
 

Številka: 900-1/18 
Datum:   15. 4. 2021 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 11. 03. 2021 

 
 

Zapisnik 13. redne seje  
179.  Potrdi se zapisnik 13. redne seje, z dne 10. 12. 2020. 
Realizirano. 
 
 
Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021  

180. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 44/21. 
 
 
Proračun Občine Sodražica za leto 2022  

181.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2022. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 44/21. 

 
 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo - 1. 
obravnava (73. člen Poslovnika). 

182. Sprejme se Odlok  o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Sodražica v 1. obravnavi. 

Odlok je pripravljen za 2. obravnavo na Občinskem svetu. 

 
 
Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini 
Sodražica - 1. obravnava (73. člen Poslovnika). 

183.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica, v 1. obravnavi. 

Odlok je pripravljen za 2. obravnavo na Občinskem svetu. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 
epidemije - nujni postopek (82. člen Poslovnika) 
184. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih 

pomoči gospodarstvu zaradi epidemije Covida-19. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 44/21. 
 



 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Sodražica – skrajšani postopek 
185. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Sodražica. 
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS. št. 44/21. 
 
 
Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v Občini Sodražica 
186. Občinski svet Občine Sodražica sprejme Redakcijski popravek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica. 
Redakcijski popravek je objavljen v Uradnem listu RS. št. 43/21. 
 
 
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije 
covid-19 v občini Sodražica 
187. Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje 

posledic epidemije Covid-19 v občini Sodražica. 
Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS. št. 44/21. 
 
 
Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica 
188. Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica. 
Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS. št. 44/21. 
 
 
Letni program športa 
189. Sprejme se Letni program športa Občine Sodražica za leto 2021. 
Razpis za sofinanciranje športa je v teku. 
 
 
Letni program kulture 
190. Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2021. 
Razpis za sofinanciranje kulture je v teku. 
 
 
Predlog Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
191. Vloga Nataše Mallešič za sofinanciranje filma se ne odobri, saj glede na določbe 3. alineje 3. 

člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica 
(Ur. l. RS, št. 16/2015) vloga ne izpolnjuje kriterijev za dodelitev proračunskih sredstev v 
predlagani višini. 

Realizirano. 
 
 
Vloga za ureditev pešpoti (VO Žimarice, VO Globel) 
192. Na območju predlagane pešpoti občina nima zemljišč v svoji lasti ali kot javno dobro. Ureditev 

predlagane poti je sicer smiselna, zlasti, če bo sočasno omogočena uporaba za dostop za 
koriščenje okoliških povečini gozdnih zemljišč. Zato se predlaga Vaškima odboroma Žimarice 
in Globel, da v sodelovanju z občinsko upravo predlagata podrobnejši potek in obliko poti, ter 
pridobita mnenje in soglasja lastnikov zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa bodoče poti. 



 Potem naj se preuči možnost uvrstitve projekta v načrt izgradnje gozdnih poti.  

V teku. 
 
 
Vloga za asfaltiranje parkirišča - Zavoda 
193. Ureditev parkirišča kot je predlagano je možna in zato smiselna. 

Občinska uprava pripravi projektno dokumentacijo s predlogom rešitve. Objekt se nato uvrsti 
v načrt razvojnih programov v skladu s prioritetami. 

V teku. 
 
 
Vloga za izvedbo zacevitev jarka 
194. Zacevitev jarka na navedeni lokaciji je možna in smiselna.  

Občina Sodražica pri izvedbi zacevitve financira nabavo materiala za cevno kanalizacijo, 
peskolov na iztoku iz obstoječe kanalizacije in revizijski jašek na vtoku v obstoječo kanalizacijo, 
vključno s pokrovi, po računu izvajalca.  
Montažna dela in zasutje kanala izvede vlagatelj, ob predhodnem pregledu s strani strokovne 
službe upravljalca Komunala Ribnica d.o.o. 

V teku. 
 
 
Vloga za obnovo mostiča v naselju Zamostec 
195. Ureditev cevnega prepusta, kot je predlagano z vlogo, je možna in potrebna. 

Občinska uprava pripravi načrt rešitve. Objekt se nato uvrsti v načrt razvojnih programov v 
skladu s prioritetami.  

V teku. 
 
 
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih           mag. Blaž Milavec l. r. 


