
 
Številka: 900-1/18 
Datum:   17. 9. 2020 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 04. 06. 2020 
 
 

Zapisnik 10. redne seje  

125.  Potrdi se zapisnik 10. redne seje, z dne 12. 3. 2020. 
 
Realizirano. 
 
 

Odlok o Zaključnem računu Občine Sodražica za leto 2019  
126.  Sprejme se Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2019. 
 
Realizirano, Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 89/2020. 

 
 
Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19  
127. Sprejme se Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19.  
 
Realizirano, Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 89/2020. 

 
 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov 
občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana 
128.  Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih  

prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov 
delovnih teles občinskega sveta in župana. 

 
Realizirano, Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 89/2020. 

 

 
Vloga podjetja Fibran d.o.o za izdajo soglasja k gradnji Skladiščnega objekta za skladiščenje 
motornih olj 
129/1 K načrtovani gradnji Skladiščnega objekta na EUP So 25. ppn. se poda soglasje. 
129/2 Za potrebe projektiranja naj se določi, da veljajo določila IP – Površine za industrijo, 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). 
 
Realizirano. 



Vloga za izdajo soglasja k gradnji nezahtevnega objekta zasebnega investitorja.  
130/1 Za predvideno gradnjo nadstreška na EUP So 28. ppn. se poda soglasje. 
130/2 Za potrebe projektiranja naj se določi, da veljajo določila SK vas – Podeželjsko naselje, 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). 
 
Realizirano. 

 
 
Vloga za najem zemljišča, parc. št. 292, k.o. 1618-Vinice 
131. Na podlagi mnenja Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine Sodražica, ki 

je sledila mnenju Vaškega odbora Zapotok, se zaradi več funkcionalnosti zemljišča in 
obstoječe oz. morebitne bodoče javne funkcije (možnost prehoda ali uporabe občanov) 
tega prostora, zemljišče s parc. št. 292, k.o. 1618-Vinice, ne odda v najem.  
 V primeru postavitve medposestne ograje se določi parcelna meja, na podlagi mejno 
ugotovitvenega postopka. Stroške mejno ugotovitvenega postopka nosi vsaka stranka, do 
ene polovice. 
 

V teku. 
 
 
Pobuda glede odkupa in prodaje zemljišč v k.o. 1620-Žimarice.  
132/1 Zaradi gradnje novega gasilskega doma Žimarice se, na podlagi Zakona o kmetijskih  

zemljiščih, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, od Jožeta Belaja odkupi zemljišče parc. 
št. 697/1 (ID 268033), v izmeri 927 m2, k.o. 1620-Žimarice. Vse stroške v zvezi z odkupom 
zemljišča nosi Občina Sodražica. 

132/2 Občina Sodražica Jožetu Belaju odproda zemljišče, parc. št. 2077/18, k.o. 1620-Žimarice. 
Vse stroške v zvezi z odkupom nosi kupec. 

132/3 Občina Sodražica naroči odmero zemljišča, parc. št. 1355/1, k.o. 1620-Žimarice, po meji 
namenske rabe kmetijskega zemljišča (cca. 1.640 m2) ter ga odprodala Jožetu Belaju, v 
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu. Vse 
stroške v zvezi z odkupom nosi Jože Belaj, strošek parcelacije pa nosi Občina Sodražica. 

 
V teku. 
 
 
Sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja 
133. 
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. 31/18) je Občinski svet 
Občine Sodražica na 11. redni seji, dne 4. 6. 2020, na predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

Občine Sodražica za leto 2020 
 

1. člen 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412


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 2020. 
 

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

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 2173 k.o. 1622-Zamostec  2.280 m2 6.315,60 EUR 

2. 1604/53, k.o.1620-Žimarice 836 m2 1.337,60 EUR 

3. 697/1, k.o. 1620-Žimarice 927 m2 4.190,04 EUR 

4. 725/4, k.o. 1621-Gora 2 m2 2,00 EUR 

5. 725/5, k.o. 1621-Gora 1 m2 1,00 EUR 

6. 2083/3, k.o. 1619-Sodražica 120 0 EUR 

 SKUPAJ  11.846,24 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 2020. 
 
Številka: 478-26/19 
Datum: 4. 6. 2020 

         Župan Občine Sodražica 
             mag. Blaž Milavec l.r. 
Realizirano. 

 
 
Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
134. 
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. 31/18) je Občinski svet 
Občine Sodražica na 11. redni seji, dne 4. 6. 2020, na predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Občine Sodražica za leto 2020 
 

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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica leto 2020. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412


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. 1620-Žimarice 2077/18 184 2.944,00 EUR 

2. 1621-Gora 2432 18 288,00 EUR 

3. 1620-Žimarice 1355/1 cca. 1.640 1.640,00 EUR 

4. 1619-Sodražica 1257/2 152 0 EUR 

 SKUPAJ 4.872,00 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 2020. 
 
Številka: 478-24/19 
Datum: 4. 6. 2020 

         Župan Občine Sodražica 
             mag. Blaž Milavec l.r. 
Realizirano. 
 

 
Predlog o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge na Trgu 25. maja 15  
135/1  Odredi se pričetek postopka poimenovanja stavbe na Trgu 25. maja 15, Sodražica, v Krekov 

dom, galerijski prostor v tej stavbi pa v Galerijo Franceta Goršeta. 
135/2 Pred dokončno odločitvijo o poimenovanju se opravi javna razprava. 
 
V teku. 
 
 
Predlog o poimenovanju ulic v Sodražici 
136. Pripravi se izhodišča za preimenovanje določenih ulic v Sodražici po znanih osebnostih. 
 
V teku. 
 
 
         
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih           mag. Blaž Milavec l. r. 
 


