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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022), 
na seji…… dne…………..…… sprejel  

 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje  

(ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 
2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1,  parcela 964 3188/16, parcela 964 

3511/37)  
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, 
ID znak: parcela 964 2419/11, v izmeri 5662 m2 , parcela 964 2419/14, v izmeri 147 m2 , parcela 964 2427/16, v izmeri 
2488 m2 , parcela 964 2431/16, v izmeri 1706 m2 , parcela 964 2453/4, v izmeri 1655 m2  , parcela 964 2456/7, v izmeri 
2693 m2   , parcela 964 2502/13, v izmeri 10390 m2  , parcela 964 2519/1, v izmeri 2801 m2 , parcela 964 3188/16, v 
izmeri 321 m2 ,  parcela 964 3511/37, v izmeri 228 m2 , ki so v lasti Mestne občine Velenje. 
 
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 

Številka:  4780-0001/2023 
Datum: 18. 1. 2023 

 župan Mestne občine Velenje 
  Peter DERMOL 

       
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Nepremičnine ID znak: parcela 964 2419/11, v izmeri 5662 m2 , parcela 964 2419/14, v izmeri 147 m2 , parcela 964 
2427/16, v izmeri 2488 m2 , parcela 964 2431/16, v izmeri 1706 m2 , parcela 964 2453/4, v izmeri 1655 m2 , parcela 
964 2456/7, v izmeri 2693 m2, parcela 964 2502/13, v izmeri 10390 m2  , parcela 964 2519/1, v izmeri 2801 m2 , parcela 
964 3188/16, v izmeri 321 m2 ,  parcela 964 3511/37, v izmeri 228 m2 , ki so v lasti Mestne občine Velenje, imajo 
zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
 
Predmetne nepremičnine predstavljajo del državne ceste: glavna cesta G1-4/1260 Zg. Dolič – Velenje (Šaleška cesta) 
in regionalna cesta R3 696/7912 Velenje-Škale (Kidričeva cesta), ki so vključene v rekonstrukcijo te ceste, za katero je 
v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba  grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Mestne občine Velenje.  
 
Glede na zgoraj navedena dejstva  je potrebna ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, saj bo 
MOV z Direkcijo RS za infrastrukturo kot investitorjem rekonstrukcije te državne ceste s pogodbo o neodplačnem 
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prenosu predmetnih nepremičnin uredila premoženjsko pravna razmerja tako, da bo RS postala lastnica teh nepremičnin 
skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 

V Velenju, 18. 1. 2023 

 

Pripravila:  
Marina Krmpotič, svetovalka II, l.r.                        mag. Branka Gradišnik, l.r.  

                        vodja Urada za urejanje prostora  
 
 
                   Anton Brodnik, l.r. 

                        vodja Urada za komunalne dejavnosti  
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022)  predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 
 

                    župan Mestne občine Velenje 
                          Peter DERMOL, l.r. 
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Začetni prikaz

LEGENDA:

Parcele

št. 

0 200 m
merilo 1: 3780

0 10 cm
referenčna linija

stran 1 od 1
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