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DOPOLNITEV ŠT. 2 
LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA 

OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK 
V LETU 2008 

 
 

I. UVOD 
 
Skupaj s proračunom se v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (UL RS, št. 14/07) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (UL RS, št. 84/07) občinskemu svetu predloži tudi Letni načrt  pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem, ki vsebuje načrtovane prodaje in nabave občinskega 
stvarnega premoženja ter ostalega razpolaganja. Predlogi prodaj in nabav so izdelani na 
podlagi predlogov Oddelka za splošne zadeve, Oddelka za prostor, okolje in javne 
gospodarske službe ter Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 
Letni načrt se spremeni v točki II.1 A – prodaje, kjer sta se dodali točka 1.36.1 in 1.36.2 
ter v točki 1 B 1.66, kjer se je dodala ena parcelna številka. Sprememba načrta je tudi v 
delu III/1A – nabave, kjer sta dodana dva programa pod točkami 1.30, 1.31 ter v točki 
1.3 in 1.15 in 1.21 spremenjene navedene parcelne številke. Pri nabavah se črta točka 
1.32 – nakup stanovanjskih enot. 
 

II. PREDMET PRODAJE 
 
Predmet prodaje so zemljišča z morebitnim pripadajočim objektom, zemljišča po garažami, 
ter poslovni prostor z zemljiščem pod njim.  Lastnik, kot tudi upravljavec navedenih 
nepremičnin je Občina Hrastnik. 
 
1 A. Zemljišča z morebitnim pripadajočim objektom 
 
1.1  
Parc.št. 141, k.o. Podkraj, šifra k.o 1863, dvorišče v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba v 
izmeri 53 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 42 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja gradbeno parcelo kmetijskega gospodarstva Podkraj 49. 
Nepremičnina ni v uporabi  
 
1. 2  
Parc.št. 1537/1, cesta, del 900/1, pašnik, del 1142/1, travnik. Proda  se cca 140 m2 površine 
navedenih parcel. V deležu prodaje 1/1, vse parcele so v k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 
1856, 
Nepremičnine v naravi predstavljajo funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Brnica 
4. Nepremičnine služijo navedenemu objektu  kot dovoz in neposredna okolica. 
 
1.3  
Parc.št. 107/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o 1855, njiva v izmeri 630 m2, gospodarsko 
poslopje v izmeri 12 m2, delež prodaje je 1/1. 
Nepremičnina predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Cesta padlih 
borcev 16b in v naravi predstavlja neposredno okolico tega stanovanjskega objekta. 
 
1.4  
Parc.št. 1466, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, travnik v izmeri 1396 m2, delež prodaje 1/1. 
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Nepremičnina predstavlja gradbeno parcelo na kateri se nahaja planinska Koča in spremljajoči 
objekti na Kopitniku, kateri so v lasti PD Rimske Toplice. 
 
1.5 
Parc.št. 1187/17, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, travnik v izmeri 54 m2, delež prodaje 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele, ki pripada 
objektu Pod javorjem 24 in služi kot dovoz do objekta in garaže. 
 
1.6  
Parc. št. 83/4, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o 1855, dvorišče v izmeri 42 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Cesta 
padlih borcev 7, saj predstavlja del dvorišča. 
 
1.7  
Parc.št. *110/1, *110/2, *110/3, *151, *152, k.o Hrastnik, šifra k.o 2640, stavbišče v skupni 
izmeri 340 m2, delež prodaj e 1/1.  
Nepremičnine predstavljajo stavbišče pod objekti, ki so v lasti GDja. 
 
1.8  
Parc.št. 1247/4, k.o. Marno, šifra k.o.1857, neplodno v izmeri 1287 m2, splošna raba, delež 
prodaje 1/1. 
Nepremičnina predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele PS objekta Brdce 40. 
 
1.9 
Parc.št. 726/9, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v izmeri 59 m2, delež prodaje 
1/1. 
Nepremičnina predstavlja zemljišče potrebno za ureditev pločnika in razširitve Planinske 
ceste na Dolu. 
 
1.10 do 1.22 
Parc.št. 442/2 del, , sadovnjak v izmeri cca 105 m2, parc.št. 444/4 del, cesta v cca izmeri 100 
m2, parc.št. 455/3 del, dvorišča v izmeri cca 120 m2, parc.št. 445 del, dvorišče v izmeri cca 
25 m2, parc.št. 446/1 del, travnik v izmeri cca 140 m2, parc.št. 447/3 del, dvorišče v izmeri 
cca 250 m2, parc.št. 451/3 del, travnik v izmeri cca 5 m2, parc.št. 451/6 del, cesta v izmeri cca 
120 m2, parc.št. 452 del, pot v izmeri cca 240 m2, parc.št. 459 del, travnik v izmeri 1580 
m2,parc.št. 444/4 del, cesta v izmeri 140 m2, parc.št. 461/1, cesta v izmeri 60 m2, parc.št. 
462/1 del, njiva v izmeri cca 542 m2,  delež prodaje  1/1 (po parcelaciji bodo nastale nove 
parcele), vse k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo  traso R ceste, servisno cesto B in pločnik v Pokraju. 
 
1.23 
Parc.št. 861 del, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, travnik v izmeri cca 440 m2, delež 
prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja dopolnitev gradbene parcele Brekan. 
 
1.24 
Parc.št. 568/2, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pot v izmeri 148 m2 in parc.št. 569/11, 
k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pašnik v izmeri 39 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo dopolnitev funkcionalnega zemljišča Žibret. 
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1.25 
Parc.št. 999(3, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, sadovnjak v izmeri 603 m2, delež prodaje 
1/1. 
Zemljišče je znotraj PUP Novi dom. 
 
1.26 
Parc.št. 1607/2, stavba 29 m2, dvorišče v izmeri 264 m2, parc.št. 1607/10, gozd 166 m2, 
parc.št. 1607/11, gozd v izmeri 403m2, parc.št. 1607/12, dvorišče v izmeri 95 m2, vse k.o. 
Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišče znotraj OC ob Bobnu, območje D. 
 
1.27 
Parc.št. 999/1 del, k.o. Hrastnik mesto , šifra k.o. 1855, sadovnjak v izmeri 400 m2, delež 
prodaje 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje urejeno s PUP Novi dom. 
 
1.28 
Parc. št. 1224/1 del, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, parc.št. 1224/2, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, 
dvorišče v izmeri cca 466 m2, parc.št. 1224/10, k.o Marno, šifra k.o. 1857, dvorišče v izmeri 
60 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišča predstavljajo funkcionalno dopolnitev kmetijskega gospodarstva Napret. 
 
1.29-1.30 
Parc.št. 1056/1 del, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, cesta v izmeri 334 m2, cesta v izmeri 156 m2, 
delež prodaje 1/1. 
Po podatkih zemljiškega katastra zemljišče predstavlja cesto, dejansko pa v naravi zemljišče 
ob cesti. 
 
1.31 
Parc.št. 282/5 del, k.o. Hrastnik, šifra k.o. 2640, pašnik v izmeri 110 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Veličkova 
c.44. 
 
1.32 
Parc.št. 512/1 del, k.o. Studence, šifra k.o. 2688, pot v izmeri 47, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Studence 13. 
 
1.33 
Parc.št. 978, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, travnik v izmeri 143 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Novi dom 35. 
 
1.34 
Parc.št. 1537/9 del, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, pašnik v izmeri 70 m2, delež 
prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Planinska cesta 9. 
 
1.35 
Parc.št. 940/3, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pašnik v izmeri 590 m2, delež prodaje 1/1. 
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Nepremičnina v naravi predstavlja stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja Novi 
dom. 
 
1.36 
Parc.št. 441/13 del, poslovna stavba 259 m2, parc.št. 441/19 del, travnik v izmeri 3462 m2, 
parc.št. 442/5 del, dvorišče v izmeri 1271 m2, vse k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863, delež prodaj 
e1/1 8po parcelaciji bodo nove parcele). 
Nepremičnine predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja IC Podkraj. 
 
1.36.1 
Parc.št. 1624/5, 1625/26 in 1625/27 predstavljajo stavbno zemljišče za dopolnitev 
gradbene parcele v Turje – Herek Golouh (menjava z zemljišči pod LC). 
 
1.36.2 
Parc.št. 100, 101/1, 99/2, 99/4, 102/2 predstavljajo funkcionalno dopolnitev k posesti 
Ramšak, odkupi RTH za potrebe menjave zemljišča za ureditev Studenškega potoka. 
 
 
1 B. Zemljišča pod garažami 
 
1.37 
Parc.št. 495/4, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, garaža v izmeri 121m2, delež prodaje 1/1. 
 
1.38 
Parc.št. 496/2, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 114, m2, delež prodaje 
1/1. 
 
1.39 
Parc.št. 495/3, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 297, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.40 
Parc.št. 781/3, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 19, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.41 
Parc.št. 781/4, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.42 
Parc.št. 781/5, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.43 
Parc.št. 781/6, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.44 
Parc.št. 781/7, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.45 
Parc.št. 781/8, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.46 
Parc.št. 781/9, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
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1.47 
Parc.št. 777/13, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 19, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.48 
Parc.št. 777/14, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.49 
Parc.št. 777/15, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.50 
Parc.št. 777/16, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.51 
Parc.št. 777/17, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.52 
Parc.št. 777/18, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.53 
Parc.št. 777/19, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 22, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.54 
Parc.št. 777/20, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 24, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.55 
Parc.št. 777/21, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.56 
Parc.št. 777/22, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.57 
Parc.št. 777/23, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.58 
Parc.št. 777/24, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 17, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.59 
Parc.št. 777/25, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.60 
Parc.št. 777/26, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.61 
Parc.št. 777/27, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 18, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.62 
Parc.št. 777/4, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 16, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.63 
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Parc.št. 777/5, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 16, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.64 
Parc.št. 777/8, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 16, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.65 
Parc.št. 777/9, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 16, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.66 
Parc.št. 656/3 in 659/2, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 22+2 m2, delež 
prodaje1/1. 
 
1.67 
Parc.št. 656/4, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 21, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.68 
Parc.št. 656/5, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 21, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.69 
Parc.št. 656/6, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 23, m2, delež prodaje1/1. 
 
1.70 
Parc.št. 663/3 in  656/7, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 21, m2, delež 
prodaje1/1. 
 
1.71 
Parc.št. 663/4 in 656/8, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 22, m2, delež 
prodaje1/1. 
 
1.72 
Parc.št. 663/2 in 656/9, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, garaža v izmeri 23, m2, delež 
prodaje1/1. 
 
1 C. Poslovni prostori 
 
1.73 
Parc.št. 1100/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra d.o. 1855, poslovna stavba v izmeri 504 m2, z 
pripadajočim zemljiščem, dvorišče v izmeri 87 m2, delež prodaje1/1. 
Nepremičnina predstavlja poslovno stavbo objekta bivši TVD Partizan, na Cesti 1. maja, s 
pripadajočim zemljiščem pod objektom in dvoriščem. 
 
 

III. PREDMET NABAVE 
 
Predmet nabave so zemljišča, ki so v najožjem varstvenem območju pitne vode, zemljišča, ki 
jih občina potrebuje za urejanje infrastrukture, postavitev otroških igrišč. V načrtu je 
predviden tudi nakup stanovanjskih enot za zadovoljevanje občanov po stanovanjskih 
potrebah. 
Lastniki zemljišč ali drugih nepremičnin so posamezne fizične ali pravne osebe, ki so 
razvidne iz zemljiške knjige. 
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1.A Zemljišča  
 
1.1 
Parc.št. 726/8, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v izmeri 37 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče, ki je potrebno za pločnik ob Planinski cesti. 
 
1.2 
Parc.št. 897/2, k.o. Gore, dvorišče v izmeri 139 m2 in parc.št. 897/3, k.o. Gore, stanovanjska 
stavba v izmeri 67m2, šifra k.o. 1859, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina predstavlja funkcionalno zemljišče pri domu krajevne skupnosti Kovk in 
zemljišče pod objektom doma. 
 
1.3 
Del parc.št. 461 – nova 461/2 in parc.št. 460/6, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, travnik v izmeri 
200m2, delež nakupa 1/1. 
Zemljišče predstavlja del javne poti Marno –Polak. 
 
1.4 
Parc.št. 365/5, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, pašnik v izmeri 585 m2 in parc.št. 
364/4, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra občine 1856, gozd v izmeri 7 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod vodnim zajetjem Dol. 
 
1.5 
Parc.št. 856/4, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, gozd v izmeri 510 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod vodnim zajetjem Rakovec veliki . 
 
1.6  
Del parc.št. 859, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra občine 1856, gozd v izmeri 312 m2 in del 
parc.št. 811, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, gozd v izmeri 117m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod vodnim zajetjem Rakovec mali. 
 
1.7 
Parc.št. 833/46, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, pašnik, parc.št. 833/47, k.o. Boben, šifra k.o. 
2687, pašnik, ter del parc.št. 833/15, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, gozd, vse v skupni izmeri 
1734 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišča pod vodnimi zajetji in zbiralnikom Ravnikar – 
Žagar. 
 
1.8 
Del parc.št. 538, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, gozd v izmeri 2214 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja vodna zajetja Grčar I. 
 
1.9 
Del parc.št. 833/1, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, gozd v izmeri 1062 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod vodnimi zajetji in vodohranom Grčar II. 
 
1.10 
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Parc.št. 833/39, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, gozd v izmeri 359 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod vodnim zajetjem Grčar III. 
 
1.11 
Parc.št. 328/6, k.o. Čeče, šifra k.o. 1869, gozd v izmeri 456 m2, parc.št. 328/7, k.o. Čeče, šifra 
k.o. 1869, gozd v izmeri 196 m2, parc.št. 328/10, k.o. Čeče, šifra k.o. 1869, pašnik v izmeri 
166m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišča pod vodnimi zajetji in zbiralnikom Kajtna III. 
 
1.12 
Parc.št. 11/3 in 111/8, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, cesta v izmeri 260 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja lokalno cesto LC 122030 Čeče-Goveji potok_Ravne-Čeče. 
 
 
1.13 
Parc.št. 107/9, 110/4, 110/5 in 112/4, vse k.o. Boben, šifra k.o. 2687, cesta v izmeri 352m2, 
delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišče po katerem poteka lokalna cesta LC 122030 
Čeče-Goveji potok-Ravne-Čeče. 
 
1.14 
Parc.št. 58/6, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, sadovnjak v izmeri 787m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje znotraj regionalne deponije Unično. 
 
1.15 
Parc.št. 427/2 in 425/5, k.o. Studence, šifra k.o. 2688, pašnik v izmeri 36 m2, ter pot v izmeri 
47 m2,  delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod dovozno cesto v vasi Studence. 
 
1.16 
Del parc.št. 282/6, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, v izmeri cca 110 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi prestavlja zemljišče pod dovozno cesto v naselju Veličkova cesta. 
 
1.17 
Del parc.št. 614/3, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, njiva, travnik, del parc.št. 619/3, k.o. Marno, 
šifra k.o., 1857, travnik, del parc.št. 619/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, njiva, del parc.št. 
611/3, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, travnik in parc.št. 602/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, njiva, 
delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja LN Spodnje Marno. 
 
1.18 
Del parc.št. 441/1, k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863, gozd v izmeri 30 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina predstavlja območje znotraj  OIC Podkraj. 
 
1.19 
Parc.št. 84/15, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, cesta v izmeri 57 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja del lokalne ceste LC 122020 Hrastnik-Prapretno-Hrastnik. 
 
1.20 
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Del parc.št. 720/3, del parc.št. 720/22, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v 
izmeri cca 263 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata del mestne ceste 122480, odcep Kozole. 
 
1.21 
Del parc.št. 1300/1 (nova 1300/4), k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, cesta v izmeri 227 m2, 
delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina predstavlja dovozno cesto znotraj steklarske kolonije do plinsko merno 
regulacijske postaje. 
 
1.22 
Del parc.št. 1231/1, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, cesta v izmeri cca 450 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina predstavlja zemljišče, ki je del lokalne ceste Turje – Čreta. 
 
 
1.23 
Parc.št. 529/1, k.o. dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 145 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina predstavlja zemljišče pod cesto 122151 Krištandolska cesta-Marno. 
 
1.24 
Parc.št. 84/2, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, sadovnjak v izmeri 329 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina predstavlja zemljišče pod traso lokalne ceste LC 122020 Hrastnik-Prapretno-
Hrastnik. 
 
1.25 
Del parc.št. 836/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, travnik v izmeri cca 400m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče na katerem bo otroško igrišče. 
 
1.26 
Del parc.št. 779/15, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v izmeri 1173 m2, delež 
nakupa cca 500 m2, parc.št. 774/10, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, funk. objekt v 
izmeri 4 m2, delež nakupa 1/1, parc.št. 774/22, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, 
dvorišče v izmeri 54 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo dovozno cesto v ind. coni Dol na trasi mimo bivše 
Jutranjke. 
 
1.27 
Parc.št. 474/5, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, njiva v izmeri 442 m2, stavba v izmeri 5 
m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča, ki bodo potrebna za izgradnjo parkirišča v centru Dola 
(ZN Dol). 
 
1.28 
Parc.št. 222*S, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra d.o. 1856, stanovanjska stavba v izmeri 57 m2. V 
naravi ta nepremičnina dejansko predstavlja dvorišče pred stan. objektom. Delež nakupa je 
1/1. 
Nepremičnina predstavlja zemljišče, ki bo potrebno za izgradnjo pločnika ob lokalni zbirni 
cesti v skladu z ZN Dol. 
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1.29 
Parc.št. 215*S, 477/4, 477/6, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, stanovanjska stavba v 
izmeri 113m2, dvorišče v izmeri 35 m2, stavba v izmeri 25 m2, sadovnjak v izmeri 138 m2, 
njiva 84 m2, njiva 27 m2. Delež nakupa je 171. 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča, kjer bo potekala nova trasa LC s pločniki v centru Dola 
v skladu z ZN Dol. 
 
1.30 
Parc.št. 556/3,k.o. Turje, cesta v izmeri 462 m2, parc.št. 556/6, ekst. Sadovnjak v izmeri 
78 m2, k.o. Turje in parc.št. 556/9, k.o. Turje, ekst. Sadovnjak v izmeri 35 m2 v naravi 
predstavljajo zemljišča pod cestiščem in pripadajočim zemljiščem lokalne ceste LC 
122100 Marno – Turje.  
 
1.31  
Parc.št. 37/6, k.o. Hrastnik mesto, neplodno v izmeri 208 m2 predstavlja stavbno 
zemljišče znotraj UN Log-Novi log. 
 
1.B Stanovanjske enote 
 
1.32 
Nakup stanovanjskih enot na trgu. Delež nakupa 1/1. 
 

IV. CILJI IN RAZLOGI PRODAJE/NABAVE  
 
S prodajo stvarnega premoženja se ustvarja prihodek občine. 
Občina bo prodala zemljišča, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev gradbenih parcel, 
zemljišča, na katerih so si posamezniki na podlagi veljavnih dovoljenj zgradili garaže, 
zemljišča pa potrebujejo za ureditev zemljiško knjižnega stanja ter prodajo poslovnega 
prostora, v katerega bi občina morala vložiti ogromna vlaganja, da bi ga vzpostavila v stanje 
primerno za oddajo za opravljanje kakšne dejavnosti. Zato je primerneje, da takšno 
premoženje proda. 
Tako ustvarjeni prihodki se uporabijo za nabavo premoženja, ki je zajeto v programu nabav. 
 

V. DOLOČITEV VREDNOSTI PREMOŽENJA 
 
Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo na podlagi cenitve cenilca, ki je imenovan na 
podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča.. Izbiro cenilca opravi 
predstojnik.  Cenitev mora biti izvedena pred sprejemom posameznega programa. Vrednost 
nepremičnin se ugotovi po metodah, ki jih uporabljajo cenilci nepremičnin – stroškovna, 
dohodkovna in primerjalna metoda, 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 EUR in ne sme biti starejša od 6. mesecev, na dan sprejema posamičnega 
programa. 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. 
Cenitev se opravi tudi v primerih, ko se na premoženju občine ustanavlja stavbna pravica ali 
druga stvarna pravica in bi višina nadomestila letno presegla 2.000,00 €. 
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Cenitev ni potrebna, če predstojnik ugotovi, da bi bili stroški cenitve nesorazmerni z 
vrednostjo stvari. Stroški so  nesorazmerni, kadar presegajo polovico tržne vrednosti nove 
istovrstne nepremične stvari ali polovico pričakovane kupnine 
Pri pripravi proračuna za leto 2008 so bile upoštevane cene posameznih zemljišč na podlagi 
cen stavbnih zemljišča v občini, ki je odvisna od določitve povprečne gradbene cene 
stanovanj in stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini, ki se mesečno 
valorizira z indeksom porasta cen gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Iz 
priložene tabele so razvidne cene. 
 
      VI.       OSTALA RAZPOLAGANJA 
 
Med ostala razpolaganja štejemo oddajanje nepremičnin v najem, obremenjevanje 
nepremičnin s služnostmi in podobno. Sem sodijo tako zemljišča, kot poslovni prostori in 
drugi objekti, ki so v lasti občine. 
Za oddajo zemljišč  v najem se uporabljajo določila veljavnega Pravilnika o oddajanju 
zemljišč v najem (UVZ, št. 15/92), za oddajo poslovnih prostorov pa Pravilnik o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem v občini Hrastnik (UVZ, št. 7/04) ter Zakon o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih (UL SRS, 18/74, 34/88, 5/90). Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
se uporabljajo določila Stanovanjskega zakona (UL RS, št. 69/03) in Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (UL RS št. 14/04, 34/04).  
Pri dodeljevanju služnosti se  služnost določi v čim manjšem obsegu, racionalno in 
gospodarno, tako, da se čim manj obremenjuje nepremičnino. 
 

VII.  METODA RAZPOLAGANJA 
 
Metoda razpolaganja bo izbrana v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju  države, 
pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07) – javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna 
pogodba. 
 
 
 
Pripravil: 
Oddelek za splošne zadeve 
 
 
         Župan 
         Miran Jerič 
Št.: 478-119/2007 
Datum:  oktober 2008 
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