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DOPOLNILNI SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA/PRIDOBIVANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE  VOJNIK ZA LETO 2021 in 
IZVZEM IZ SPLOŠNE RABE  

 
Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 in izvzem iz splošne rabe 
 
Odbor za finance in občinsko premoženje je obravnaval predloge razpolaganja/pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2021 in izvzeme iz splošne rabe, kot je 
navedeno v prilogi. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2021. 
 
2.Občinski svet Občine Vojnik, na 21. seji, dne 23.12.2021 izvzame iz družbene lastnine 
v splošni rabi zemljišča s parcelami, navedenimi v prilogi in predlaga vknjižbo 
lastninske pravice na Občino Vojnik.  
 
 
Pripravila:         
Tanja Golec Prevoršek                 Branko Petre 
                                                                                        Župan Občine Vojnik 
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Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 in izvzem iz splošne rabe 
 
 
1.Stranka predlaga odkup parc.št. 1007/1 k.o. Podgorje, 69m2 splošna raba in izvzem  iz 
splošne rabe. Stranka je lastnica mejnih parcel. Odbor za finance in občinsko premoženje je 
na 15.redni seji dne 15.11.2021 sprejel sklep, da stranka lahko odkupi parc.št. 1007/1 k.o. 
Podgorje po predpisanem postopku. 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme sklep, da se parc.št. 1007/1 
k.o. Podgorje izvzame iz družbene lastnine v splošni rabi in predlaga vknjižbo lastninske 
pravice na Občino Vojnik. Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme 
Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za 
leto 2021 za parc.št. 1007/1 k.o. Podgorje. 
 
2. Stranka predlaga odkup parc.št. 699 k.o. Vojnik trg v izmeri 244m2, last Občine Vojnik. 
Stranka je mejaš predmetne parcele. Na predmetni parceli je do sedaj stala transformatorska 
postaja, letos pa je Elektro Celje le to prestavil. Občina predmetne parcele ne potrebuje za 
svoje potrebe. Odbor za finance in občinsko premoženje je na 15.redni seji dne 15.11.2021 
sprejel sklep, da stranka lahko odkupi parc.št. 699 k.o. Vojnik trg  po predpisanem postopku. 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 699 
k.o. Vojnik trg 
 
3. Stranka FMI d.o.o. je podala vlogo za menjavo parcel in sicer predlagajo menjavo parc.št. 
597/14 v izmeri 151m2, parc.št. 605/14 v izmeri 175m2, skupaj 326m2, katerih lastnik je FMI 
d.o.o. za parcele št. 605/16 v izmeri 17m2, parc.št. 605/10 v izmeri 41m2, parc.št. 605/18 v 
izmeri 56m2, parc.št. 605/17 v izmeri 121m2, skupaj 235m2, vse k.o. Loka, last Občine 
Vojnik. Gre za menjavo opuščene poti za dostopno pot, ki vodi do gozda. FMI d.o.o. bo ob tej 
poti gradila 4 stanovanjske hiše. 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 
605/16, parc.št. 605/10, parc.št. 605/18, parc.št. 605/17, vse k.o. Loka, last Občine Vojnik. 
Občinski svet Občine Vojnik na 21. seji dne 23.12.2021 sprejme Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2021 za parc.št. 
597/14, parc.št. 605/14, katerih lastnik je FMI d.o.o. 
 
 








