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Številka: 900-1/18 
Datum: 01. 12. 2021 
 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 30. 9. 2021 

 
 
Zapisnik 16. redne seje  
219. Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 17. 06. 2021. 

Realizirano. 
 

Odlok o pokopališkem redu, 2. obravnava 
220. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica 
v 2. obravnavi. 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 163/21. 
 
 

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in 
Velike Lašče, 2. obravnava 
221. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin 
Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče v drugi obravnavi. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 167/21. 
 
 

Sklep o umiku obvoznic iz predloga SD OPN 2 Sodražica 
222/1 Iz Dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD 

OPN2 Sodražica) se izvzameta južna in severna obvoznica, ki naj bi potekali na območju z 
oznakami Op 600, Op 601, Op 602, Op 603, Op 604, Op 605, Op 606 in Op 607. 

222/2 Vprašanje obvoznic se rešuje z novim, samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev OPN. 

Realizirano. 
 
 

Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2021 
223. V letu 2021 se podeli Priznanja Občine Sodražica: 

• Barbari Hočevar, Zapotok 30 a, za pogumno soočanje z življenjsko usodo, s čemer odstira 
prave vrednote življenja ter je svetel zgled odgovorne in delovne mame samohranilke. 

• Renati Troha, Zamostec 68, za zagnano prostovoljno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Zamostec, še posebno pri obnovi gasilskega doma. 

•  Janu Knavsu, Na pesek 30, Sodražica, za večletno delovanje v Kresnički in na Oratoriju ter 
prizadevno delo v župnijski skupnosti. 

  Realizirano. 
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224.  Zlato plaketo Občine Sodražica za leto 2021 se podeli Branetu Koširju, Prvomajska cesta 22,   
Sodražica za izjemno in požrtvovalno 40 letno dobo organista in zborovodja v domači župnijski 
cerkvi. 

 
Podeli se naziv Častni občan občine Sodražica Jožetu Košmrlju, Zavrti 10, Sodražica, za 
življenjsko ustvarjalno delo na področju glasbe, kot član in vodja Tamburaškega orkestra 
Sodražica, in na področju športa, kot dolgoletni predsednik Balinarskega kluba Sodražica, ki je 
s svojim delovanjem in dosežki tako na glasbenem kot športnem področju prispeval k ugledu 
in uveljavljanju Občine Sodražica. 

Realizirano. 
 
 

Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ribnica 
225. Za predstavnico Občine Sodražica se v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Ribnica za 

naslednje mandatno obdobje imenuje Darjo Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica. 

Realizirano. 
 
 
Vloga za izdajo soglasja k gradnji kozolca (vloga Pirnat) 
226/1 K načrtovani gradnji Kmetijskega objekta na EUP So 26. ppn. se poda soglasje. 
226/2 Za potrebe projektiranja se določi, da veljajo določila SK – Površine podeželskega naselja, 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 asfaltiranje in postavitev ograje (vloga Mihelič) 
227/1 Občina uredi asfaltirano dostopno cesto od javne poti skozi vas, do hiše Globel 19, do meje 

javnega dobra, v širini 3,0 m.  
227/2 Občina Sodražica daje soglasje za asfaltiranje preostanka površin javnega dobra na območju. 
227/3 Po predlogu občinske uprave naj se postavi jeklena varovalna ograja ob potoku. 

V teku. 
 
 
Vloga za sofinanciranje asfaltiranja (vloga Gornik) 
228.  Občina Sodražica naj v sklopu projekta Pločnik Žimarice uredi financiranje razlike površine 

asfaltiranja do stanovanjske hiše Žimarice 24.  

V teku. 
 
 
Vloga za ureditev dovoza (vloga Drobnič) 
229. Občinska uprava naj poišče tehnično rešitev za ureditev dovoza in izdela oceno stroškov. 

V teku. 
 
 
Vloga za sofinanciranje zacevitve meteornega jarka (vloga Perušek) 
230/1 Občina Sodražica financira cevi in ves potreben material za izvedbo jaškov od konca novega 

prepusta čez državno cesto, do parcelne meje med zemljiščema 314/1 in 315, obe k.o. 
Žimarice.  
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230/2 Na zemljišču parc. št. 314/1, k.o. Žimarice, se vpiše služnost vzdrževanja, popravil in 
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta – meteornega kanala, vključno z ustreznimi dovozi in 
dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta. 

V teku. 
 
 

Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja 
231/1 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 17. redni seji, dne 
30. 09. 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. 433, k.o. 1620-Žimarice 642 m2 10.272,00 EUR 

2. *212, k.o. 1620-Žimarice 60 m2 960,00 EUR 

3. 699/3, k.o. 1620-Žimarice 2087 m2 2.921,80 EUR 

4. 1505/10, k.o. 1619-Sodražica 2 m2 32,00 EUR 

5. 1510/5, k.o. 1619-Sodražica 4 m2 64,00 EUR 

6. 1493/12, k.o. 1619-Sodražica 5 m2 80,00 EUR 

 SKUPAJ  14.329,80 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 
Datum: 01. 10. 2021       Župan Občine Sodražica 
              Mag. Blaž Milavec l.r. 

 
Realizirano. 
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Odškodnina lastnikom zemljišč na podlagi 85. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 - ZCes-
1 in 24/15 - ZCestn) 
232. Vlogi Marije Imenšek in Mojce Miklavž, Vodovodna cesta 65, 1000 Ljubljana, glede odškodnine 

na podlagi 85. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 - ZCes-1 in 24/15 - 
ZCestn), se ne ugodi. 

Realizirano. 
 
 
Odkup zemljišč na Slemenski cesti  
233. Vlogi Antona Vesela, Slemenska cesta 20, ter vlogi Ivana in Marije Adamič, Slemenska cesta 

22, 1317 Sodražica, glede zvišanja kupnine, se ne ugodi.  

Realizirano. 
 
 
Vloga za zakup zemljišča parc. št. 3171 k.o. 1619-Sodražica 
234. Zemljišče parc. št. 3171 k.o. 1619-Sodražica se izvzame iz javnega dobra in po izvzemu glede 

na Zakon o kmetijskih zemljišč odda v zakup za obdobje 10 let; s klavzulo, da se lastnikom 
gozdov (parc. št. 2966, parc. št. 159/21, parc. št. 159/18, parc. št. 159/14, parc. št. 2962 in 

parc. št. 159/15 vse k.o. 1619-Sodražica) omogoči prehod skozi navedeno zemljišče.  
V teku. 
 

 

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


