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Številka: 900-1/18 
Datum: 22. 04. 2021  
 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 22. 04. 2021 

 
 
 
Zapisnik 14. redne seje  
196.  Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 11. 03. 2021. 
Realizirano. 
 
 
Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2020  
197. Sprejme se Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2020. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 70/21. 
 
 
Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini 
Sodražica - 2. obravnava  
198.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 70/21. 
 
 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo - 2. 
obravnava  
199. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 70/21. 
 
 
Ponudba za odkup Maticove etno hiše (MEH) 
200/1 Obstoj in razvoj Maticova etno hiše (MEH) je v interesu občine. Občina želi v okviru svojih 

možnosti sodelovati pri nadaljnjem delovanju MEH. V kolikor bi bilo potrebno (iz ponudbe 
to tudi izhaja), je občina pripravljena tudi prevzeti odgovornost za nadaljnje delovanje 
MEH pod določenimi pogoji, ki jih narekuje status lokalne skupnosti in neprofitna 
dejavnost. 

200/2 Ponudba za odkup MEH predstavlja sorazmerno (pre) visok vstopni strošek, zato se  
pooblasti župana in občinsko upravo za pogovor s ponudnikom o možnostih spremembe 
ponudbe.  

200/3   Predhodno naj se pridobi: 
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- Občinska uprava naj pridobi oceno vrednosti MEH in na tej podlagi preveri 
ponudbo. 

- Občinska uprava naj pripravi oceno možnosti financiranja odkupa in predlog 
načrta  

- financiranja. 
- Občinska uprava naj pripravi predlog programa MEH. 

V teku. 
 
 
Vloga kanalizacijski priključek 
201/1    Občinska uprava naj pristopi k izdelavi projekta komunalnega opremljanja ulice. 
201/2  Občinska uprava naj po izdelavi projekta komunalnega opremljanja ulice pristopi k 

osnovnemu komunalnemu opremljanju ulice do zemljišča vlagatelja (voda, kanalizacija). 
V teku. 
 
 
Vloga za vzpostavitev javnega dobra 
202/1 Zahtevku vlagatelja se ne ugodi. 
202/2 Lastniki zemljišč, po katerih poteka poljska pot, lahko z vlogo predlagajo menjavo 

zemljišča, po katerem poteka pot, z delom pripadajočega zemljišča, parc. št. 1645/1, k. o. 
Zamostec. 

202/3 Problematika ureditve dostopnih poti, vodotokov in kmetijskih zemljišč se mora urejati 
celovito na celotnem vplivnem območju preko zemljiških operacij, določenih z zakonom. 
Glede na to, da je za predmetno območje v teku predhodni postopek za uvedbo 
agrooperacije - agromelioracija, ki bi najustreznejše razrešil navedeno problematiko, 
Občinski svet poziva lastnike kmetijskih zemljišč na območju k aktivnemu udejstvovanju 
za čim prejšnjo izvedbo navedene agrarne operacije. 

Realzirano oz. v teku. 
 
 
 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


