
 
Številka: 900-1/18 
Datum:   3. 3. 2021 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 10. 12. 2020 

 
Zapisnik 12. redne seje in 3. dopisne seje 
159.  Potrdi se zapisnik 12. redne seje, z dne 24. 9. 2020. 
160. Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje, z dne 19. 11. 2020. 
Realizirano. 
 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica 
161. Sprejme se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica v 2. obravnavi.  
Realizirano, Spremembe in dopolnitve statuta so objavljene v Uradnem listu RS, št 191/20. 
 
Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2020  
162. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Sodražica za leto 2020. 
Realizirano, Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 191/20. 
 
Predlog Proračuna Občine Sodražica za leto 2022  
163. Predlog proračuna za leto 2022 je primeren za nadaljno obravnavo in se ga poda v javno 
obravnavo. 
Realizirano, predlog proračuna za leto 2022 dan v razpravo 14.12. – 28.12.2020, pripravljen 
dopolnjeni predlog, ki je podan v obravnavo na Občinskem svetu. 
 
Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica 
164. Sprejme se: 

1. amandma: 2. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, ki se po 
novem glasi: 

»II. IMENA, SEDEŽI IN USTANOVITVENI DELEŽI USTANOVITELJEV 
 

2. člen 
(1) Ustanovitelji zavoda so: 

- Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, 
- Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in 
- Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok. 

 
(2) Občine ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže: 

- Občina Ribnica  70,72 % 
- Občina Sodražica  16,68 % 
- Občina Loški Potok  12,60 %« 

 



2. amandma: tretjega odstavka 6. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica, 
ki se po novem glasi: 

»(3) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) zavod 
opravlja naslednje dejavnosti: 

- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki; 
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in  ortopedskimi 

pripomočki; 
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi 

 izdelki; 
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu; 
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in  tehnologije; 
- 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen 

 obvezne socialne varnosti; 
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.« 

 
3. amandma: drugega odstavka 23. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 
Ribnica, ki se po novem glasi: 

»(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljem, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz 
zasebnih sredstev vrne ustanoviteljem, pri čemer je potrebno zagotavljati solventnost in likvidnost 
poslovanja zavoda, kot jo določa veljavna področna zakonodaja. Presežek prihodkov nad odhodki 
se med ustanovitelje razdeli v deležih, ki se določajo glede na uradno število prebivalcev v 
posamezni občini ustanoviteljici na zadnji dan preteklega leta. Vrnjena sredstva lahko ustanovitelji 
porabijo izključno za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti.« 
 

4. amandma: tretjega odstavka 24. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 
Ribnica, ki se po novem glasi: 

»(3) Primanjkljaj sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena krijejo ustanovitelji v deležih, 
ki se določajo glede na uradno število prebivalcev v posamezni občini ustanoviteljici na zadnji dan 
preteklega leta.«  
 

5. amandma: četrtega odstavka 24. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 
Ribnica, ki se po novem glasi: 

»(4) V kolikor zavod v letnem obračunu izkaže primanjkljaj, vodstvo zavoda pripravi sanacijski 
program in predlog za pokritje primanjkljaja. Sanacijski program sprejeme svet zavoda s 
predhodnim soglasjem ustanoviteljev.« 
 

6. amandma: petega odstavka 24. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 
Ribnica, ki se po novem v celoti črta. 

 
7. amandma: devete alineje prvega odstavka 31. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu 
Lekarna Ribnica, ki se po novem glasi: 

» -  soglasje k najemanju posojil in zadolževanju, ki presega znesek 50.000,00 EUR;« 
 
165. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 

Ribnica v 2. obravnavi. 
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 184/20. 



Ko Odloku je skladno s prvim odstavkom 27. člena v zvezi s prvim odstavkom 121. člena Zakona o 
lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19, v nadaljnjem besedilu: zakon) je 
Ministrstvo za zdravje podalo soglasje k predlogu Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 
Lekarna Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica, št. 007-12/2020, z dne 27. 10. 2020), pri čemer upošteva 
mnenje Lekarniške zbornice Slovenije, št. 703-2/2019/63 z dne 23. 10. 2020. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč  
166. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica. 
Realizirano, Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 191/20. 
 
Imenovanje kandidata za sodnika porotnika 
167. Za kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Občina Sodražica se predlaga 

mag. Blaža Milavca, Cesta Majde Šilc 14, Sodražica. 
Realizirano, sklep je bil posredovan na Okrožno sodišče. 
 
Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar 
168. Sprejme se Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar v naslednjem 

besedilu: Na podlagi 16. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 
104/09) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 13. redni seji, dne 10. 12. 2020, sprejel 
naslednji 

SKLEP o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar 
 

1. 
Odgovornemu uredniku oz. njegovemu namestniku, ki nista zaposlena v občinski upravi Občine 
Sodražica, pripada za posamezno izdano številko honorar v bruto višini 700 EUR. 
Honorar odgovornega urednika obsega tako novinarsko kot uredniško delo. 
 

2.  
Članom uredništva in drugim avtorjem prispevkov, ki niso zaposleni v občinski upravi Občine Sodražica, 
razen odgovornemu uredniku, pripada za objavljen prispevek honorar v bruto višini, ki je odvisna od 
dolžine prispevka, pri čemer znaša honorar za prispevek, ki obsega celo objavljeno stran, 60 EUR. 
Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je sorazmerno nižja. Honorar se izplača za prispevek, 
ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim urednikom oz. njegovim namestnikom. 
 

3.  
Lektorju pripada za vsako natisnjeno lektorirano stran honorar v bruto višini 5,50 EUR. 
 

4.  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu, uporablja pa se od 1.12.2020 
dalje. 
 
Datum: 11. 12. 2020      Župan Občine Sodražica: 
Številka: 414-1/20           mag. Blaž Milavec l.r.  

     
Realizirano.        
 
Vloga za soglasje za odstopanje od zazidalnega načrta (fizična oseba) 
169/1 K načrtovani gradnji Stanovanjskega objekta in Poslovnega objekta na EUP So 72. ppn. se na 

podlagi 17. in 30. člena Pravilnika za izvajanje Zazidalnega načrta poda soglasje.  
169/2 Gradnja se izvede na podlagi IZP dokumentacije št. projekta 139/2020, projektanta ZE 



arhitekturni biro d.o.o., Sajevec 6a, 1310 Ribnica, z dne oktober 2020. 
Realizirano. 
 
Vloga za izdajo soglasja k gradnji Poslovnega objekta (POS Plastika) 
170/1 K načrtovani gradnji Industrijskega kompleksa POS PLASTIKA, objekti A, B, C, D, na EUP So 33. 

ppn. se poda soglasje. 
170/2 Za potrebe projektiranja naj se določi, da veljajo določila IG – gospodarske cone, 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 ureditev vaške ceste v Globeli (fizična oseba) 
171/1 Predlog za ureditev poti je utemeljen. Ureditev poti se umesti v načrt urejanja manjših 

odsekov. 
171/2 Pred ureditvijo poti je potrebno pridobiti soglasje k posegu s strani Direkcije RS za vode.  
171/3 Predhodno je potrebno rešiti vprašanje odvodnjavanja zaledne vode, za kar se vključi Direkcija 

RS za vode. 
V teku. 

 
Vloga za sofinanciranje odvodnjavanja (fizična oseba) 
172. Občina Sodražica sofinancira nabavo materiala po računu izvajalca.  
Realizirano. 
 
Vloga za sofinanciranje odvodnjavanja (fizična oseba) 
173. Občina Sodražica financira nabavo materiala za cevno kanalizacijo in gramoza za spodnji ustroj 

po računu izvajalca.  
Realizirano. 
 
Vloga za nakup zemljišča parc. št. 1643/15 k.o. 1622-Zamostec (fizična oseba) 
174/1 Zemljišče parc. št. 1643/15 k.o. 1622-Zamostec se izvzame iz javnega dobra.  
174/2 Po izvzemu iz javnega dobra se po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, po postopku zakona 

o kmetijskih zemljiščih, zemljišče parc. št. 1643/15 k.o. 1622-Zamostec odproda, vse stroške v 
zvezi zemljiškoknjižno ureditvijo nosi kupec. 

V teku. 
 
Vloga za najem zemljišča parc. št. 2616/32 k.o. 1619-Sodražica (fizična oseba) 
175. Del zemljišča, parc. št. 2616/32, k.o. 1619-Sodražica (ki je grafično označen in priloga tega 

sklepa), se po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti odda 
v najem za obdobje 10 let, s klavzulo o odpovedi najema zaradi izvedbe investicijskih del.  

V teku.  
 
Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
176. 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 79/2018) in 
2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) 
je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 10. 12. 2020 na predlog župana sprejel naslednji 

Sklep  o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2021 

 
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. 31/18) določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Sodražica leto 2021. 
 

2. člen 
Nepremično premoženje, vključeno v letni načrt pridobivanja Občine Sodražica: 

Zap. št. Vrsta nepremičnine 
Okvirna površina 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva v EUR 

1. 1492/316 vse k.o. 1619-Sodražica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 234,00  
2. 1492/317 15 270,00  
3. 1505/6 30 540,00  
4. 1505/8 50 900,00  
5. 1492/321 2 36,00  
6. 1492/319 6 108,00  
7. 1492/314 43 774,00  
8. 1502/4 9 162,00  
9. 1502/2 15 270,00  
10. 1502/3 1 18,00  
11. 1505/10 2 36,00  
12. 1492/304 11 198,00  
13. 1492/329 7 126,00  
14. 1492/298 40 720,00  
15. 1492/303 36 648,00  
16. 1492/302 3 54,00  
17. 1492/299 32 576,00  
18. 1492/296 6 108,00  
19. 1492/294 2 36,00  
20. 1492/292 44 792,00  
21. 1492/330 8 144,00  
22. 1492/327 6 108,00  
23. 1492/290 19 342,00  
24. 1492/301 25 450,00  
25. 1492/328 21 378,00  
26. 1492/279 45 810,00  
27. 1492/281 2 36,00  
28. 1492/282 12 216,00  
29. 1493/7 26 468,00  
30. 1493/9 24 432,00  
31. 1524/22 80 1.440,00  
32. 1524/23 49 882,00  
33. 1524/21 17 306,00  
34. 1524/17 27 486,00  
35. 1524/19 19 342,00  
36. 156/9 59 1.180,00  
37. 156/11 17 340,00  
38. 163/2 62 1.240,00  



39. 185/5   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 400,00  
40. 186/6 17 340,00  
41. 187/7 20 400,00  
42. 190/2 35 700,00  
43. 194/2 6 120,00  
44. 196/5 8 160,00  
45. 198/4 9 180,00  
46. 248/2 15 300,00  
47. 259/7 13 260,00  
48. 261/6 11 220,00  
49. 269/4 34 680,00  
50. 353/2 32 640,00  
51. 357/2 4 80,00  
52. 1238/4 28 560,00  
53. 1244/4 16 320,00  
54. 1245/4 24 480,00  
55. 1248/4 11 220,00  
56. 1249/4 22 440,00  
57. 1250/8 8 160,00  
58. 1253/4 7 140,00  
59. 1254/4 10 200,00  
60. 1255/4 12 240,00  
61. 1256/4 12 240,00  
62. 1257/4 13 260,00  
63. 1258/4 7 140,00  
64. 1259/4 10 200,00  
65. 1260/5 39 780,00  
66. 1266/3 26 520,00  
67. 1268/2 12 240,00  
68. 2801/4 3 60,00  
69. 3321/2 9 180,00  
70. 3361/2 9 180,00  
71. 3366/2 4 80,00  
72. 3368/2 16 320,00  
73. 3412/2 20 400,00  
74. 3422/6 16 320,00  
75. 3422/5 2 40,00  
76. 3434/2 58 1.160,00  
77. 3435/2 70 1.400,00  
78. 4006 14 280,00  
79. 3994 48 960,00  
80. 3998 19 380,00  
81. 3990 16 320,00  
82. 3992 19 380,00  
83. 4004 87 1.740,00  
84. 4008 10 200,00  



85. 3996 31 620,00  
86. 4002 14 280,00  
87. 3418 45 900,00  
88. 3421 24 480,00  
89. 3195/4 31 620,00  
90. 144/5 37 740,00  

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta. 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je sestavni del proračuna Občine Sodražica za leto 
2021 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 
 
Številka: 478-27/19      Župan Občine Sodražica 
Datum: 11. 12. 2020         Mag. Blaž Milavec l.r. 
        
V teku. 
 
177. 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 79/2018) in 
2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) 
je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 10. 12. 2020 na predlog župana sprejel naslednji 

Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2021 

 
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. 31/18) določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Sodražica leto 2021. 
 

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 
2087/164 118 3.570,00 EUR 

2. 2087/154 760 21.280,00 EUR 
3. 2087/110 222 5.550,00 EUR 
4. 2087/180 784 19.600,00 EUR 
5. 1622-Zamostec 1643/15 600 600,00 EUR 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica. 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je sestavni del proračuna Občine Sodražica za 
leto 2021 in prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 
 
Številka: 478-25/19      Župan Občine Sodražica 
Datum: 11. 12. 2020       Mag. Blaž Milavec l.r. 
V teku. 



Letni program dela Občinskega sveta za leto 2021 
178. Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 13. redni seji, dne 10. 12. 2020 na podlagi 19. člena 
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) sprejel naslednji  

 
PROGRAM DELA 

 
1. člen 

Program dela občinskega sveta določa terminski (rokovnik) in vsebinski načrt sklica rednih sej 
občinskega sveta ter delovnih teles (odborov in komisij), ki se na podlagi Poslovnika Občinskega sveta 
sklicujejo v okviru postopkov sprejemanja posameznih vrst aktov oz. obravnav posameznih tem. 
Program dela predvideva le okvirni načrt in ne določuje zavezujočega terminskega in vsebinskega 
načrta dela občinskega sveta, saj lahko v skladu s poslovniškimi določili župan oz. drugi sklicatelj sklicuje 
občinski svet tudi drugače kot je predvideno s tem programom. 
 

2. člen 
Za leto 2021 se določi naslednji razpored rednih sej: 

Termin sej 
občinskega 
sveta 

Termin sej del. 
teles 

Področja obravnave  Vrsta 
oz. 
seje 

1. Četrtek,  
18. februar 

5. ali 6. teden v 
letu 2021 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Rebalans proračuna 2021 
 Proračun 2022 – dopolnjeni predlog 
 Odlok o odmeri komunalnega prispevka (1. obravnava) 
 Odlok o občinskih cestah - novela (1. obravnava) 
 Pravilnik za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev 

posledic epidemije 
 Pravilnik o dodelitvi pomoči v kmetijstvu 
 Letni program športa, 
 Letni program kulture 
 Druge tekoče zadeve 

 
14. 
redna 

2. Četrtek,  
22. april 

15. teden v 
letu 2021 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Zaključni račun za leto 2019, 
 Odlok o odmeri komunalnega prispevka (2. obravnava) 
 Odlok o občinskih cestah (novela) (2. obravnava) 
 Odlok o pokopališki dejavnosti (1. obravnava)  
 Operativni program odvajanja odpadnih voda - novela 
 Poročila proračunskih porabnikov – 1. del, 
 Poročilo policije, 
 Druge tekoče zadeve 

 
15. 
redna 

3. Četrtek,  
17. junij 

23. teden 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Odlok o pokopališki dejavnosti (2. obravnava), 
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena (1. obravnava) 
 Opredelitev do pripomb iz javne razprave o noveli OPN, 
 Imenovanja občinskih predstavnikov, 
 Poročilo nadzornega odbora, 
 Poročila proračunskih porabnikov – 2. del 
 Druge tekoče zadeve 

 
16. 
redna 

4. Četrtek,  
30. 
september 

38. teden 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu – novela 
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena (2. obravnava) 
 Odlok o energetski strategiji občine (1. obravnava) 
 Odlok o nevzdrževanih / zapuščenih objektih (1. 

obravnava) 

 
17. 
redna  



 Polletno poročilo o poslovanju občine 
 Odločitev o podelitvi nagrade in priznanj 
 Imenovanja občinskih predstavnikov 
 Druge tekoče zadeve 

5. Četrtek,  
09. 
december 

48. teden 
(predvidoma 
ponedeljek ali 
torek) 

 Proračun 2023 - predlog 
 Odlok o nevzdrževanih / zapuščenih objektih – 2. 

obravnava, 
 Odlok o energetski strategiji občine (2. obravnava) 
 Letni program športa za leto 2022, 
 Letni program kulture za leto 2022 
 Druge tekoče zadeve 

 
18. 
redna 

 
V letu 2021 se načrtuje obravnava odlokov, ki urejajo področje občinskih cest, pokopališke dejavnosti 
in ravnanja z zapuščenimi objekti. To leto se uvrščajo na seje občinskega sveta rebalans proračuna za 
leto 2021 in proračun za leto 2022 ter morebitni dodatni rebalansi, če bodo okoliščine narekovale 
sprejem takšnih dokumentov.  
V načrtu so tudi obravnave in sprejem odlokov, ki urejajo skupna področja z več občinami (npr. Novela 
odloka o ustanovitvi Glasbene šole, odlok o ustanovitvi SOU itd), vendar se bo časovna dinamika 
postopkov lahko določila šele pozneje).  
Če bodo okoliščine terjale, bodo glede na potrebe občinskemu svetu dani v obravnavo tudi odloki oz. 
drugi dokumenti (pravilniki, memorandumi, različni sklepi itd), ki niso predvideni s tem programom. 
Ob koncu leta se načrtuje tudi začetek postopkov sprejema proračuna za leto 2023. 

 
3. člen 

Slavnostna seja Občinskega sveta ob prazniku Občine Sodražica bo v petek, 29. oktobra. 
Vsakoletni obisk občinskega sveta izven sedeža občine (predlog VO Gora) se predvidi v mesecu oktobru 
ali novembru. 
 

4. člen 
Redne seje se sklicujejo na sedežu občine, v sejni sobi. Obiski Občinskega sveta izven sedeža pa na 
dogovorjenih lokacijah izven sedeža (stavbe) občine. Če bodo epidemiološke razmere terjale oz. veljavni 
ukrepi določali kako drugače, se sklici sej temu ustrezno prilagodijo oz. uskladijo. Posebnosti se določijo 
za vsak sklic posebej. 
 

5. člen 
Program dela Občinskega sveta Občine Sodražica velja naslednji dan po sprejetju in se uporablja v letu 
2021. 
 
Datum: 11. 12. 2020        Župan Občine Sodražica: 
Številka: 900-1/18            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
V teku. 
 
 
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih           mag. Blaž Milavec l. r. 


