
 

Številka: 900-1/18 
Datum:   3. 12. 2020 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 24. 09. 2020 

 
 

Zapisnik 11. redne seje in 2. dopisne seje 
137.  Potrdi se zapisnik 11. redne seje, z dne 4. 6. 2020.  
138.  Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje, z dne 17. 7. 2020. 
 
Realizirano. 
 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava) 
139. Sprejme se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica v 1. obravnavi.  
 
Odlok je pripravljen za 2. obravnavo na Občinskem svetu. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša 
(83. člen Poslovnika, skrajšani postopek) 
140. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša. 
 
Realizirano, odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 145/2020. 
 
Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava) 
141. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 

Ribnica v 1. obravnavi. 
Občinski svet podaja predlog, da se z odlokom določi ustanoviteljske deleže oz. da se 
preveri zakonitost določbe posameznih členov, da se uradni podatki o številu prebivalcev 
za določitev deležev usklajujejo na vsaki dve leti. 

 
Odlok je skupaj z usklajenimi amandmaji pripravljen za 2. obravnavo na občinskem svetu. 
 
Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020 
 
142. V letu 2020 se podeli Priznanja Občine Sodražica:  

1. Mladinskemu klubu Sodražica za številne izvedene aktivnosti tako na področju 
prireditev kot tudi medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. 

2. Dominiki Arko, patronažni sestri v Zdravstveni postaji Sodražica, za njeno delo in 
predanost svojemu poklicu, ki ga jemlje kot življenjsko poslanstvo. 



3. Krajevni organizaciji zveze združenj borcev za vrednote NOB Sodražica za prostovoljno 
in zgledno vzdrževanje, urejanje in obnavljanje spomenikov in spominskih obeležij ter 
grobišč ter zgledno sodelovanje z Občino, Osnovno šolo in domačimi društvi. 

  
143. Zlato plaketo Občine Sodražica za leto 2020 se podeli Oktetu Gallus Ribnica za vrhunske 

dosežke na glasbenem področju ter ohranjanje tradicije, ki izvira iz Okteta Donit Sodražica, 
ob 45 letnici delovanja. 

 
144. V letu 2020 se podeli naziv Častni občan občine Sodražica Francu Miheliču in Bernardi 

Mihelič, vodji in članici Ansambla Franca Miheliča, ki je sta s svojim delovanjem in trajnim 
dosežkom na glasbenem področju prispevala k ugledu in uveljavljanju Občine Sodražica.  

 
Vsi dobitniki občinskih priznanj so prejeli sklepe Občinskega sveta. Podelitev priznanj bo 
potekala na slavnostni seji, ko bodo to omogočale zdravstvene (epidemiološke) razmere. 
 
Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Glasbena šola Ribnica 
145. Za predstavnico Občine Sodražica se v svet Javnega zavoda Glasbena šola Ribnica za 

naslednje mandatno obdobje imenuje Karmen Kordiš, Podgorska c. 28, 1317 Sodražica. 
Realizirano. 
 
Sklep o financiranju vozila za potrebe storitve pomoč na domu.  
146. Občinski svet Občine Sodražica podaja soglasje k sofinanciranju vozila za potrebe storitve 

pomoč na domu, ki ga izvaja CSD Osrednja Slovenija – zahod, enota Ribnica, in sicer 
predvideni v višini 4.260,00 EUR. 

Realizirano. 
 
Sklep o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge v »Krekov dom«. 
147. Stavba nekdanje zadruge na Trgu 25. maja 15, Sodražica, se poimenuje v »Krekov dom«, 

galerijski prostor v tej stavbi pa v »Galerijo Franceta Goršeta«. 
Realizirano. 
 
Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih. 
148. Na podlagi 6. člena Statuta Občine Sodražica in 62., 100. in 101. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), je Občinski svet občine 
Sodražica na svoji 12. redni seji, dne  24. 09. 2020,  sprejel naslednji 
 

Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču hodnika za pešce v naseljih 
 

1. člen 
Občina Sodražica (v nadaljevanju Občina), kot lastnik zemljišč, na katerih poteka pločnik v naseljih, 
dovoljuje postavitev delovnih odrov oz. vsega, kar je potrebno za rekonstrukcijo ali obnovo 
objektov ležečih ob tem hodniku ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in veljavnih predpisov 
s prometnega in gradbenega področja.  
 

2. člen 
Dovoljenje za postavitev delovnih odrov bo občina izdala v obliki soglasja na podlagi vloge 
vlagatelja na Občino in ob predložitvi predpisanih dovoljenj v skladu z veljavno zakonodajo. 

 



3. člen 
Občina z dovoljenjem za postavitev delovnih odrov ne prevzema nikakršnih odgovornosti ali 
finančnih bremen. 
Občina lahko odreče izdajo dovoljenja oz. prekliče že izdano, če vlagatelj ne izpolnjuje zakonsko 
predpisanih pogojev ali ne izvede prav tako predpisanih varnostnih ukrepov ali s postavitvijo odrov 
krši drugo zakonodajo. 

 
4. člen 

Sklep se uporablja od pridobitve uporabnega dovoljenja na projektu Hodnika za pešce v naselju 
Žimarice. 
 
Datum: 25. 9. 2020       Župan Občine Sodražica: 
Številka: 351-5/20       mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
Vloga za prestavitev meteorne kanalizacije (zasebni investitor)  
148/1 Vlagateljica naj pred uvozom do stanovanjske hiše in delavnice izvede kaskadni jašek in 

meteorno kanalizacijo do parcelne meje med zemljiščema parc. št. 33/2 in 33/1, obe k.o. 
Zamostec. Cevno kanalizacijo je potrebno v celoti obbetonirati. 

148/2 Ostali del odprtega meteornega kanala se izvede ob robu zemljišča parc. št. 33/2, 33/7, 
obe k.o. Zamostec, ki sta v lasti vlagateljice, do obstoječega prepusta pod regionalno cesto. 

148/3 Občina Sodražica financira cevi in vse potrebne jaške od bodočega kaskadnega jaška, do 
parcelne meje med zemljiščema parc. št. 33/2 in 33/1, obe k.o. Zamostec. 

 
V teku. 
 
Vloga za izdajo soglasja k gradnji stanovanjskega objekta (zasebni investitor) 
149/1 Poda se soglasje za predvideno gradnjo stanovanjske hiše na EUP So 35. ppn.  
149/2 Za potrebe projektiranja 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 nakup zemljišča parc. št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica (zasebni vlagatelj) 
150. Sklep Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 13. 06. 2020, se dopolni tako, da se 

zemljišče parc. št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica odproda v celoti ter da se na delu zemljišča, 
ki predstavlja zelene površine, vpiše služnostna pravica gradnje in vzdrževanja 
visokovodnega (protipoplavnega) zidu. 

 
V teku. 
 
Vloga za brezplačen prenos zemljišča parc. št. 3372 k.o. 1619-Sodražica - PGD Sodražica 
151. Zemljišče parc. št. 3372 k.o. 1619-Sodražica se brezplačno prenese v last vlagatelja. Na 

navedenem zemljišču se vpiše služnostna pravica vzdrževanja občinske stavbe.  
 
V teku. 
 



Vloga za najem dela zemljišča parc. št. 1462/1 k.o. 1619-Sodražica – zasebni vlagatelj. 
152. Del zemljišča parc. št. 1462/1 k.o. 1619-Sodražica se po Zakonu o kmetijskih zemljišč odda 

v zakup za obdobje 10 let, s klavzulo, da se lahko predčasno odpove zakup, v kolikor se 
bodo v tem času začela izvajati dela, predvidena na tem območju. 

 
V teku. 
 
Donacija solastniških deležev zemljišča parc. št. 2173 k.o. 1622-Zamostec - pobuda občana  
153. Občina Sodražica sprejme ponujeno darilo – lastninske deleže vseh morebitnih darovalcev 

zemljišča parc. št. 2173 k.o. 1622-Zamostec. Vse stroške v zvezi izpeljavo pravnega posla 
nosi Občina Sodražica.  

 
V teku. 
 
Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
154. 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 12. redni seji, dne 24. 9. 2020, na predlog župana sprejel 
naslednji 
 

Sklep 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. 
 

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 3372 56 0 EUR 

2. 1619-Sodražica 1766/11 66 1.650,00 EUR 

 SKUPAJ 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: 25. 9. 2020      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


155. 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 12. redni seji, dne 24. 9. 2020, na predlog župana sprejel 
naslednji 

 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

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 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. 3382/1, k.o. 1619-Sodražica 14 m2 393,68 EUR 

2. 426/2, k.o. 1619-Sodražica 15 75,00 EUR 

 SKUPAJ  468,68 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       Župan Občine Sodražica 
Datum: 25. 9. 2020          Mag. Blaž Milavec l.r. 
          
    
 
 
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih           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

