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

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

 
 
 
Zapisnik 17. redne seje in zapisnik 3. izredne seje 
235.  Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 30. 09. 2021. 
Realizirano. 
 
236.  Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 04. 11. 2021. 
Realizirano. 
 
 
Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne pogrebne službe v okviru pogrebne dejavnosti na 
območju Občine Sodražica 
237.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne 

pogrebne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Sodražica.  
Realizirano. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 196/21. 
 
 
Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 
238.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 

2021.  
Realizirano. Rebalans je objavljen v Uradnem listu RS, št. 196/21. 
 
 
Spremembe Odloka o Proračunu Občine Sodražica za leto 2022 
239.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme spremembe Odloka o Proračunu Občine 

Sodražica za leto 2022.  
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 196/21. 
 
 
Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi 
pravicami, 1. obravnava 
239. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o obremenjevanju nepremičnega 

premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami v 1. obravnavi. 
Realizirano. Odlok je pripravljen za 2. obravnavo. 
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Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
240.  Občinski svet sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Sodražica v predlagani obliki. 
Realizirano. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 196/21. 
 
 
Letni program športa za leto 2022 
241.  Sprejme se Letni program športa za leto 2022. 
Realizirano. 
 
 
Letni program kulture za leto 2022 
242.  Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2022. 
Realizirano. 
 
 
Sklep o nakupu MEH 
243. Pred odločitvijo o nakupi Maticove etno hiše naj se preverijo možnosti sofinanciranja 

nakupa s strani Ministrstva za kulturo. 
V teku. 
 
 
Vloga za soglasje k uporabi in ureditvi zemljišča (Krajnc) 
244.  Občina Sodražica daje soglasje za tlakovanje in uporabo zemljišča za parkiranje,  parc. št.: 

33/8, k.o. Sodražica. 
Izvedeno. 
 
 
Vloga za odmero poljske poti (Krže, Lesar) 
245/1 Izvede se geodetska odmera poljske poti v širini 3,0 m do konca opornega zidu, ki poteka 

ob potoku. 
245/2 Izvede se geodetska odmera stanovanjske hiše Žimarice 19 in dvorišča ob njej. 
245/3 Stroški geodetske odmere se delijo na vsako stranko do ene polovice. 
245/4 Površine zemljišč se poračunajo po vrednosti prodaj primerljivih nepremičnin v okolici. 
V teku. 
 
 
Vloga za prestavitev prepusta, Kračali 2 (Mateja Žbogar)  
246/1 Cestni prepust naj se prestavi na parcelno mejo med zemljišči parc. št: 2313 in 2320 obe 

k.o. Gora.  
246/2 Stroške prestavitve krije Občina Sodražica. 
V teku. 
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Vloga za odkup delov zemljišč parc. št. 2087/154 in 2087/164 obe k.o. 1619-Sodražica - Robert 
Zajc, Na pesek 44 ,1317 Sodražica, 
247. Zemljišči parc. št. 2087/154 in parc. št. 2087/164, obe k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko 

odmerita in z neposredno pogodbo odprodata vlagatelju. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi 
z odkupom (geodetsko odmero, DDV ter strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško 
knjigo). 

V teku. 
 
 
Vloga za odkup zemljišča parc. št. 1815/3 k.o. 1619-Sodražica - Peter Košir, Cesta Notranjskega 
odreda 48, 1317 Sodražica,  
248. Zemljišče parc. št. 1815/3, k.o. 1619-Sodražica, se z neposredno pogodbo odproda 

vlagatelju. Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom (DDV ter strošek notarske overitve 
in vpisa v zemljiško knjigo). 

V teku. 
 
 
Vloga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja - Simon Levstek, Slemenska cesta 7, 1317 Sodražica 
in Viktor Levstek, Slemenska cesta 5, 1317 Sodražica,  
249/1 Zemljišče parc. št. 1506/1, k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko odmeri - razparcelira in po 

odmeri z neposredno pogodbo odproda vlagateljema. Vlagatelja nosita vse stroške v zvezi 
z odkupom (geodetsko odmero, DDV ter strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško 
knjigo). 

249/2 Zemljišči parc. št. 1510/5 in parc. št. 1505/10, obe k.o. 1619-Sodražica, se od vlagateljev 
odkupita. Vse stroške v zvezi z odkupom nosi Občine Sodražica.  

249/3 Vlagateljema se za zemljišča parc. št. 2615/8, parc. št. 2615/73, parc. št. 2615/58, parc. št. 
2615/59, parc. št. 2615/60 in parc. št. 2615/61, vse k. o. 1619-Sodražica, izplača 
odškodnina.  

V teku. 
 
 
Ureditev meje v k.o. 1619-Sodražica - Jože Arko, Slemenska cesta 28, 1317 Sodražica 
250. Izvede se geodetsko odmero dela javne poti JP 852091: Sodražica - Slemenska cesta od 

vključno zemljišča parc. št. 1769 k. o. 1619-Sodražica do vključno zemljišča parc št. 1763/3, 
k. o. 1619-Sodražica. 

V teku. 
 
 
Odkup dela zemljišč parc. št. 2381 k.o. 1621-Gora in prodaja dela zemljišča parc. št. 2460/1 
k.o.1621-Gora - Franc Krže, Petrinci 2, 1317 Sodražica 
251/1 Zemljišči parc. št. 2381 in parc. št. 2460/1, obe k.o. 1621-Gora, se geodetsko odmerita, 

strošek nosi Občina Sodražica.  
251/2 Novonastalo zemljišče, ki bo nastalo iz zemljišča parc. št. 2381, k.o. 1621-Gora, se odproda 

po postopku odprodaje kmetijskega zemljišča. Občina nosi strošek davka na promet 
nepremičnin, strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo. 
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251/3 Novonastalo zemljišče, ki bo nastalo iz zemljišča parc. št. 2460/1, k.o. 1621-Gora, se 
odkupi od vlagatelja. Občina nosi strošek davka na promet nepremičnin, strošek notarske 
overitve in vpisa v zemljiško knjigo. 

V teku. 
 

 
Letni program dela Občinskega sveta 
252. Sprejme se Program dela Občinskega sveta za leto 2022. 
Realizirano. 
 
 

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


