
Mestna občina Velenje, Titov trg l ,  Velenje, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in 16. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 
Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za 
leto 2021 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 22/20) ter Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov 
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za 
leto 2021 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 22/20) objavlja 

l. PRODAJALEC

Javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. 

II. PREDMET PRODAJE IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb je 5 (pet) nepremičnin v k. o. 957 Škale, ki v naravi predstavljajo 
travnik. 

Po urbanističnih podatkih je osnovna namenska raba predmetnih nepremičnin opredeljena kot »stavbno 
zemljišče znotraj območja naselja Škale Hrastovec«. 

Predmetne nepremičnine se nahajajo na območju urejenem z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 
(Uradni vestnik MOV, št. 2/20 in 7/20), v enoti urejanja SH3/007. Skladno z Odlokom o Občinskem 
prostorskem načrtu je na predmetnih nepremičninah predvidena oziroma dovoljena stanovanjska 
gradnja. 

Skladno z 2. odstavkom 138. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MOV (Uradni vestnik 
MOV, št. 2/20 in 7/20) si mora investitor za podrobno enoto urejanja prostora z oznako SH3/007, znotraj 
katere se nahajajo predmetne nepremičnine namenjene prodaji, predhodno, pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše, pridobiti posebne strokovne podlage in vsa 
potrebna pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora ter soglasje MO Velenje. 

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 465-05-0035/2020 z dne 7. 4. 2021 izhaja, da imajo 
nepremičnine status nezazidanega stavbnega zemljišča, podrobnejša namenska raba pa določa območje 
stanovanjskih površin. 

Predmetne nepremičnine so komunalno opremljene. 

Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino z ID znakom znaša: 

l. parcela 957 817/7, v izmeri 870 m2
, 26.100,00 EUR oz. 30,00 EUR/m2 brez DDV,

2. parcela 957 817/6, v izmeri 890 m2
, 26.700,00 EUR oz. 30,00 EUR/m2 brez DDV,

3. parcela 957 818/10, v izmeri 828 m2, 24.840,00 EUR oz. 30,00 EUR/m2 brez DDV,
4. parcela 957 818/11, v izmeri 818 m2

, 24.540,00 EUR oz. 30,00 EUR/m2 brez DDV in
5. parcela 957 818/15, v izmeri 1.409 m2

, 42.270,00 EUR oz. 30 EUR/m2 brez DDV.

Izhodiščna cena je določena na podlagi cenitvenega poročila št. C-1667.2.21, ki ga je dne 21. 3.2021 
izdelal stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke Anton Apat, univ. dipl. inž. grad. 

Nekatere nepremičnine, ki so predmet prodaje, so že obremenjene s služnostnimi pravicami, na 
nekaterih pa bo služnostne pravice še potrebno ustanoviti, in sicer: 
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