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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06- UPB 1, 26/2007 in 18/2008) in 42. ter 97. člena 
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB 1 in 22/2008) na _____ seji, dne_______sprejel 

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013 je naslednji:

Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06- UPB 
1, 26/2007 in 18/2008) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-
UPB 1 in 22/2008) na _____ seji, dne_______sprejel  

 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013 

 
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013 je naslednji: 

 
18. SEJA –  5. februar 2013: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o imenovanju člana v svet Zavoda Šolski center Velenje KMVVI predlog 

Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Galerija Velenje KMVVI predlog 

Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti 
MOV župan predlog 

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov, ki niso bili predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje  župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
urejanja S4/1, Konovo v Velenju župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
Staro Velenje župan predlog 

Poročilo o izvajanju koncesije za ceste v letu 2012 
  

Poročilo Lokalni energetski koncept za leto 2012 
  

Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 
za leto 2012 ter ocena izvajanja OPV 

  
Poročilo Policijske postaje Velenje 

  
Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

  
Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje  za 
občane Mestne občine Velenje v letu 2012" 

  
Poročilo Modre cone za leto 2012 

   
 

19. SEJA – 26. marec 2013:  

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Mestni občini Velenje župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o PUP za območje 
urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
urejanja S4/1, Konovo v Velenju župan predlog 
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Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2012 župan predlog 
Program oskrbe s pitno vodo za 2013 župan predlog 
Program odvajanja in čiščenje odpadne in padavinske vode za 2013 župan predlog 
Letno poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2012   

Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 
2011 NO MOV  
Končno poročilo o nadzoru pregleda porabe sredstev za delovanje 
svetniških skupin MOV za leto 2011 NO MOV  
Končno poročilo o nadzoru pravilnosti izvedbe postopka za pripravo 
občinskega prostorskega načrta  NO MOV  
Končno poročilo o nadzoru izgradnje nizko energetskega vrtca 
Vrtiljak I.za leto 2011 NO MOV  

Končno poročilo o nadzoru pregleda delovanja medobčinskega 
redarstva v letu 2011 NO MOV  
Končno poročilo o nadzoru pravilnosti in zakonitosti poslovanja KS 
Škale-Hrastovec za leto 2011 NO MOV  
Končno poročilo o nadzoru izvajanja koncesije za upravljanje 
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih 
prometnih površin v letu 2011 NO MOV  
Končno poročilo o izgradnji večnamenskega objekta Gaudeamus 
Velenje za leto 2011 NO MOV  
Poročilo o delu Turistično informacijskega centra Mestne občine 
Velenje za leto 2012   
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2012   
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2012   
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje kvalitete življenja 
starejših v Mestni občini Velenje   
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2012   
Poročilo o izvajanju socialno varstvenih storitev pomoč družini na 
domu za leto 2012   

 
 

20. SEJA – 14. maj 2013: 

Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Mladinski center Velenje KMVVI predlog 

Sklep o sprejemu programa GJS obdelave in odstranjevanja 
odpadkov z območja MOV v letu 2013 župan predlog 
Sklep o potrditvi poslovnega načrta  za izvajanje GJS zbiranja in 
prevoza odpadkov v MOV  za leto 2013 župan predlog 

Predlog Pravilnika o ravnanju s tehnično opremo v lasti Mestne 
občine Velenje župan predlog 

Odlok o oskrbi s pitno vodo župan osnutek 
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih 
vod župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Lekarna Velenje župan osnutek 

Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v MOV župan osnutek 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Grajski hrib - 
območje skakalnic v Velenju župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
urejanja planske celote 03 (PUP 03) župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto  župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
planske celote 01, KS Vinska gora  župan predlog 

Odpis terjatev Mestne občine Velenje župan predlog 

Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2012 
  

Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2012 
  Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za 

leto 2012 
  Poročilo o delu Medobčinske LAS (lokalne akcijske skupine za 

preprečevanje zasvojenosti z drogami) Velenje za leto 2+012 
  

Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2012 
  

Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2012 
  

Analiza projekta Evropska prestolnica kulture 2012 
  

Poročilo o delu Lekarne Velenje v letu 2012 
  Poročilo o delu Območne organizacije Rdečega križa Velenje v letu 

2012   
Poročilo o delu Zdravstvenega doma Velenje v letu 2012   
Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v 
Mestni občini Velenje v letu 2012 

  Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe obdelave in 
odstranjevanja odpadkov v MO Velenje za leto 2012   
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
odpadkov v MOV  za leto 2012   
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku za leto 2012   
 
 

21. SEJA – 18. junij 2013: 
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31.12.2012 župan predlog 
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šol. leto 2013/14 župan predlog 

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu 
Velenje za šol. leto 2013/14 župan predlog 

Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca 
Velenje za šol. leto 2013/14 župan predlog 

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje župan predlog 
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2012 Komisija za priznanja predlog 
Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet Komunalnega podjetja 
Velenje KMVVI predlog 

Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet Savinjsko-šaleške 
območne razvojne agencije KMVVI predlog 
Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje 
Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje KMVVI predlog 
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Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost v MOV župan predlog 

Odlok o spremembah  in dopolnitvah Odloka o PUP za odprti prostor 
planske celote 04 - zeleni PUP župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
planske celote 05 (PUP 05) župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2013 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Grajski hrib - 
območje skakalnic v Velenju župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
urejanja planske celote 03 (PUP 03) župan predlog 
Odlok o oskrbi s pitno vodo župan predlog 
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih 
vod župan predlog 
Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v MOV župan predlog 
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2012   

Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2012   

Poročilo o delu Galerije Velenje za leto 2012   

Program kulture za obdobje 2013 - 2017   

Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Mestne občine 
Velenje za leto 2012   
Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2012   
 
 

22. SEJA – 1. oktober 2013: 

Odlok o urejanju javne razsvetljave župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, 
Silova in Laze (PUP 06) župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih 
zavodov s področja kulture župan predlog 

Odlok o spremembah  in dopolnitvah Odloka o PUP za odprti prostor 
planske celote 04 - zeleni PUP župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
planske celote 05 (PUP 05) župan predlog 
Poročilo o izvajanju projektov »Celovita oskrba s pitno vodo v 
Šaleški dolini« in »Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Šaleški 
dolini«, ki sta sofinancirana s strani Kohezijskega sklada   
Poročilo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega 
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza 
učencev v MOV za leto 2012   
 
 

23. SEJA – 12. november 2013: 

Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Lekarna Velenje KMVVI predlog 
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 župan osnutek 
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Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
Trebuša - varianta II župan osnutek 

Odlok o oddaji javnih površin posebnega pomena v najem ali zakup župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje 
planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, 
Silova in Laze (PUP 06) župan predlog 
Poročilo o izvajanju projekta "Čisto moje Velenje 2013"   
Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2012/2013   
Poročilo o delu Ljudske univerze za leto 2012     

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2012     
 
 

24. SEJA – 17. december 2013: 

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 župan predlog 
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje župan predlog 
Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
Trebuša - varianta II  župan predlog 

Odlok o oddaji javnih površin posebnega pomena v najem ali zakup župan predlog 

Letni program športa v MO Velenje za leto 2014 župan predlog 
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2014 župan predlog 
 
 
 
PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 

 Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov; 
 Strategija razvoja in prostorski red Mestne občine Velenje; 
 Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov; 
 Razvojni programi posameznih področij; 
 Pravilniki o finančnih intervencijah; 
 Akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva; 
 Spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta; 
 Poročila Nadzornega odbora MOV; 
 Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju; 
 Sklepi o prenehanju statusa javnega dobra; 
 Spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 

2013;  
 Spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje. 
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SEZNANITEV Z:  
 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju 1. januarja 2013 do 30. junija 2013; 
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 2012; 
 Poročila o izvrševanju posameznih projektov (CČN, CERO Celje …). 

 
 

II. 
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri dopoldan v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje: 
 

Zap. št. Datum 

18. seja 5. februar 2013 

19. seja 26. marec 2013 

20. seja 14. maj 2013 

21. seja 18. junij 2013 

22. seja 1. oktober 2013 

23. seja 12. november 2013 

24. seja 17. december 2013 
 
 
 

III. 
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-01-0012/2011     
Datum:   
 
 

         Bojan KONTIČ 
         župan  Mestne občine Velenje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Bojan KONTIČ
         župan  Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga je navedena v 97. in 42. členu Poslovnika Sveta MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo praviloma 
po okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških skupin. 
V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za 
razpravo in odločanje v svetu. 
V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta. 

V Velenju, 23. novembra 2012 

Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. l.r.

 
Andreja Katič, univ. dipl. prav., l.r.

                                                       direktorica občinske uprave 

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta program sprejme.

                                                                                        Bojan KONTIČ, l.r.
         župan  Mestne občine Velenje
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Faza: Predlog                                                   Predlagatelj: Župan 
 
Na podlagi 94. člena v zvezi z 2. odstavkom 95. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 – UPB1 in 22/08) vlagam 
naslednji

AMANDMA št. 1
k predlogu Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2013

I.
V predlogu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 (v nadaljevanju: predlog 
sklepa) se spremeni drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2013 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.252.988,20 EUR.« 

II.
V predlogu sklepa se v PRILOGI 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 pod naslov 2013 – 
Zemljišča spremeni zaporedna številka 18. tako, da se glasi: 

 

 
  

Faza: Predlog                                                   Predlagatelj: Župan 
 
Na podlagi 94. člena v zvezi z 2. odstavkom 95. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 – UPB1 in 
22/08) vlagam naslednji 

 
AMANDMA št. 1 

k predlogu Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem  
Mestne občine Velenje za leto 2013 

 
 
I. 

V predlogu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 (v 
nadaljevanju: predlog sklepa) se spremeni drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi: 
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2013 načrtuje v orientacijski vrednosti 
3.252.988,20 EUR.«  

 

II. 
V predlogu sklepa se v PRILOGI 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 pod naslov 
2013 – Zemljišča spremeni zaporedna številka 18. tako, da se glasi:  
 
PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013  

  
2013-Zemljišča     

Zap.št. 
Šifra in 

katastrska 
občina 

Parcelna 
št. 

Velikost 
(m2) 

Vrsta 
dejanske 

rabe 

Predvidena 
metoda 

razpolaganja 
Obrazložitev ekonomske 

utemeljenosti razpolaganja 
Orientac. 

vredn. 
 v €/m2 

Orientac. 
vredn. 

 v € 

18. 964 Velenje 

2397/206 
2397/204 

103 
52 

skupna 
izmera 

155 

parkirišče Neposredna 
pogodba. 

Za nakup predlaganih predmetnih 
nepremičnin sta  zainteresirana lastnika 
sosednjih zemljišč. 

25,00 3.875,00 

 
 

III. 
V predlogu sklepa se v PRILOGI 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 pod naslov 
2013 – Zemljišča za zaporedno št. 64. dodajo nove vrstice z zaporedno številko 65., 66., 67., 68. in 69. z naslednjo 
vsebino:  
 
PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 

2013-Zemljišča     

Zap.št. 
Šifra in 

katastrska 
občina 

Parcelna 
št. 

Velikost 
(m2) 

Vrsta 
dejanske 

rabe 

Predvidena 
metoda 

razpolaganja 
Obrazložitev ekonomske 

utemeljenosti razpolaganja 
Orientac. 

vredn.  
v €/m2 

Orientac. 
vredn. 

 v € 

65. 968 
Podkraj 330/3 192 travnik Neposredna 

pogodba 

Za nakup predmetnega zemljišča je 
zaradi zaokrožitve lastništva 
zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča. 

21,00 4.032,00 

66. 968 
Podkraj 

331/3 - 
del 3030 travnik 

 

skladno z 
veljavnim 
Zakonom o 
kmetijskih 
zemljiščih, 
objava na 
oglasni deski 
pristojne UE 

Za nakup predmetnega zemljišča je 
zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča (kmetijsko zemljišče). 

2,00 6.060,00 

67. 975 Vinska 
Gora 848/18 155 cesta Neposredna 

pogodba 

Za nakup predmetnega zemljišča je 
zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča. 

21,00 3.255,00 
 

 
  

68. 953 Paka 203/2 1.023 travnik Neposredna 
pogodba 

Zemljišče se odproda z namenom, da 
lahko kupec zemljišča uredi parkirne 
površine namenjene parkiranju 
najemnikom v objektu bivše osnovne 
šole Paka pri Velenju, uporabnikom 
prostorov KS Paka pri Velenju in 
uporabnikom športnih objektov. 

20,00 20.460,00 

69. 964 Velenje 

3258 
3261 
3260 
3257 

1.193 
164 
903 

1.314 
v skupni 
izmeri 
3.574 

travnik, 
gozd Javna dražba 

Mo Velenje predmetnih zemljišč ne 
potrebuje. Dejansko ta zemljišča tvorijo 
pripadajoče zemljišče k obstoječemu 
objekt na sosednji parceli  v lasti druge 
pravne osebe. 

40,00 142.960,00 

 
 

IV. 
V predlogu sklepa se v PRILOGI 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 pod naslov 
2013 – Stavbe in deli stavb za zaporedno št. 8. doda nova vrstica z zaporedno številko 9. z naslednjo vsebino:  
 
PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 

2013 – Stavbe in deli stavb 

Zap. 
št.  

Šifra in 
katastrska 
občina 

Opis predmeta prodaje (parcelna 
številka, naslov,  vrsta rabe, 

velikost, številka stavbe, številka 
dela stavbe) 

Predvidena metoda 
razpolaganja 

Obrazložitev ekonomske 
utemeljenosti razpolaganja 

Orientacijska 
vrednost € 

9. Zagorje ob 
Savi 

Trosobno stanovanje, Zagorje ob 
Savi, 70,10 m2 

Javno zbiranje 
ponudb. 

Stanovanje ni zasedeno z 
najemnikom in je v slabem stanju. 56.000,00 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
V predlogu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013, ki je objavljen 
v Glasilu Sveta Mestne občine Velenje za leto 2012, številka 18, z dne 3. 12. 2012, na straneh od 12 do 23, za 
obravnavo na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje, se dodatno predlaga še uvrstitve nepremičnin na območju Gorice, 
v KS Podkraj, Vinski Gori, Paki, območje Lukove vile ter stanovanje v Zagorju ob Savi.  
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so načrtovani v navedenih višinah: 
 
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2013 se s to spremembo povečajo za 177.642,00 EUR in se s tem načrtom 
predvidevajo v višini 942.218,20 EUR.  
 
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2013 se s to spremembo povečajo za 56.000,00 EUR in se s tem 
načrtom predvidevajo v višini 1.810. 770,00 EUR.  
 
Celotni prihodki od prodaje nepremičnega premoženja občine v letu 2013 se s temi spremembami povečajo za 
233.642,00 EUR in se predvidevajo v skupni višini 3.252.988,20 EUR. 
 
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 se pod naslov: 
 
- 2013 – Zemljišča:  
 
 pod zaporedno št. 18: deli parcel št. 3347, 3342, 3341/18 in 3341/51, vse k.o. Velenje, ki so bile navedene v 

Glasilu Sveta št. 18, pod to zaporedno št,. so se v času priprave predloge sklepa že prodale. Sedaj se pod to 
zaporedno št. vključi prodaja dveh nepremičnin, ki se nahajata na območju PUP Gorica in so po svojem statusu 
stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja. Za nakup nepremičnin sta zainteresirana lastnika sosednjih 
zemljišč; 
 

 pod zaporedno št. 65: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Podkraj. Za nakup predmetnega zemljišča je 
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča; 
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68. 953 Paka 203/2 1.023 travnik Neposredna 
pogodba 

Zemljišče se odproda z namenom, da 
lahko kupec zemljišča uredi parkirne 
površine namenjene parkiranju 
najemnikom v objektu bivše osnovne 
šole Paka pri Velenju, uporabnikom 
prostorov KS Paka pri Velenju in 
uporabnikom športnih objektov. 

20,00 20.460,00 

69. 964 Velenje 

3258 
3261 
3260 
3257 

1.193 
164 
903 

1.314 
v skupni 
izmeri 
3.574 

travnik, 
gozd Javna dražba 

Mo Velenje predmetnih zemljišč ne 
potrebuje. Dejansko ta zemljišča tvorijo 
pripadajoče zemljišče k obstoječemu 
objekt na sosednji parceli  v lasti druge 
pravne osebe. 

40,00 142.960,00 

 
 

IV. 
V predlogu sklepa se v PRILOGI 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 pod naslov 
2013 – Stavbe in deli stavb za zaporedno št. 8. doda nova vrstica z zaporedno številko 9. z naslednjo vsebino:  
 
PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 

2013 – Stavbe in deli stavb 

Zap. 
št.  

Šifra in 
katastrska 
občina 

Opis predmeta prodaje (parcelna 
številka, naslov,  vrsta rabe, 

velikost, številka stavbe, številka 
dela stavbe) 

Predvidena metoda 
razpolaganja 

Obrazložitev ekonomske 
utemeljenosti razpolaganja 

Orientacijska 
vrednost € 

9. Zagorje ob 
Savi 

Trosobno stanovanje, Zagorje ob 
Savi, 70,10 m2 

Javno zbiranje 
ponudb. 

Stanovanje ni zasedeno z 
najemnikom in je v slabem stanju. 56.000,00 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
V predlogu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013, ki je objavljen 
v Glasilu Sveta Mestne občine Velenje za leto 2012, številka 18, z dne 3. 12. 2012, na straneh od 12 do 23, za 
obravnavo na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje, se dodatno predlaga še uvrstitve nepremičnin na območju Gorice, 
v KS Podkraj, Vinski Gori, Paki, območje Lukove vile ter stanovanje v Zagorju ob Savi.  
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so načrtovani v navedenih višinah: 
 
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2013 se s to spremembo povečajo za 177.642,00 EUR in se s tem načrtom 
predvidevajo v višini 942.218,20 EUR.  
 
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2013 se s to spremembo povečajo za 56.000,00 EUR in se s tem 
načrtom predvidevajo v višini 1.810. 770,00 EUR.  
 
Celotni prihodki od prodaje nepremičnega premoženja občine v letu 2013 se s temi spremembami povečajo za 
233.642,00 EUR in se predvidevajo v skupni višini 3.252.988,20 EUR. 
 
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 se pod naslov: 
 
- 2013 – Zemljišča:  
 
 pod zaporedno št. 18: deli parcel št. 3347, 3342, 3341/18 in 3341/51, vse k.o. Velenje, ki so bile navedene v 

Glasilu Sveta št. 18, pod to zaporedno št,. so se v času priprave predloge sklepa že prodale. Sedaj se pod to 
zaporedno št. vključi prodaja dveh nepremičnin, ki se nahajata na območju PUP Gorica in so po svojem statusu 
stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja. Za nakup nepremičnin sta zainteresirana lastnika sosednjih 
zemljišč; 
 

 pod zaporedno št. 65: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Podkraj. Za nakup predmetnega zemljišča je 
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča;  

 
  

 
 pod zaporedno št. 66: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Podkraj. Za nakup dela predmetnega 

zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča; 
 

 pod zaporedno št. 67: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Vinska Gora. Za nakup dela predmetnega 
zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča; 

 
 pod zaporedno št. 68: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Paka. Zemljišče se odproda z namenom, da 

lahko kupec zemljišča uredi parkirne površine namenjene parkiranju najemnikom v objektu bivše osnovne šole 
Paka pri Velenju, uporabnikom prostorov KS Paka pri Velenju in uporabnikom športnih objektov. 

 
 pod zaporedno št. 69: Mestna Občina Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje. Dejansko ta zemljišča tvorijo 

pripadajoče zemljišče k obstoječemu objekt na sosednji parceli v lasti druge pravne osebe. Prodaja je smiselna 
zaradi zaokrožitve tega kompleksa zainteresiranemu kupcu. 

 
 
- 2013 – Stavbe in deli stavb:  
 
 pod zaporedno številko 9: se vključi trosobno stanovanje štev. 27/V., Cesta zmage 12, 1410 Zagorje ob Savi, ki 

je prazno in v slabem gradbenem stanju ter zaradi oddaljenosti ni zanimanja za oddajo v najem. 
 
 
 
Številka: 460-02-0003/2006-302 
Datum:   11. 12. 2012 
 
 
Pripravila:  
Brigita FUČIK, dipl.upr.org.                           Maksimilijan ARLIČ, univ.dipl.inž.arh.  
Svetovalec III                Vodja Urada za urejanje prostora 
                                  
    

    
       župan Mestne občine Velenje 

Bojan KONTIČ
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Bojan KONTIČ, l.r. 

 

 
  

 
 pod zaporedno št. 66: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Podkraj. Za nakup dela predmetnega 

zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča; 
 

 pod zaporedno št. 67: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Vinska Gora. Za nakup dela predmetnega 
zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča; 

 
 pod zaporedno št. 68: se vključi nepremičnina, ki se nahaja v KS Paka. Zemljišče se odproda z namenom, da 

lahko kupec zemljišča uredi parkirne površine namenjene parkiranju najemnikom v objektu bivše osnovne šole 
Paka pri Velenju, uporabnikom prostorov KS Paka pri Velenju in uporabnikom športnih objektov. 

 
 pod zaporedno št. 69: Mestna Občina Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje. Dejansko ta zemljišča tvorijo 

pripadajoče zemljišče k obstoječemu objekt na sosednji parceli v lasti druge pravne osebe. Prodaja je smiselna 
zaradi zaokrožitve tega kompleksa zainteresiranemu kupcu. 

 
 
- 2013 – Stavbe in deli stavb:  
 
 pod zaporedno številko 9: se vključi trosobno stanovanje štev. 27/V., Cesta zmage 12, 1410 Zagorje ob Savi, ki 

je prazno in v slabem gradbenem stanju ter zaradi oddaljenosti ni zanimanja za oddajo v najem. 
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Svetovalec III                Vodja Urada za urejanje prostora 
                                  
    

    
       župan Mestne občine Velenje 

Bojan KONTIČ
 
 


