
 

 

 
 
 
 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega 
vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 105/21, 26/22), Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 
2022 (Ur. l. RS št. 44/21, 196/21) objavlja Občina Sodražica 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE JAVNEGA RAZPISA 

za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v 

Občini Sodražica v letih 2021 in 2022 

 
V javnem razpisu, številka 3520-1/21, z dne 5. 10. 2021, se spremenijo in dopolnijo naslednje določbe: 
 

1. Pod II. točko - Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:  
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podpori mladim in mladim družinam 
pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 26/22) se dopolnijo spremenijo 
oz. pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati na dan oddaje vloge, in sicer: 

- V primeru gradnje hiše ali stanovanja v večstanovanjski stavbi morajo vlagatelji imeti 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za predmetno hišo ali stanovanje oz. drugo 
ustrezno dovoljenje, če je to določeno s predpisi, ki se nanašajo na gradbeno zakonodajo. 

- V letu 2022 lahko uveljavljajo pravico do podpore tudi upravičenci, katerih pravnomočno 
gradbeno dovoljenje v primeru gradnje hiše ali posameznega stanovanja v večstanovanjski 
stavbi ni starejše od treh let oz. v primeru nakupa hiše ali nakupa stanovanja v večstanovanjski 
stavbi od vpisa lastništva v zemljiško knjigo ni minilo več kot tri leta. 

 
2. Pod IV. točko - Razpisni postopek se za vloge, oddane za leto 2022, glasi:  

Pravico do pomoči se uveljavlja z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisa in se nahaja na 
spletni strani Občine Sodražica (www.sodrazica.si) in sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 
Sodražica. Vlagatelj lahko vloži vlogo na ta javni poziv do dodelitve vseh razpoložljivih sredstev v letu 
2022.  
 
Vloga se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ali 
vloži osebno na sedežu Občine v času uradnih ur. Pisne vloge morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj - JR- podpora mladim«.  
 
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. največ do 15. 06. 2022. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je 
oddana osebno (možno v času uradnih ur) na zgoraj navedenem naslovu ali priporočeno po pošti do 
vključno 15. 06. 2022. Predvideni datumi odpiranja prispelih vlog: 28. 3. 2022, 25. 4. 2022, 30. 5. 2022 
in 20. 6. 2022. 
 
Razpoložljiva sredstva iz proračuna se med upravičence razdelijo po vrstnem redu prispelih vlog.  
 
Postopek javnega razpisa vodi tri članska komisija, določena s sklepom župana. O dodelitvi podpore, 
na predlog komisije, odloči direktor občinske uprave z odločbo. Za vodenje razpisnega postopka se 
uporabljajo določila predpisa, ki ureja splošni upravni postopek. 
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Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pisno obveščeni v roku 30 dni po odpiranju vlog 
oz. izteku razpisnega roka. Pomoč se izplača upravičencu na njegov transakcijski račun na podlagi 
sklenjene pogodbe, v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bila dodeljena pomoč. 
 

3. Pod V. točko - Razpisna dokumentacija 
Besedilo se dopolni, in sicer v primeru gradnje hiše ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer je 
potrebno  priložiti veljavno gradbeno dovoljenje za predmetni poseg, ki glasi na upravičenca, oz. oz. 
drugo ustrezno dovoljenje, če je to določeno s predpisi, ki se nanašajo na gradbeno zakonodajo. 
 

4. Informacije 
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Sodražica pri Darji Vetrih, v 
času uradnih ur, tel. št. 01/83 71 005, ali  po e-mailu: darja.vetrih@sodrazica.si, z navedbo zadeve: JR- 
podpora mladim. 
 
 
Številka: 3520-1/21     Župan Občine Sodražica 
Datum: 21. 3. 2022          mag. Blaž Milavec l.r. 


