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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA 
OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK 

V LETU 2009 
 
 

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. 
 
 

II. PREDMET PRODAJE 
 
Predmet prodaje so zemljišča z morebitnim pripadajočim objektom, zemljišča potrebna za 
npr. ureditev pločnika, cest, zemljišča znotraj obrtne cone Boben in IC Podkraj, zemljišče 
znotraj OPPN Dol, zemljišča pod garažami.  Lastnik, kot tudi upravljavec navedenih 
nepremičnin je Občina Hrastnik. 
 
1. Nepremičnine 
 
1.1  
Parc. št. del 1466, k.o. Turje, šifra k.o 1858, travnik v izmeri cca. 1140 m2,  delež prodaje 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja gradbeno parcelo na kateri se nahaja planinska koča in 
spremljajoči objekti na Kopitniku.  
 
1. 2  
Parc. št. 726/9, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v izmeri 59 m2, delež prodaje 
1/1. Prodaja nepremičnine je potrebna zaradi ureditve pločnika in razširitve planinske ceste. 
 
1.3  
Parc. št. del 861, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o 1855, travnik v izmeri 440 m2, delež prodaje 
1/1. Prodaja nepremičnine je potrebna zaradi dopolnitve gradbene parcele. 
 
1.4  
Parc.št. del 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. 
 
1.5 
Parc.št. 1607/2, dvorišče v izmeri 264 m2 in stavba v izmeri 29 m2, parc.št.1607/10, gozd v 
izmeri 166 m2, parc.št. 1607/11, gozd v izmeri 403 m2, parc.št. 1607/12, dvorišče v izmeri 95 
m2, vse k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine se nahajajo v OC ob Bobnu območje D. 
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1.6  
Parc. št. del 999/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o 1855, sadovnjak v izmeri 400 m2, delež 
prodaje 1/1. 
Zemljišče je znotraj PUP Novi dom. 
 
1.7  
Parc.št. del 1056/1, k.o Boben, šifra k.o 2687, cesta v izmeri 156 m2, delež prodaje 1/1.  
Nepremičnina po podatkih zemljiškega katastra predstavlja cesto, dejansko pa v naravi 
predstavlja zemljišče ob cesti. 
 
1.8  
Parc.št. del 282/5, k.o. Hrastnik, šifra k.o.2640, pašnik v izmeri 416 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Veličkova cesta 44. 
 
1.9 
Parc.št. 978, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, travnik v izmeri 143 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnina predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele objekta Novi dom 35. 
 
1.10 
Parc.št. 940/3, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pašnik v izmeri 590 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja Novi dom. 
 
1.11 
Parc.št. del 441/31 in 442/31, parc.št. del 441/34, parc.št. 441/32 ter parc.št. 441/33 v travnik 
izmeri cca 780m2 in dvorišče v izmeri cca785 m2, vse k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863. Prodalo 
se bo cca 1565 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja IC Podkraj. 
 
1.12 
Parc.št. 100, 101/1, 99/2, 99/4, 102/2, vse k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855. Navedena 
zemljišča v zemljiškem katastru predstavljajo njivo v izmeri 629 m2, gradbeno zemljišče v 
izmeri 3 m2, njivo v izmeri 173 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2, travnik v izmeri 
193 m2, travnik v izmeri 374 m2, dvorišče v izmeri 6 m2. Delež prodaje 1/1. 
Zemljišča predstavljajo funkcionalno dopolnitev posesti Ramšak, odkupi RTH za potrebe 
menjave zemljišča za ureditev Studenškega potoka. 
 
1.13 
Parc.št. 1625/10, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, pot v izmeri 35 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele stanovanjske hiše v lasti 
Pirnovar Zdenke in Jožeta.. 
 
1.14 
Parc.št. 183, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, njiva v izmeri 348 m2, delež prodaje 1/1 in 
parc.št. 184, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, travnik v izmeri 579 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnini predstavljata stavbno zemljišče znotraj urbanistične zasnove naselja Hrastnik.. 
 
1.15 
Parc.št. del 1228/1, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, pot v izmeri cca. 400 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče je predvideno za menjavo – Novak. 
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1.16 
Parc.št. 63/2, garaža v izmeri 21 m2, parc.št. 63/3, garaža v izmeri 18 m2, parc.št. 63/4, garaža 
v izmeri 18 m2, parc.št. 63/5, garaža v izmeri 18 m2, parc.št. 63/6, garaža v izmeri 18 m2, 
parc.št. 63/7, garaža v izmeri 18 m2, parc.št. 63/8, garaža v izmeri 18 m2, parc.št. 63/9, garaža 
v izmeri 20 m2, vse k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišče pod garažami na območju Trg Franca Kozarja 
14. 
 
1.17 
Parc.št. del 778/1, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, travnik v izmeri cca. 95 m2, delež 
prodaje 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko zemljišče znotraj OPPN Dol. 
 
1.18 
Parc.št. 1224/14, pot v izmeri 291 m2, parc. št. 1224/10, dvorišče v izmeri 60m2, parc. št. 
1224/2, pot v izmeri 115 m2, vse k.o. Marno, šifra k.o. 1857, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo funkcionalno dopolnitev kmetijskega gospodarstva 
Napret. 
 
1.19 
Parc.št. del 1233, pašnik v izmeri 3 m2, parc. št. del 1227, njiva v izmeri 4 m2, parc. št. del 
1234, travnik v izmeri 10 m2, parc. št. del 849/5, pašnik v izmeri 58 m2, vse k.o. Hrastnik 
mesto, šifra k.o. 1855, delež prodaje 1/1. 
Zemljišča je potrebno prenesti na državo zaradi sanacije mostu čez Potok Boben na cesti R1-
224/1230 Hrastnik – Most čez Savo. 
 
1.20 
Parc.št. del 801, njiva v izmeri cca. 85 m2, parc. št. del 802, sadovnjak in travnik v izmeri cca. 
1690 m2, parc. št. *59, stavbišče v izmeri 417 m2, parc. št. *60/1, stavbišče v izmeri 47 m2, 
vse k.o. Turje, šifra k.o. 1858, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo stavbno zemljišče na območju Turja. 
 
1.21 
Parc.št. del 442/2, del 459, del 444/4, del 461/1, del 462/1, vse k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863, 
delež prodaje 1/1. Navedena zemljišča v zemljiškem katastru predstavljajo sadovnjak v izmeri 
80 m2, sadovnjak v izmeri 25 m2, cesto v izmeri 100 m2, travnik v izmeri 1000 m2, cesto v 
izmeri 140 m2, cesto v izmeri 50 m2, cesto v izmeri 10 m2, njivo v izmeri 542 m2. 
Zemljišče je potrebovala država za ureditev R ceste in R pločnika v naselju Podkraj.  
 
1.22 
Parc.št. del 444/4, del 455/3, del 445, del 446/1, del 447/3, del 451/3, del 451/6, del 452, vse 
k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863, delež prodaje 1/1. Navedena zemljišča v zemljiškem katastru 
predstavljajo dvorišče v izmeri 120 m2, dvorišče v izmeri 25 m2, travnik v izmeri 140 m2, 
dvorišče v izmeri 250 m2, travnik v izmeri 5 m2, cesto v izmeri 120 m2, pot v izmeri 240 m2. 
Delež prodaje 1/1. 
Prodaja nepremičnine je potrebna zaradi ureditve servisne ceste B. 
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1.23 
Parc.št. 842/2, stanovanjska stavba v izmeri 731 m2, parc.št. 843/2, dvorišče v izmeri 1785 
m2, parc.št. 843/6, cesta v izmeri 72 m2, parc.št. 843/5, dvorišče v izmeri 300 m2, vse k.o. 
Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, delež prodaje 1/1. 
Prodaja solastniškega deleža zemljišč, ki v naravi predstavljajo poslovne prostore JZ 
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik. 
 
1.24 
Parc.št. 701/12 in 701/13, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, ekstenzivni sadovnjak v 
izmeri 612 m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele Javoršek in je 
predvidena za menjavo. 
 
1.25 
Parc.št. del 942, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, njiva v izmeri cca 218 m2, delež prodaje 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev gradbene parcele stanovanjske 
hiše v lasti Saviozzi. 
 
 

III. PREDMET NABAVE 
 
Predmet nabave so zemljišča, ki so v najožjem varstvenem območju pitne vode, zemljišča, ki 
jih občina potrebuje za urejanje infrastrukture (vodohrami, zadrževalni bazen, poti,ceste, 
pločnik), postavitev otroških igrišč. Lastniki zemljišč ali drugih nepremičnin so posamezne 
fizične ali pravne osebe, ki so razvidne iz zemljiške knjige. 
 
1. Nepremičnine 
 
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. del 833/15, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, pašnik in gozd v izmeri 714 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata zemljišče pod vodnima zajetjema Ravnikar-Žagar. 
 
1.3 
Parc.št. del 282/6, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, cesta v izmeri cca 110m2, delež 
nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod dovozno cesto v naselju Veličkova cesta. 
 
1.4 
Parc.št. del 614/9, cesta v izmeri cca. 131 m2, parc.št. 614/11, travik v izmeri 517 m2, parc.št. 
611/4, travnik v izmeri 102 m2, parc.št. 611/5, cesta v izmeri 58 m2, parc.št. 613/1, pašnik v 
izmeri 271 m2, parc.št. 613/4, pašnik v izmeri 77 m2, parc.št. 614/13, pašnik v izmeri 139 m2, 
parc.št. 619/10, travnik v izmeri 5 m2, 602/1, njiva v izmeri 2484 m2, vse k.o. Marno, šifra 
k.o. 1857, delež nakupa 1/1. 
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Nepremičnina v naravi predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja LN Spodnje Marno. 
 
1.5 
Parc.št. del 441/1, k.o. Podkraj, šifra k.o. 1863, gozd v izmeri 30 m2, delež nakupa 1/1. 
Zemljišče se nahaja v območju OIC Podkraj (kamnita zložba znotraj ograje OIC). 
 
1.6  
Del parc.št. 1231/1, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, cesta v izmeri cca. 450 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja del lokalne ceste Turje-Čreta. 
 
1.7 
Parc.št. del 836/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, travnik v izmeri cca. 1350 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja otroško igrišče v KS Marno. 
 
1.8 
Parc.št. del 779/15, 774/10 in 774/22, vse k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče in 
funkcionalni objekt v izmeri cca 558 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo dovozno cesto mimo bivše Jutranjke – inustrijska cona 
Dol. 
 
1.9 
Parc.št. 474/5, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, njiva v izmeri 442 m2 in stavba v izmeri 
5 m2, delež nakupa 1/1. 
Nakup nepremičnine je potreben zaradi izgradnje parkirišča v skladu z ZN Dol. 
 
1.10 
Parc.št. 222*S, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, stanovanjska stavba v izmeri 57 m2, 
delež nakupa 1/1. 
Nakup nepremičnine je potreben zaradi izgradnje pločnika ob lokalni zbirni cesti v skladu z 
ZN Dol. 
 
1.11 
Parc.št. 215*S, 477/4 in 477/6, vse k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, stanovanjska stavba 
v izmeri 113 m2, dvorišče v izmeri 35 m2, stavba v izmeri 25 m2, sadovnjak v izmeri 138 
m2, njiva v izmeri 84 m2, njiva v izmeri 27 m2, delež nakupa 1/1. 
Nakup nepremičnin je potreben zaradi izgradnje nove trase LC s pločniki v centru Dola v 
skladu z ZN Dol. 
 
1.12 
Parc.št. 437 in del 436, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pašnik v izmeri 56 m2, njiva v 
izmeri 209 m2, travnik v izmeri 132 m2, delež nakupa 1/1. 
Nakup zemljišča je potreben zaradi gradnje zadrževalnega bazena v sklopu izgradnje 
kolektorskega sistema. 
 
1.13 
Parc.št. 763/9, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, pot v izmeri 126 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo območje infrastrukturnega objekta in dostop do VH 
Turje. Predvidene so za menjavo. 
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1.14 
Parc.št. del 477/3, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, travnik v izmeri cca. 150 m2, delež 
nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko zemljišče znotraj OPPN za prenovo centra 
Dol. 
 
1.15 
Parc.št. del 477/1, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v izmeri cca. 50 m2, delež 
nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko zemljišče znotraj OPPN za prenovo centra 
Dol. 
 
1.16 
Parc.št. 1004/21 in 1004/22, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, neplod. v izmeri 592 m2 
in travnik v izmeri 58 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Frtica. 
 
1.17 
Parc.št. 927/2, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, funkcionalni objekt v izmeri 69 m2 in travnik v 
izmeri 206 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Kovk. 
 
1.18 
Parc.št. 806/2, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, gozd v izmeri 137 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Šopar. 
 
1.19 
Parc.št. 776/2, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, gozd v izmeri 66 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Mačkovec. 
 
1.20 
Parc.št. 255/6, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, funkcionalni objekt v izmeri 115 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Kupča vas. 
 
1.21 
Parc.št. 182/5, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, funkcionalni objekt v izmeri 100 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Zavrl. 
 
 
1.22 
Parc.št. 540/29, k.o. Hrastnik, šifra k.o. 2640, pašnik v izmeri 63 m2, delež nakupa 1/1. 
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Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Lamovšek. 
 
 
1.23 
Parc.št. 438/2 in 437/2, obe k.o. Studence, šifra k.o. 2688, funkcionalni objekt v izmeri 106 
m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Studence. 
 
1.24 
Parc.št. 393/7, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, funkcionalni objekt v izmeri 19 m2, 
delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja R 
Sedeljšak. 
 
1.25 
Parc.št. del 686/1 in del 685/2, obe k.o. Gore, šifra k.o. 1859, pašnik in travnik v izmeri cca. 
100 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Gore. 
 
1.26 
Parc.št. del 672 in del 673, obe k.o. Gore, šifra k.o. 1859, pašnik in travnik v izmeri cca. 400 
m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahajata 
zajetje in črpališče Gore. 
 
1.27 
Parc.št. del 322, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, pašnik v izmeri cca. 200 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Kovač. 
 
1.28 
Parc.št. del 546/2, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, gozd v izmeri cca. 200 m2, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
črpališče VH Šunta. 
 
1.29 
Parc.št. del 228/1 in del 228/2, obe k.o. Gore, šifra k.o. 1859, gozd v izmeri cca. 200 m2, 
delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta na katerem se nahaja 
VH Vanč. 
 
1.30 
Parc.št. del 943, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pot v izmeri cca. 10 m2, delež nakupa 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod dovozno potjo in je predvidena za menjavo 
(Saviozzi). 
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1.31 
Parc.št. 701/18 in 701/19, obe k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, pot v izmeri 122 m2, 
delež nakupa 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod dovozno potjo in je predvidena za menjavo 
(Javoršek). 
 
1.32 
Parc.št. 441/32- dvorišče v izmeri 497 m2  in parc.št. 441/33 – dvorišče v izmeri 5 m2, ob k.o. 
Podkraj, šifra k.o. 1863, delež nakupa 1/1. 
Nepremičnini predstavljata stavbno zemljišče znotraj IC Podkraj. 
 
 

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 objekte, 
zemljišča pa potrebujejo za ureditev zemljiško knjižnega stanja, in posamezna zemljišča 
znotraj obrtnih con, ki so namenjena razvoju podjetništva in obrti, kot tudi zemljišča potrebna 
za rekonstrukcijo državne ceste v Podkraju, nepremičnine, ki jih zaseda enota knjižnice zaradi 
interesa države, da kupi občinski delež v celotnem objektu.Tako ustvarjeni prihodki se 
uporabijo za nabavo premoženja, ki je zajeto v programu nabav. Pri nabavah pa gre predvsem 
za zemljišča, ki so potrebna, ker na njih stojijo razni infrastrukturni objekti. 
 
 

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 €. 
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 2009 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. 
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      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. 
Na proračunski postavki 4216003 so rezervirana proračunska sredstva za uveljavljanje 
predkupne pravice s strani Občine Hrastnik. V primeru uveljavljanja le te na območju 
obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov, župan sprejme 
individualni program razpolaganja. Za te primere se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2009 med letom naknadno uskladi v skladu z 
uveljavljenimi predkupnimi pravicami in morebitnimi že sklenjenimi pravnimi posli. 
 

 
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 
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