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SPREJETI SKLEPI 13. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA  
DNE 6. OKTOBRA 2016 

 
 

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

overiteljev zapisnika 
 

 
Od 19 članov občinskega sveta je seji prisostvovalo 17 članov. 
 
Odsotnost je opravičila Barbara Vraničar. Odsotnosti ni opravičil Željko Hudorovac. 
 
Za overitelja zapisnika sta bila imenovana Martin Videtič in Maja Štubljar.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/2 

Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje z dne  9. 6. 2016 in 5. 
koresponden čne seje z dne 22. 7. 2016 

 
S   K   L   E   P: 

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

9. 6. 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme zapisnik 5. korespondenčne seje z dne 

22. 7. 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/3 

Potrditev mandata novemu članu Ob činskega sveta Ob čine Metlika z liste SMC 
– Stranka  Mira Cerarja, sedaj Stranka modernega ce ntra 

 
S   K   L   E   P: 

 

• Potrdi se mandat člana občinskega sveta Antonu Gerkšiču. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad/4 
Celostna prometna strategija Ob čine Metlika 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme informacijo o izdelavi celostne prometne 

strategije Občine Metlika.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ad/5 
Povišanje izhodiš čne cene toplote za distribucijski sistem DOLB Metli ka na 

obmo čju lokalne skupnosti Metlika 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika je obravnaval povišanje izhodiščne cene toplote za 
distribucijski sistem DOLB Metlika na območju lokalne skupnosti Metlika in 
nalaga županu in občinski upravi, da pridobita verodostojno pravno mnenje, ki bo 
reklo, ali sta nov Energetski zakon in nov Akt o metodologiji za oblikovanje cen 
toplote za daljinsko ogrevanje razveljavila določbe koncesijske pogodbe v delu, ki 
ureja določanje cen. Če so, potem naj se pristopi k sklenitvi aneksa h koncesijski 
pogodbi, pri čemer župan in občinska uprava skušata doseči za Občino in 
občane najboljši možen dogovor. Če pa bo iz  tega mnenja izhajalo, da novi 
zakon in  metodologija nista razveljavila določb koncesijske pogodbe v delu, ki 
ureja določanje cen, pa naj koncesijska pogodba ostane v veljavi 
nespremenjena.  

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

Ad/6 
Poročilo o delu skupne ob činske uprave – Medob činske inšpekcije in redarstva 

občin Bele krajine za leto 2015 
 

S   K   L   E   P: 
 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme poročilo o delu skupne občinske uprave – 

Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2015.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/7 

Ocena izvajanja ob činskega programa varnosti v Ob čini Metlika 
 

S   K   L   E   P: 
 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme Oceno izvajanja občinskega programa 

varnosti Občine Metlika. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/8 

Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o priznanjih Ob čine Metlika –  
2. obravnava 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o 

priznanjih Občine Metlika. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ad/9 
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o zaš čiti vodnih virov na obmo čju 

Gornjega Suhorja in obmo čju črpališ ča Obrh v Metliki 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega 
Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki se sprejme na isti seji, tako da se 
prva in druga obravnava predloga odloka združita.  

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

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti 
vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki v 
prvi in drugi obravnavi. 

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

Ad/10 
Predlog Statuta Ob čine Metlika – 1. obravnava 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme predlog Statuta Občine Metlika v 1. 

obravnavi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ad/11 

Poročilo o realizaciji prora čuna Občine Metlika za obdobje januar – junij 2016 
 

S   K   L   E   P: 
 

• Občinski svet Občine Metlika potrjuje poročilo o izvrševanju proračuna Občine 
Metlika v prvem polletju leta 2016.  

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

Ad/12 
Predlog  Odloka o 1. rebalansu prora čuna Občine Metlika za leto 2016 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika sprejme Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine 

Metlika za leto 2016.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 132.407,00 EUR. 

 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 se načrtuje v 
orientacijski vrednosti 214.000,00 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 rebalansu proračuna Občine 
Metlika za leto 2016. 

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

 
Ad/13 

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 346.407,00 EUR, 
in sicer: 
- Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v orientacijski vrednosti 

132.407,00 EUR 
- Pridobivanje nepremičnega premoženja v  orientacijski vrednosti 214.000,00 

EUR. 
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II. 
V primeru  spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob 
pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v primeru nepredvidenih 
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 
69.281,40 EUR. 

 
IV. 

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

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

Ad/14 
Premoženjsko pravne zadeve 

 
S   K   L   E   P: 

 
I. 

• Občinski svet Občine Metlika soglaša s prodajo dela parc. št. 6253/2 k.o. 1511 
Drašiči  (nova parc. št. 6253/11 v izmeri 277 m2 k.o. 1511 Drašiči), po ceni 5,00 
EUR/m2 za stavbni  del parcele ter 1,00 EUR/m2 za kmetijski del parcele. 

 
II. 

Na delu parc. št. 6253/2 k.o. 1511 Drašiči  (nova parc. št. 6253/11 v izmeri 277 
m2 k.o. 1511 Drašiči) se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 

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

S   K   L   E   P: 
 

I. 
• Občinski svet Občine Metlika soglaša s prodajo parc. št. 5034/3 k.o. 1506 

Lokvica za kupnino v višini 450,00 EUR. 
 

II. 
Na parc. št. 5034/3 k.o. 1506 Lokvica se ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ad/15 
Kadrovske zadeve 

 
S   K   L   E   P: 

 
• Občinski svet Občine Metlika, kot ustanovitelj zavoda Dolenjske lekarne Novo 

mesto, daje soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abazović, mag. farm., spec., 
za direktorico zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. 

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

S   K   L   E   P: 
 

• Kot predstavnik lokalne skupnosti se v Svet zavoda Dom starejših občanov 
Metlika imenuje Duška Vlašič. 

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

S   K   L   E   P: 
 
• Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Metlika se 

imenujejo: 
Jasmina Štamfelj  
Marina Vorkapić  
Renata Pavlovič  
Borut Nemanič  
Marjan Kastelic 
Jurij Jelerčič 
Vladimira Škof  
Alojz Kočevar  
Vladimir Vladič  

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

Ad/16 
Pobude in odgovori na vprašanja članov ob činskega sveta 

 

 

 

 


