil pomislek, kaj so cene primerljive 
površine, saj se bodo tovrstna vprašanja še pojavljala. Predlaga, da se cena preveri s cenitvijo. 
 
Razprava: Karmen Kordiš, Vinko Čampa, Blaž Milavec, Blaž Kovačič, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Zemljišče parc. št. 2608/12, k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko odmeri za morebitno potrebno 
razširitev križišča. Po odmeri se novonastalo zemljišče na podlagi uradne cenitve zamenja za 
zemljišče parc. št. 3195/4 k.o. 1619-Sodražica, z doplačilom razlike. Vlagatelj in Občina Sodražica 
nosita stroške notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo.  
 
 

5. Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 1894/27, parc. št. 1894/9 in parc. št. 1894/16, vse k.o. 
1614-Slemena - Geonep d.o.o. 

Vinko Čampa je v pojasnil tri vloge GEONEP d.o.o. za odprodajo zemljišč, ki so bile podane po istem 
principu. 
 
Razprava: Vinko Čampa, Branko Arko, Blaž Milavec, Karmen Kordiš 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Odkup zemljišč parc. št. 1894/27, parc. št. 1894/9 in parc. št. 1894/16, vse k.o. 1614-Slemena, se 
uvrsti v plan odkupov zemljišč. 
 
 

6. Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 2548/7, k.o. 1619-Sodražica - Geonep d.o.o. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Odkup zemljišča parc. št. 2548/7 k.o. 1619-Sodražica, se uvrsti v plan odkupov zemljišč. 

 
 

7. Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 1894/5, k.o. 1614-Slemena - Geonep d.o.o. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Odkup zemljišča parc. št. 1894/5 k.o.1614-Slemena, se uvrsti v plan odkupov zemljišč. 

 

AD/13 Pobude in vprašanja svetnikov 
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Občinski svetniki so bili skupaj z vabilom zaprošeni, da svoje pobude in vprašanja posredujejo v pisni 
obliki, in sicer do torka, 15. 6. 2021. 
Po e-pošti je Zdenka Lušin, 14. 6. 2021, posredovala vprašanja glede terminov in lokacije odvzema 
brisov v postopkih hitrega testiranja oseb za COVID 19. Predlaga popoldanski termin ter več 
odvzemnih mest. Župan je pojasnil, da bomo za odgovor zaprosili direktorja Zdravstvenega doma. 
Po e-pošti je Anton Prijatelj, 15. 6. 2021, posredoval vprašanja glede umirjanja prometa in prometni 
varnosti, predvsem iz smeri Zamostec in Žimarice, kjer je predlagal, da se namesti tabla s prikazom 
trenutne hitrosti. Župan je pojasnil, da se na preventivi dela, da dobivamo res veliko pobud, kam je še 
potrebno postaviti radar. Prijatelj se je tudi pozanimal glede ureditve centra Zamostec, kakšen je plan. 
Župan je povedal, da je za vodovod Sodražica II projekt izveden, da se pripravlja projekt kanalizacije, 
da pa naj se imenuje odbor, ki bo konkretno opredelil želje za ureditev centra in jih bo potem 
projektant zrisal. 
Karmen Kordiš je v razpravi opozorila na nepreglednost križišča Zavrti in CNO. Blaž Kovačič je pojasnil, 
da je na tem mestu predvideno ogledalo. 
 
 
AD/14 Razno 
Anton Prijatelj je vprašal, ali bi bilo možno dnevni red že v štartu zastaviti tako, da ga ne bi vedno znova 
popravljali na seji. Odgovor je podal župan. 
Karmen Kordiš je vprašala, v kakšni fazi so postopki okoli vloge za odkup MEH. Župan je povedal, da je 
zadeva v teku. 
 
Župan je svetnike povabil na naslednje dogodke: 

- 19. 06. 2021, ob 19. uri - Praznovanje dneva državnosti ter 30. obletnice razglasitve 
samostojnosti in obrambe samostojne Republike Slovenije,  

- 24. 07. 2021 ob 20. uri – Magdalenin večer, 
- Razstava Draga Koširja „To je moj les“, 
- Razstava „Naši spomini na osamosvojitev“. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22:30 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 


