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Številka: 900-1/18 
Datum: 14. 4. 2022 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 10. 02. 2022 

 
Zapisnik 18. redne seje  
253.  Potrdi se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 09. 12. 2021. 
Realizirano. 
 
 
Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi (2. 
obravnava) 
254. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o obremenjevanju nepremičnega 
premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami v 2. obravnavi.  
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/22. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških odborih (skrajšani postopek) 
255.  Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških odborih, s tem 
da se v predlaganem 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških odborih na 
koncu doda stavek: »Če so dva ali več kandidatov dobili enako število glasov za mesto člana 
odbora, ki še pride v poštev za izvolitev, odloči o izvolitvi med njimi žreb.« 
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/22. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine 
Sodražica (skrajšani postopek) 
256. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku 
in priznanjih Občine Sodražica.  
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/22. 
 
 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri 
reševanju prvega stanovanjskega vprašanja v občini Sodražica 
257. Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in 
mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja v občini Sodražica, s tem, 
da se v Pravilniku doda nov 14. a člen (prehodne določbe), ki se glasi: 
»Ne glede na roke iz druge in tretje alineje prvega odstavka 6. člena, lahko v letu 2022 uveljavljajo 
pravico do podpore tudi upravičenci, katerih pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru 
gradnje hiše ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ni starejše od treh let oz. v 
primeru nakupa hiše ali nakupa stanovanja v večstanovanjski stavbi od vpisa lastništva v zemljiško 
knjigo ni minilo več kot tri leta.« 
Realizirano. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/22. 
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Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča,  na katerih 
je kategorizirana občinska cesta 
258. Občinski svet sprejme pravilnik o Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos 
lastninske pravice za zemljišča,  na katerih je kategorizirana občinska cesta. 
Realizirano. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/22. 
 
 
Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica 
259. Za predstavnico Občine Sodražica se v svet Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica 
za naslednje mandatno obdobje imenuje Darjo Vetrih, Jelovec 10 a, 1317 Sodražica. 
Realizirano. 
 
 
Vloga za sofinanciranje cevi za odvodnjavanje (Lovšin) 
260/1 Občina Sodražica financira cevi na zemljišču parc. št.: 303/1 k.o. Žimarice, od konca novega 
prepusta čez državno cesto, do meteornega jarka, ki poteka pravokotno na to zemljišče. 
260/2 Na zemljišču parc. št. 303/1, 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, cevi dobavljene potrebno še vpisati služnost. 
 
 
Vloga za pocevitev meteornega jarka (Kordiš) 
261/1 Občina Sodražica financira nabavo cevi na zemljišču parc. št.: 356/3, k.o. Žimarice, od 
konca novega prepusta čez državno cesto, do meteornega jarka, ki poteka pravokotno na to 
zemljišče. 
261/2 Na zemljišču parc. št. 356/3, 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, cevi dobavljene potrebno še vpisati služnost. 
 
 
Pobuda Občinske uprave Občine Sodražica – izvzem določenih parcel iz javnega dobra 
262. Zemljišča parc. št. 2602/9, parc. št. 2602/43, parc. št. 2602/41, parc. št. 2602/39, parc. št. 
2602/36, parc. št. 2602/35, parc. št. 3924/2, parc. št. 2602/35, parc. št. 2087/186, parc. št. 
2602/49 in parc. št. 2602/51, vse k.o. 1619- Sodražica, ter parc. št. 2087/8, k.o. 1620-Žimarice, 
izvzamejo iz javnega dobra in prenesejo v last Občine Sodražica. 
V teku, odločba za vpis zemljišč je bila poslana notarki. 
 
 
 
 
Pripravila:         Župan Občine Sodražica: 
Darja Vetrih            mag. Blaž Milavec l. r. 


