
 

 

 
 
 
 
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 04. 11. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 

3. izredne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
ki je bila v četrtek, 4. 11. 2021, ob 18. uri, v dvorani PGD Sodražica.  

 
Sejo je vodil podžupan Andrej Pogorelc.   
 
Prisotni člani občinskega sveta: Zvonko Janež, Evgen Zajc, Anton Prijatelj, Karmen Kordiš, Zdenka 
Lušin, Andrej Pogorelc, Ernest Pirnat, Branko Arko 
 
Odsotni člani občinskega sveta: Franc Krže 
 
Ostali prisotni: župan mag. Blaž Milavec 
 
Prisotni gostje: Nejc Gosak, Studio Formika d.o.o. 
 
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Petra Marn, Vinko Čampa, Blaž Kovačič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: / 
 
Podžupan Andrej Pogorelc je pozdravil prisotne in ugotovil prisotnost osmih članov občinskega 
sveta ter s tem sklepčnost. Podžupan je skladno z 31. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sodražica predlagal in obrazložil razširitev dnevnega reda s Sklepom o pridobivanju in 
razpolaganju stvarnega premoženja. Svetniki niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (SD OPN 2). 

2. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica. 
3. Sklep o pridobivanju in razpolaganju stvarnega premoženja. 

 
 

AD/1 Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (SD OPN 2). 
 
Zaradi izločitve so ob 18.15 uri sejo zapustili: župan Občine Sodražica mag. Blaž Milavec in 3 člani 
občinskega sveta: Ernest Pirnat, Evgen Zajc ter Branko Arko; na seji je ostalo prisotnih 5 članov 
občinskega sveta.  
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Podžupan Andrej Pogorelc je povedal, da je Občina Sodražica v postopku javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine 
Sodražica, ki je potekala od 20. 8. do 20. 9. 2021, prejela skupno 60 pripomb. Na javni obravnavi, 
ki je potekala 8. 9. 2021, so bila na vsa vprašanja in mnenja takoj podani odgovori, pisno podane 
pripombe pa so obravnavane skupaj z ostalimi. Občina Sodražica je pripombe in predloge javnosti 
preučila in v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju do njih zavzela stališče, ki se objavi na 
krajevno običajen način ter na svetovnem spletu. 
Nejc Gosak je povedal, da se vse pripombe, razen ene, ki se nanaša na tekstualni del prostorskega 
akta, se nanašajo na grafični del izvedbenega del prostorskega akta oziroma na namensko rabo 
prostora: 29 pripomb se nanaša na umestitev obvoznih cest naselja Sodražica, preostale pripombe 
pa se nanašajo na širitev stavbnih zemljišč, ohranitev nepozidanega stavbnega zemljišča ali 
spremembo podrobne namenske rabe ali ažuriranje stanja. Zaradi varovanja osebnih podatkov so 
pripombe označene z zaporedno številko pripombe, kot je bila podana v času javne razgrnitve; 
imena in priimki pripombodajalcev pa niso javno objavljeni. Nejc Gosak je obrazložil vsa stališča 
do pripomb ter povedal, ali se pripomba upošteva, se delno oz. smiselno upošteva ali pa se ne 
upošteva.  
Andrej Pogorelc je obrazložil oz. prebral Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter 
okoljskega poročila Občine Sodražica. 
Razprave ni bilo. 
 
 
Soglasno s 5 glasovi ZA je bil sprejet naslednji S K L E P : 
 
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZUreP-2), 15. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/21) je Občinski svet 
Občine Sodražica na 3. izredni seji, dne 4. 11. 2021, sprejel 
 

SKLEP 
o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 

dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine 
Sodražica 

 
1. člen 

 
Sprejme se pripravljena stališča do pripomb in predlogov, pridobljenih med javno razgrnitvijo in 
javno razpravo dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) in 
okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) Občine Sodražica. 
 

2. člen 
 

Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN in OP Občine 
Sodražica so preučili in pripravili: izdelovalec OPN, Studio Formika d.o.o. 
 

3. člen 
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Izdelana stališča bodo objavljena na spletni strani občine http//www.sodrazica.si, od 8.11.2021 
dalje, ter na oglasni deski Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, od 8.11.2021 do 
8.12.2021. 
 

4. člen 
 

Priloga tega sklepa so stališča do pripomb in predlogov pridobljenih med javno razgrnitvijo in 
javno razpravo dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta OPN in OP Občine 
Sodražica izdelovalca OPN in OP, z dne oktober 2021. 
 

5. člen 
 

Izdelana stališča se upošteva pri izdelavi predloga OPN za pridobitev mnenja nosilcev urejanja 
prostora. 
 

6. člen 
Ta sklep stopi v veljavo takoj. 
 
 
Številka: 3500-1/06 
Datum: 4. 11. 2021      podžupan Občine Sodražica 
            Andrej Pogorelc l. r. 
 
Po obravnavi 1. točke je Nejc Gosak zapustil sejo, ob 18.55 uri. 
 
Ob 18.55 uri so se na sejo vrnili: župan Občine Sodražica mag. Blaž Milavec, Ernest Pirnat, Evgen 
Zajc in Branko Arko.  

 
AD/2 Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica 
 
Blaž Kovačič je obrazložil razloge za povišanje cene toplotne energije. Povedal je, da trenutna cena 
dobavljene energije za končne odjemalce znaša 28,64 EUR/MWh in se v zadnjih treh letih oz. vse 
od podpisa koncesijske pogodbe ni spremenila. Izhodiščna cena je bila ob vzpostavitvi sistema 
postavljena zelo nizko in ni dosegala ekonomske cene. V koncesijski pogodbi je bil določen 
moratorij na povišanje cene, ki je trajal tri leta. Povedal je, da ob upoštevanju trenutne cene 
vhodnega energenta – lesnih sekancev, ki znaša 36,15 EUR/MWh brez DDV, je nova cena skladno 
z izračunom po Aktu o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje 37,4557 
EUR/MWh ter, da variabilni stroški zajemajo naslednje upravičene stroške: nabavljene toplote, 
energije za obratovanje naprav na distribucijskem sistemu, električne energije za pogon črpalk na 
primarnem distribucijskem sistemu in stroške medija za prenos toplote. Blaž Kovačič je obrazložil 
narejeno kalkulacijo cene za Športno dvorano Sodražica. 
Razpravljajo so: Andrej Pogorelc, Blaž Kovačič, Blaž Milavec, Anton Prijatelj, Karmen Kordiš, 
Zvonko Janež. Razprava je tekla o primerjavi cene v okoliških občinah, o seznanitvi uporabnikov o 
povišanju cene ter višini podražitve cene. 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji S K L E P : 
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Na podlagi 9. člena Koncesijskega akta za izvedbo projekta “Oskrba s toplotno energijo na 
območju dela Občine Sodražica” (Ur. l. RS, št. 5/17) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS 
št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 3. izredni seji, dne 04. 11. 2021, 
sprejel naslednji 
 

Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica  
 

1. člen 
Cena variabilnega dela toplotne energije znaša 37,4557 EUR/MWh. 
 

2. člen  
Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 
12. 2021. 
 
 
Številka: 357-2/17      Podžupan Občine Sodražica 
Datum: 04.11.2021              Andrej Pogorelc l.r. 
 
 
AD/3 Sklep o pridobivanju in razpolaganju stvarnega premoženja 
 
Vinko Čampa je obrazložil sklep o pridobivanju in razpolaganju premoženja. Povedal je, da gre za 
prodajo zemljišča parc. 2077/20, k.o. 1620-Žimarice, ki v naravi predstavlja ostanek dela javne 
poti pred stanovanjsko hišo. Vinko Čampa je obrazložil tudi dopolnitev sklepa o pridobivanju 
nepremičnega premoženja. Povedal je, da se načrtuje odkup zemljišča parc. št. 698, k.o. 1620-
Žimarice, ki je predmet urejanja menjav zemljišč za gasilsko-vaški kompleks v naselju Žimarice.  
Razprave ni bilo.  
 
Soglasno je bil sprejeta 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 3. izredni seji dne 04. 11. 2021 na predlog 
župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa 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) dopolni Letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2021. 
 

2. člen 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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V letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica se doda naslednje 
zemljišče:  
 

Zap. št. K.o. in šifra k.o. Parcelna št. Površina 
parcele v m2 

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost nepremičnine 

1. 1620-Žimarice 2077/20 8 128,00 EUR 

 SKUPAJ 128,00 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. 
 
 
Številka: 478-25/19 
Datum: 04. 11. 2021 
          Podžupan 
          Občine Sodražica 
          Andrej Pogorelc l.r. 

 
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 3. izredni seji dne 04. 11. 2021 na predlog 
župana sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 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 79/2018) 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 doda naslednje 
zemljišče:  
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna površina 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 698, k.o. 1620-Žimarice 2036 m2 8.209,15 EUR 

 SKUPAJ  8.209,15 EUR 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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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: 04. 11. 2021 
          Podžupan 
          Občine Sodražica 
          Andrej Pogorelc l.r. 
 
 
 
 
Župan mag. Blaž Milavec je povedal, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 9.12.2021. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:15 uri.  
 
 
 
 
 
Zapisala:        Podžupan Občine Sodražica: 
Petra Marn                Andrej Pogorelc l. r. 


