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Številka:032-21/2018-4 
Datum: 27.06.2018 

OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
 
Zadeva:   Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Dolenjske Toplice za l. 2017 in 2018 
 
 
 
Namen:  Obravnava in sprejem sklepa 

Faza: predlog 

 

Pravna podlaga: -      Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 

 
Predlagatelj: Župan Jože Muhič 

Poročevalec :                 Občinska uprava 

 
 
Obrazložitev: Občina Dolenjske Toplice je v fazi izgradnje križišča regionalne in lokalne ceste v 

Podhosti . V izgradnjo, posledično pa tudi v financiranje je zajet tudi del pločnika in sicer 
v obsegu, ki je opredeljen s projektom. Občina je v  teku priprave sofinancerskega 
sporazuma z DRSI pripravila projektno rešitev za dogradnjo pločnika še v delu, ki do 
sedaj projektno ni bil obdelan. Z dogradnjo tega pločnika je vzpostavljena varna peš 
povezava od Podhoste, Meniške vasi pa do Dolenjskih Toplic, kar pomeni tudi varnejšo 
šolsko pot. V ta namen se predvidi odkup potrebnih zemljišč od treh lastnikov. 

                                       Izgradnja novega vodohrana v Drenju je bila predvidena na stari lokaciji v Drenju. Zaradi 
manjših logističnih težav pri oskrbi z vodo in krajšega časa gradnje predlagamo, da se 
lokacija vodohrana premakne na sosednjo parcelo, za kar je potreben odkup v obsegu 
cca. 670 m².  

 
 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejme Sklep o dopolnitvi letnega 

načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti 
2017 in 2018. 

 
Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r. 

 
 

Priloga: Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice 



 
Na podlagi drugega odstavka 11., 12. In 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 10., 15., in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 3/2017) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 23 . redni seji dne 04.07.2018 
sprejel 

 

SKLEP  
 

o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice  

1. člen 

S tem sklepom se dopolni Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za 
leti 2017 in 2018 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja). 

2. člen 

 
b.) Odkup 

Vrsta nepremičnine 

Del parcele parc. št.: 3944/1 k.o. Podturn – 310 m² -  vrednost parc. po GURS  - 3423,42 €  

Del parcele parc. št.: 3949/2 k.o. Podturn – 29 m²  – vrednost parc. po GURS - 1025,64 €  

Del parcele parc. št.: 3945 k.o. Podturn – 42 m²  - vrednost parc. po GURS - 239,78 €  

Del parcele, parc. št.: 1142/7 k.o Gorenje Polje – 670 m²  -  vrednost parc. po GURS - 4519,00 €  

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 032-21/2018- 

Datum: 4. 7.2018 

 

 

 Župan Občine Dolenjske Toplice  
        Jože Muhič l.r. 
 

 


