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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE IN 175/20; v 
nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
14/22), na svoji _____ seji, dne ______________ sprejel naslednji 

 
SKLEP 

o odobritvi pravnega posla 
 
 

1. člen 
Svet Mestne občine Velenje soglaša z besedilom pravnega posla – s prodajno pogodbo, ki je sestavni del 
javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za prodajo nepremičnin ID znak: 
parcela 964 768/16, v izmeri 36 m2, parcela 964 657/3, v izmeri 828 m2, parcela 964 658/5, v izmeri 942 
m2, parcela 964 658/3, v izmeri 1435 m2, parcela 964 657/1, v izmeri 1904 m2, parcela 964 658/7, v izmeri 
681 m2, parcela 964 654, v izmeri 455 m2, parcela 964 653/1, v izmeri 547 m2, parcela 964 771/4, v izmeri 
2253 m2 in parcela 964 768/21, v izmeri 5357 m2, ki v naravi predstavljajo travnik in se nahajajo na območju 
urejenem z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park 
Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/12, 20/12, 7/17 in Uradnem listu RS, št. 72/13-DPN). 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 4780-0046/2022 
Datum:  
 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

Obrazložitev: 

1. PRAVNA PODLAGA: 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. RS, št. 11/18, 
79/18, 61/20 – ZDLGPE IN 175/20) v 29. členu določa, da je organ, ki je odgovoren za izvrševanje 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za pravne posle ravnanja, pri katerih izhodiščna, izklicna ali 
pogodbena vrednost presega 500.000 eurov, dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje sveta 
samoupravne lokalne skupnosti k besedilu pravnega posla. Pravni posli nad 500.000 eurov, ki so sklenjeni 
brez predhodnega soglasja sveta samoupravne lokalne skupnosti, so nični. Svet samoupravne lokalne 
skupnosti o izdaji soglasja, ki je obvezna priloga pravnega posla, odloči na prvi naslednji seji po prejemu 
besedila pravnega posla, pri čemer mora imeti svet samoupravne lokalne skupnosti na voljo dovolj časa 
za seznanitev s pravnim poslom. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
Mestna občina Velenje ima v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2022 predvideno prodajo nepremičnin ID znak: parcela 964 768/21, parcela 964 658/2, parcela 964 657/3, 
parcela 964 654, parcela 964 771/4, parcela 964 658/3, parcela 964 653, parcela 964 657/1, parcela 964 
768/16 in parcela 964 658/5, v približni velikosti 14.580 m2. Nepremičnine predstavljajo travnik in se 
nahajajo na območju urejenem z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod 
(Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/12, 20/12, 7/17 in Uradnem listu RS, št. 72/13-
DPN).  
 
Svet Mestne občine Velenje je sprejel  Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem    Mestne 
občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/21) s katerim je odobril prodajo predmetnih 
nepremičnin. 
Zaradi načrtovanja gradnje infrastrukture je bila v času objave javnega razpisa še v teku parcelacija 
nepremičnin. Zaradi navedenega je bila v javnem razpisu oz. osnutku pogodbe navedena približna površina 



in okvirna vrednost kupnine pod 500.000,00 EUR (491.803,28 EUR), dokončna površina pa je znana šele 
po pravnomočnosti in dokončnosti parcelacije, ter posledično tudi končna cena za celotno površino prodaje 
zaradi česar bo sklenjen aneks k prodajni pogodbi z izdajo ZK dovolila in dokončno določitvijo kupnine, ki 
pa bo presegla vrednost 500.000,00 EUR. 
Glede na končno površino po izvedeni parcelaciji predmetnih nepremičnin in ponudbeno ceno bo vrednost  
nepremičnin presegala 500.000 EUR, zaradi česar je potrebno k pravnemu poslu (prodajni pogodbi) 
pridobiti soglasje občinskega sveta.  
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Kupnina predstavlja prihodek Mestne občine Velenje. 
 
 
V Velenju, 17. 2. 2023 
 
 
 
Pripravila:   
Bojan Lipnik, svetovalec I, l.r.                                                                       mag. Iztok MORI, l.r.                                              
Zdenka Gradišnik, univ. dipl. prav., l.r.         direktor občinske uprave  

 
  
                                                                                                                    

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 
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