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Številka: 900-1/18 
Datum:   13. 11. 2019 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
6. redne seje Občinskega sveta, z dne 26. 9. 2019 

 
 

Zapisnik 5. redne seje   
54.   Potrdi se zapisnik 5. redne seje, z dne 13. 06. 2019. 
 
Realizirano. 
 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine 

Sodražica 
55.  Na podlagi 37.a člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18; v nadaljevanju ZLS) in 3. odstavka 21. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list 
RS, št. št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 6. redni seji, dne 26. 9. 2019, 
sprejel naslednji  
 

UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE SODRAŽICA 

 
I.  

Občinski svet Občine Sodražica ugotavlja, da je članu Občinskega sveta Občine Sodražica, 
Borutu Troha, rojenemu 18. 5. 1960, stanujočemu Zamostec 68, Sodražica, katerega mandat 
je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 6. 12. 2018, 
zaradi smrti prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Sodražica.  
 

II.  
S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica preneha tudi njegov 
mandat v Odboru za komunalne zadeve in prostorsko planiranje. 
 

III.  
Občinska volilna komisija Občine Sodražica naj postopa skladno z določbami veljavne 
zakonodaje, ki ureja lokalne volitve, da se v VOLILNI ENOTI 7, Zamostec, izvedejo 
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta. 
 

IV.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Sodražica, objavi pa se v 
Uradnem listu RS. 
 

Župan Občine Sodražica 
            mag. Blaž Milavec l.r. 
 
Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2019. 
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Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu 
56/1 Občinski svet občine Sodražica daje soglasje k naslednjim cenam socialno    
   varstvene storitve - pomoč družini na domu: 
 a. OSNOVNA CENA STORITVE: 21,26 EUR na uro.  
  subvencija Občine Sodražica 15,26 EUR na uro,  
  cena storitve za uporabnika pa 6,00 EUR na uro. 
 b. CENA STORITVE, OPRAVLJENE V NEDELJO: 24,46 EUR/uro 
  subvencija Občine Sodražica 17,56 EUR na uro,  
  cena storitve za uporabnika pa 6,90 EUR na uro. 
 c. CENA STORITVE, OPRAVLJENE NA DRŽAVNI PRAZNIK: 25,75 EUR/uro 
  subvencija Občine Sodražica 18,49 EUR na uro,  
  cena storitve za uporabnika pa 7,26 EUR na uro. 
56/2 Cene storitve pomoč družini na domu se uporabljajo od 1. 10. 2019 dalje. 
 
Realizirano. Sklep je bil naknadno delno popravljen s sklepom občinskega sveta 
(2. dopisna seja Občinskega sveta, 21.10.2019). 
 
 
Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica 
57. Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13, 71/14) ter 35. člena 
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 80/00) in 
15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet občine 
Sodražica na svoji na svoji 6. redni seji, dne 26. 9. 2019, sprejel 

 
SKLEP o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo cene najemnin za grobove na pokopališčih v občini Sodražica, ki 
jih upravlja Komunala Ribnica d.o.o.. 
 

2. člen 
Cene najemnin za grobove znašajo: 

- za enojni grob 17,00 EUR brez DDV,  
- za dvojni grob 30,55 EUR brez DDV, 
- za trojni grob 42,50 EUR brez DDV, 
- za žarni grob 15,00 EUR brez DDV. 

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene 
uporabljajo od 1. 1. 2020 dalje. Določila pa se prično uporabljati sočasno z dnem uporabe 
novih cen, določenih v isti višini, v občinah Ribnica in Loški Potok. 
 
Z dnem uveljavitve prenehajo veljati cene, ki veljajo od 15. 4. 2011, in Sklep o cenah 
najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 41/17, 72/17). 
 
Št.:   354-10/19 
Sodražica, dne 26. 9. 2019        Župan Občine Sodražica: 
                               mag. Blaž Milavec l.r. 
 
Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2019. 
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Sklep o pristopu k projektu Prostofer 
58. Občina Sodražica soglaša s pristopom k projektu Prostofer. 
 
Realizirano. Projekt se je pričel izvajati 11. 11. 2019. 
 
 
Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019 
59.  V letu 2019 se podeli priznanja Občine Sodražica: 

 Matiji Ogrincu, Podklanec 4 a, 1317 Sodražica. 
 Andreji Košmrlj, Podklanec 15, 1317 Sodražica. 
 Samoiniciativnemu odboru za kapelico – njegovim članom: Janezu Oražmu, Ladu 

Janežu, Branki Gornik in Jaku Miheliču. 
 
Zlato plaketo Občine Sodražica za leto 2019 se podeli KGZ Ribnica. 

 
Realizirano. Občinska priznanja so bila podeljena na osrednji prireditvi ob 
občinskem prazniku, 25. 10. 2019. 
 
 
Sklep o prostorski preveritvi 
60.  Potrdi se Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora 

"Vi01.odo" Vinice v predlaganem besedilu. 
 
Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2019. 
 
 
Vloga za ureditev meteornih voda v Zamostcu (vlogi Pakiž Anić in Mestek) 
61.  Na delu zemljišča parc. št. 1644/4 k. o. Zamostec se izvede manjkajoča meteorna 

kanalizacija s primernim peskolovom, katerega je možno strojno čistit in ki bo prevzel 
zaledne meteorne vode s hriba. 
Asfaltiranje odseka je predvideno po rekonstrukciji vodovoda v letu 2020. 

 
V teku. 
 
Vloga VO Žimarice 
62.  Za ureditev vodnega vira Žimarice se prične s postopki ureditve zemljiškoknjižnega 
stanja zemljišča, na katerem je vodni vir. V nadaljevanju se predvidi sredstva za sanacijo 
vodnega vira in azbestnega cevovoda v občinskem proračunu. 
 
V teku. 
 
 
Vloga Mehmedović 
63.  Izdela se projekt za izgradnjo opornega zidu vzdolž lokalne ceste, ki meji na zemljišče 

parc. 1492/308 k. o. Sodražica.  
V proračunu se v prihodnjih letih (v najkrajšem možnem času) predvidi sredstva za 
izgradnjo. 
Predhodno se z lastnikom uskladi sočasnost gradnje zidu in ureditev okolice dvorišča 
ter o delitvi stroškov.  

 
V teku. 
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Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči 
64.  Občina Sodražica namenja za odpravo posledic po toči – saniranje strehe, Miru Cvaru, 

Prvomajska c. 12, 1317 Sodražica, sredstva v višini 1.000,00 EUR.  
Sredstva se odobrijo iz proračunske postavke 23001 – Proračunska rezerva, konto 
409100, in se nakažejo na tekoči račun prejemnika. 

 
Realizirano. 
 
Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem 
65.  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. 31/2018) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. 
redni seji dne 26. 09. 2019 na predlog župana sprejel naslednji 

 
SKLEP 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 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) 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. 1619-Sodražica  2609/2 48 1.464,00 EUR 
 SKUPAJ 1.464,00 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 2019. 
 
Številka: 478-2/19 
Datum: 27. 09. 2019  
        Župan Občine Sodražica 
            mag. Blaž Milavec l. r. 
Realizirano. 
 
 
Vlogi za podaritev zemljišč v k.o. Sodražica in k.o. Žimarice - Helena Bezjak, Ulica 
bratov Vošnjakov 10, 3000 Celje in Johna Levstka, Kanada 
66/1 Občina Sodražica sprejme ponujeno darilo.  
66/2 Vse stroške v zvezi izpeljavo pravnega posla nosi Občina Sodražica. 
 
V teku. 

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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Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice 
67. Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 6. redni seji, dne 29. 06. 2019, obravnaval 
informacijo o preoblikovanju poštnih poslovalnic, med katere sodi tudi poslovalnica v 
Sodražici ter sprejel IZJAVO proti preoblikovanju poštne poslovalnice. 
 
Realizirano, izjava je bila posredovana Pošti Slovenija, v vednost pa še Marjanu 
Šarcu, predsedniku Vlade RS ter Francu Veselu, državnemu sekretarju v Kabinetu 
predsednika Vlade RS. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih            Blaž Milavec l.r. 
 
 

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/kabinet-predsednika-vlade/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/kabinet-predsednika-vlade/

