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Številka: 900-1/18 
Datum:   22. 1. 2020 
 

REALIZACIJA SPREJETIH SKLEPOV 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, z dne 12. 12. 2019 

 
 

Zapisnik 7. redne seje  
94.  Potrdi se zapisnik 7. redne seje, z dne 21. 11. 2019. 
 
Realizirano. 
 
 
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter potrditev mandata 
občinskega svetnika v VE7 
95.  V mandatnem obdobju 2018 – 2022 se potrdi mandat naslednjega nadomestnega člana 

Občinskega sveta Občine Sodražica: 
ANTON PRIJATELJ, roj. dne: 24. 03. 1960, Zamostec 34 A, Sodražica, predlagatelj NSi. 

 
Realizirano. 
 
 
Imenovanje novega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 
96.  V Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje se imenuje nov član, tako da 

Odbor sestavljajo Franc Krže kot predsednik ter Anton Prijatelj in Evgen Zajc kot člana. 
 

Realizirano. 
 
 

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava 
97.  Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020. 
 
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 77/2019. 
 
 
Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava 
98.  Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021. 
 
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 77/2019. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč - 2. obravnava 
99.  Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica v drugi obravnavi. 
 
Realizirano. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 77/2019. 
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Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica 
in Velike Lašče 
100. Sprejme se Ugotovitveni sklep v naslednjem besedilu: 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), tretjega  odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče 2/13 in naslednji, v nadaljevanju: Odlok) in 15. člena Statuta Občine Sodražica je 
Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji, dne 12. 12. 2019 sprejel  
 

S K L E P 
I. 

Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Dobrepolje o izstopu iz organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 44/19), se ugotovi, da je Občina Dobrepolje 
dolžna zagotavljati v Odloku določen  delež sredstev  za delovanje organa skupne občinske 
uprave do dne 31.12.2019. 

II. 
Občina Dobrepolje je dolžna do roka, določenega v 1. točki tega sklepa, prevzeti odprte zadeve 
iz delovanja organa skupne občinske uprave, ki se nanašajo na krajevno pristojnost Občine 
Dobrepolje.  

III. 
Zaradi izstopa Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave se zaposlenim v organu 
skupne občinske uprave delovno razmerje in vse pravice iz delovnega razmerja, ne 
spremenijo.  
 

IV. 
Na novo se določi razmerje za financiranje delovanja MIR, v razmerju števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic,  in sicer:  
(1) Občina Loški Potok 10,10 %, 
(2) Občina Ribnica 53,30%, 
(3) Občina Sodražica 12,20%, 
(4) Občina Velike Lašče 24,40 %.  

V. 
Ta sklep je podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS št. 22/13, 27/13, 45/13, Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče 2/13 in naslednji, v nadaljevanju: Odlok) oziroma za sprejem novega Odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave, ki so nastopile zaradi izstopa Občine Dobrepolje. 

VI. 
Sklep se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati, ko je 
sprejet s strani vseh občin ustanoviteljic. 
 
Št. 032-2/2012 
Datum: 12. 12. 2019 

Župan Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec l.r. 

 
Realizirano. 
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Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020 
101.  Sprejme se Letni program kulture Občine Sodražica za leto 2020. 
 
Realizirano.  
 
 
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve 
102.  Potrdi se Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1255 za enoto urejanja prostora 

"Ži06.odo" Žimarice v predlaganem besedilu. 
 
Realizirano. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 77/2019. 
 
 
Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje - vloga občana za 
asfaltiranje dostopa do hiše, izvajanje zimske službe ter odvajanje meteornih voda.  
103/1 Odvodnjavanje meteornih voda z dvorišča in dela strehe se vlagatelj izvede s cevno 

kanalizacijo direktno v obstoječ cestni propust. Nadzor nad izvedbo vrši občinska 
strokovna služba. 

103/2 Asfaltiranje odseka javnega dela poti se uvrsti v plan vzdrževanja manjših odsekov. 
103/3 Zimsko vzdrževanje odseka javne poti se uvrsti v načrt zimske službe upravljalca 

cest. 
 
V teku. 
 

 

Program dela Občinskega sveta za leto 2020 
104. Sprejme se Program dela Občinskega sveta za leto 2020. 
 
Realizirano. 
 
 
Razno -  problematika javne avtobusne linije na relaciji Sodražica – Ljubljana  
105. Z namenom krepitve javnega potniškega prometa Občinski svet Občine Sodražica 

poziva prevoznika Nomago d.o.o., ki izvaja redne avtobusne linije na območju občine 
Sodražica, in Ministrstvo za infrastrukturo, da vzpostavita dodane avtobusne linije med 
Sodražico in Ljubljano med tednom (dopoldan in popoldan oz. zvečer), predvsem pa, 
da se ponovno vzpostavi redna avtobusna linija med Sodražico in Ljubljano v nedeljo 
zvečer. 

 
Realizirano. Sklep posredovan Ministrstvu za infrastrukturo in podjetju Nomago d.o.o. 
 
 
 
Pripravila:         Župan  
Darja Vetrih           mag. Blaž Milavec l. r. 
 
 


