
 

 

Številka: 478-26/21, 478-27/21 
Datum: 13. 4. 2022  
 
Občinskemu svetu Občine Sodražica 
 
Zadeva:  Sklep dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Sodražica za leto 2022 
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega 

premoženja Občine Sodražica za leto 2022 
 
Pravna podlaga: 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
11/2018 in 79/2018) 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
31/2018) 

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/2011 in 191/2020) 
 

I. UVOD:  
RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA IN OBRAZLOŽITEV PREDLOGA 
Občinski svet Občine Sodražica je na 18. redni seji dne 9. 12. 2022 na predlog župana sprejel Letna 
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2022. 
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko načrta med letom 
tudi dopolnjujeta z dopolnitvami, ki jih sprejme občinski svet. 
Na podlagi Uredbe se lahko postopek prodaje oz. nakupa nepremičnega premoženja občine 
izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja oz. pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine.  
V letni načrt razpolaganja (prodaje) se dodajajo naslednja zemljišča: parc. št. 2602/52, parc. št. 
2602/53, parc. št. 68/1, parc. št. 68/3, parc. št. 2087/209, parc. št. 2087/196, parc. št. 2087/180 
in parc. št. 2087/110, vse k.o. 1619-Sodražica in zemljišči parc. št. 2165 in parc. št. 699/3, obe k.o. 
1620-Žimarice. 
V letni načrt pridobivanja (nakup) se dodajajo naslednja zemljišča: parc. št. 1493/12, parc. št. 4023 
in parc. št. 2515/2, vse k.o. 1619-Sodražica in zemljišče parc. št. 2460/4, 1621-Gora.  
 
                          Župan 
Pripravila:                 Občine Sodražica  
Petra Marn               mag. Blaž Milavec l.r. 
 



PRODAJA 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011 in 191/2020), 24. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 
79/2018) in 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 31/2018) je Občinski svet Občine Sodražica na …... redni seji dne ……………………. na 
predlog župana sprejel naslednji 

 
S K L E P 

o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Sodražica za leto 2022 

 
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 79/2018) 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 2022. 
 

2. člen 
V letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica se dodajo naslednja 
zemljišča:  
 

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

Ocenjena, posplošena ali 
orientacijska vrednost 

nepremičnine 

1.  
 
 
 

1619-Sodražica 

2602/52 126 3.150,00 

2. 2602/53 58 1.450,00 

3. 68/1 311 7.930,50 

4. 68/3 21 535,50 

5. 2087/209 145 3.335,00 

6. 2087/196 113 316,40 

7. 2087/180 784 18.032,00 

8. 2087/110 222 5.106,00 

9. 1620-Žimarice 2165 1959 30.000,00 

10. 699/3 2087 2.921,80 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni 
del proračuna Občine Sodražica za leto 2022. 
 
Številka: 478-26/21 
Datum: 
         Župan Občine Sodražica 
                  Mag. Blaž Milavec  



NAKUP 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011 in 191/2020), 24. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 
79/2018) in 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št. 31/2018) je Občinski svet Občine Sodražica na …... redni seji dne ……………………. na 
predlog župana sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 

Občine Sodražica za leto 2022 
 

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 79/2018) in 2. členom Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) dopolni Letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Sodražica leto 2022 
 

2. člen 
 
V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica se dodajo naslednja 
zemljišča:  
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Okvirna 
površina 

nepremičnine 

Predvidena 
sredstva 

1. 1493/12, k.o. 1619-Sodražica 5 m2 80,00 EUR 

2. 4023, k.o. 1619-Sodražica 25 m2 567,50 EUR 

3. 2515/2, k.o. 1619-Sodražica 637 m2 1.484,21 EUR 

4. 2460/4, k.o. 1621-Gora 23 m2 368,00 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 2022. 
 
 
Številka: 478-27/21 
Datum:  
          Župan 
                    Občine Sodražica 
              Mag. Blaž Milavec  
 


