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PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK V LETU 2006 
 

 
I. UVOD 
Skupaj s proračunom se v skladu s 13. členom Zakona o javnih financah (UL RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01) ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih 
financah (UL RS, št. 30/02) predloži občinskemu svetu tudi Program prodaje občinskega 
stvarnega premoženja. Prav tako občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah 
programa prodaje v proračunskem letu. Predlog prodaje je izdelan na podlagi predlogov 
oddelka za splošne zadeve, oddelka za prostor, okolje in javne gospodarske službe ter 
oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 
 
II. PREDMET PRODAJE 
 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Hrastnik za leto 2006 iz naslova prodaje 
nepremičnega premoženja se prodajo naslednje nepremičnine: 
 
1. zemljišča 
 
1. del parc.št. 865/2, k.o. Hrastnik mesto 
2. parc.št. 726/9, k.o. Dol pri Hrastniku 
3. del parc.št. 442/2, k.o. Podkraj 
4. del parc.št. 444/4, k.o. Podkraj 
5. del parc.št. 455/3, k.o. Podkraj 
6. del parc.št. 445, k.o. Podkraj 
7. del parc.št. 446/1, k.o. Podkraj 
8. del parc.št. 447/3, k.o. Podkraj 
9. del parc.št. 451/3, k.o. Podkraj 
10. del parc.št. 451/6, k.o. podkraj 
11. del parc.št. 452, k.o. Podkraj 
12. del parc.št. 459, k.o. Podkraj 
13. del parc.št. 444/4, k.o. Podkraj 
14. del parc.št. 461/1, k.o. Podkraj 
15. del parc.št. 462/1, k.o. Podkraj 
16. parc.št. 1511/6, k.o. Hrastnik mesto 
17. del parc.št. 863/1, k.o. Hrastnik mesto 
18. del parc.št. 861, k.o. Hrastnik mesto 
19. parc.št. 602/2, 602/3, 588/6, 588/7, k.o. Hrastnik mesto 
20. parc.št. 568/2, 569/11, k.o. Hrastnik mesto 
21. parc.št.  999/3, k.o. Hrastnik mesto 
22. parc.št. 843/7, k.o. Hrastnik mesto 
23. parc.št. 865/2, k.o. Hrastnik mesto 
24. parc.št. 1607/2, 1607/10, 1607/11, 1607/12, k.o. Dol pri Hrastnik 
25. del parc.št. 999/1 k.o. Hrastnik mesto 
26. parc.št. 214, k.o. Hrastnik mesto 
27. parc.št. 863/4, k.o. Hrastnik mesto 
 
2. Objekti in garaže  
 
1. parc.št. 1013, k.o. Hrastnik mesto 
2. parc.št. 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, k.o. Hrastnik mesto 
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3. parc.št. 460, k.o. Hrastnik mesto 
 
III. CILJI IN RAZLOGI PRODAJE Z OPISOM STVARNEGA PREMOŽENJA 
 
1. zemljišča 
 
Pod zaporedno št. 1. in 27. 
Zemljišče parc.št.865/2 – travnik v izmeri 27 m2 in 863/4 – travnik v izmeri 156 m2, vse 
k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele 
stanovanjske hiše Novi dom 63.  
 
Pod zaporedno št. 2.  
Zemljišče parc.št. 726/9 – dvorišče v izmeri 59 m2, k.o. Dol pri Hrastniku bo služilo kot 
dopolnitev funkcionalnega zemljišča oz. gradbene parcele stanovanjske hiše Planinska 
cesta 1, katera se je zmanjšala zaradi gradnje pločnika ob zbirni mestni cesti. 
 
Pod zaporedno št. 3.-15.  
Na območju naselja Podkraj se v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-39/2005-6 z 
dne 27.9.2005 in projektno dokumentacijo PGD št. 7648/302 (IBT Nizke gradnje 
Trbovlje, d.o.o., oktober 2004) izvaja rekonstrukcija in novogradnja glavne ceste G II – 
108/1186 Hrastnik – Zidani most. Za potrebe ureditve lastništva zemljišča med državo in 
občino, bo potrebna odmera in prodaja zemljišča vse k.o. Podkraj: 
 

- del parc.št.: 442/2, 459, 461/1, 462/1 v skupni izmeri cca  737 m2 za potrebe 
ureditve pločnika, 

 
- del parc.št.: 444/4, 455/3, 445, 446/1, 447/3, 451/3, 451/6, 452 v skupni 

izmeri cca 1000 m2 za potrebe izgradnje servisne ceste B, 
- del parc.št.:442/2, 459, 444/4, 461/1, 462/1 v skupni izmeri cca 2217 m2 za 

potrebe izgradnje glavne ceste, 
- del parc.št.: 462/1 v skupni izmeri cca 262 m2 za potrebe ureditve pločnika in 

avtobusne postaje. 
 

Pod zaporedno št. 16.  
Zemljišče parc.št.1511/6 – cesta v izmeri 21 m2, k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavlja 
del urejenega dovoza k stanovanjski hiši Novi dom 55. 
 
Pod zaporedno št. 17. 
Del zemljišča parc.št. 863/1 – travnik v izmeri cca 250 m2, k.o. Hrastnik mesto je 
opredeljeno kot stavbno zemljišče in predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene 
parcele stanovanjske hiše Novi dom 32 A. 
 
Pod zaporedno št.18. 
Del zemljišča parc.št. 861 – travnik v izmeri cca 440 m2, k.o. Hrastnik mesto je 
opredeljeno kot stavbno zemljišče in predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene 
parcele stanovanjske hiše Novi dom 59. 
 
Pod zaporedno št. 19. 
Zemljišče parc.št.602/2 – travnik v izmeri 100 m2, 602/3 – travnik v izmeri 37 m2, 
588/6 – pašnik v izmeri 141 m2 in 588/7 – pašnik v izmeri 7 m2, vse k.o. Hrastnik mesto 
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v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev (dostop, pomožni objekt) gradbene parcele 
stanovanjske hiše Veličkova cesta 36.  
 
Pod zaporedno št. 20. 
Zemljišče parc.št.568/2 – pot v izmeri 148 m2 in 569/11 – pašnik v izmeri  39 m2, vse 
k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev (dovozna pot, dvorišče) 
gradbene parcele stanovanjske hiše Veličkova cesta 36.  
 
Pod zaporedno št. 21. 
Del zemljišča parc.št.: 999/3 – sadovnjak v izmeri 603 m2, k.o. Hrastnik mesto je 
opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se ureja s PUP za območje Novi dom in je 
namenjeno  za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, v kolikor bo geologija to 
dopuščala. 
 
Pod zaporedno št. 22. 
Zemljišče parc.št. 843/7 – dvorišče v izmeri 43 m2, k.o. Hrastnik mesto v naravi 
predstavlja funkcionalno dopolnitev ( dvorišče) gradbene parcele stanovanjske hiše Novi 
Log 6.  
 
Pod zaporedno št. 23.  
Potrebna je odmera  in prodaja dela (cca 80m2) zemljišča parc.št. 865/1, ki v naravi 
predstavlja urejen dovoz do stanovanjske hiše Novi dom 64. 
 
Pod zaporedno št. 24. 
Zemljišče parc.št.: 1607/2 – dvorišče v izmeri 264 m2 in stavba v izmeri 29 m2, 1607/10 
– gozd v izmeri 166 m2, 1607/11 – gozd v izmeri 403 m2 in 1607/12 – dvorišče v izmeri 
95 m2, vse k.o. Dol pri Hrastniku je opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se ureja z 
zazidalnim načrtom za območje centra v Hrastniku – Ob Bobnu (območje D) in je 
namenjeno za gradnjo lahkih montažnih delavnic.  
 
Pod zaporedno št. 25. 
Del zemljišča parc.št.: 999/1 – sadovnjak v izmeri 3163 m2, k.o. Hrastnik mesto je 
opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se ureja s PUP za območje Novi dom in je 
namenjeno                                   za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, v kolikor bo 
geologija to dopuščala. 
 
Pod zaporedno št. 26. 
Zemljišče parc.št. 214 – stanovanjska stavba v izmeri 101 m2, dvorišče v izmeri 147 m2 
in pašnik v izmeri 113 m2, k.o. Hrastnik mesto je opredeljeno kot stavbno zemljišče 
znotraj območja za stanovanja. Zemljišče je locirano ob regionalni cesti R I. – 221 in 
predstavlja gradbeno parcelo stanovanjske hiše Cesta 3. julija 25, ki je zaradi 
dotrajanosti predvidena za rušenje. 
 
2.Objekti in garaže  
 
Pod zaporedno št. 1. 
Parc.št. 1013 – stanovanjska stavba v izmeri 91 m2, dvorišče v izmeri 209 m2 in njiva v 
izmeri 196 m2, k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavlja gradbeno parcelo stanovanjske 
hiše Novi dom 9 (objekt in funkcionalno zemljišče). 
 
Pod zaporedno št. 2. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Parc.št.: 512/11 – garaža 14 m2,  512/12 – garaža 14 m2, 512/13 – garaža 14 m2 in 
512/14 – garaža 14 m2, vse k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavljajo štiri garaže z 
zemljišči pod njimi.   
 
Pod zaporedno št. 3. 
Garaža, ki se nahaja v objektu Novi Log 7a, lociranem na zemljišču parc.št. 460 k.o. 
Hrastnik mesto. 
 
IV. CENA PRODAJE 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo na podlagi cenitve sodno zapriseženega 
cenilca. Izbiro cenilca opravi predstojnik na predlog komisije za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine. Cenitev mora biti izvedena 
pred sprejemom posameznega programa. Vrednost nepremičnin se ugotovi po metodah, 
ki jih uporabljajo cenilci nepremičnin – stroškovna, dohodkovna in primerjalna meoda, pri 
tem pa se upoštevajo tudi določbe pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin. Izhodiščno ceno 
nepremičnine predstavlja povprečje vseh metod. Cenitev mora biti izražena v sit in ne 
sme biti starejša od 6. mesecev, na dan objave javne držabe, ponudbe, na dan poziva za 
oddajo ponudb. Po preteku roka iz prejšnjih primerov se cenitev lahko valorizira, če na 
nepremičnini ni prišlo do bistvenih sprememb, ki vplivajo na njeno vrednost, sicer se 
naroči nova cenitev. 
Pri pripravi proračuna za leto 2006 so bile upoštevane cene posameznih zemljišč na 
podlagi cen stavbnih zemljišč v občini, ki je odvisna od določitve povprečne gradbe ne 
cene stanovanj in stroškov kominalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini, ki se 
mesečno valorizira z indeksom porasta cen gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala. (UVZ, št. 1/97). Iz priložene tabele so razvidne cene. 
 
V.METODA RAZPOLAGANJA 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ul 
RS,št. 12/03) - javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb, neposredna 
pogodba. 
 
 
Št.: 
Datum: 
                                                                                                                                              
 
Pripravil: 
Oddelek za splošne zadeve                                                                                                                                        
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Na podlagi 29. člena in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 - 
52/05), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem 
države in občin ( Uradni list RS  št. 12/03) ter 17. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ, št. 
3/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne                    sprejel naslednji 
 

S K L E P 
O SPREJETJU PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK V LETU 

2006 
 

I. PROGRAM PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
  

 
 
 

 1. člen 
 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine  Hrastnik  za leto 2006 iz naslova prodaje 
nepremičnega premoženja se prodajo naslednje nepremičnine: 
 

1. zemljišča 
 
1. območje funk. dopolnitve gradb. parcele, del parc. št.  865/2, k.o. Hrastnik - mesto 
2. območje zaradi potreb ureditve pločnika in razširitve Planinske ceste, parc. št. 

726/9, k.o. Dol pri Hrastniku 
3.    območje za pločnik in območje za R cesto, del parc. št. 442/2, k.o. Podkraj 
4. Servisna cesta B, del parc. št. 444/4, k.o. Podkraj 
5. Servisna cesta B, del parc. št. 455/3, k.o. Podkraj 
6. Servisna cesta B, del parc. št. 445, k.o. Podkraj 
7. Servisna cesta B, del parc. št. 446/1, k.o. Podkraj 
8. Servisna cesta B, del parc. št. 447/3, k.o. Podkraj 
9. Servisna cesta B, del parc. št. 451/3, k.o. Podkraj 
10. Servisna cesta B, del parc. št. 451/6, k.o. Podkraj 
11. Servisna cesta B, del parc. št. 452, k.o. Podkraj 
12. območje za R cesto in območje za pločnik, del parc. št. 459, k.o. Podkraj 
13. območje za R cesto, del parc. št. 444/4, k.o. Podkraj 
14. območje za R cesto in območje za pločnik, del parc. št. 461/1, k.o. Podkraj 
15. območje za R cesto, območje za pločnik in avtobusno postajo, del parc. št. 462/1, 

k.o. Podkraj 
16. območje za dopolnitev funkcionalnosti zemljišča Gračner , parc. št. 1511/6, k.o. 

Hrastnik - mesto 
17. območje za dopolnitev FZ Pirc F. , del parc. št. 863/1, k.o.Hrastnik - mesto 
18. območje za dopolnitev gradbene parcele Brekan, del parc. št. 861, k.o. Hrastnik - 

mesto 
19. območje za dopolnitev FZ Ostrovršnik, parc. št. 602/2, 602/3, 588/6, 588/7, k.o. 

Hrastnik - mesto 
20. območje za dopolnitev FZ Žibret, parc. št. 568/2, 569/11, k.o. Hrastnik – mesto 
21. območje za gradnjo ind. hiš, parc.št. 999/3, k.o. Hrastnik mesto 
22. območje za dopolnitev FZ Kramžar, parc.št. 843/7, k.o. Hrastnik mesto 
23. območje dovozne ceste Prevolšek, del parc.št. 865/1, k.o. Hrastnik mesto 
24. območje OC ob Bobnu območje D, parc. št. 1607/2, 1607/10, 1607/11, 1607/12,  

k.o. Dol pri Hrastniku 
25. območje PUP Novi Dom, del parc. št. 999/1, k.o. Hrastnik – mesto 
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26. območje stavbnega zemljišča ob Cesti 3. julija, parc. št. 214, k.o. Hrastnik – mesto 
27. območje pločnika in razširitev v Novem Domu, parc. št. 863/4,  k.o. Hrastnik - mesto 
 
2.poslovni prostori, objekti, garaže in drugi pomožni objekti 
 
1. objekt PUP Novi Dom, parc. št. 1013,  k.o. Hrastnik - mesto 
2. garaže pri Log 15, parc. št. 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, k.o. Hrastnik - mesto 
3. garaža Novi Log 7a, parc.št. 460, k.o. Hrastnik mesto 
 
2.   člen  
 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo na podlagi cenitve sodno zapriseženega 
cenilca. Izbiro cenilca opravi predstojnik na predlog komisije za pridobivanje, 
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine. 
 
3.   člen 
  
Pogodbe o prodaji podpiše župan.  

 
4. člen 

 
Ta sklep velja takoj. 

 
 
 
 

Št.:  
Datum:                                                                                                             Župan 
                                                                                                                         Miran JERIČ     
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PROGRAM NABAVE OBČINSKEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK V LETU 2006 

 
I. UVOD 
Skupaj s proračunom se v skladu s 13. členom Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01) ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (UL RS, št. 30/02) 
predloži občinskemu svetu tudi Program nabave občinskega stvarnega premoženja. Prav tako občinski 
svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah programa nabave v proračunskem letu. Predlog nabave
je izdelan na podlagi predlogov oddelka za splošne zadeve, oddelka za prostor, okolje in javne 
gospodarske službe ter oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 
 

 
II. PREDMET NABAVE 
 

   1. zemljišča 
  

1. parc. št. *263, 897/2, 891/4, del parc. št. 891/2, del parc. št. 894, k.o. Gore 
2. parc. št. 581, k.o. Marno 
3. parc. št. 641/4, 639/2, k.o. Marno 
4. parc. št. 641/3, 639/3, k.o. Marno 
5. parc. št. 830/3, 831/3, 831/4, k.o. Hrastnik mesto 
6. parc. št. 745/14, 745/15, k.o. Turje 
7. parc. št. 745/17, 745/18, k.o. Turje 
8. parc. št. 763/12, 763/11, 763/9, k.o. Turje 
9. parc. št. 1056/2, k.o. Turje 
10. parc. št. 606/2, k.o. Boben 
11. parc. št. 660/3, 660/4, k.o. Boben 
12. parc. št. 1204/3, k.o. Gore 
13. parc. št. 1234/2, k.o. Gore 
14. del parc. št. 318/1, k.o. Čeče 
15. del parc. št. 731/3 in del parc. št. 731/9, k.o. Dol pri Hrastniku 
16. del parc. št. 461 in del parc. št. 460/1, k.o. Marno 
17.  parc. št. 542/3, k.o. Boben 
18.  parc. št. 864/3, k.o. Hrastnik - mesto 
19.  parc. št. 726/8, k.o. Dol pri Hrastniku 
 
III. CILJI IN RAZLOGI NABAVE Z OPISOM STVARNEGA PREMOŽENJA 
 
1. zemljišča 
 
Pod zaporedno št. 1. 
Zemljišče parc.št.: *263 – stanov. stavba v izmeri 66 m2, 897/2 -  dvorišče v izmeri 184 m2, 891/4 
pot v izmeri 159 m2, del 891/2 – sadovnjak in pašnik in del 894 – travnik in njiva v skupni izmeri cca 
441 m2,  k.o. Gore je opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj naselja Kovk in v naravi predstavlja 
funkcionalno zemljišče k Domu KS Kovk (dovoz, dvorišče in igrišče).  
 
Pod zaporedno št. 2. 
Zemljišče parc.št. 581 – pot v izmeri 77 m2 in travnik v izmeri 1112 m2 v naravi predstavlja travnik z 
dovozno potjo ob regionalni cesti R I. – 221 v naselju Čerdenc. Zemljišče je opredeljeno kot stavbno 
zemljišče za namen oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti. 
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Pod zaporedno št. 3. in 4.  
Zemljišče parc.št.: 639/2 – funkcionalni objekt v izmeri 8 m2 in dvorišče v izmeri 194 m2 in 639/3 
cesta v izmeri 57 m2, k.o. Marno v naravi predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne 
infrastrukture – delom vodohrana Sp. Marno nad naseljem Spodnje Marno  in delom javne poti št. 
622530 Sp. Marno-Strmljan, ki predstavlja dovoz do VH.    
Zemljišče parc.št.: 641/4 – funkcionalni objekt v izmeri 6 m2 in dvorišče v izmeri 41 m2 in 641/3 –
cesta v izmeri 117 m2, k.o. Marno v naravi predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne 
infrastrukture – delom vodohrana Sp. Marno nad naseljem Spodnje Marno  in delom javne poti št. 
622530 Sp. Marno-Strmljan, ki predstavlja dovoz do VH.      
   
Pod zaporedno št. 5. 
Zemljišče parc.št. 830/3 – cesta v izmeri 5 m2, 831/3 – cesta v izmeri 33 m2  in 831/4 – cesta v 
izmeri 1 m2, k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavlja dovozno cesto do stanovanjskega objekta Novi Log 
5. Zemljišče je opredeljeno kot stavbno zemljišče.  
 
Pod zaporedno št. 6.  
Zemljišče parc.št.: 745/14– funkc.objekt v izmeri 74 m2 in 745/15 - pašnik v izmeri 103 m2, k.o. Turje  
v naravi predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne infrastrukture – črpališčem Trate v naselju 
Turje in dostopom do objekta.  
 
Pod zaporedno št. 7.  
Zemljišče parc.št. 745/17– neplodno v izmeri 44 m2 in 745/18 – pot v izmeri 20 m2, k.o. Turje v naravi 
predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne infrastrukture – delom javne poti št. 622700 Novo 
naselje v Turju in neplodno obcestno zemljišče.  
 
Pod zaporedno št. 8.  
Zemljišče parc.št.:763/12– funkc.objekt v izmeri 111 m2, 763/11 - pot v izmeri 93 m2 in 763/9- pot v 
izmeri 126 m2, k.o. Turje v naravi predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne infrastrukture 
vodohranom Turje nad naseljem Turje in zemljiščem, ki predstavlja dovoz do VH.      
 
Pod zaporedno št. 9.  
Zemljišče parc.št.:1056/2 – funkc.objekt v izmeri 230 m2 in  pot v izmeri 174 m2, k.o. Turje v naravi 
predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne infrastrukture – vodohranom Gaj  pod naseljem 
Turje in zemljiščem, ki predstavlja dovoz do VH.   
 
Pod zaporedno št. 10.  
Zemljišče parc.št.: 606/2 – funkc.objekt v izmeri 34 m2, k.o. Boben v naravi predstavlja zemljišče pod 
objekti gospodarske javne infrastrukture – raztežilnikom Tičja vas v naselju Goveji potok.     
 
Pod zaporedno št. 11.  
Zemljišče parc.št.: 660/3 – funkc.objekt v izmeri 57 m2 in 660/4 -  pot v izmeri 80 m2 k.o. Boben v 
naravi predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne infrastrukture – raztežilnikom Dolinšek pod 
naseljem Goveji potok in zemljiščem, ki predstavlja dovoz do objekta.    
 
Pod zaporedno št. 12.  
Zemljišče parc.št.: 1204/3 – funkc.objekt v izmeri 225 m2 k.o. Gore v naravi predstavlja zemljišče pod 
objekti gospodarske javne infrastrukture – vodohramom Sp. Krnice v  naselju  Spodnje Krnice (s 
služnostjo uporabe poti).                     
  
Pod zaporedno št. 13  
Zemljišče parc.št.: 1234/2 – funkc.objekt v izmeri 52 m2 k.o. Gore v naravi predstavlja zemljišče pod 
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objekti gospodarske javne infrastrukture – raztežilnikom Sp. Krnice v  naselju  Spodnje Krnice. 
 
Pod zaporedno št. 14.  
Del zemljišča parc.št.: 318/1 – gozd  v izmeri cca 900 m2 k.o. Čeče v naravi predstavlja zemljišče pod 
objekti gospodarske javne infrastrukture – najožji varstveni pas zajetja pitne vode Kajtna I (s služnostjo 
uporabe poti).  
 
Pod zaporedno št. 15.  
Del zemljišča parc.št.: 731/3 – dvorišče in 731/9 – njiva v skupni izmeri cca 20 m2, k.o. Dol pri 
Hrastniku v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu Planinska cesta 9 in bo potrebno za 
potrebe ureditve objekta gospodarske javne infrastrukture – pločnika ob mestni cesti št. 122450 Dol 
center-Klemen-Cestnik. 
                  
Pod zaporedno št. 16.  
Del zemljišča parc.št. 461-  travnik in 460/1 – gozd  v skupni izmeri cca 200 m2, k.o. Marno v naravi 
predstavlja zemljišče pod objektom gospodarske javne infrastrukture – javno potjo št. 622520 Marno
Bizjak-Polak. 
                                                 
Pod zaporedno št. 17.  
Zemljišče parc.št. 542/3 – funkc.objekt v izmeri 246 m2 in cesta v izmeri 586 m2, k.o. Boben v naravi 
predstavlja zemljišče pod objekti gospodarske javne infrastrukture – vodohranom Potrata v Govejem 
potoku in delom javne poti Češnovar-Potrata-Češnovar, ki predstavlja dovoz do VH.      
 
Pod zaporedno št. 18.  
Zemljišče parc.št. 864/3 – cesta v izmeri 12 m2, k.o. Hrastnik mesto v naravi predstavlja zemljišče pod 
objektom gospodarske javne infrastrukture – pločnikom ob lokalni cesti št. 122020 Hrastnik-Prapretno
Hrastnik skozi naselje Novi dom.  
 
Pod zaporedno št. 19.  
Zemljišče parc.št. 726/8 – dvorišče v izmeri 37 m2, k.o. Dol pri Hrastniku v naravi predstavlja zemljišče 
pod objektom gospodarske javne infrastrukture – pločnikom ob mestni cesti št. 122450 Dol center
Klemen-Cestnik. 
 
IV. CENA NABAVE 
Vrednost nepremičnin se določi pred nabavo na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. Izbiro 
cenilca opravi predstojnik na predlog komisije za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim 
premoženjem občine. Cenitev mora biti izvedena pred sprejemom posameznega programa. Vrednost 
nepremičnin se ugotovi po metodah, ki jih uporabljajo cenilci nepremičnin – stroškovna, dohodkovna   
in primerjalna meoda, pri tem pa se upoštevajo tudi določbe pravilnika o enotni metodologiji za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin. Izhodiščno ceno 
nepremičnine predstavlja povprečje vseh metod. Cenitev mora biti izražena v sit in ne sme biti starejša 
od 6. mesecev, na dan objave javne držabe, ponudbe, na dan poziva za oddajo ponudb. Po preteku 
roka iz prejšnjih primerov se cenitev lahko valorizira, če na nepremičnini ni prišlo do bistvenih 
sprememb, ki vplivajo na njeno vrednost, sicer se naroči nova cenitev. 
Pri pripravi proračuna za leto 2006 so bile upoštevane cene posameznih zemljišč na podlagi cen 
stavbnih zemljišč v občini, ki je odvisna od določitve povprečne gradbe ne cene stanovanj in stroškov 
kominalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini, ki se mesečno valorizira z indeksom porasta cen 
gradbeništva in industrije gradbenega materiala. (UVZ, št. 1/97). Iz priložene tabele so razvidne cene.
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V.METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ul 
RS,št. 12/03) - javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb, neposredna 
pogodba. 
 
 
 
 
Št.: 
Datum: 
                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                 
Pripravil: 
Oddelek za splošne zadeve 
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Na podlagi 29. člena in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 - 

52/05), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 

občin ( Uradni list RS  št. 12/03) ter 17. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ, št. 3/99, 20/03) je 

Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne                    sprejel naslednji 

 
 

S K L E P 
O SPREJETJU PROGRAMA NABAVE OBČINSKEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK V LETU 2006 

 
 

I. PROGRAM NABAVE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
  

 
 

 1. člen 
 
Za realizacijo prihodkov proračuna Občine  Hrastnik  za leto 2006 iz naslova nabave 
nepremičnega premoženja se odkupijo naslednje nepremičnine: 
 

2. Zemljišča 
 
1. območje za funkcionalno zemljišče pri domu KS Kovk, parc. št. *263, 897/2, 891/4, del 

parc. št. 891/2, del parc. št. 894, k.o. Gore 
2. območje za avtobusno postajo Slatno, parc. št. 581, k.o. Marno 
3. območje VH Spodnje Marno, parc.št, 641/4, 639/2, k.o. Marno 
4. območje za del javne poti Spodnje Marno Strmljan, parc. št. 641/3, 639/3, k.o. Marno  
5. območje za dovoz do objekta Novi Log 5 - zamenjava Kramžar, parc. št. 830/3, 831/3, 

831/4, k.o. Hrastnik mesto 
6. območje za črpališče Trate z dovozom, parc. št. 745/14, 745/15, k.o. Turje 
7. območje za del javne poti odcep novo naselje v Turju ter obcestni pas, parc. št. 745/17, 

745/18, k.o. Turje 
8. območje za VH Turje z dovozno potjo, parc. št. 763/12, 763/11, 763/9, k.o. Turje 
9. območje za VH Gaj z dovozom, parc. št. 1056/2, k.o. Turje 
10. območje za raztežilnik Tičja vas, parc. št. 606/2, k.o. Boben 
11. območje za raztežilnik Dolinšek z dovozom, parc. št. 660/3, 660/4, k.o. Boben 
12. območje za VH Spodnje Krnice, parc.št. 1204/3, k.o. Gore + služnost po p.št. 1204/1 in 

1208/1 območje za raztežilnik Spodnje Krnice  
13. območje za raztežilnik Sp. Krnice, parc.št. 1234/2, k.o. Gore 
14. območje za najožji varstveni pas zajetij  in območje za Kajtna I. + cca 200 m poti - služnost 

po isti parceli, na delu parc. št. 318/1, k.o. Čeče 
15.  območje za pločnik ob Planinski cesti, na delu parc. št. 731/3 in del parc. št. 731/9, k.o. Dol 

pri Hrastniku 
16. območje za del javne poti Marno – Polak, na delu parc. št. 461 in del parc. št. 460/1, k.o. 

Marno 
17.območje VH Potrata, parc. št. 542/3, k.o. Boben 
18.območje za potrebe ureditve pločnika in ceste na Novem Domu, parc. št. 864/3, k.o. 
Hrastnik mesto 
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19.območje za pločnik ob Planinski cesti, parc. št. 726/8, k.o. Dol pri Hrastniku 
 
2.  člen 
  
Vrednost nepremičnin se določi pred nabavo na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. 
Izbiro cenilca opravi predstojnik na predlog komisije za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje 
s stvarnim premoženjem občine. 
 
3. člen 
 
 Pogodbe o nabavi podpiše župan.  
 
 
4.  člen 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Št.:  
Datum:                                                                                                  Župan 
                                                                                                          Miran JERIČ     
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