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DOPOLNILNI SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA/PRIDOBIVANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE  VOJNIK ZA LETO 2021  

 
Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021  
 
Odbor za finance in občinsko premoženje je obravnaval predloge razpolaganja/pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2021, kot je navedeno v prilogi. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 19. seji dne 09.09.2021 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2021. 
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Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021  
 
Odbor za finance in občinsko premoženje je obravnaval predloge razpolaganja/pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2021. 
 
1.Prodaja nepremičnine Verpete 1b, Frankolovo 
Občina Vojnik je lastnica zemljišč s parc.št. 741/5 v izmeri 337m2, 741/6 v izmeri 219m2 (na 
tej parceli je stavba starega vrtca v izmeri 199,10m2), 741/3 v izmeri 476m2, 602/16 v izmeri 
126m2, vse k.o. Loka, skupaj 1158m2. Glede na to, da se je enota vrtca na Frankolovem 
preselila v nove prostore, predlagamo prodajo zemljišča in stavbe. Zemljišče je v območju 
centralnih dejavnosti. Odbor za finance in občinsko premoženje je na 13. redni seji dne 
25.5.2021 sprejel sklep, da se pridobi cenitev, na podlagi katere bo občinski svet sprejel 
sklep o razpolaganju, nakar bo objavljeno zbiranje ponudb. Iz cenitve cenilke gradbene 
stroke Milke Leskošek izhaja, da je tržna vrednost objekta neto površine 199,10m2 s 
pripadajočimi stavbnimi zemljišči skupne površine 1158m2 150.000,00 EUR. Pred prodajo 
navedenega zemljišča je potrebno pridobiti podatek o eventuelni odmeri dela parc.št. 741/3 
in 741/5 vse k.o. Loka,  v delu, ki leži ob kategorizirani lokalni cesti Frankolovo-Socka, za 
potrebe izgradnje pločnika, dolžine cca. 15m in širine cca 2 m. Prav tako leži tik ob  SV strani 
objekta vrtec parc.št. 745/3 k.o. Loka v izmeri 48m2, katere lastnika sta fizični osebi. 
Predlagamo, da za potrebe zaokrožitve zemljišča občina prične s postopkom odkupa 
predmetne parcele. Pred odkupom pridobimo cenitev. V primeru, da do nakupa predmetne 
parcele ne pride, občina proda zemljišča parc.št. 741/5, 741/6, 741/3, 602/16, vse k.o. Loka 
oziroma parcele, ki bodo nastale po parcelaciji zaradi odmere zemljišča za pločnik, po 
postopku zbiranja ponudb. Izklicna cena za kompleks je 150.000,00 EUR.  
PREDLOG SKLEPA:  
1.Občinski svet Občine Vojnik na 19. seji dne 09.09.2021 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 za 
parc.št. 741/5, 741/6, 741/3, 602/16, vse k.o. Loka in Dopolnilni sklep o letnem načrtu 
pridobivanja  za nepremično premoženje Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 745/3 
k.o. Loka. Izklicna cena za kompleks je 150.000,00 EUR, prodaja se po postopku 
zbiranja ponudb. 
 
2. Prodaja zemljišča Konjsko (zazidalni načrt Konjsko)  
Občina Vojnik je lastnik kompleksa zemljišč na Konjskem. V načrtu razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 kot tudi v načrtih prejšnjih let so, med 
drugim, navedene nepremičnine ZN KONJSKO II. del – parc. Št. 10/6 (gozd 1870 m²), 10/4 
(neplodno 404 m²), parc.št. 10/5 (travnik 151 m²), 10/1 (pot 8 m² in travnik 13449 m²) , 
parc.št. 11 (f. objekt 7 m², f. objekt 5 m², dvorišče 27 m², neplodno 1825 m²) in parc. Št. 14/1 
(f. objekt 10 m², f. objekt 8 m², sadovnjak 10272 m²), vse k.o.: 1066 Vojnik okolica, v skupni 
izmeri 28036 m2.  
 

Parcele v lasti Občine Vojnik na območju ZN Konjsko so delno komunalno urejene. Odlok o 
ZN za območje Konjsko je bil sprejet v letu 2001 in dopolnjen v letu 2008 (Ur.l.RS št. 
108/2001 in 64/2008). Na tem območju je bila v času od sprejema do danes 
zgrajena  komunalna infrastruktura (uredila in asfaltirala se je dovozna cesta, kabliral se je 
električni daljnovod, ki je prej zaradi odmikov onemogočal gradnjo). Dodatno bo potrebno 
zgraditi manjše odseke komunalnih vodov. 



Za nakup celotnega kompleksa interes kupcev ni bil izkazan, so pa kupci povpraševali za 
nakup posameznih parcel. Ocenjujemo, da bi lahko pričeli s prodajo parcel, ki so delno 
komunalno opremljene. Predlagamo, da pričnemo z geodetsko odmero parcele 10/1 k.o. 
Vojnik okolica v velikosti 13457m2 in nadaljujemo z odmero ostalih parcel. Odmerjamo 
skladno z zazidalnim načrtom, nakar pridobimo cenitev za posamezne parcele in jih 
prodajamo po postopku zbiranja ponudb.  

PREDLOG SKLEPA:  

2.Občinski svet Občine Vojnik na 19. seji dne 09.09.2021 sprejme sklep, da Občina 
Vojnik pristopi k  parcelaciji  parcel 10/6, 10/4, 10/5, 10/1, 11, 14/1  vse k.o. Vojnik 
okolica, skladno z  Zazidalnim načrtom  Konjsko. Po parcelaciji je potrebno pridobiti 
cenitev za posamezne parcele in jih prodajati po postopku zbiranja ponudb.  

 
3. Nakup poslovnih prostorov na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik 
Režijski obrat Občine Vojnik potrebuje dodatne prostore za opravljanje svoje dejavnosti in 
sicer dodatni prostor za delavnico in skladišče, saj so sedanji prostori na naslovu Celjska 
cesta premajhni. Možno je odkupiti sosednje prostore in sicer storitveni prostor v pritličju 
poslovno stanovanjskega objekta Celjska cesta 14, Vojnik v izmeri 26,57m2 v stavbi št. 58, ki 
stoji na parc.št. 361/1 k.o. Vojnik trg. Za predmetne nepremičnine je prodajalec pridobil  
cenitev, ki opredeljuje tržno vrednost nepremičnine v znesku 11.975,00 EUR, t.j. 450 
EUR/m2. Odbor za finance in občinsko premoženje je na 13. redni seji dne 25.5.2021 sprejel 
sklep, da naj občinska uprava pridobi še eno cenitev, nakar bo odbor ponovno obravnaval 
predlog. Odbor za finance in občinsko premoženje ima predvideno sejo dne 6.9.2021. 
PREDLOG SKLEPA:  
2.Občinski svet Občine Vojnik na 19. seji dne 09.09.2021 sprejme sklep, da občina 
odkupi dva prostora v pritličju stavbe na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik, v izmeri 
26,57m2.  
  
4. Menjava in odkup parcel v k.o. Vojnik trg 
 
Občina Vojnik je lastnica objekta na parc.št. 484/2 k.o. Vojnik trg, kjer je postavljen objekt 
kanalizacijskega črpališča v Vojniku. Za potrebe dostopa in vzdrževanja objekta bi bilo 
potrebno odkupiti parcele št. 486/8 155m2, parc.št. 493/10 40m2, parc.št. 493/9 93m2 in 
parc.št. 493/7 11m2, skupaj 299m2, katerih lastnik je Mik direct d.o.o. in obkrožajo objekt 
črpališča. Prav tako ograja, ki varuje objekt, ponekod poseže na navedene nepremičnine. 
 
Mik direct d.o.o. je prav tako lastnik parc.št.494/4 k.o. Vojnik trg v izmeri 166m2. Navedena 
parcela je predvidena za razširitev pokopališča in bi jo morala občina odkupiti.  
Kvadratura vseh navedenih parcel je 465m2. 
 
Občina Vojnik pa je lastnica parc.št. 495/5 k.o. Vojnik trg v izmeri 55m2. Lastnik mejnih 
zemljišč je Mik direct d.o.o., ki predlaga odkup navedene parcele oziroma zamenjavo za del 
njegovih zemljišč, ki jih želi odkupiti občina. 
Predlagamo menjavo zemljišča v izmeri 55m2, preostalih 410m2 pa občina odkupi. Za vse 
navedene parcele je potrebno narediti cenitev. 
Predlog bo obravnaval Odbor za finance in občinsko premoženje na seji dne 6.9.2021.   
PREDLOG SKLEPA:  
2.Občinski svet Občine Vojnik na 19. seji dne 09.09.2021 sprejme sklep, da občina v 
enakovrednih delih zamenja, v presežku pa odkupi parc.št. 495/5 k.o. Vojnik trg v 
izmeri 55m2, katere lastnica je, za parc.št. 486/8 155m2, parc.št. 493/10 40m2, parc.št. 
493/9 93m2, parc.št. 493/7 11m2 in 494/4 v izmeri 166m2, vse k.o. Vojnik trg, katerih 
lastnik je Mik direct d.o.o. 
 




















