
 

 

 
 
 
 
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 30. 09. 2021  
 
 
 

Z A P I S N I K 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
ki je bila v četrtek, 30. 9. 2021, ob 19. uri, v dvorani 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: Branko Arko 
 
Prisotni gostje: 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 osmih članov občinskega sveta ter s 
tem  sklepčnost. Župan je skladno z 31. členom Poslovnika Občinskega sveta predlagal in obrazložil 
razširitev dnevnega reda s Sklepom o umiku obvoznic iz predloga SD OPN 2 Sodražica. Svetniki niso 
imeli pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Obravnava zapisnika 16. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje 
2. Odlok o pokopališkem redu, 2. obravnava. 
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica 

in Velike Lašče, 2. obravnava. 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2021. 
5. Sklep o umiku obvoznic iz predloga SD OPN 2 Sodražica 
6. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2021. 
7. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ribnica. 
8. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
9. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja. 
10. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
11. Pobude in vprašanja svetnikov.* 
12. Razno. 
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AD/1 Obravnava zapisnika 16. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 16. redne seje. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 17. 06. 2021. 

 
Svetniki na Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje niso imeli pripomb, podana je bila ugotovitev, 
da so svetnik s poročilom seznanjeni. 
 
 
AD/2 Odlok o pokopališkem redu, 2. obravnava 
Župan je uvodoma povedal, da je bil Odlok podrobneje obrazložen v 1. obravnavi. Bojan Trdan je 
pojasnil edino spremembo za 2. obravnavo odloka, in sicer v 67. členu Odloka, ki govori o prostoru za 
raztros pepela, kar je bila tudi pripomba iz 1. obravnave.  
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je podal Franc Krže, predlog 
Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podala Karmen Kordiš, predlog Statutarno 
pravne komisije pa Zdenka Lušin. 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica v 
2. obravnavi. 
 
 
Po obravnavi 2. točke je Bojan Trdan zapustil sejo, ob 19.15 uri 
 
 
 AD/3 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, 
Sodražica in Velike Lašče, 2. obravnava 
Darja Vetrih je podala obrazložitve in spremembe glede na 1. obravnavo. Obrazložila je, da gre 
pretežno za nomotehnične popravke oz. preciznejšo določbo glede odgovornosti posamezne občine 
za škodo, ki bi jo s svojim ravnanjem povzročil zaposleni v  SOU.  Povedala je, da je besedilo usklajeno 
na nivoju vseh občin ustanoviteljic in se v istem besedilu obravnava na občinskih svetih vseh občin 
ustanoviteljic. 
Predlog Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podala Karmen Kordiš, predlog 
Statutarno pravne komisije pa Zdenka Lušin. 
 
Razprave ni bilo. 
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 drugi obravnavi. 
 
 
AD/4 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2021 
Župan je obrazložil realizacijo 1. polletja. Obrazložil je realizacijo na prihodkovni in na odhodkovni 
strani ter kako je z realizacijo projektov. Podrobneje je obrazložil projekt, s katerim se ureja vodovod 
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Zamostec in je del širšega projekta, katerega nosilka je s svojo investicijo Občina Kočevje, sodeluje pa 
tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Obrazložil je projekt Podklanec, povedal, da je prišlo v letošnjem 
letu na gradbenih projektih do bistvenega povišanja cen, do težav pri izboru izvajalcev, saj so 
prezasedeni, pa tudi do zamud pri izvajanju (konkretno Žimarice), ki so posledice kadrovskega 
primanjkljaja. 
Predlog Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je podala Karmen Kordiš. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Blaž Milavec, Vinko Čampa in Zvonko Janež. Razprava je tekla o tem, 
da naj se o zamudi pri izvedbi projekta v Zamostcu javnost obvesti v občinskem glasilu ter o izvedbi 
projekta ceste v Podklancu. 
Župan je po koncu razprave podal ugotovitev, da je Občinski svet s tem seznanjen s Poročilom. 
 
 
AD/5 Sklep o umiku obvoznic iz predloga SD OPN 2 Sodražica 
Župan Blaž Milavec je obrazložil zgodovino priprav na umestitev obvoznice v OPN. Povedal je, da je bil 
že leta 2011 na javni razgrnitvi podan predlog koridorja obvoznice, precej podoben sedanjemu. 
Obrazložil je, da je sedanji predlog optimalen iz vidika ohranjanja kmetijskih površin ter za ohranjanje 
dosedanje poselitve, s tem pa za razbremenitev jedra kraja. Obrazložil je, zakaj v vmesnem času ni bilo 
predstavljenih več variant obvoznice, in sicer je šele slednja tista, da so bila uspešno pridobljena vsa 
potrebna soglasja soglasodajalcev. Obrazložil je, da je umestitev obvoznice omejena s kmetijskim 
območjem, območjem poplavnosti in z Naturo 2000. Povedal je, da je bila v obdobju od 20. 08. 2021 
do 20. 09. 2021 izvedena javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka drugih 
sprememba in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2 Sodražica). V roku je bilo 
podanih več pripomb, ki so se nanašale na umestitev južne in severne obvoznice Sodražica. Iz podanih 
pripomb izhaja, da podajatelji pripomb nasprotujejo umestitvi obeh obvoznic kot je predlagano. 
Namen javne obravnave je pridobiti odziv javnosti ter, kolikor je mogoče in smiselno, ta odziv tudi 
upoštevati, zato nadaljevanje postopka sprejema SD OPN 2 v predlagani obliki ni primerno. Dodal pa 
je, da predlagani sklep ne pomeni, da odstopamo od umestitvi obvoznic, ampak le umikamo 
predlagane rešitve umestitve v okviru sprejema SD OPN 2. Sam ocenjuje, da je pot do izgradnje 
obvoznice, ne glede na sedanjo neumestitev, še zelo dolga, zato ni potrebe po hitenju. Vendar pa 
zaradi vse večje preobremenjenosti strnjenega dela poselitve v središču in s tem upoštevanja tudi 
legitimnih interesov tega dela prebivalstva po razbremenitvi ter sodobnega trenda preusmeritve 
tranzitnega prometa iz jeder naselij, ostaja obvoznica dolgoročno v načrtu. Zato je ključno varovati 
potencialni prostor kot koridor pred pozidavo, kar je bil tudi ključni namen že v tem postopku. Zaradi 
zahtevnosti in kompleksnosti bi bilo primernejše umestitev obvoznic v prostor izvesti v posebnem 
postopku OPN ali DLN v prihodnosti, pri čemer bo potrebno upoštevati tudi konstruktivne predloge 
javnosti. Izpostavil je, da pred občino ostaja izziv, kako pričakovanja prebivalcev uskladiti s pogoji in 
ukrepi, ki veljajo za širna varovana območja okoli Sodražice. 
 
Razprava: Andrej Pogorelc je povedal, da so zahteve po obvoznici že stare in upravičene, saj gre sedaj 
glavni tranzitni promet povsem skozi središče, tudi mimo vrtca in šole. Dodal je, da je umestitev južne 
obvoznice v prostorske akte nujno potrebna, gledati je treba v prihodnost, se pa strinja, da se pregleda 
možnosti, kako jo čim bolj umakniti od hiš, ki so v neposredni bližini trase. Izrazil je mnenje, da so 
možnosti za severno obvoznico širše in vredne ponovne obravnave. Karmen Kordiš se je strinjala, da 
obvoznica mora biti ter da naj se njena umestitev nadaljuje v novem, ločenem postopku. Zvone Janež 
se je pozanimal o časovnici za nadaljevanje postopkov umestitve obvoznice. Župan je povedal, da so 
bili določeni predlogi vredni premisleka in preučitve, da bo potrebno seznaniti vpletene, kakšne so 
možnosti. Obrazložil je tudi, kakšni bi bili nadaljnji postopki za umeščanje oz. nadaljevanje postopka 
umeščanja. 
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Andrej Pogorelc je predlagal, da se sklep dopolni z navedbo, da se vprašanje obvoznic rešuje z novim, 
samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev OPN. 
Župan je dal predlog na glasovanje in svetniki so soglasno podprli predlog, da se predlagani sklep 
dopolni z navedbo, da se vprašanje obvoznic rešuje z novim, samostojnim postopkom sprememb in 
dopolnitev OPN.  
 
Nato je župan dal na glasovanje celoten sklep in soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 

1. Iz Dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD 
OPN2 Sodražica) se izvzameta južna in severna obvoznica, ki naj bi potekali na območju z 
oznakami Op 600, Op 601, Op 602, Op 603, Op 604, Op 605, Op 606 in Op 607. 

2. Vprašanje obvoznic se rešuje z novim, samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev OPN. 
 
 
AD/6 Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2021 
Obrazložitve je podal Zvonko Janež, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Povedal je, da je Komisija objavila razpis za zbiranje predlogov, skladno z Odlokom o 
občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica, ter obrazložil, da so prispeli trije predlogi za 
priznanje občine Sodražica, en predlog za naziv častni občan in en predlog za zlato plaketo občine 
Sodražica. Povedal je, kdo so predlagatelji ter koga predlagajo. Podal je predlog sklepa Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razpravljali so Karmen Kordiš, Zvone Janež, Blaž Milavec, Anton Prijatelj, Darja Vetrih, Franc Krže, 
Ernest Pirnat. Razprava je tekla o podelitvi dodatnega priznanja Občine Sodražica, in sicer Šedržankam, 
o tem, da je bil predlog podan v letu 2020, po besedah Prijatelja že drugič. Razpravljali so tudi o tem, 
da do sedaj ni bila praksa, da se predlog za priznanja razširja na sami seji, saj je bil tak predlog tudi že 
podan v preteklosti. Povedano je bilo, da je bil rok za podajo predlogov dolg več kot dva meseca. 
 
Karmen Kordiš je predlagala, da se ločeno glasuje o priznanjih Občine Sodražica. 
 
Župan je dal predlog o ločenem glasovanju za priznanja Občine Sodražica na glasovanje.  
S sedmimi glasovi za in enim vzdržanim je bil sprejet sklep, da se o priznanjih Občine Sodražica glasuje 
ločeno od ostalih dveh priznanj. 
 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o podelitvi Priznanj Občine Sodražica. 
S sedmimi glasovi ZA, enim vzdržanimi in nič glasovi proti je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 

V letu 2021 se podeli Priznanja Občine Sodražica: 
• Barbari Hočevar, Zapotok 30 a, za pogumno soočanje z življenjsko usodo, s čemer odstira 

prave vrednote življenja ter je svetel zgled odgovorne in delovne mame samohranilke. 
• Renati Troha, Zamostec 68, za zagnano prostovoljno delo v Prostovoljnem gasilskem 

društvu Zamostec, še posebno pri obnovi gasilskega doma. 
•  Janu Knavsu, Na pesek 30, Sodražica, za večletno delovanje v Kresnički in na Oratoriju ter 

prizadevno delo v župnijski skupnosti. 
   
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa o podelitvi priznanj Zlata plaketa Občine Sodražica in Častni 
občan Občine Sodražica. 
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Soglasno je bil sprejet naslednji 
S K L E P : 

 
Zlato plaketo Občine Sodražica za leto 2021 se podeli Branetu Koširju, Prvomajska cesta 22, 
Sodražica za izjemno in požrtvovalno 40 letno dobo organista in zborovodja v domači župnijski 
cerkvi. 
 
Podeli se naziv Častni občan občine Sodražica Jožetu Košmrlju, Zavrti 10, Sodražica, za življenjsko 
ustvarjalno delo na področju glasbe, kot član in vodja Tamburaškega orkestra Sodražica, in na 
področju športa, kot dolgoletni predsednik Balinarskega kluba Sodražica, ki je s svojim delovanjem 
in dosežki tako na glasbenem kot športnem področju prispeval k ugledu in uveljavljanju Občine 
Sodražica. 
 
 
AD/7 Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ribnica 
Zvonko Janež je pojasnil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Povedal je, da 
je KMVVI objavila javni poziv za posredovanje predlogov za člana v svetu zavoda ZD Ribnica, vendar 
podan ni bil noben predlog. Obrazložil je, da KMVVI predlaga za članico v svetu zavoda Darjo Vetrih, ki 
je že sedaj članica sveta zavoda, dela na tem področju v okviru svojih nalog že več kot 20 let in pozna 
delovanje zavoda, sočasno pa je pripravljena zastopati interese Občine Sodražica. 
 
Razpravljala sta Anton Prijatelj in Darja Vetrih. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Za predstavnico Občine Sodražica se v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Ribnica za naslednje 
mandatno obdobje imenuje Darjo Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica. 
 
 
AD/8 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
Predsednik Odbora Franc Krže je pojasnil, katere pobude in vloge je obravnaval Odbor in podal 
predloge sklepov Odbora. 
 
8/1 Pobuda za ustanovitev javne poti do Globel 28 (vloga Drobnič) 
Vinko Čampa je natančneje obrazložil pobudo. 
Razpravljali so Zvonko Janež, Vinko Čampa, Blaž Milavec in Andrej Pogorelc. Razprava je tekla o tem, 
kje dejansko javna pot poteka in ali se upošteva za javno pot tudi vlagateljev delež. 
Ugotovljeno je bilo, da je potrebno najprej razrešiti predhodna vprašanja, glede same trase, 
obračališča in tudi glede pravnega statusa.  
Obravnava vloge se preloži na naslednjo sejo. 
 
 
8/2 Vloga za izdajo soglasja k gradnji kozolca (vloga Pirnat, Sodražica) 
 
Ernest Pirnat se je kot podajatelj vloge izločil iz obravnave in tudi zapustil sejo ob 20.49 uri. Navzočih 
je bilo sedem članov občinskega sveta. 
 
Vinko Čampa je podrobneje obrazložil vlogo. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno, s sedmimi glasovi prisotnih članov, je bil sprejet naslednji 
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S K L E P : 
 

1. K načrtovani gradnji Kmetijskega objekta na EUP So 26. ppn. se poda soglasje. 
2. Za potrebe projektiranja se določi, da veljajo določila SK – Površine podeželskega naselja, 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). 

 
Ernest Pirnat se je vrnil na sejo k obravnavi 8. točke, ob 20.52 uri. 
 
 
8/3 Vloga za asfaltiranje in postavitev ograje (vloga Mihelič, Globel) 
Natančneje je vlogo obrazložil Blaž Kovačič. 
Razpravljala sta Andrej Pogorelc in Blaž Kovačič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

1. Občina uredi asfaltirano dostopno cesto od javne poti skozi vas, do hiše Globel 19, do meje 
javnega dobra, v širini 3,0 m.  

2. Občina Sodražica daje soglasje za asfaltiranje preostanka površin javnega dobra na območju. 
3. Po predlogu občinske uprave naj se postavi jeklena varovalna ograja ob potoku. 

 
 
8/4 Vloga za sofinanciranje asfaltiranja (vloga Gornik, Žimarice) 
Obrazložitev vloge in predlog sklepa je podal Franc Krže. 
Razpravljala sta Blaž Milavec, Blaž Kovačič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
  
Občina Sodražica naj v sklopu projekta Pločnik Žimarice uredi financiranje razlike površine 
asfaltiranja do stanovanjske hiše Žimarice 24.  
 
 
8/5 Vloga za ureditev dovoza (vloga Drobnič, Slemenska cesta) 
Vlogo je obrazložil Franc Krže. Natančneje je vlogo obrazložil Blaž Kovačič. 
Razpravljala sta Blaž Milavec, Blaž Kovačič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
  
Občinska uprava naj poišče tehnično rešitev za ureditev dovoza in izdela oceno stroškov. 
 
 
8/6 Vloga za sofinanciranje zacevitve meteornega jarka (vloga Perušek, Žimarice) 
Vlogo je obrazložil Franc Krže. Natančneje je vlogo obrazložil Blaž Kovačič. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
  
1. Občina Sodražica financira cevi in ves potreben material za izvedbo jaškov od konca novega 

prepusta čez državno cesto, do parcelne meje med zemljiščema 314/1 in 315, obe k.o. Žimarice.  
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2. Na zemljišču parc. št. 314/1, k.o. Žimarice, se vpiše služnost vzdrževanja, popravil in 
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta – meteornega kanala, vključno z ustreznimi dovozi in 
dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta. 

 
 
Župan je po dveh urah seje, ob 21.05, vprašal svetnike za mnenje, ali se naredi odmor. Svetniki so 
predlagali nadaljevanje seje. 
 
 
AD/9 Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 
Obrazložitve je podal Vinko Čampa.  
Razprava: Anton Prijatelj, Vinko Čampa. 
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 17. redni seji, dne 30. 09. 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. 433, k.o. 1620-Žimarice 642 m2 10.272,00 EUR 
2. *212, k.o. 1620-Žimarice 60 m2 960,00 EUR 
3. 699/3, k.o. 1620-Žimarice 2087 m2 2.921,80 EUR 
4. 1505/10, k.o. 1619-Sodražica 2 m2 32,00 EUR 
5. 1510/5, k.o. 1619-Sodražica 4 m2 64,00 EUR 
6. 1493/12, k.o. 1619-Sodražica 5 m2 80,00 EUR 
 SKUPAJ  14.329,80 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. 
 
Številka: 478-27/19 
Datum: 01. 10. 2021       Župan Občine Sodražica 
              Mag. Blaž Milavec  
 



 

 8

AD/10 Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Predsednik Komisije, Vinko Čampa je obrazložil naslednje vloge: 
 
10/1 Odškodnina lastnikom zemljišč na podlagi 85. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09, 
109/10 - ZCes-1 in 24/15 - ZCestn) 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo in predlog sklepa. Povedal je, da je bilo pridobljeno pravno mnenje, s 
katerim se je preverila zahteva vlagateljice. Pravno mnenje navaja, da je zadeva zastarala, zato je 
predlog, da se vlogi ne ugodi. 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Vlogi Marije Imenšek in Mojce Miklavž, Vodovodna cesta 65, 1000 Ljubljana, glede odškodnine na 
podlagi 85. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 - ZCes-1 in 24/15 - ZCestn), se ne 
ugodi. 
 
 
10/2 Odkup zemljišč na Slemenski cesti 
 
Župan se je s pojasnilom, da je tudi sam lastnik določenih zemljišč na Slemenski cesti, ki se v tem paketu 
odkupujejo, izločil in vodenje seje pri tej točki prepustil podžupanu ter zapustil sejo ob 21:05.  
 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo in predlog sklepa. Povedal je, da je bila vsem lastnikom zemljišč, ki so 
predmet odkupa na Slemenski cesti, poslana pogodba v podpis, vlagatelja pa sta se pritožila na višino 
predvidene odškodnine. Vinko Čampa je povedal, da je višina odškodnine določena na podlagi cene 
primerljivih zemljišč in tako enaka kot je bila na Cesti Majde Šilc. Povedal je, da so ostali lastniki 
zemljišče pogodbe podpisali. 
Razpravljali so: Franc Krže, Andrej Pogorelc, Vinko Čampa, Karmen Kordiš, Evgen Zajc, Blaž Kovačič, 
Zvonko Janež, Anton Prijatelj. Razprava je tekla o tem, da so za ostale postopki že v teku oz. so se ostali 
lastniki, ki jih je preko 20, strinjali s ceno. Razpravljavci so bili mnenja, da je potrebno vlagateljema 
sprejeti sklep obrazložiti. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Vlogi Antona Vesela, Slemenska cesta 20, ter vlogi Ivana in Marije Adamič, Slemenska cesta 22, 1317 
Sodražica, glede zvišanja kupnine, se ne ugodi.  
 
 
Župan se je po zaključku obravnave te točke, ob 21.19, vrnil na sejo. 
 
 
10/3 Vloga za zakup zemljišča parc. št. 3171 k.o. 1619-Sodražica - Petrič, Zadniki. 
Vinko Čampa je obrazložil vlogo in predlog sklepa. Povedal je, da gre dejansko za zaraščeno javno 
površino, zaradi česar se mu omogoči zakup. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P : 
 
Zemljišče parc. št. 3171 k.o. 1619-Sodražica se izvzame iz javnega dobra in po izvzemu glede na 
Zakon o kmetijskih zemljišč odda v zakup za obdobje 10 let; s klavzulo, da se lastnikom gozdov (parc. 
št. 2966, parc. št. 159/21, parc. št. 159/18, parc. št. 159/14, parc. št. 2962 in parc. št. 159/15 vse k.o. 
1619-Sodražica) omogoči prehod skozi navedeno zemljišče.  

 
 
AD/11  Pobude in vprašanja svetnikov 
Franc Krže se je pozanimal: Kdaj se bo izvedlo oporni zid ob cesti pri gasilskem domu? Do katere faze 
je pripravljena dokumentacija za obnovo ceste Vagovka Kržeti? Kaj je s postavitvijo informacijskih 
oznak glede Magdalene Gornik, ali je možno da se to na neki način uredi? Kaj je v načrtu za letos, glede 
vzdrževanja občinskih cest na Gori, ter ali bi bilo možno postaviti dva gola na travo za mladino na Gori. 
Župan je pojasnil, da gre postavitev opornega zida v realizacijo. Blaž Kovačič je povedal, da sta dva 
smerokaza za obeležje Magdalene Gornik že naročena pri Komunali Ribnica d.o.o., župan pa je dodal, 
da je za celovito rešitev, tudi sanitarije, potrebno sklicati sestanek z vaškim odborom in župnijo. Glede 
cest je obrazložil, da je v letnem planu, že od poletja pa se čaka asfalterja. Za postavitev golov bo 
Občina pridobila ponudbe. 
 
Anton Prijatelj je podal predlog obnove centra Zamostec in priložil idejni načrt. Predlagal je, da si 
zadevo ogleda strokovna oseba. Pozanimal se je tudi, kakšno je trenutno stanje z optiko v Zamostvu 
ter za kdaj je planirana realizacija  priklopa javne razsvetljave in sanacija cestišča v okolici GD Zamostec.  
V zvezi z obnovo centra Zamostca župan predlaga sestanek s projektantom, predlog pa je osnova za 
pogovor. Blaž Kovačič je povedal, da se bo optika polagala sočasno z vodovodom, glede Grdega Dola 
in Vranovih njivic pa obstajajo pa še druge variante. Župan je pojasnil, da se za okolico gasilskega doma  
čaka se asfalterja, Kovačič pa je dodal, da bo javna razsvetljava urejena sočasno z asfaltom. 
 
 
AD/12  Razno 
Župan je podal Informacijo o poteku mednarodne vojaške vaje Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost 
– DRM2 EX21, ki bo potekala tudi na območju Občine Sodražica, sodelovali bodo vojaki iz 20 držav. 
Vaja bo potekala v drugi polovici oktobra. 
 
Župan je svetnike povabil na naslednje dogodke: 

• petek, 29. oktober 2021, SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
IN PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SODRAŽICA, Športna dvorana Sodražica, ob 19. uri 

• sobota, 30. oktober 2021: Letni koncert vokalne skupine Koral, Športna dvorana Sodražica, 
ob 19. uri 

 
Svetnikom je bil predvajan posnetek »NLP«, ki je bil posnet z IR kamero na preži na Travni gori. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:45 uri.  
 
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 


