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SPREJETI SKLEPI 10. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA  
DNE 28. JANUARJA 2016 

 
 

Ad/1 
Ugotovitev prisotnosti na seji, dolo čitev dnevnega reda seje in imenovanje 

overiteljev zapisnika 
 
 

Od 19 članov občinskega sveta je seji prisostvovalo 18 članov. 
 
Odsotnosti ni opravičil Željko Hudorovac.  
 
Za overitelja zapisnika sta bila imenovana Bojan Krajačič in Jože Zupanič.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/2 

Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje z dne 17. 12. 2015 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika sprejme zapisnik 9. redne seje z dne 
17. 12. 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad/3 
Soglasje za sklenitev aneksa k pogodbi za nadzor – Belokranjski vodovod 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika daje soglasje k začetku postopka s pogajanji brez 

predhodne objave in povečanju vrednosti pogodbe „Nadzor in strokovno 
svetovanje pri projektu Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, 
Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v Občini Metlika” do višine 
47.732,45 EUR brez DDV. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad/4 
Predlog prora čuna Občine Metlika za leto 2016 – druga obravnava 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme predlog proračuna Občine Metlika za leto 

2016 v predloženi obliki, skupaj s prilogami, v drugi obravnavi.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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S   K   L   E   P: 
o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2016 

 
I. 

• S tem sklepom se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Metlika za leto 2016. 

 
II. 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2016 vsebuje 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 in Načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016. 

 
III. 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem  za leto 2016 se načrtuje v 
orientacijski vrednosti 188.000,00 EUR. 

 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 se načrtuje v 
orientacijski vrednosti 172.500,00 EUR. 

 
IV. 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 in Načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 vključujeta nepremičnine 
navedene v prilogi 1 in prilogi 2, ki sta sestavni del tega sklepa. 

 
V. 

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Metlika za 
leto 2016. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad/5 
Sklep o dolo čitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predv ideni v 

veljavnem na črtu ravnanja z nepremi čnim premoženjem Ob čine Metlika za leto 
2016 

 
S   K   L   E   P: 

o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2016 

 
I. 

• Ugotovi se, da skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2016, znaša 360.500,00 EUR, 
in sicer: 

- Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v orientacijski vrednosti 
188.000,00 EUR 

- Pridobivanje nepremičnega premoženja v  orientacijski vrednosti 172.500,00 
EUR. 
  

II. 
V primeru  spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 
pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v primeru nepredvidenih 
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okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Metlika sklepa pravne 
posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem. 

 
III. 

Skupna vrednost poslov iz prejšnje točke tega sklepa lahko znaša največ 
72.100,00 EUR. 

 
IV. 

Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o poračunu Občine Metlika za 
leto 2016. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad/6 
Letni program športa v Ob čini Metlika za leto 2016 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme Letni program športa v Občini Metlika za 

leto 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/7 

Premoženjsko pravne zadeve 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Na nepremičninah 
 

• parc. št. 254/8 k.o. 1515 Metlika (ID 1764267),  
• parc. št. 254/7 k.o. 1515 Metlika (ID 925194) in  
• parc. št. 254/6 k.o. 1515 Metlika (ID 3780409) 

 
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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S   K   L   E   P: 
 

I. 
• Občinski svet Občine Metlika soglaša s prodajo dela nepremičnine parc. št. 196/2 

k.o. 1515 Metlika v delu kot je razvidno iz skice v tem  sklepu. 
 

 
 

II. 
Del nepremičnine, opredeljen v prvi točki tega sklepa, se odproda po bruto ceni 
20,00 EUR/m2 (tj. cena z obračunanim 22% DDV-jem). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad/8 
Pobude in odgovori na vprašanja članov ob činskega sveta 

 

 

 

 

 

 


