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Številka: 900-1/18 
Datum: 26. 9. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019, ob 
18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
Sejo je vodil župan mag. Blaž Milavec. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Franc Krže, Zdenka 
Lušin, Evgen Zajc, Ernest Pirnat, Branko Arko, Karmen Kordiš (od 3. točke dnevnega reda 
dalje). 
 
Odsotni člani občinskega sveta: / 
 
Prisotni člani občinske uprave: direktorica občinske uprave Darja Vetrih, višji referent 
Vinko Čampa 
 
Ostali prisotni: Bernarda Drobnič, pomočnica direktorice CSD Osrednja Slovenija - zahod 
(do vključno 4. točke dnevnega reda), Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., (do 
vključno 5. točke dnevnega reda). 
 
Predstavniki medijev: Tina Merhar – TV Rkanal in Milan Glavonjič – novinar (oba do 
vključno 7. točke dnevnega reda). 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne. Prisotni so se z minuto molka poslovili od svetnika Boruta 
Trohe. 
Nato je župan ugotovil prisotnih sedmih članov in povedal, da se bo svetnica Karmen Kordiš 
pridružila seji z rahlo zamudo. Občinski svet je bil svet sklepčen.  
Župan je predlagal in obrazložil dopolnitev dnevnega reda z novo drugo točko, ugotovitvenim 
sklepom o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, in preštevilčenjem ostalih točk ter 
dal v obravnavo dopolnjen dnevni red. Na predlagani spremenjeni dnevni red ni bilo pripomb 
in soglasno je bil sprejet naslednji  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Obravnava zapisnika 5. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje. 
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica. 
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019. 
4. Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu. 
5. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica.  
6. Sklep o pristopu k projektu Prostofer. 
7. Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019. 
8. Sklep o prostorski preveritvi. 
9. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
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10. Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči. 
11. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem.  
12. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
13. Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice. 
14. Pobude in vprašanja svetnikov. 
15. Razno. 

 
 
AD/1 Obravnava zapisnika 5. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje 
Občinski svetniki niso imeli vprašanj oz. pripomb na predlagani zapisnik. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

 
S K L E P: 

 
Potrdi se zapisnik 5. redne seje, z dne 13. 06. 2019. 
 
Župan je dal v obravnavo še poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje. Občinski svet ni imel 
pripomb in podana je bila ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s poročilom o realizaciji 
sklepov. 
 
 
AD/2 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine 

Sodražica 
Pojasnila in vsebino ugotovitvenega sklepa je podala Darja Vetrih. Povedala je, da se sklep 
sprejema na podlagi poročila, ki ga poda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ter da se sklep sprejme na prvi seji Občinskega sveta po nastanku razloga za 
prenehanje mandata. 
Zvone Janež, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je pojasnil, 
da je bilo poročilo sprejeto na korespondenčni seji Komisije. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP: 
 

Na podlagi 37.a člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju ZLS) in 3. odstavka 21. člena Statuta Občine Sodražica 

(Uradni list RS, št. št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 6. redni seji, dne 

26. 9. 2019, sprejel naslednji  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

O PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE SODRAŽICA 
 

I.  

Občinski svet Občine Sodražica ugotavlja, da je članu Občinskega sveta Občine Sodražica, 

Borutu Troha, rojenemu 18. 5. 1960, stanujočemu Zamostec 68, Sodražica, katerega mandat 

je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 6. 12. 2018, 

zaradi smrti prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Sodražica.  

 

II.  

S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica preneha tudi njegov 

mandat v Odboru za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 

 

III.  
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Občinska volilna komisija Občine Sodražica naj postopa skladno z določbami veljavne 

zakonodaje, ki ureja lokalne volitve, da se v VOLILNI ENOTI 7, Zamostec, izvedejo 

nadomestne volitve za člana Občinskega sveta. 

 

IV.  

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Sodražica, objavi pa se v 

Uradnem listu RS. 

 

Župan Občine Sodražica 

            mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
AD/3 Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019 
 
Op. zap.: Karmen Kordiš se je pridružila seji ob 18.15. Na seji je bilo tako prisotnih osem 
članov Občinskega sveta. 
 
Župan Blaž Milavec je skladno z Zakonom o javnih financah poročal Občinskemu svetu o 
izvrševanju proračuna v 1. polletju tekočega leta. Svetnikom je pojasnil prihodkovno in 
odhodkovno stran proračuna ter povedal, da je realizacija v 1. polletju skladna s pričakovanji. 
Dejal je, da pa se v primerjavi s prejšnjimi leti kaže rahel upad na strani prilivov, ki so 
pogojeni z aktivnostmi prebivalstva, zato bo potrebno temu ustrezno skrčiti porabo. 
Zakonske obveznosti je pač potrebno izvršiti, tako je potrebno tudi zaključiti večje projekte, 
kot sta bila letos še SORIKO in agromelioracija Gora, zato smo morali pri nekaterih ne tako 
nujnih projektih upočasniti oz. omejiti aktivnosti.  
Karmen Kordiš je povzela sklep Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo. 
Razprave ni bilo. 
Župan je podal ugotovitev, da je Občinski svet seznanjen s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019. 
 
 
AD/4 Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu 
Župan je predal besedo pomočnici direktorice CSD Osrednja Slovenija – zahod, Bernardi 
Drobnič. Drobničeva je uvodoma predstavila dejavnost CSD po reorganizaciji in izpostavila, 
področja, ki se jih izvaja v sodelovanju z Občino. Nadalje je obrazložila storitev pomoč na 
domu. Povedala je, da se storitev od marca izvaja tudi čez vikende in praznike, seveda 
skladno s potrebami. V obdobju do danes so ugotovili, da je reorganizacija dela prinesla 
določene spremembe, ki se odražajo na novih cenah. Poleg tega so ugotovili, da je bilo v 
letošnjem letu tudi znatno povišanje materialnih stroškov, pa tudi stroškov dela. Posledica je 
bil nov izračun storitve in predlog za dvig osnovne cene storitve. 
Karmen Kordiš je obrazložila sklep, ki ga je sprejel Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo 
in kmetijstvo, Evgen Zajc pa sklep, ki ga je sprejel Odbor za družbene dejavnosti. 
Župan je nato podal še stališče občine do storitve pomoč na domu. Povedal je, da storitev 
omogoča čim daljše bivanje starejših v domačem okolju, kar občina zagotovo podpira. 
Povedal je tudi, da je naš CSD eden redkih, ki še izvaja to storitev, saj je stališče Ministrstva, 
da naj se storitev preda drugim izvajalcem (zasebnikom…). Povedal je, da je storitev 
prepoznana kot kvalitetna, ob tem pohvalil izvajalke na terenu. Drobničeva je dodala, da je to 
tudi dobra pot, da tudi njihove strokovne službe pridejo do pomoči potrebnih starostnikov in 
se jim nato taka pomoč ponudi tudi na drugih področjih. 
Razpravljali so: France Krže, Bernarda Drobnič, Blaž Milavec. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
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SKLEP: 
 

1. Občinski svet občine Sodražica daje soglasje k naslednjim cenam socialno   
varstvene storitve - pomoč družini na domu: 

 a. OSNOVNA CENA STORITVE: 21,26 EUR na uro.  
  subvencija Občine Sodražica 15,26 EUR na uro,  
  cena storitve za uporabnika pa 6,00 EUR na uro. 
 b. CENA STORITVE, OPRAVLJENE V NEDELJO: 24,46 EUR/uro 
  subvencija Občine Sodražica 17,56 EUR na uro,  
  cena storitve za uporabnika pa 6,90 EUR na uro. 
 c. CENA STORITVE, OPRAVLJENE NA DRŽAVNI PRAZNIK: 25,75 EUR/uro 
  subvencija Občine Sodražica 18,49 EUR na uro,  
  cena storitve za uporabnika pa 7,26 EUR na uro. 

2. Cene storitve pomoč družini na domu se uporabljajo od 1. 10. 2019 dalje. 
 
Op. zap.: Po predstavitvi je Drobničeva zapustila sejo ob 19.uri. 
 
 
AD/5 Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica 
Župan je predal besedo direktorju Komunale Ribnica, Bojanu Trdanu. Trdan je pojasnil 
razloge za spremembo cene ter dodal, da je Sodražica leta 2017 že sprejela nove cene 
storitve, ki pa niso stopile v veljavo. Posledično sedanje cene veljajo od aprila 2011. Nov 
predlog cen sta sedaj sprejeli obe sosednji občini, kjer se taka storitev tudi izvaja (Ribnica, 
Loški potok). Nato je podal obrazložitev cene, izpostavil razloge za spremembo ter kaj vse 
pokopališka dejavnost obsega. Izpostavil je tudi, da bo v kratkem potrebno izvesti več 
investicijskih del, od obnove mrliških vežic do drugih del. Obrazložil je, da so predlagane 
cene nižje od povprečja tako v regiji kot na državnem nivoju. 
Župan Blaž Milavec je dopolnil obrazložitev s stališčem Občine. Povedal je, da bo na tem 
področju dejansko potreben resnejši pristop in izvedba posameznih projektov, tudi z višjimi 
investicijami, sicer pa je potrebno zagotoviti tekoče vzdrževanje na objektih. Izpostavil je tudi, 
da bo potrebno v Sodražici pripraviti projekt, s katerim se bo zagotovil umik pogrebov s 
ceste. 
 
Sklep Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je predstavil Franc Krže. 
Razpravljali so: Zvonko Janež, Bojan Trdan, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc, Zdenka Lušin. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji SKLEP: 
 

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16), Odloka o 

gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13, 71/14) ter 35. člena 

Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 80/00) in 

15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet občine 

Sodražica na svoji na svoji 6. redni seji dne, 26. 9. 2019, sprejel 

 

S K L E P 

o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se določijo cene najemnin za grobove na pokopališčih v občini Sodražica, ki 

jih upravlja Komunala Ribnica d.o.o.. 
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2. člen 

Cene najemnin za grobove znašajo: 

- za enojni grob 17,00 EUR brez DDV,  

- za dvojni grob 30,55 EUR brez DDV, 

- za trojni grob 42,50 EUR brez DDV, 

- za žarni grob 15,00 EUR brez DDV. 

 

3. člen 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene 

uporabljajo od 1. 1. 2020 dalje. Določila pa se prično uporabljati sočasno z dnem uporabe 

novih cen, določenih v isti višini, v občinah Ribnica in Loški Potok. 

 

Z dnem uveljavitve prenehajo veljati cene, ki veljajo od 15. 4. 2011, in Sklep o cenah 

najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 41/17, 72/17). 

 

Št.:    

Sodražica, dne 26. 9. 2019     Župan Občine Sodražica: 

 mag. Blaž Milavec l.r.  
 
 
Op. zap.: Po predstavitvi je Trdan zapustila sejo ob 19.15 uri. 
 
 
AD/6 Sklep o pristopu k projektu Prostofer 
Za rešitev problema mobilnosti starejših občanov, je župan predstavil svetnikom predlog 
vključitve v projekt Prostofer, ki predstavlja eno izmed oblik brezplačnih prevozov starejših 
občanov, ki nimajo drugih možnosti prevoza, npr. do zdravnika, raznih ustanov, za 
oddaljenejše kraje pa tudi do trgovine. Povedal je, da je zaenkrat starejša populacija, ki nima 
lastnega prevoza oz. nima svojcev, ki bi jim lahko nudili tako pomoč, povsem odvisna od 
dobre volje okolice oz. jim mobilnost predstavlja resen problem. Projekt Prostofer vodi zavod 
Zlata mreža. Župan je povedal, da predlog priključitve v ta projekt temelji na podlagi dobrih 
izkušenj v občinah, ki so že pristopile k izvedbi. Prav tako se je pred tem Občina posvetovala 
s predstavniki Društva upokojencev, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje. Občina bo za 
izvedbo projekta krila stroške organizacije Zavodu Zlata mreža, ki zagotavlja klicni center, 
izobraževanja prostovoljnih šoferjev, ter seveda vodi samo organizacijo prevoza, prav tako 
pa bo občina zagotovila tudi vozilo in z njim povezane tekoče stroške. Svetniki so podprli 
pristop k projektu Prostofer, ki se bo pričel izvajati v naši občini predvidoma v mesecu 
novembru. Predstavitev sklepov dveh odborov sta predstavila Karmen Kordiš in Evgen Zajc. 
Župan je še enkrat poudaril, da je finančno tveganje, da projekt ne bi bil dobro sprejet, nizko, 
in dodal, da da se je projekt v občinah, ki so k temu pristopila, ugoden. 
 
Razpravljali so:  Zvonko Janež, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

S K L E P: 
 

Občina Sodražica soglaša s pristopom k projektu Prostofer. 
 
 
AD/7 Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), Zvonko Janež, 
je obrazložil, da je Komisija objavila razpis za zbiranje predlogov. Povedal je, da so prispeli 



 6  

 

trije predlogi v ovojnicah, en predlog pa je bil podan s strani Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Povzel je prispele predloge in povedal, da gre za tri predloge za priznanje 
Občine Sodražica in en predlog za podelitev Zlate plakete. Obrazložil je tudi predlog sklepa 
KMVVI. 
Razprave ni bilo. 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa KMVVI. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep: 
 

V letu 2019 se podeli priznanja Občine Sodražica: 
 Matiji Ogrincu, Podklanec 4 a, 1317 Sodražica. 
 Andreji Košmrlj, Podklanec 15, 1317 Sodražica. 
 Samoiniciativnemu odboru za kapelico – njegovim članom: Janezu Oražmu, 

Ladu Janežu, Branki Gornik in Jaku Miheliču. 
 

Zlato plaketo Občine Sodražica za leto 2019 se podeli KGZ Ribnica. 
 
 
AD/8 Sklep o prostorski preveritvi 
 
Vinko Čampa je obrazložil, da nova zakonodaja, ki določa ureditev prostora, omogoča 
sprejem sklepa o prostorski preveritvi, s katero se opredeli do razpršene gradnje.  
 
Op. zap.: Župan je ob 19.39 zapustil sejo, vodenje seje pa predal podžupanu Andreju 
Pogorelcu. 
 
Predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje je podal Franc Krže. 
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Vinko Čampa, Franc Krže, Zvonko Janež. 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

sklep: 
 
Potrdi se Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora 
"Vi01.odo" Vinice v predlaganem besedilu. 
 
 
AD/9 Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
 

 Vloga za ureditev meteornih voda v Zamostcu (vlogi Pakiž Anić in Mestek) 
Obrazložitev situacije na terenu je podal Vinko Čampa. Predlog Odbora za komunalne 
zadeve in prostorsko planiranje je obrazložil Frenk Krže. 
Razprava: Andrej Pogorelc, Vinko Čampa 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

Sklep: 
 

Na delu zemljišča parc. št. 1644/4 k. o. Zamostec se izvede manjkajoča meteorna 
kanalizacija s primernim peskolovom, katerega je možno strojno čistit in ki bo prevzel 
zaledne meteorne vode s hriba. 
  
Asfaltiranje odseka je predvideno po rekonstrukciji vodovoda v letu 2020. 
 

 Vloga VO Žimarice 
Vlogo in situacijo na terenu je obrazložil Vinko Čampa. 
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Po obrazložitvi je podal predlog sklepa Odbora za komunalne zadeve in prostorsko 
planiranje Frenk Krže. 
 
Op. zap.: Župan se je vrnil na sejo ob 19.50 in ponovno prevzel vodenje seje. 
 
Župan je dodatno obrazložil, da gre za reševanje zadeve na podlagi konkretne pobude, da 
pa to ni edini problem, da veliko infrastrukture še leži na zasebnih zemljiščih, tako da bo 
potrebno intenzivno pristopiti k tej problematiki. Predlagal je, da se vsaj na vodni 
infrastrukturi zadeve uredijo v dveh letih. 
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 

Sklep: 
 
Za ureditev vodnega vira Žimarice se prične s postopki ureditve zemljiškoknjižnega 
stanja zemljišča, na katerem je vodni vir. V nadaljevanju se predvidi sredstva za 
sanacijo vodnega vira in azbestnega cevovoda v občinskem proračunu. 
 
 

 Vloga Mehmedović 
Vlogo in situacijo na terenu je obrazložil Vinko Čampa. Dodatno obrazložitev oz. stališče 
občine je podal župan Blaž Milavec. Izpostavil je, da mora oporni zid projektirati in izvesti 
Občina, da ne bo prišlo do bilo kakšnih tveganj za cesto. Franc Krže je podal predlog sklepa 
Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
Razpravljali so: Zvonko Janež, Vinko Čampa, Andrej Pogorelc, Franc Krže,  
Župan predlaga, da se sočasno s sklepom posreduje poziv, da se izvedba hiše oz. dvorišča 
naredi s strani projektanta, ki bo sodeloval z Občino. 
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa.  
Nekoliko korigiran sklep odbora je bil soglasno sprejet  naslednji 
 

Sklep: 
 
Izdela se projekt za izgradnjo opornega zidu vzdolž lokalne ceste, ki meji na zemljišče 
parc. 1492/308 k. o. Sodražica.  
 
V proračunu se v prihodnjih letih (v najkrajšem možnem času) predvidi sredstva za 
izgradnjo. 
Predhodno se z lastnikom uskladi sočasnost gradnje zidu in ureditev okolice dvorišča 
ter o delitvi stroškov.  
 
 
AD/10 Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči 
Župan je povedal, da je bilo v letošnjem letu v občini nekaj škode zaradi toče. Ugotovljeno je 
bilo, da je bila vloga utemeljena, saj je ravno ta objekt utrpel večjo škodo. Dodal je tudi, da 
smo tudi v preteklosti že pomagali občanom, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih hišah 
zaradi nesreč. 
Predlog Finančnega odbora je podala Krmen Kordiš. 
Župan je dodal, da bi občinska uprava lahko pripravila pravilnik, s katerim se določi kdaj, v 
kakšnih primerih in v kakšnem obsegu se sredstva lahko dodelijo. 
Razprava: Andrej Pogorelc podpira pobudo o pripravi pravilnika. Dodal je, da si je s Civilno 
zaščito ogledal situacijo na terenu in da je poleg hiše utrpelo škodo tudi gospodarsko 
poslopje. 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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sklep: 
 

Občina Sodražica namenja za odpravo posledic po toči – saniranje strehe, Miru Cvaru, 
Prvomajska c. 12, 1317 Sodražica, sredstva v višini 1.000,00 EUR.  
 
Sredstva se odobrijo iz proračunske postavke 23001 – Proračunska rezerva, konto 
409100, in se nakažejo na tekoči račun prejemnika. 

 
 
AD/11 Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
Sklep razpolaganja z nepremičnim premoženjem je obrazložil Vinko Čampa. Povedal je, da 
gre za del opuščene poti na Kurirski in gre za realizacijo sklepa, prejetega na občinskem 
svetu.  
Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep: 
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011), 24. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 2. 

člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 

št. 31/2018) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 26. 09. 2019 na predlog 

župana sprejel naslednji 

 

S K L E P 

o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Sodražica za leto 2019 

 

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. 31/2018) dopolni Letni načrt razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2019. 

 

2. člen 

Nepremično premoženje, vključeno v letni načrt razpolaganja Občine Sodražica: 

 

Zap. št. K.o. in šifra k.o. Parcelna 

št. 

Površina 

parcele v m2 

Ocenjena, posplošena ali 

orientacijska vrednost 

nepremičnine 

1. 1619-Sodražica  2609/2 48 1.464,00 EUR 

 SKUPAJ 1.464,00 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 2019. 

 

Številka: 478-2/19 

Datum: 27. 09. 2019  

        Župan Občine Sodražica 

            mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 

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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AD/12 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. 

 Vlogi za podaritev zemljišč v k.o. Sodražica in k.o. Žimarice - Helena Bezjak, Ulica 
bratov Vošnjakov 10, 3000 Celje in Johna Levstka, Kanada 

Vinko Čampa je obrazložil vlogi, ki se nanašata na isto zadevo. Zadeva je bila že 
obravnavana na Komisiji spomladi in pridobilo se je tudi mnenje Vaškega odbora Žimarice.                     
Župan je predlagal, da se sprejme tudi to darilo in s tem potrdi predlog sklepa Komisije.  
Razprava: Evgen Zajc, Zvonko Janež, Blaž Milavec. 
 
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji  

 
S K L E P: 

 

1. Občina Sodražica sprejme ponujeno darilo.  

2. Vse stroške v zvezi izpeljavo pravnega posla nosi Občina Sodražica. 

 
 
AD/13 Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice 
Razloge za podajo Izjave in samo vsebino je obrazložil župan Blaž Milavec. Povedal je, da je 
Pošta skladno z zakonom dolžna zagotavljati poštno storitev in ne more kar zapreti poštne 
poslovalnice, ki je hkrati edina v Občini. Povedal je tudi, da se v pogodbenih poštah obseg 
storitev skrči, zato zagotovo ni v našem interesu, da postane naša poslovalnica pogodbena. 
Vsekakor ne more pogodbena pošta zagotavljati bančnih storitev, brez katerih bi potem naša 
občina ostala.  
Razpravljali so: Frenk Krže, Zvonko Janež, Ernest Pirnat, Blaž Milavec, Branko Arko. 
 
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji  

S K L E P: 
 
Sprejem se Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice. 
 
 
AD/14 Pobude in vprašanja svetnikov 
Franc Krže je podal pobudo, da se na Gori brežina pri ekološkem otoku do gasilskega doma 
utrdi s škarpo. 
Zvonko Janež je opozoril, da je cesta čez Sedlo v slabem stanju in izpostavil, da je potrebno 
pristopiti k asfaltiranju. Župan je povedal, da se bo računalo pri pripravi proračuna za 
naslednje leto. Dodal je, da gre za vezalno pot, ki naj bi pomenila domače zaledje za obvoz, 
ko se bo rekonstruirala cesta skozi Žimarice. 
Evgen Zajc se je pozanimal v kakšni fazi je priprava projekta ceste v Žimaricah. Župan je 
obrazložil, da je priprava v teku, da se rešujejo še tehnične zadeve okoli mosta, nato pa se 
pripravi z DRSC soinvestitorska pogodba, razpis… Investicija gre od mosta pod Kosmatim 
dolom do konca Žimarice, prvotno mišljen manjši odsek, kar pomeni dodatno usklajevanje z 
Direkcijo in pridobivanje dodatnih sredstev. Župan je dodal, da se borimo, da se projekt kljub 
vsemu začne v letu 2020 in zaključi v 2021. Dodal je, da gre tudi za največji projekt v tem 
mandatu. 
Franc Krže se je pozanimal, ali je v planu tudi še cesta Sodražica – Vagovka.  
Župan je povedal, da je, da pa je zagotovo večja potreba v Žimaricah. 
Branko Arko se je pozanimal v kakšni fazi je projekt pločnik Sodražica – Zamostec.  Župan je 
povedal, da je bilo opravljeno sondiranje, nato pa projektanti pripravijo najugodnejšo traso. 
Gre za pločnik in kolesarko stezo. Branko Arko je podal predlog, da se naredi škarpe in 
pločnik ter kolesarko cesto približa cesti. Župan je povedal, da se bodo v fazi idejnega 
projekta pogovarjali z lastniki zemljišč, da bo tudi javna razgrnitev. Pozval je svetnike, da se 
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opredelijo do tega, če menijo, kolesarska steza oz. pločnik na relaciji Zamostec – Sodražica 
sploh izvede. Župan je tudi povedal, da se bo pozanimal o variantah. 
Zdenko Lušin je zanimalo, kdaj bo voda v Zapotoku. Vinko Čampa je povedal, da naj bi bila 
voda do občinskega praznika v naseljih Zapotok, Sinovica, Preska.  
Pozanimala se je, kdaj bo v ostalih delih voda? Župan je povedal, da se še pridobivajo 
posamezna uporabna dovoljenja. Na posameznih odsekih je še potrebno pridobiti GD 
(Indihar), nato denar in izvedba. V celotnem merilu pa se zadeve zamikajo, ker gre za 
ogromen projekt in dokler ne bo na celotnem nivoju predano v uporabo, bo težko zagnati 
vodovod v celoti. 
Karmen Kordiš se je pozanimala, kaj je s spremembo občinskih simbolov. Župan je povedal, 
da Komisija deluje in da se pripravljajo idejni predlogi ter možnosti. Dokončno poročilo se še 
pripravlja. Andrej Pogorelc je dopolnil, da želimo priti do predloga z minimalnimi 
spremembami, ki pa bo še v skladu s heraldičnimi pravili. Župan je dodal, da smo tudi 
pridobili formalno soglasje za himne. 
 
 
AD/15 Razno 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
Ob koncu je župan svetnike povabil na prireditve:  

- 19. 10. 2019 - Sobotna tržnica v Sodražici & Sladka jesen 

- 25. 10. 2019 - Občinski praznik Občine Sodražica  

- 27. 10. 2019 - Revija domačih ansamblov  
 

 
Župan je obrazložil namen, da bi bila izredna seja občinskega sveta v oktobru v Zapotoku.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 

 

 


