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Številka: 900-1/18 
Datum:   18. 9. 2019 
 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
5. redne seje Občinskega sveta, z dne 13. 6. 2019 

 
 

Zapisnik 4. redne seje   
43.   Potrdi se zapisnik 4. redne seje, z dne 25. 4. 2019. 
 
Realizirano. 
 
 
Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)   
44.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica v 2. 

obravnavi. 
 
Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2019. 
 
 
Imenovanje Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine  
45.  V Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica se 

imenuje:  
- Andreja Pogorelca, Vinice 32, 1317 Sodražica, 
- Ernest Pirnat, Zavrti 5, 1317 Sodražica, 
- Andreja Kosa, Zapotok 28 b, 1310 Ribnica. 

 
Realizirano. 
 
 
Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica 
46/1   Občina Sodražica kot ustanoviteljica Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica 

podaja soglasje, da se v enoti vrtca oblikuje 10. oddelek. 
46/2 Deseti oddelek se v šolskem letu 2019/2020 organizira za otroke 1. starostnega 

obdobja, in sicer s 1. 9. 2019 kot polovični oddelek, ki se ga skladno s potrebami 
občanov Sodražice lahko razširi. 

 
Realizirano. 
 
 
Sklep o pridobivanju in Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
47/1 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011), 24. člena 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 
št. 11/2018) in 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
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lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni 
seji, dne 13. 6. 2019, na predlog župana sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2019 

 
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 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) dopolni Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica leto 2019. 
 

2. člen 
Nepremično premoženje, vključeno v letni načrt pridobivanja Občine Sodražica: 
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 426/2, k.o. 1619-Sodražica  15 m2 30,90 EUR 
2. 593/4, k.o. 1621-Gora 82 m2 168,92 EUR 

3. 3389, k.o. 1619-Sodražica 59 m2 1.180,00 EUR 

4. 1043/3, k.o. 1619-Sodražica 56 m2 1.120,00 EUR 

5. 1055/3, k.o. 1619-Sodražica 5 m2 100,00 EUR 

6. 1070/2, k.o. 1619-Sodražica 21 m2 420,00EUR 

 SKUPAJ  3.019,82 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 2019. 
 
Številka: 478-3/17 
Datum: 13. 6. 2019 
         Župan Občine Sodražica 
                  Mag. Blaž Milavec  
    
 
47/2 Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011), 24. člena 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 
št. 11/2018) in 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni 
seji, dne 13.6.2019, na predlog župana sprejel naslednji 

 
S K L E P 

o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Sodražica za leto 2019 

 
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 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) dopolni Letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2019. 
 

2. člen 
Nepremično premoženje, vključeno v letni načrt razpolaganja Občine Sodražica: 
 

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

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 

nepremičnine 
1. 1621-Gora  587/9 150 2.250,90 EUR 
2.  

 
1619-Sodražica 

1766/11 22 536,8 EUR 
3. 3392/1 54 1317,60 EUR 
4. 3391 23 561,20 EUR 
5. 3392/2 31 756,40 EUR 
6. 3392/3 15 366,00 EUR 
7. 3395 8 195,20 EUR 
 SKUPAJ 5.984,10 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 2019. 
 
Številka: 478-2/19 
Datum: 13. 6. 2019 
         Župan Občine Sodražica 
               mag. Blaž Milavec 
Realizirano. 
 
 
Vloga za odmero poljske poti - Anton Car, Kržeti 16, 1317 Sodražica  
48. Od zemljišče parc. št. 1995/7, k.o. 1621-Gora, se geodetsko odmeri površina, ki je 
potrebna za pot. Tako novonastalo zemljišče se lahko brezplačno prenese v last Občine 
Sodražica. Vse stroške z zvezi z zemljiškoknjižno ureditvijo nosi Občina Sodražica.  
 
V teku. 
 

Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 1766/11 za zemljišče parc. št. 426/2 obe 
k.o. 1619-Sodražica - Igor Štupica, Kurirska cesta 7, 1317 Sodražica 

49/1 Zemljišče parc. št. 426/2 k.o. 1619-Sodražica, ki je sedaj v lasti vlagatelja, se po ceni 
primerljivih nepremičnin na trgu odkupi od vlagatelja. Vse stroške v zvezi z odkupom 
nosi Občina Sodražica. 

 
49/2 Zemljišče parc. št. 1766/11 k.o. 1619-Sodražica se geodetsko odmeri po meji 

zazidljivosti zemljišča ter se z neposredno pogodbo odproda vlagatelju. Vse stroške v 
zvezi z odkupom nosi vlagatelj. Preostanek zemljišča, ki predstavlja zelene površine, 
se zaradi varovanja prostora za morebitno protipoplavno infrastrukturo, ne odproda, 
se pa vlagatelju ponudi v dolgoročni zakup. 

 
V teku. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1412
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Vloga za menjavo zemljišča parc. št. 593/4 za zemljišče parc. št. 587/9 obe k.o. 
1621-Gora - Metka Kalchbrenner, Glinška ulica 9, 1000 Ljubljana 

50/1 Zemljišče parc. št. 593/4 k.o. 1621-Gora se po ceni primerljivih nepremičnin na trgu 
odkupi od vlagateljice. Vse stroške v zvezi z odkupom nosi Občina Sodražica.  

 
50/2 Zemljišče parc. št. 587/9 k.o. 1621-Gora pa se po ceni primerljivih nepremičnin na 

trgu z neposredno pogodbo odproda vlagateljici. Vlagateljica nosi vse stroške v zvezi 
z odkupom zemljišča.  

 
V teku. 
 

Vloga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč - Branko Mihelič, Cesta 
Majde Šilc 8, 1317 Sodražica 

51. Celotni odsek Ceste Majde Šilc se zemljiškoknjižno uredi, in sicer: 
1. Zemljišči parc. št. 3392/1 in parc. št. 3391, obe k.o. 1619-Sodražica, se izvzameta 

iz javnega dobra ter se, po izvzemu iz javnega dobra, na podlagi menjalne 
pogodbe, po ceni primerljivih zemljišč na trgu, zamenjata za zemljišči parc. št. 
3389 ter parc. št. 1043/3, obe k.o. 1619-Sodražica. Stroške v zvezi menjavo 
zemljišč nosita obe pogodbeni stranki, vsaka do ene polovice. Pred izvedbo 
menjalne pogodbe se lastnici zemljišča, parc. št. 3389 in parc. št. 1043/3, obe k.o. 
1619-Sodražica, pozove, da izbrišeta vknjižbo užitka, ki je vknjižena na navedenih 
zemljiščih.  

2. Vlagatelju se po izvzemu iz javnega dobra v odkup ponudbi zemljišče parc. št. 
3392/2, k.o. 1619-Sodražica. Vse stroške (DDV, notarsko overitev in vpis v 
zemljiško knjigo) nosi vlagatelj. 

3. Zemljišči parc. št. 3392/3 in parc. št. 3395, obe k.o. 1619-Sodražica, se izvzameta 
iz javnega dobra ter se po izvzemu iz javnega dobra, na podlagi menjalne 
pogodbe, po ceni primerljivih zemljišč na trgu, zamenjata za zemljišče parc. št. 
1055/3, k.o. 1619-Sodražica. Vse stroške v zvezi menjavo zemljišč nosita obe 
pogodbeni stranki vsaka do ene polovice. 

4. Zemljišče parc. št. 1070/2 k.o. 1619-Sodražica se po ceni primerljivih zemljišč na 
trgu odkupi od lastnice. Vse stroške nosi Občina Sodražica. 

 
V teku. 
 
 

Vloga za najem zemljišča parc. št. 127 k.o. 1622-Zamostec - Tanja Čampa, 
Zapotok 9, 1310 Ribnica 

52. Zemljišče parc. št. 127 k.o. 1622-Zamostec se po zakonu o kmetijskih zemljišč odda v 
zakup za obdobje 10 let, s klavzulo, da se lahko predčasno odpove zakup, v kolikor se 
bodo v tem času začela izvajati dela, predvidena na tem območju. 

 
V teku. 
 
 
Problematiko nevarnosti zveri na območju občine Sodražica  
53.  Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 5. redni seji dne 13. 06. 2019 obravnaval  

Problematiko nevarnosti zveri na območju občine Sodražica in sprejel naslednje 
Z A H T E V E : 
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 Republika Slovenija je dolžna zagotoviti varnost svojim državljankam in državljanom. 
Republika Slovenija je kot lastnica divjih zveri dolžna upravljati odgovorno in na način, da se 
minimalizirajo možnosti konfliktov med ljudmi in divjimi zvermi. Občina Sodražica iz 
previdnosti še ugotavlja in opozarja, da je Vlada Republike Slovenije v celoti seznanjena oz. 
bi morala biti seznanjena s povečanjem števila osebkov divjih zveri (zlasti rjavega medveda 
in volka) in s tem povezanim tveganjem, zato nosi vso odgovornost za posledice napadov 
divjih zveri na živali, še zlasti pa za posledice morebitnega napada divjih zveri na ljudi.  
Na podlagi tega Občinski svet Občine Sodražica od Vlade Republike Slovenije ponovno 
zahteva, kot je to že leta 2015: 

1. da se uredi interventni odvzem divjih zveri v primeru zadrževanja zveri v neposredni 
bližini naselij tako, da bo operativno izvedljiv v najkrajšem možnem času; 

2. da se zniža število divjih zveri na osrednjem območju na vzdržno raven pred letom 
1996 z odvzemom oziroma prerazporeditvijo po drugih območij;  

3. da se določi in uvede aktivno odvračanje divjih zveri stran od naseljenih območij 
(plašenje, ponovna uvedba mrhovišč v gozdovih, itd); 

4. da se vključi v postopek odločanja in sprejemanja odločitev o ravnanju z divjimi 
zvermi na državni ravni tudi predstavnike prebivalcev iz vseh občin, ki ležijo v 
osrednjem območju po demokratičnem načelu » nič o nas brez nas«;  

5. da se, zaradi javnega interesa ohranjanja navzočnosti divjih zveri, zagotovi 
državljanom, ki živijo na osrednjem območju divjih zveri, zaradi omejenosti pri 
svojem bivanju, poslovanju ali kmetovanju, ustrezno finančno nadomestilo, 
primerljivo satisfakcijam, do katerih so upravičeni državljani območji z bistveno 
obremenitvijo (območje JEK, plinovodov, deponij, hidroelektrarn, itd), iz državnega 
oziroma evropskega proračuna.  
 

Zahteve so bile poslane na Vlado RS. 
 
 
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih            Blaž Milavec l.r. 
 
 


