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Številka: 900-1/18 
Datum: 22. 09. 2021  
 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 17. 06. 2021 

 
 
Zapisnik 14. redne seje  
203. Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 22. 04. 2021. 
Realizirano. 
 

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica, 1. obravnava 
204. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine 
Sodražica v 1. obravnavi. 

Odlok je pripravljen za 2. obravnavo. 
 
 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike 
Lašče - 1. obravnava  
205. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče v prvi obravnavi. 

Odlok je pripravljen za 2. obravnavo. 
 
 
Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v 
občini Sodražica 
206. Sprejme se Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega 
stanovanjskega problema v občini Sodražica. 

Realizirano.  
 
 
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz 
sredstev proračuna Občine Sodražica  
207. Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih 
in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica. 

Realizirano.  
 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica – 
novelacija 2021  
208. Sprejme se Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju 
občine Sodražica – novelacija 2021. 

Realizirano.  
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Sklep o določitvi višine cene programov vrtca 
209. Občinski svet občine Sodražica sprejme Sklep o določitvi višine cene programov vrtca v 
predlagani obliki. 

Realizirano.  
 
 
Opredelitev do pokrajinske zakonodaje 
210. Ureditev pokrajin naj izhaja prvenstveno iz decentralizacije države, manj iz prenosa nalog z 

občin, v čim večji meri naj se zagotovi zadosten vpliv obrobnih območij in manjših občin, da 
ne pride do regionalnih centralizacij. Predlaga se daljši mandat (5 let). 
V kolikor je mogoča samo delitev na toliko pokrajin (ne manjše število, npr. 5 – 7), menimo, 
da je predlagana Osrednjeslovenska pokrajina nesorazmerna (prevelika) v primerjavi z 
ostalimi, zato predlagamo delitev na dva dela, tako, da bi se južni del od Ljubljane preoblikoval 
v samostojno pokrajino. Če to ne bo mogoče, predlagamo priključitev k dolenjski pokrajini, 
kjer bi lažje uresničevali svoje razvojne interese. 

Realizirano. 
 
 
AD/11  Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 
211. Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011 in 191/2020), 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 16. redni 
seji dne 17. 06. 2021 na predlog župana sprejel naslednji 

 
Sklep  o dopolnitvi Sklepa 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 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 2021 
 

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

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna površina 
nepremičnine 

Predvidena sredstva 

1. 1532/5, k.o. 1619-Sodražica 12 m2 192,00 EUR 

2. 1532/7, k.o. 1619-Sodražica 16 m2 256,00 EUR 

 SKUPAJ  448,00 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 2021. 
 
Številka: 478-27/19      Župan Občine Sodražica 
Datum: 18. 6. 2021         Mag. Blaž Milavec 
 
Realizirano. 
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Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 733/69 k.o. 1620-Žimarice - Stanko Košir, Globel 28, 1317 
Sodražica 
212/1  Zemljišče parc. št. 733/69 k.o. 1620-Žimarice se geodetsko odmeri in po ceni primerljivih 

nepremičnin po zakonu o kmetijskih zemljiščih odproda. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z 
odkupom zemljišča (strošek geodetske odmere, davka, notarsko overitev in strošek vpisa v 
zemljiško knjigo).  

212/2 Na novonastalem zemljišču se vpiše služnostna pravica vzdrževanja, popravil in  
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta - regionalnega vodovoda, vključno z ustreznimi dovozi  in 
dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta, kot ga določa idejni projekt št. 40-1593-00-
2011 (junij 2011), projektanta Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana. 

 
V teku. 
 

 
Vloga za odkup zemljišča parc. št. 854 k.o. 1620-Žimarice - Ervin Troha, Na pesek 11, 1317 Sodražica 
213. Zemljišče parc. št. 2087/2 k.o. 1620-Žimarice se geodetsko odmeri in po izvzemu iz javnega 

dobra, po ceni primerljivih nepremičnin na trgu, z neposredno pogodbo odproda. Vlagatelj 
nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča (strošek geodetske odmere, davka, notarsko 
overitev in strošek vpisa v zemljiško knjigo).  

 
V teku. 
 
 
Vloga za najem zemljišča parc. št. 1815/3 k.o. 1619-Sodražica - Peter Košir, CNO 48, 1317 Sodražica 
214. Zemljišče parc. št. 1815/3 k.o. 1619-Sodražica se odda v najem za obdobje 10 let. 

 
Realizirano.  
 
 
Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 3195/4 k.o. 1619-Sodražica za zemljišče parc. št. 2608/12 k.o. 
1619-Sodražica - Franc Vesel, Zavrti 6, 1317 Sodražica 
215.  Zemljišče parc. št. 2608/12, k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko odmeri za morebitno potrebno 

razširitev križišča. Po odmeri se novonastalo zemljišče na podlagi uradne cenitve zamenja za 
zemljišče parc. št. 3195/4 k.o. 1619-Sodražica, z doplačilom razlike. Vlagatelj in Občina 
Sodražica nosita stroške notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo.  

 
V teku. 
 
 
Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 1894/27, parc. št. 1894/9 in parc. št. 1894/16, vse k.o. 1614-
Slemena - Geonep d.o.o., Malnarjeva ulica 21, 1000 Ljubljana 
216. Odkup zemljišč parc. št. 1894/27, parc. št. 1894/9 in parc. št. 1894/16, vse k.o. 1614-Slemena, 

se uvrsti v plan odkupov zemljišč. 

 
V teku. 
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Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 2548/7, k.o. 1619-Sodražica - Geonep d.o.o., Malnarjeva ulica 
21, 1000 Ljubljana 
217. Odkup zemljišča parc. št. 2548/7 k.o. 1619-Sodražica, se uvrsti v plan odkupov zemljišč. 

V teku.  
 

 
 
Vloga za odprodajo zemljišč parc. št. 1894/5, k.o. 1614-Slemena - Geonep d.o.o., Malnarjeva ulica 
21, 1000 Ljubljana. 
218. Odkup zemljišča parc. št. 1894/5 k.o.1614-Slemena, se uvrsti v plan odkupov zemljišč. 

V teku. 
 

 

 
Zapisala:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


