
 

 1 

 
Številka: 900-1/18 
Datum: 1. 6. 2022 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila 21. 04. 2022 

 
 
Zapisnik 19. redne seje  
263.  Potrdi se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 10. 02. 2022. 
Realizirano. 
 
 
Pismo o nameri za postavitev enote DSO v Sodražici 
264. Občinski svet soglaša s pismom o nameri za postavitev enote Doma starejših občanov v 
Občini Sodražica. 
Realizirano. 
 
 
Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2021 
265.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Zaključni račun Občine Sodražica za leto 
2021. 
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/22. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine 
Sodražica (skrajšani postopek) 
266. 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. 
 
 
Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnateljice/ravnatelja OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
267. Občinski svet Občine Sodražica meni, da sta obe kandidatki primerni za ravnateljico Osnovne 
šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica. 

Majda Kovačič Cimperman se je v predstavitvi izkazala s celovitim poznavanjem delovanja zavoda, pa 
tudi z dosedanjim delom in korektnim sodelovanjem z Občino Sodražica.   

Glede na prijavo kandidatke in osebno predstavitev ocenjujemo, da je Darja Kramar pedagoško 
strokovna kandidatka, z novimi, zanimivimi idejami in predlogi, pa tudi z izkušnjami sodelovanja s 
tujino. 

Realizirano.  
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Vloga za ureditev zemljiških razmerij na zemljiščih parc. št. 68/1, parc. št. 4023 in parc. št. 
2515/2, vse k.o. 1619-Sodražica (Levstik) 
268/1 Vlagatelja na zemljišču parc. št. 4023, k.o. 1619-Sodražica, izbrišeta vknjižbo služnosti 
stanovanja. Po izbrisu vknjižbe se zemljišče parc. št. 4023, k.o. 1619-Sodražica, z neposredno pogodbo 
po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odkupi od vlagateljev. Občina nosi strošek notarske overitve 
in vpisa v zemljiško knjigo. 
268/2 Vlagateljema se z neposredno pogodbo po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odproda 
zemljišče parc. št. 68/1, k.o. 1619-Sodražica. Vlagatelja nosita vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča 
(davek, strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo). 
268/3 Od vlagateljev se po postopku Zakona o kmetijskih zemljiščih na podlagi neposredne pogodbe 
po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odkupi zemljišče parc. št. 2515/2, k.o. 1619-Sodražica. Občina 
nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča (strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo). 

V teku. 
 
 
Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 1837/5, k.o. 1619-Sodražica (Levstik) 
269. Zemljišče parc. št. 1837/5 in 1841/14, k. o. 1619-Sodražica, se geodetsko odmeri. 
Novonastalo zemljišče se z neposredno pogodbo po ceni primerljivih nepremičnin na trgu 
odproda vlagatelju, ki nosi vse stroške z zvezi z odkupom zemljišča (strošek geodetske odmere, 
DDV, strošek notarske overitve in vpisa v zemljiško knjigo). 
V teku. 
 
 
Odprodaja solastniškega deleža zemljišča parc. št. 2165, k.o. 1620-Žimarice (Kovač Drobnič)  
270. Občina Sodražica na podlagi cenitve odproda solastniški delež zemljišča parc. št. 2165, k.o. 
1620-Žimarice. 
V teku. 
 
 
Vloga za odkup dela zemljišča parc. št. 101/1, k.o. 1619-Sodražica (Pucelj) 
271.  Zemljišče parc. št. 101/1, k.o. 1619-Sodražica, se geodetsko odmeri. Novonastalo 
zemljišče se z neposredno pogodbo po ceni primerljivih nepremičnin na trgu odproda vlagateljici, 
ki nosi vse stroške z zvezi z odkupom zemljišča (strošek geodetske odmere, DDV, strošek notarske 
overitve in vpisa v zemljiško knjigo). 
V teku. 
 
 
Pobuda Občinske uprave Občine Sodražica – Odkup zemljišč parc. št. 165 in del zemljišč parc. 
št. 168 in parc. št. 1220/4, vse k.o. 1619-Sodražica 
272/1 Občina Sodražica naroči odmero zemljišča, parc. št. 165 in delov zemljišč, parc. št. 168 in 
1220/4, vse k.o. 1619-Sodražica, da se slednji dve zemljišči razdelita na dve parceli tako, da prvi 
predstavljata zemljišči ob pokopališču v širini največ do 12,5 m, preostanek pa drugi zemljišči. 
272/2 Občina Sodražica odkupi zemljišče, parc. št. 165, k.o. 1619-Sodražica v celoti ter 
novonastali zemljišči ob pokopališču (prvi zemljišči iz prejšnjega odstavka). 
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272/3 Višina vrednosti zemljišč za nakup se dogovori s prodajalcema v okviru cen, ki veljajo za 
območje ulic Zavrti (Cenilna poročila, ki se nanašajo na primerljiva zemljišča na območju in niso 
starejša od pol leta). 
V teku. 
 
 
Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja oz. razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2022 
273.  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. 31/2018) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji, dne 21. 04. 2022, na predlog župana 
sprejel naslednji 

 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 

Sodražica za leto 2022 
 

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 79/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) dopolni Letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2022. 
 

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

Zap. št. K.o. in šifra k.o. Parcelna št. Površina 
parcele v m2 

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 

nepremičnine 

1.  
 
 
 

1619-Sodražica 

2602/52 126 3.150,00 

2. 2602/53 58 1.450,00 

3. 68/1 311 7.930,50 

4. 68/3 21 535,50 

5. 2087/209 145 3.335,00 

6. 2087/196 113 316,40 

7. 2087/180 784 18.032,00 

8. 2087/110 222 5.106,00 

9. 1620-Žimarice 2165 1959 30.000,00 

10. 699/3 2087 2.921,80 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del 
proračuna Občine Sodražica za leto 2022. 
 
Številka: 478-26/21       Župan Občine Sodražica 
Datum: 20. 4. 2022              mag. Blaž Milavec l.r. 
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274.  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. 31/2018) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne, 21. 04. 2022, na predlog župana 
sprejel naslednji 
 

Sklep  o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2022 

 
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 79/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Sodražica leto 2022 
 

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

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 1493/12, k.o. 1619-Sodražica 5 m2 80,00 EUR 

2. 4023, k.o. 1619-Sodražica 25 m2 567,50 EUR 

3. 2515/2, k.o. 1619-Sodražica 637 m2 1.484,21 EUR 

4. 2460/4, k.o. 1621-Gora 23 m2 368,00 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 2022. 
 
Številka: 478-27/21       Župan Občine Sodražica 
Datum: 20. 4. 2022              mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 

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


