
 

 

 
 
 
 
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 09. 12. 2021  
 

Z A P I S N I K 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek,  
ki je bila v četrtek, 09. 12. 2021, ob 18. uri, v dvorani gasilskega doma Sodražica.  

 
Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec.  
 
Prisotni člani občinskega sveta:, Zvonko Janež, Franc Krže, Branko Arko, Anton Prijatelj, Zdenka 
Lušin, Branko Arko, Andrej Pogorelc, Evgen Zajc (od 18.10 dalje). 
 
Odsotni člani občinskega sveta: Karmen Kordiš, Ernest Pirnat. 
 

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 šestih članov občinskega sveta ter 
s tem  sklepčnost. Obrazložil je predlog dnevnega reda in, skladno z 31. členom Poslovnika 
Občinskega sveta, predlagal spremenjen dnevni red, tako da se točka, ki jo bo obrazložil zunanji 
poročevalec, umesti na začetek seje, po obravnavi zapisnika. Svetniki so predlog spremenjenega 
reda prejeli pred sejo. Na predlog niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 17. redne seje in 3. izredne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 17. 
redne seje in 3. izredne seje. 

2. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne pogrebne službe v okviru pogrebne 
dejavnosti na območju Občine Sodražica.  

3. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (93. člen Poslovnika).  
4. Spremembe Odloka o Proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (93. člen Poslovnika).  
5. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s 

služnostnimi pravicami, 1. obravnava (73. člen Poslovnika). 
6. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. 
7. Letni program športa za leto 2022. 
8. Letni program kulture za leto 2022. 
9. Sklep o nakupu MEH. 
10. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
11. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
12. Letni program dela občinskega sveta. 
13. Pobude in vprašanja svetnikov. 
14. Razno. 
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AD/1 Obravnava zapisnika 17. redne seje in 3. izredne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 
17. redne seje in 3. izredne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 17. redne seje in 3. izredne 
seje. 
Soglasno sta bila sprejeta naslednja 

S K L E P A : 
 

1. Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 30. 09. 2021. 
2. Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 04. 11. 2021. 
 

Svetniki na Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje niso imeli pripomb, podana je bila 
ugotovitev, da so svetnik s poročilom seznanjeni. 
Svetniki na Poročilo o realizaciji sklepov 3. izredne seje niso imeli pripomb, podana je bila 
ugotovitev, da so svetnik s poročilom seznanjeni. 
 
 
AD/2 Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne pogrebne službe v okviru pogrebne 
dejavnosti na območju Občine Sodražica 
Bojan Trdan, direktor Komunale, je obrazložil, kaj je 24 urna dežurna pogrebna služba, na kakšen 
način se pripravi izračun cene in kakšen je postopek sprejema te cene. Povedal je, da bo cena 
veljala za leto 2022, cena pa je enaka za vse pokojnike. Pojasnil je, da se cena 24 urne dežurne 
pogrebne službe določa v skladu z metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Za 
določitev cene je Komunala pripravila elaborat o oblikovanju cen te storitve, ki ga je Trdan 
predstavil Občinskemu svetu. Cena 24-urne dežurne pogrebne službe, ki se tokrat določa prvikrat, 
znaša po predlogu Komunale Ribnica 249,28 EUR brez DDV na pokojnika. Trdan je obrazložil, da 
do sedaj cena ni bila enotna, določena pa je bila že v letu 2011. Svetnike je seznanil tudi s cenami 
te storitve v bližnjih občinah. 
 
Med obrazložitvijo, se je ob 18.10 seji pridružil svetnik Evgen Zajc. Na seji je bilo prisotnih sedem 
članov občinskega sveta. (op. zap.) 
 
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je podal Franc Krže, predlog 
Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo ter predlog Statutarno pravne komisije pa 
je podal Branko Arko. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Bojan Trdan, Zdenka Lovšin, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Zvonko 
Janež, Franc Krže. Razprava je tekla o tem, da je smiselno ceno sproti usklajevati, da ne pride 
potem do tako visokih podražitev. Prijatelj je predlagal, da se dvig cene sprejme postopoma, v 
dveh delih. Povedano je bilo, da se enotna cena sprejema v treh občinah, kjer je izvajalec 
pogrebne službe Komunala, in naj bi bila cena torej enaka v vseh občinah, tako pa je zastavljen 
tudi izračun. Bojan Trdan je obrazložil, zakaj se cena dviga v takem obsegu in razlog, zakaj do dviga 
cen ni prišlo že prej oz. postopoma.  
S šestimi glasovi ZA in enim vzdržanim je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne pogrebne 
službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Sodražica.  
Po obravnavi 2. točke je Bojan Trdan zapustil sejo, ob 18.48 uri. 
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 AD/3 Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 
Župan je pojasnil razloge za sprejem rebalansa. Povedal je, da je rebalans 2021 uskladitve narave, 
saj le potrjuje letošnjo realizacijo, Prihodki se z rebalansom v letu 2021 za desetino znižujejo, 
točneje na 2.503.957 evrov, odhodki pa v letu 2021 znašajo 2.527.966 evrov. Župan je natančneje 
predstavil prihodkovno in odhodkovno stran, in sicer primerjalno glede na veljavni proračun. 
Pojasnil je investicijski del, povedal pri katerih projektih gre za bistvene spremembe (prolongacija 
projekta vodovod Zamostec) in podal pregled po posameznih postavkah posebnega dela 
proračuna.  
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje je podal Franc Krže, predlog Odbora za družbene dejavnosti Evgen Zajc ter Odbora za 
razvojne programe Andrej Pogorelc. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021.  
 
 
AD/4 Spremembe Odloka o Proračunu Občine Sodražica za leto 2022 
Župan je povedal, da je za leto 2022 že sprejet proračun, predlaga pa spremembe. Obrazložil je 
primerjavo med veljavnim proračunom za leto 2022 in predlaganimi spremembami. V letu 2022 
se tako s spremenjenim proračunom prihodki zvišujejo na 3.307.673 evrov, kar predstavlja za 
skoraj petino višji proračun kot je bilo načrtovano prvotno. Razlog za spremembo je v dodatno 
zvišana povprečnina, in sicer za leto 2022 na 645 evrov, in za leto 2023 na 647 evrov. Za našo 
občino, ob upoštevanju zmanjšanja finančne poravnave, predstavlja nova povprečnina za 55.000 
evrov večji priliv. Država je tudi povečala obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, kar v 
našem primeru predstavlja še dodatnih 60.000 evrov sredstev. V nadaljevanju je župan obrazložil 
finančno stanje projektov, ki so predvideni v naslednjem letu.  
Odhodki znašajo v letu 2022 3.390.037 evrov. Na odhodkovni strani je bilo potrebno upoštevati 
dvig cen energentov (javna razsvetljava, objekti,…), pa tudi siceršnji dvig cen. Obrazložil je tudi, da 
bo morala Občina, v kolikor bo Pošta prenesena v pogodbeno upravljanje, zagotoviti tudi 
določena sredstva, predvsem za dodatno zaposlitev. Bistveni dodatni strošek v letu 2022, 
predvidoma kar 65.000 EUR, predstavlja tudi večje število pomočnikov za otroke s posebnimi 
potrebami v vrtcih. Z rebalansom se predvideva tudi višje zadolževanje občine. V 2021 se je 
namreč iztekel 15 letni kredit, tako da bi se za potrebe projektov zadolžili za 200.000 EUR. Župan 
je obrazložil, da če bi bilo zadolževanje v polnosti realizirano, bi Občina prišla do cca polovice 
možnega zadolževanja. Župan je obrazložil tudi Načrt razvojnih programov ter izpostavil, kateri 
infrastrukturni projekti so predvideni v naslednjih letih. Posebej je obrazložil načrt za širitev vrtca, 
šole in jedilnice ter naštel še nekaj projektov, ki jih je potrebno izvesti (mrliške vežice, športne 
površine, Krekov dom, …). 
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje je podal Franc Krže, predlog Odbora za družbene dejavnosti Evgen Zajc ter Odbora za 
razvojne programe Andrej Pogorelc. 
Razprave ni bilo. 
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Soglasno je bil sprejet naslednji 
S K L E P : 

 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme spremembe Odloka o Proračunu Občine Sodražica za 
leto 2022.  
 
 
AD/5 Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s 
služnostnimi pravicami, 1. obravnava 
Blaž Kovačič je poda razloge za sprejem odloka in vsebino odloka. Povedal je, da Občina nima 
sprejetega splošnega akta, s katerim bi urejala obremenjevanje  nepremičnin  v  svoji  lasti,  
zato  je  potrebno  v  vsakem konkretnem  postopku  ravnati  v  skladu  z  Uredba  o  stvarnem  
premoženju  države  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  in  naročati  cenitev  vrednosti  
zemljišča.  Navedena uredba  in  Zakon  o  stvarnem  premoženju  države,  pokrajin  in  
samoupravnih  lokalnih skupnosti dopuščata,  da  občina  s  splošnim  aktom  uredi  ravnanje  
s  stvarnim premoženjem manjše vrednosti do 5.000,00€. Odlok določa način, pogoje, merila 
in ravnanje občine, kadar se njeno nepremično premoženje obremenjuje s služnostno ali stavbno 
pravico.  
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje pa je podal Franc Krže. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v 
lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami v 1. obravnavi. 
 
 
AD/6 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
Župan je obrazložil, da so v proračunu predvidena sredstva v podporo razvoju kmetijstva in 
podeželja.  Povedal je, da Občina želi pomagati kmetom, da bi se zakonito in registrirano usmerili 
v ponudbo pridelkov in živil. Sredstva proračuna Občine Sodražica se lahko upravičencem 
dodeljujejo na podlagi pravnega akta oz. pravilnika, ki določa obliko oz. vsebino pomoči, višino 
sredstev, način oz. postopek dodeljevanja, upravičence ter ostale pogoje in omejitve. Pravilnik 
mora biti zaradi specifike področja usklajen tudi z uredbo EU komisije št. 702/2014, ki določa vrste 
pomoči v kmetijstvu in gozdarskem sektorju ter na podeželju in njihovo združljivost z ureditvijo 
notranjega trga EU. Zato je bil predlog pravilnika podan v pregled in uskladitev na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pregledala pa ga je tudi delovna skupina v sestavi Janko 
Debeljak (OE KGZ), Ernest Pirnat (Občinski svet) ter Blaž Kovačič (Občinska uprava). Pravilnik o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Sodražica torej določa področje uporabe, 
pogoje, vrste pomoči s posebnimi ukrepi za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja. V javni obravnavi na pravilnik ni bilo podanih pripomb. 
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje pa je podal Franc Krže. 
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Razpravlja sta Anton Prijatelj in Blaž Milavec. 
Razprava je tekla o obsegu sredstev, ki so na razpolago za razpis iz tega področja ter o merilih za 
dodelitev. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Občinski svet sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Sodražica v predlagani obliki. 
 
 
AD/7 Letni program športa za leto 2022 
Letni program športa je obrazložila Darja Vetrih. Navedla je pravno podlago za sprejem tega akta 
in povedala, da se z njim določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in 
vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovi v proračunu 
Občine. Letni program športa je podlaga za izvedbo javnega razpisa v letu 2022, s katerim se 
vlagateljem na osnovi meril in kriterijev, določnih v Odloku dodelijo proračunska sredstva. 
Obrazložila je, da je v proračunu za leto 2022 za izvedbo Letnega programa športa namenjenih 
26.000,00 EUR. Svetnike je seznanila, katera društva in klubi so kandidirali in prejeli proračunska 
sredstva iz naslova športa v letu 2021. 
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za družbene dejavnosti pa Evgen Zajc. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Sprejme se Letni program športa za leto 2022. 
 
 
AD/8 Letni program kulture za leto 2022 
Darja Vetrih je povedala, da se na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
izvajanje programa kulture na lokalni ravni določi z Letnim programom kulture. Ta določa kulture 
programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu Občine Sodražica. 
Obrazložila je, da je letni program kulture, ki se bo izvajal v občini Sodražica v letu 2022, sestavljen 
iz treh sklopov, in sicer se bodo iz sredstev občinskega proračuna sofinancirali: stroški za delovanje 
Knjižnice Miklova hiša - enota Sodražica, lokalni mediji in občinsko glasilo Suhorobar ter 
ljubiteljska kultura, kamor sodi delovanje društev na področju kulture.  Svetnike je seznanila, 
katera društva so kandidirala in prejela proračunska sredstva iz naslova ljubiteljske kulture v letu 
2021. 
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za družbene dejavnosti pa Evgen Zajc. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2022. 
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AD/9 Sklep o nakupu MEH 
Župan je pojasnil, da je Ivan Šega, na občino Sodražica podal vlogo za odkup MEH, in sicer stavbe 
in zbirke ter da je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 15. redni seji, vlogo oz. ponudbo tudi 
obravnaval. Skladno s sprejetim sklepom Občinskega sveta je Občinska uprava pridobila oceno 
vrednosti MEH, in sicer od cenitve hiše do cenitve etnografske umetniške zbirke. Povedal je tudi, 
da je Muzej Ribnica v oktobru uspešno kandidiral na razpis Ministrstva za kulturo za odkup zbirke 
MEH, ki bo zbirko skorajda v celoti tudi sofinanciralo, razliko pa bo doplačala Občina Sodražica. 
Župan je pojasnil, da je Ivan Šega pristal na ocenjeno vrednost svoje zbirke, podal pa je tudi novo 
ponudbo za nakup same hiše, ki je enaka ocenjeni vrednosti iz cenilnega poročila. Župan je v 
nadaljevanju svetnikom izhodišča, kakšna bi lahko bila vizija MEH, ki pa bo pripravljena, ko bo 
odločitev o nakupu bližja. Povedal je, da je Občina navezala stike z Ministrstvom za kulturo in da 
preverja možnosti za sofinanciranje nakupa objekta kot kulturne dediščine na območju naše 
občine. 
 
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo in predlog Statutarno 
pravne komisije je podal Branko Arko, predlog Odbora za družbene dejavnosti pa Evgen Zajc. 
 
Branko Arko se je izločil iz razprave in glasovanja pri tej točki. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Blaž Milavec in Franc Krže. 
Razprava je tekla o tem, da naj bi občina namenila za nakup kvečjemu 30. - 40.000 EUR, s tem da 
je potrebno v bodoče računati tudi s tekočimi stroški oz. o viru sredstev, ki bodo potrebna za 
preživetje MEH-a. Župan je izpostavil, naj bi MEH živel z obstoječimi resursi, dodatnega kadra ni 
predvidenega. Razprava je tekla tudi o tem, da je nekaj turističnega potenciala v dolini, ki se ga da 
povezati. 
Soglasno, s šestimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 
Pred odločitvijo o nakupi Maticove etno hiše naj se preverijo možnosti sofinanciranja nakupa s 
strani Ministrstva za kulturo. 
 
 
Župan je po dveh urah seje, ob 20.08, vprašal svetnike za mnenje, ali se naredi odmor. Svetniki so 
predlagali nadaljevanje seje. 
 
 
AD/10 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
 
10/1 Vloga za soglasje k uporabi in ureditvi zemljišča (Krajnc) 
Vlogo je obrazložil Franc Krže, stanje na terenu pa je obrazložil Blaž Kovačič. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Občina Sodražica daje soglasje za tlakovanje in uporabo zemljišča za parkiranje,  parc. št.: 33/8, 
k.o. Sodražica. 
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10/2 Vloga za odmero poljske poti (Krže, Lesar) 
Vlogo je obrazložil Franc Krže. Natančneje je situacijo na terenu obrazložil Blaž Kovačič. 
Razpravljala sta Andrej Pogorelc in Blaž Kovačič. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

1. Izvede se geodetska odmera poljske poti v širini 3,0 m do konca opornega zidu, ki poteka 
ob potoku. 

2. Izvede se geodetska odmera stanovanjske hiše Žimarice 19 in dvorišča ob njej. 
3. Stroški geodetske odmere se delijo na vsako stranko do ene polovice. 
4. Površine zemljišč se poračunajo po vrednosti prodaj primerljivih nepremičnin v okolici. 

 
 
10/3 Vloga za prestavitev prepusta, Kračali 2 (Mateja Žbogar)  
Vlogo je obrazložil Franc Krže. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

1. Cestni prepust naj se prestavi na parcelno mejo med zemljišči parc. št: 2313 in 2320 obe 
k.o. Gora.  

2. Stroške prestavitve krije Občina Sodražica. 
 
 
AD/11 Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
 
11/1 Vloga za odkup delov zemljišč parc. št. 2087/154 in 2087/164 obe k.o. 1619-Sodražica - 
Robert Zajc, Na pesek 44 ,1317 Sodražica, 
Vlogo in predlagano rešitev oz. predlog sklepa je obrazložil Vinko Čampa, predsednik Komisije. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Zemljišči parc. št. 2087/154 in parc. št. 2087/164, obe k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko 
odmerita in z neposredno pogodbo odprodata vlagatelju. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z 
odkupom (geodetsko odmero, DDV ter strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo). 
 
 
11/2 Vloga za odkup zemljišča parc. št. 1815/3 k.o. 1619-Sodražica - Peter Košir, Cesta 
Notranjskega odreda 48, 1317 Sodražica,  
Vlogo in predlagano rešitev oz. predlog sklepa je obrazložil Vinko Čampa, predsednik Komisije. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Zemljišče parc. št. 1815/3, k.o. 1619-Sodražica, se z neposredno pogodbo odproda vlagatelju. 
Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom (DDV ter strošek notarske overitve in vpisa v 
zemljiško knjigo). 
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11/3 Vloga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja - Simon Levstek, Slemenska cesta 7, 1317 
Sodražica in Viktor Levstek, Slemenska cesta 5, 1317 Sodražica,  
Vlogo in predlagano rešitev oz. predlog sklepa je obrazložil Vinko Čampa, predsednik Komisije. 
Obrazložil je tudi dejansko stanje na terenu. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Vinko Čampa. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

1. Zemljišče parc. št. 1506/1, k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko odmeri - razparcelira in po 
odmeri z neposredno pogodbo odproda vlagateljema. Vlagatelja nosita vse stroške v zvezi z 
odkupom (geodetsko odmero, DDV ter strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo). 

2. Zemljišči parc. št. 1510/5 in parc. št. 1505/10, obe k.o. 1619-Sodražica, se od vlagateljev 
odkupita. Vse stroške v zvezi z odkupom nosi Občine Sodražica.  

3. Vlagateljema se za zemljišča parc. št. 2615/8, parc. št. 2615/73, parc. št. 2615/58, parc. št. 
2615/59, parc. št. 2615/60 in parc. št. 2615/61, vse k. o. 1619-Sodražica, izplača odškodnina.  

 
 
11/4 Ureditev meje v k.o. 1619-Sodražica - Jože Arko, Slemenska cesta 28, 1317 Sodražica, 
Vlogo in predlagano rešitev oz. predlog sklepa je obrazložil Vinko Čampa, predsednik Komisije. 
Obrazložil je tudi dejansko stanje na terenu. 
Razprava: Anton Prijatelj, Vinko Čampa, Branko Arko, Blaž Milavec, Franc Krže. 
Razprava je tekla v smeri, naj bi lastniki – mejaši participirali pri stroških odmere, saj se bi sočasno 
urejale tudi prečne meje parcel oz. se meritve poračunajo ob odkupih. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 

Izvede se geodetsko odmero dela javne poti JP 852091: Sodražica - Slemenska cesta od vključno 
zemljišča parc. št. 1769 k. o. 1619-Sodražica do vključno zemljišča parc št. 1763/3, k. o. 1619-
Sodražica. 
 
 
11/5 Odkup dela zemljišč parc. št. 2381 k.o. 1621-Gora in prodaja dela zemljišča parc. št. 
2460/1 k.o.1621-Gora - Franc Krže, Petrinci 2, 1317 Sodražica. 
  
Franc Krže se je izločil iz obravnave in odločanja pri tej točki. 
 
Vlogo in predlagano rešitev oz. predlog sklepa je obrazložil Vinko Čampa. Obrazložil je tudi 
dejansko stanje na terenu. 
Razprava: Blaž Milavec, Vinko Čampa. 
Soglasno, s šestimi glasovi ZA, je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P : 
 

1. Zemljišči parc. št. 2381 in parc. št. 2460/1, obe k.o. 1621-Gora, se geodetsko odmerita, 
strošek nosi Občina Sodražica.  

2. Novonastalo zemljišče, ki bo nastalo iz zemljišča parc. št. 2381, k.o. 1621-Gora, se odproda 
po postopku odprodaje kmetijskega zemljišča. Občina nosi strošek davka na promet 
nepremičnin, strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo. 
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3. Novonastalo zemljišče, ki bo nastalo iz zemljišča parc. št. 2460/1, k.o. 1621-Gora, se odkupi 
od vlagatelja. Občina nosi strošek davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve 
in vpisa v zemljiško knjigo. 

 
 

AD/12  Letni program dela Občinskega sveta 
Župan je obrazložil program dela od 01. 01. 2022 do 31. 10. 2022 oz. zaključka mandata 2018-
2022, saj bodo v novembru naslednje redne lokalne volitve. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P : 
 
Sprejme se Program dela Občinskega sveta za leto 2022. 
 
 
AD/13  Pobude in vprašanja svetnikov 
Anton Prijatelj je podal pisno vprašanje, kakšne so možnosti, da se v Zamostcu pri gasilskem domu 
postavi nekaj otroških igral. Blaž Milavec je povedal, da je pobuda smiselna in bi se lahko izvedla. 
Preučili naj bi možnosti in lokacijo. 
Dodatno je na seji povedal, da bi bilo potrebno kak meter več splužiti pri gasilskem domu. Predlog 
je sprejel Blaž Kovačič. 
 
 
AD/14  Razno 
Župan je povedal, da je v 2021 predvidena še ena izredna seja za obravnavo OPN. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:53 uri.  
 
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 


