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Številka: 900-1/14-20 
Datum:   6. 6. 2018  
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
20. redne seje Občinskega sveta, z dne, 18. 04. 2018 

 
Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
196. Sprejme se Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
Realizirano, objavljeno v Ur. l. RS, št. 29/18. 

 
 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (2. 
obravnava) 
197. Sprejme se Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica v 
drugi obravnavi.  
Realizirano, objavljeno v Ur. l. RS, št. 29/18. 
 
 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 
198. Sprejme se Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2017.  
Realizirano, objavljeno v Ur. l. RS, št. 29/18. 
 
 
Sklep o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem v Občini Sodražica 
za leto 2018 
199/1 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 24. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni 
seji dne 18. 04. 2018 na predlog župana sprejel naslednji 
 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2018 

 
1. člen 

S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženjem Občine Sodražica za leto 2018. 
 

2. člen 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 se dopolni se 
z naslednjimi nepremičninami: 
Zap. Vrsta nepremičnine Okvirna Predvidena Ekonomska utemeljenost 
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št. 
 

Parc. št. raba k.o. velikost  
(v m2) 

sredstva 
(v EUR) 

1. 1624/64 17 
2. 1621/13 

Pozidano 
zemljišče 

1622-
Zamostec 10 

13,50 Izvedel se bo odkup 
zemljišč v Travni Gori.  

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni 
del proračuna Občine Sodražica za leto 2018.  
 
Številka: 478-3/17 
Datum: 19. 04. 2018         

Župan Občine Sodražica 
         Blaž Milavec 
 
199/2 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 24. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) in 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni 
seji dne 18. 04. 2018 na predlog župana sprejel naslednji 
 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Sodražica za leto 2018 

 
1. člen 

S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) dopolni Sklep o Letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2018. 
 

2. člen 
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 se dopolni se 
z naslednjimi nepremičninami: 

Zap. št. Katastrska občina 
in šifra katastrske 
občine 

Parcelna št. Kvadratura Posplošena tržna oz. 
orientacijska vrednost 
nepremičnine v EUR 

1. 2611/13 10 200,00 
2. 2611/12 12 240,00 
3. 1492/310 37 740,00 
4. 

 
1619-Sodražica 

1492/309 20 400,00 
  Skupaj                   1.580,00 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni 
del proračuna Občine Sodražica za leto 2018.  
 
Številka: 478-2/17 
Datum: 19. 04. 2018  
        Župan Občine Sodražica 
         Blaž Milavec  
V teku. 
 
Odkup zemljišča parc. št. 2432 k.o. 1621-Gora - Boštjan Mrvar, Petrinci 7, 1317 
Sodražica 
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200/1 Zemljišče parc. št. 2432 k.o. 1621-Gora se odproda vlagatelju le ob pogoju menjave 
za smiselno oblikovano površino dela zemljišča parc. št. 725/2 k.o. 1621-Gora ob skrajnem 
levem robu na južni strani navedene parcele.  
200/2 Novo oblikovano zemljišče, ki naj bi nastalo na delu zemljišča parc. št. 725/2 k.o. 
1621-Gora, se zaradi dostopa do zemljišča parc. št. 2428 k.o. 1621-Gora geodetsko odmeri 
parc. št. 725/2 k.o. 1621-Gora tako, da se zagotovi radij za zavijanje na zemljišče parc. št. 
2431 k.o. 1621-Gora.  
 
200/3 Vlagatelj po geodetski odmeri zemljišča parc. št. 725/2 k.o. 1621-Gora na 
novonastalem zemljišču poskrbi za izbris vknjižbe hipoteke z dne 05. 10. 2015.  
 
200/4 Po izbrisu vknjižbe se novonastalo zemljišče po postopku Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) odproda Občini 
Sodražica; Občina Sodražica pa vlagatelju z neposredno pogodbo po ceni primerljivih 
nepremičnin na trgu, odproda zemljišče parc. št. 2432 k.o. 1621-Gora.  
 
200/5 Vlagatelj nosi vse stroške v zvezi z odkupom zemljišča parc. št. 2432 k.o. 1621-Gora, 
Občina Sodražica pa nosi vse stroške v zvezi z odkupom dela zemljišča parc. št. 725/2 k.o. 
1621-Gora. 
 
V teku. 
 
 
Zapisala:                                                                                                        Župan: 
Darja Vetrih                   Blaž Milavec l. r. 
 


