
 

 

 
 
 
 
 
Številka: 900-1/18 
Datum: 09. 06. 2022  
 
 

Z A P I S N I K 

21. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica,  
ki je bila v četrtek, 09. 06. 2022, ob 19.00 uri, v dvorani gasilskega doma Sodražica.  

 
Prisotni člani občinskega sveta: Zvonko Janež, Franc Krže, Branko Arko, Anton Prijatelj, Zdenka Lušin, 
Andrej Pogorelc, Karmen Kordiš, Evgen Zajc (od 19.05 dalje). 
 
Odsotni člani občinskega sveta: Ernest Pirnat 
 
Ostali prisotni: 

- župan mag. Blaž Milavec 
- občinska uprava: Darja Vetrih, Vinko Čampa, Blaž Kovačič. 
- gostje: Rudi Topolovec, komandir PP Ribnica, k točki 2, mag. Stojan Rovan, vodja MIR, k točki 3, 

Hinko Klun, član Nadzornega odbora Občine Sodražica, k točki 4 
- predstavniki medijev: / 

 
Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec.  
 
Župan Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil prisotnost osmih članov Občinskega sveta ter s tem 
sklepčnost. Podal je predlog dnevnega reda. Svetniki na predlog niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet 
naslednji 
 
DNEVNI RED: 

1. Obravnava zapisnika 20. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje  
2. Poročilo PP Ribnica za leto 2021. 
3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2021. 
4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2021. 
5. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica. 
6. Predlogi Odbora za komunalne zadeva in prostorsko planiranje. 
7. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
8. Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja oz. razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Sodražica za leto 2022. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov.* 
10. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 20. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik 20. redne seje. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 21. 04. 2022. 
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Svetniki na Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje niso imeli pripomb, podana je bila ugotovitev, da so 
svetnik s poročilom seznanjeni. 
 
 
AD/2 Poročilo PP Ribnica za leto 2021 
Poročilo je podal komandir Policijske postaje Ribnica, Rudi Topolovec. Podal je poročilo, primerjalo v 
obdobju 2019-2021. Povedal je, da je naš okoliš umirjen glede kaznivih dejanj, največ pa je tatvin, v letu 
2021 je bilo veliko več nasilja v družini, kar se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Poročal je tudi o gospodarski 
kriminaliteti, izpostavil tudi internetno kriminaliteto (spletni nakupi), prekrških po zakonu o nalezljivih 
bolezni, področje migracij. Med večjimi kršitvami so bili prometni prekrški zaradi bistvenega preseganja 
alkohola v krvi, podal je tudi poročilo glede prometnih nesreč. 
 
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Rudi Topolovec, Blaž Milavec. Razprava je tekla o področju zlorabe drog ter 
ozaveščanja na področju prepovedanih drog, kjer je bilo povedano, da se področje obravnava na širšem 
območju oz. na območju celotne Slovenije. Nadalje je bila razprava o povečanem prometu oz. povečani 
ogroženosti zaradi prometa na določenih cestah, konkretno cesta Na pesek. Topolovec je povedal, da 
zaenkrat v Sodražici ni cest, ki bi dejansko ogrožale varnost udeležencev, četudi je promet ponekod 
povečan.  
 
Rudi Topolovec je zapustil sejo ob 19.35. 
 
 
 AD/3 Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2021  
Poročilo je podal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, mag. Stojan Rovan. Predstavil je 
področje, ki ga MIR pokriva, pristojnosti, ter povedal, katere naloge se opravljajo. Podal je strukturo 
zaposlenih in navedel statistiko opravljenega dela po področjih, ki jih obsegata inšpektorat in redarstvo. 
 
V razpravi je odgovarjal Stojan Rovan. Razprava je tekla o ugovorih na plačilni nalog. Branko Arko se je 
pozanimal, kolikšen je odstotek velikih prekrškov na Prvomajski. Karmen Kordiš se je pozanimala, ali se 
meritve izvajajo tudi na stranskih cestah, npr. Na Pesek. Razprava je tekla tudi o tem, da je veliko tovornega 
prometa na regionalki, skozi Žimarice, Sodražico, Zamostec, Vinice. Razpravljala sta tudi Blaž Milavec in 
Franc Krže. Krže se je pozanimal, kdo nadzoruje npr. štirikolesnike na poljskih in gozdnih poteh in kaj se 
lahko na tem področju naredi. 
 
Stojan Rovan je zapustil sejo ob 19.55. 
 
 
AD/4 Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2021 
Poročilo je podal član Nadzornega odbora Hinko Klun. Povedal je, katera področja so obravnavali za leto 
2021. Obrazložil je, katere dokumente je NO pregledoval in obravnaval. Povedal je, da so pregledali 
obračun plač dveh zaposlenih, projekt Kostanjev park, zapiranje smetišča Mala Gora, ki bo pod 
monitoringom do leta 2047, pregledali so področje za računovodske in revizorske storitve, geodetske 
storitve in parcelacije, pregledali čiščenje občinskih zemljišč, pregledali transfere na področju športa – 
financiranje društev, pregledali financiranje šolskih prevozov ter novoletnega okraševanja. Povedal je, da 
NO ni zaznal kršitev na obravnavanih področjih. 
 
Razpravljali so Karmen Kordiš, Hinko Kljun, Blaž Milavec. 
V razpravi je bilo pohvaljeno delo občinske uprave, saj generalno gledano ni večjih napak. Župan je 
izpostavil, da se zavedamo, da prihaja do določenih napak, ki pa jih tekoče odpravljamo, niso pa to namerne 
napake. Dodal je, da je v teku tudi notranja revizija. 
 
Hinko Klun zapustil sejo ob 20.10. 
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AD/5 Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica  
Uvodoma je župan predstavil ozadje, zakaj se načrtuje štipendiranje deficitarnih poklicev.  
Darja Vetrih podala razloge za sprejem. Povedala je, da je namen štipendiranja predvsem spodbujanje vpisa 
na vrste in področja izobraževanja v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, ki je najbližja in tudi edina šola 
srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na Kočevsko-Ribniškem območju. Obrazložila je, da se 
želi s štipendiranjem deficitarnih poklicev tudi zagotavljati ustrezen kader na trgu dela ter spodbujati mlade 
za iskanje in zaposlitvenih priložnosti v domačem okolju. Obrazložila je, da Pravilnik vsebuje splošne 
določbe, v katerih so opredeljeni vsebina in namen pravilnika ter določilo o izboru deficitarnih poklicev za 
posamezno leto, določa upravičence in pogoje za pridobitev štipendije, postopek za podeljevanje štipendij, 
pravice in obveznosti Občine in prejemnika štipendije, ki se uredijo s pogodbo. Obrazložila je še finančne 
posledice ter dodala, da je bil Pravilnik dan v javno obravnavo z objavo na spletu, pri čemer ni bilo podanih 
pripomb  
Evgen Zajc je podal sklep Odbora za družbene dejavnosti, Karmen Kordiš je podala sklep Odbora za 
finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, Branko Arko, predsednik Statutarno pravne komisije, pa 
predlog sklepa Komisije. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Darja Vetrih, Blaž Milavec, Zdenka Lušin, Evgen Zajc. 
Razprava je tekla o smereh deficitarnih poklicev, združljivosti štipendij ter potrebnih proračunskih 
sredstvih. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Sprejme se Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica v predlaganem besedilu. 
 
 
AD/6 Predlogi Odbora za komunalne zadeva in prostorsko planiranje 
 
Predsednik Odbora, Franc Krže, je obrazložil vloge in predloge sklepov Odbora za komunalne zadeve in 
prostorsko planiranje. 
 
6/1 Vloga za prestavitev avtobusnega postajališča v Podklancu  
Lastnica zemljišča je podala vlogo za odstranitev avtobusne postaje v Podklancu. Postaja stoji na 
vlagateljičinem zemljišču parc. št. 1451/2, k. o. Žimarice. Postajališče je bilo v 80. letih postavljeno s 
soglasjem vlagateljice. 
V zahtevi za odstranitev avtobusnega postajališča je navajala, da se postajališče ne uporablja in je pri njeni 
bodoči novogradnji nezahtevnega objekta moteča zaradi nemotenega dostopa.   
 
Razpravljala sta Karmen Kordiš in Blaž Milavec.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Občinska uprava naj skupaj z VO Podklanec poskuša pridobiti novo lokacijo za avtobusno postajo 
Podklanec. 
 
 
6/2 Vloga za asfaltiranje - Kržeti 
Vlagatelja se obračata na Občino Sodražica s prošnjo za izvedbo asfaltiranja ceste med odcepom od javne 
poti do njunih hiš Kržeti 17 in 19. Zemljišče je že odmerjeno. Po vsaki zimi je potrebno odstranjevati pesek 
in zemljo s privatnih zemljišč, prav tako se sredi odseka pojavlja blato, potrebno bi bilo narediti prepust. 
 
Razpravljala sta Blaž Milavec in Zvonko Janež.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
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Občina Sodražica izvede pripravo in asfaltiranje ceste v dolžini ca 24 m, odsek se umesti na listo krajših 
odsekov. 
 
 
6/3 Vloga za sanacijo iztoka meteorne vode – Travna Gora. 
Na lokaciji Travna Gora 7 je iztok cevi za odvajanje meteorne vode s ceste speljan na zemljišče v lasti 
Žuraj. Ob malo večji količini padavin je vode toliko, da dere po parceli in odnaša material in s tem 
povzroča škodo. Cev se konča z jamo, kamor naj bi se voda ujela. Ta jama se hitro napolni z muljem, 
peskom in listjem, ki ga voda prinese seboj. Predlaga, da se po celotni dolžini parcele položi cev ca 35 m in 
se tako vodo spelje naprej, kjer se iztok lahko izvede v grmovje na zemljišče v lasti Republike Slovenije 
tako, da se pri izlivu ne bo povzročala dodatna škoda. 
 
Razpravljala sta Zvonko Janež, Blaž Kovačič in Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

1. Občina Sodražica financira nabavo cevi fi 250 za pocevitev čez zemljišče 1624/53, k.o. 1622 – 
Zamostec, izvedbo in  ves ostali material financira vlagatelj. 

2. Na zemljišču parc. št. 1624/53, k.o. 1622 - Zamostec, se vpiše služnost  vzdrževanja, popravil in 
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta – meteornega kanala, vključno z ustreznimi dovozi in 
dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta. 

 
 
6/4 Predlog za asfaltiranje –  Kržeti 
Zdravko Drobnič, se obrača na Občino Sodražica s prošnjo za izvedbo asfaltiranja ceste med odcepom z 
pričetkom na vasi do hišne številke Kržeti 21. Z vsakim močnejšim dežjem predvsem pozimi z snegom, se 
stanje drastično poslabša. Ob deževju se na klančini na odcepu naredijo kanali. Predlaga asfaltiranje odseka 
v dolžini ca 120 m. 
 
V razpravi je župan pojasnil, da je bila na tem odseku pred časom že narejena škarpa, s čemer se je situacija 
stanja ceste izboljšala, je pa še vedno makadamska pot.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 

Občina Sodražica izvede pripravo in asfaltiranje ceste v dolžini 120 m, odsek se umesti na listo krajših 
odsekov. 
 
 
AD/7 Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
 
Predsednik Komisije Vinko Čampa je obrazložil vloge in podal predloge sklepov Komisije. 
7/1 Vloga za odkup zemljišča parc. št. 2087/210, k.o. 1619-Sodražica - vlagatelj Ravšelj  
Vlagatelj je podal vlogo za odkup zemljišča parc. št. 2087/210, k.o. 1619-Sodražica, ki meji na njegovo 
zemljišče.  
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Zemljišče parc. št. 2087/210, k.o. 1619-Sodražica, se odproda po postopku javnega zbiranja ponudb.  
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7/2 Vloga za odkup zemljišč parc. št. 1681/4 in parc. št. 1681/2, obe k.o. 1622-Zamostec - vlagatelj 
Lušin 

Vlagatelj je podal vlogo za odkup zemljišč parc. št. 1681/4 in parc. št. 1681/2, obe k.o. 1622-Zamostec, ki 
mejita na vlagateljevo njegovo zemljišče. Čampa je povedal, da gre za manj kvalitetno zemljišče, širšo drčo. 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Glede na obliko in teren nepremičnin parc. št. 1674/1 in parc. št. 1674/2, obe k.o. 1622-Zamostec, je 
njihovo gospodarsko koriščenje oteženo, zato se zemljišči parc. št. 1681/4 in parc. št. 1681/2, obe k.o. 
1622-Zamostec, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odprodata po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. 
Kupec nosi vse stroške z zvezi z odkupom zemljišča (davek na promet nepremičnin, strošek notarske 
overitve in vpisa v zemljiško knjigo).  
 
 
7/3 Vloga za odkup zemljišča parc. št. 587/6, k.o. 1621-Gora - vlagateljica Kalchbrenner 
Vlagateljica je podala vlogo za odkup zemljišča parc. št. 587/6, k.o. 1621-Gora, ki meji na njeno zemljišče. 
Čampa je povedal, da gre za gozd, ki predstavlja kvalitetnejše zemljišče, ki služi tudi potrebam lokalnih 
organizacij oz. društev. 
 
Razpravljali so Blaž Kovačič, Franc Krže in Blaž Milavec. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Zemljišče parc. št. 587/6, k.o. 1621-Gora, ki je v naravi gozd in predstavlja dobrobit vaščanov Gore, se ne 
odproda.  
 
 
7/4 Vloga za odkup stanovanja št. 3 na Trgu 25. maja 11, v Sodražici - vlagatelj Vesel 
Vlagatelj je podal vlogo za odkup stanovanja št. 3 (v izmeri 14,81 m2), na Trgu 25. maja 11, v Sodražici. 
Čampa je povedal, da gre za stanovanje, ki je trenutno prazno, saj je najemnik nedavno umrl. Povedal je, 
da navedeno stanovanje lahko predstavlja rešitev stisk, ki se zgodijo ob npr. elementarnih nesrečah. 
Dodatno je razloge, zakaj se stanovanja ne odproda, podal župan Blaž Milavec. 
 
Razpravljali so Anton Prijatelj, Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa. 
Razprava je tekla o namenu in obnovi tega stanovanja. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
 
Stanovanje št. 3, v stavbi št, 197, k.o. 1619-Sodražica, se ne odproda.  
 
 
7/5 Vloga za menjavo zemljišč parc. št. 3319 in parc. št. 3320 za zemljišče parc. št. 2608/11, vse 

k.o.1619-Sodražica - vlagatelj Hribarr 
Vlagatelj je podal vlogo za menjavo zemljišč parc. št. 3319 in parc. št. 3320 za zemljišče parc. št. 2608/11, 
vse k.o.1619-Sodražica. Čampa je pojasnil situacijo na terenu. 
 
Razpravljali so Andrej Pogorelc, Vinko Čampa, Zvonko Janež, Blaž Milavec. Razprava je bila o tem, ali je 
potrebno zagotoviti funkcionalno zemljišče mejašu.  
Soglasno je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 
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Vlagatelj na zemljiščih parc. št. 3319 in parc. št. 3320, obe k.o. 1619-Sodražica, izbriše vknjižbe, ki so 
vknjižene na navedenih zemljiščih. Po izbrisu vknjižb se zemljišči parc. št. 3319 in parc. št. 3320, obe k.o. 
1619-Sodražica, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu zamenjata z zemljiščem parc. št. 2608/11, k.o. 
1619-Sodražica; z doplačilom razlike. Vlagatelj in občina Sodražica nosita stroške notarske overitve in 
vpisa v zemljiško knjigo.  
 
 
AD/8 Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja oz. razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2022 
Vinko Čampa je obrazložil, katere parcele se dodjo v letni načrt razpolaganja (prodaje) in katere v letni načrt 
pridobivanja (nakup). 
 
Razprave ni bilo. 
Soglasno sta bila sprejeta naslednja SKLEPA: 
 
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. 31/2018) je 
Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji, dne 9. 6. 2022, na predlog župana sprejel naslednji 

 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica 

za leto 2022 
 

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. 31/2018) dopolni Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica leto 2022. 
 

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

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

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 

nepremičnine 

1. 1619-Sodražica 2087/210 736 20.608,00 

2. 1622-Zamostec  1681/4 3194 1.916,40 

3. 1622-Zamostec  1681/2 2744 1.664,40 

4. 1620-Žimarice  2081/5 150 2.625,00 

5. 1620-Žimarice  2081/8 24 420,00 

6. 1620-Žimarice  2081/9 16 280,00 

7. 1620-Žimarice  2081/11 13 227,50 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del 
proračuna Občine Sodražica za leto 2022. 
 
Številka: 478-26/21 
Datum: 9. 6. 2022 
         Župan Občine Sodražica 
                  Mag. Blaž Milavec  
 
In  
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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. 31/2018) je 
Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji, dne 9. 6. 2022, na predlog župana sprejel naslednji 
 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2022 

 
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. 31/2018) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Sodražica leto 2022 
 

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

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna površina 
nepremičnine v 

m2 

Predvidena sredstva 
v EUR 

1. 124/2, k.o. 1620-Žimarice 6 12,36 

2. 1332/4, k.o. 1620-Žimarice 104 214,24 

3. 1261/2, k.o. 1620-Žimarice 41 84,46 

4. 1260/2, k.o. 1620-Žimarice 13 26,78 

5. 1253/2, k.o. 1620-Žimarice 87 179,22 

6. 917/2, k.o. 1620-Žimarice 11 22,66 

7. 917/3, k.o. 1620-Žimarice 5 10,30 

8. 1236/2, k.o. 1620-Žimarice 71 146,26 

9. 2151, k.o. 1620-Žimarice 20 350,00 

10. 112/2, k.o. 1620-Žimarice  35 612,50 

11. 1656/298, k.o. 1620-Žimarice  142 292,52 

12. 1656/299, k.o. 1620-Žimarice  6 12,36 

13. 1656/304, k.o. 1620-Žimarice  15 30,90 

14. 1656/295, k.o. 1620-Žimarice  40 82,40 

15. 1656/291, k.o. 1620-Žimarice  49 100,94 

16. 1656/293, k.o. 1620-Žimarice  102 210,12 

17. 2096/11, k.o. 1620-Žimarice  2 4,12 

18. 2096/12, k.o. 1620-Žimarice  8 16,48 

19. 2096/14, k.o. 1620-Žimarice  71 146,26 

20. 2096/16, k.o. 1620-Žimarice  62 127,72 

21. 2096/18, k.o. 1620-Žimarice  44 90,64 

22. 2096/7, k.o. 1620-Žimarice  8 16,48 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del 
proračuna Občine Sodražica za leto 2022. 
 
Številka: 478-27/21 
Datum: 9. 6. 2022 
        Župan Občine Sodražica 
         Mag. Blaž Milavec l.r. 
AD/9 Pobude in vprašanja svetnikov 
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Darja Vetrih je pojasnila, da do roka, ki je bil posredovan svetnikom skupaj z vabilom, ni prispela nobena 
pobuda oz. vprašanje svetnikov. 
 
Župan je svetnike seznanil s potekom investicij, in sicer: 

- Projekt v Žimaricah, kjer se projekt odvija v predvidenem obsegu in gre proti koncu trase, zaključek 
je predviden poleti 2022. Povedal je, da se pojavljajo pobude za popravek cen, pri čemer ne 
moremo zanikati dvigom cen na trgu v zadnjem obdobju.  

- Projekt vodovod Sodražica II, ki se odvija v Zamostcu in gre v zaključno fazo. 
- Dve obsežnejši investicijski vzdrževanja cest na Gori in Na Pesek – Hosta. 

Dotaknil se je še nekaterih investicij, ki so na čakanju, saj so cene bistveno porastle (npr. obnova škarpe pri 
Sv. Marku, Gora …) oz. investicij, kjer smo partnerji (krožišče Vinice, pešpot med Sodražico in Zamostcem).  
Povedal je, da je v pripravi tudi projekt kolesark, ki jih vodi država, ter da se v naslednjih letih pričakuje 
izgradnja kolesarke ob celotni regionalki, med Žlebičem in Boncarjem, ter projekt vzdrževanja državne ceste 
med Podklancem in Žimaricami. Svetnike je tudi seznanil z reševanjem vprašanj na področju vodotokov ter 
projektom širitve šole, vrtca, jedilnice, vključno z okvirno časovno dinamiko. Obrazložil je, da se odvijajo 
tudi aktivnosti za pridobivanje gradbenega dovoljenja za enoto DSO, stanje glede projekta pokopališča oz. 
mrliških vežic, projekta kanalizacije Vinice-Zapotok, Zamostec. Podal je še nekaj informacije o drugih 
projektih, za katere so bile podane pobude občanov (igrišče Gora, gasilski dom Žimarice,…). Povedal je tudi, 
da se predvideva sprejem OPN za septembrsko sejo.  
 
 
AD/10 Razno 
Župan je povedal, da se letos po dveh letih vračajo Psoglavski dnevi, vključno s Tržnim dnem. Podal je še 
informacije, katere dogodke se načrtuje tekom poletja. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.  
 
 
 
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 


