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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA 
OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE HRASTNIK 

V LETU 2011 
 
 

I. UVOD 
 
Skupaj s proračunom se v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (UL RS, št. 14/07, 55/09, 86/10) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10) 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, zemljišče znotraj OPPN Dol, zemljišča pod garažami.  Lastnik, 
kot tudi upravljavec navedenih nepremičnin je Občina Hrastnik. 
 
1. Nepremičnine 
 
1.1  
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. 
 
1.2  
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. 
 
1.3  
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. 
 
1.4 
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. 
 
1.5  
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. 
 
1.6 
Parc.št. 100, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, sadovnjak v izmeri 626 m2, neplodno v 
izmeri 3m2, parc.št. 101/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, njiva v izmeri 173m2, parc.št. 
99/2, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, travnik 193m2, parc.št. 99/4, k.o. Hrastnik mesto, 



šifra k.o. 1855, travnik 374m2, parc.št. 102/2, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, dvorišče v 
izmeri 6m2, delež prodaje 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo funkcionalno dopolnitev k posesti Ramšak (ureditev Studenškega 
potoka). 
 
1.7 
Parc.št. 724/2, 724/3, 724/5, 724/6, 724/7, 724/8, 724/9, vse k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 
1856. Navedena zemljišča  predstavljajo zemljišča pod garažami pri objektu Trg borcev NOB 
16, na Dolu pri Hrastniku. v izmeri 14 oz. 15 m2. Delež prodaje 1/1. 
 
1.8 
Parc.št. 990/5, 989/2, 989/3, 989/4, 989/5, 989/6, 989/7, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855. 
Navedena zemljišča predstavljajo zemljišča pod garažami v  nizu nad ZD Hrastnik, v izmeri 
skupaj 143m2 delež prodaje 1/1. 
 
1.9 
Parc.št. 990/10, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 48m2 in 
dvorišče v izmeri 83m2, parc.št.  989/8, 989/9, 990/12, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, 
dvorišče skupaj v izmeri 114m2, delež prodaje 1/1.  
Navedena zemljišča predstavljajo stavbno zemljišče kot dopolnitev funkcionalnega zemljišča  
pri Novem domu 18. 
 
1.10 
Parc.št. del - 906/6, k.o. Hrastnik, šifra k.o. 2640, pozidano zemljišče v izmeri cca 200m2, 
delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami nad  staro občino. 
 
1.11 
Parc.št. 614/18, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, travnik v izmeri 723m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče znotraj območja LN Sp. Marno. 
 
1.12 
Parc.št. 298/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, zemljišče pod garažami v izmeri cca 
63m2,  delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče pod garažami na območju Resnice. 
 
1.13 
Parc.št. del 1746, k.o. Šavna peč, šifra k.o. 2685, pot v izmeri 50m2, delež prodaje 1/1.  
Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče pod stanovanjskim objektom Šavna peč 2.. 
 
1.14 
Parc.št. 941, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pašnik v izmeri 152m2, k.o. Marno, delež 
prodaje 1/1.  
Zemljišče predstavlja funkcionalno dopolnitev stanovanjskega objekta Novi dom 52. 
 
1.15 
Parc.št. 1171, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, travnik v izmeri 347m2, parc.št. 1172, k.o. 
Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, njiva 575m2, parc.št. 1173, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 
1855, garaža v izmeri 12m2, travnik v izmeri 474m2,  delež prodaje 1/1. 
Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče na območju Frtice. 



1.16 
Parc.št. 777/25, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, garaža v izmeri 18m2, delež prodaje 1/2. 
Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče pod garažo pri Novem logu 19d.. 
 
1.17 
Parc.št. del 210/6, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, neplodno v izmeri cca. 156 m2, delež prodaje 
1/1. 
Zemljišča  predstavljajo funkcionalno dopolnitev objekta Gore 15. 
 
1.18 
Parc.št. 192*, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, zemljišče od stavbo v izmeri 35m2, delež prodaje 
1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod stanovanjskim objektom Gore 38. 
 
1.19 
Parc.št. del 590/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1858, njiva v izmeri cca 160 m2, parc.št. del 
589/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, pašnik v izmeri cca 350 m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno dopolnitev stanovanjskega objekta Veličkova 42. 
 
1.20 
Parc.št. 787, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, dvorišče (zemljišče pod garažo) v izmeri cca 
18m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažo pri Novi log 18. 
 
1.21 
Parc.št. 495/25, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, zemljišče pod stavbo v izmeri 18m2, 
delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažo pri Log 20. 
 
1.22 
Parc.št. 512/6, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, zemljišče pod garažo v izmeri 14m2, delež 
prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažo pri Log 15. 
 
1.23 
Parc.št. 725/11, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, travnik (zemljišče pod garažami) v 
izmeri cca 100m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažami v centru Dola. 
 
1.24 
Parc.št. 725/1, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče (zemljišče pod garažami) v 
izmeri cca 50m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažami v centru Dola. 
 
1.25 
Parc.št. 724/1, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče(zemljišče pod garažami) v 
izmeri cca 70m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažami v centru Dola. 
 
1.26 



Parc.št. 725/3, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, igrišče (zemljišče pod garažami) v 
izmeri cca 300m2, delež prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče pod garažami v centru Dola. 
 
1.27 
Parc.št. del 898, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, travnik v izmeri cca 100m2, delež 
prodaje 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja zemljišče, ki predstavlja komunalni otok in del ceste 
Pokopališče – Selimovič na Dolu pri Hrastniku.. 
 
1.28 
Parc.št. 1461/6, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, vodotok v izmeri 161m2, delež prodaje 
1/1. 
Zemljišče predstavlja vodotok na območju čistilne naprave za reko Savo. 
 
 

III. PREDMET NABAVE 
 
Predmet nabave so zemljišča, ki so v najožjem varstvenem območju pitne vode, zemljišča, ki 
jih občina potrebuje za urejanje infrastrukture (npr. vodohrami, zadrževalni bazen, poti, 
ceste). 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 nabave 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče, ki je potrebno za pločnik ob Planinski cesti. 
 
1.2 
Parc.št. del 833/50, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, pašnik in gozd v izmeri 714 m2, delež nabave 
1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata zemljišče pod vodnima zajetjema Ravnikar-Žagar. 
 
1.3 
Parc.št.  282/17, cesta v izmeri 17m2, parc.št. 282/18, pot v izmeri 7m2, parc.št. 282/20, pot v 
izmeri 88 m2, vse k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855,  delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod dovozno cesto v naselju Veličkova cesta. 
 
1.4 
Parc.št. 222.S, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, stanovanjska stavba v izmeri 10 m2, 
delež nabave 1/1. 
Nakup nepremičnine je potreben zaradi izgradnje pločnika ob lokalni zbirni cesti v skladu z 
ZN Dol. 
 
1.5 
Parc.št. 221.S, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, dvorišče v izmeri 10 m2, delež nabave 
1/1. 



Nakup nepremičnine je potreben zaradi izgradnje pločnika ob lokalni zbirni cesti v skladu z 
ZN Dol. 
 
1.6  
Parc.št. 1004/21, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, neplodno v izmeri 592 m2, delež 
nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Frtica. 
 
1.7 
Parc.št. 255/6, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, funkcionalni objekt v izmeri 115 m2, delež nabave 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Kupča vas. 
 
1.8 
Parc.št. 182/5, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, funkcionalni objekt v izmeri 100m2, delež nabave 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Zavrl. 
 
1.9 
Del parc.št. 686/1, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, zemljišče pod stavbo v izmeri 50m2, pot v 
izmeri 87m2, del parc.št. 685/2, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, pašnik v izmeri 454m2, delež 
nabave 1/1. 
Nepremičnina predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Gore. 
 
1.10 
Parc.št. del 546/2,k.o. Gore, šifra k.o. 1859, zemljišče pod stavbo v izmeri 151m2, delež 
nabave 1/1. 
Nepremičnina predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Šunta. 
 
1.11 
Parc.št. del 228/1, k.o. Gore, šifra k.o. 1859 in parc.št. del 228/4, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, 
skupaj gozd v izmeri 400 m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Vanč. 
 
1.12 
Parc.št. del 765/2, del 763/2, del 763/6, del 763/13, k.o. Turje, šifra k.o. 1858, zemljišče pod 
stavbo v izmeri 4m2, dvorišče v izmeri 26m2 in 7m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina predstavlja območje infrastrukturnega objekta VH Turje. 
 
1.13 
Parc.št. 529/2, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 145 m2, delež nabave 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče pod dovozno cesto 122151 – Krištandolska 
cesta-Marno. 
 
1.14 
Parc.št. del 791/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, gozd v izmeri cca 210 m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavlja del LC Marno – Turje – Gore. 
 
1.15 



Parc.št. del 761/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, gozd v izmeri cca 50 m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavlja del LC Marno – Turje – Gore. 
 
1.16 
Parc.št. 833/39, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, pašnik v izmeri 359 m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja območje infrastrukturnega objekta Žagar 3. 
 
1.17 
Parc.št. 59, stanovanjska stavba v izmeri 528m2 in parc.št. 58/1, dvorišče v izmeri 324m2, 
obe k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, delež nabave 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata objekt bivše Mercatorjeve trgovine na Trgu Franca 
Kozarja s pripadajočim dvoriščem. Na tem območju je predvideno rušenje obstoječe objekta 
in ureditev novih parkirišč. 
 
1.18 
Parc.št. 603/9, 603/10, 603/11, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, ekstenzivni sadovnjak skupaj v 
izmeri 949m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja Sp. Marno. 
 
1.19 
Parc.št. 597/16, 597/11, 597/13, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, njiva skupaj v izmeri 521m2, 
delež nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja Sp. Marno. 
 
1.20 
Parc.št. 598/11, 598/12, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, travnik skupaj v izmeri 114m2, delež 
nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo stavbno zemljišče znotraj območja Sp. Marno. 
 
1.21 
Parc.št. 445/2, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 36 m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja del LC Dol – Križišče – Blate. 
 
1.22 
Parc.št. 1088/7, 1088/12, 1088/14, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, skupaj cesta v izmeri cca 436 
m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja del LC glavna cesta 108-Krnice in del JP Sp. Krnice – 
Kmetič. 
 
1.23 
Parc.št. 1690/20, 1690/21, 1690/10, 228/6, 212/32, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, 
cesta skupaj v izmeri 3092m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo del LC Blate – Planinska koča. 
 
1.24 
Parc.št. del 183, k.o. Šavna peč, šifra k.o 2685, pašnik v izmeri cca 20 m2, parc.št. del 184/1, 
k.o. Šavna peč, k.o. 2685, njiva v izmeri 60m2, parc.št. del 182, k.o. Šavna peč, šifra k.o. 
2685, travnik v izmeri 35m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča okoli »Kašče« v Šavni peči. 
 



1.25 
Parc.št. del 8*, k.o. Šavna peč, šifra k.o. 2685, stavbišče v izmeri cca 60 m2, parc.št. del 84/1, 
k.o. Šavna peč, šifra k.o. 2685, pašnik v izmeri cca 20m2, parc.št. del 41/2, k.o. Šavna peč, 
šifra k.o. 2685, sadovnjak v izmeri cca 50m2, parc.št. 372*, k.o. Šavna peč, šifra k.o. 2685, 
dvorišče v izmeri 155m2 in stanovanjska stavba v izmeri 116m2, parc.št. 373*, k.o. Šavna 
peč, šifra k.o. 2685, dvorišče v izmeri 62m2 in stanovanjska stavba v izmeri 38m2, delež 
nabave 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo del ceste do doma KS Krnice – Šavna peč in zemljišče 
od objektom doma KS 
 
1.26 
Parc.št. 818/11, 818/16, 903/3, 891/8, 891/9, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, ceste skupaj 1009m2, 
delež nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo del LC Turje – Kovk, del JP Kovk – Mačkovec, JP Kovk – 
Doberšek. 
 
1.27 
Parc.št. 926/3, k.o. Gore, šifra k.o. 1859, cesta v izmeri 64m2, parc.št. 891/6, k.o. Gore, šifra 
k.o. 1859, cesta v izmeri 252m2,, sadovnjak v izmeri 3m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo del LC Turje – Kovk. 
 
1.28 
Parc.št. 380/17, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 116, delež nabave 1/1. 
Nepremičnini v naravi predstavljata del JP Cesta Novi dol – Hribarnik – Lužar. 
 
1.29 
Parc.št. 554/1, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, sadovnjak v izmeri 1660 m2 in travnik v izmeri 
122 m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče na območju Slatnega (menjava). 
 
1.30 
Parc.št. 84/1, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, sadovnjak v izmeri 2073 m2, delež nabave 
1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja stavbno zemljišče znotraj naselja Cesta padlih borcev. 
 
1.31 
Parc.št. 380/25, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 21m2 in parc.št. 379/20, 
k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 280m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo del JP Cesta Novi dol – Hribarnik in del JP Tršek – 
Ramšak. 
 
1.32 
Parc.št. 539/10, k.o. Marno, šifra k.o. 1857, cesta v izmeri 186m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja del LC Krištandolska cesta – Krištandol – Marno. 
 
1.33 
Parc.št. 702/11, k..o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, cesta v izmeri 38m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina predstavlja zemljišče pod glavno cesto LC Hrastnik – Prapretno - Hrastnik. 
 
1.34  



Parc.št. 1184/10, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta v izmeri 366m2,  delež nabave 
1/1. 
Nepremičnine predstavljajo del JP Pokopališče - Selimovič. 
 
1.35 
Parc.št. 693/8, k.o. Hrastnik, šifra k.o. 2640, cesta v izmeri 248m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnina v naravi predstavlja del JP Cesta v Drago 
 
1.36 
Parc.št. 642/10, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, parc.št. 642/8, cesta v izmeri 89m2, k.o. Boben, 
šifra k.o. 2687, delež nabave 1/1. 
Zemljišče v naravi predstavlja del nek.ceste - dovozna cesta v Čečah. 
 
1.37 
Parc.št. 711/14, 713,10, 714/4, 715/4, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, cesta skupaj v 
izmeri 204m2, delež nabave 1/1. 
Zemljišča v naravi predstavljajo del LK Pot Emila Hameršaka. 
 
1.38 
Parc.št. 694/5, 690/2, 695, 702/4, 696/2, k.o. Dol pri Hrastniku, šifra k.o. 1856, pot v izmeri 
1394m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo del Mestne ceste LK Majcen – Slatno – Selan in del JP 
Majcen – Javoršek -  Urlep. 
 
1.39 
Parc.št. 1301, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 413m2, 
parc.št. 1302, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, njiva v izmeri 226m2, parc.št. 1303, k.o. 
Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 425m2, parc.št. 1304, k.o. 
Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 233 m2, parc.št. 1305/1, k.o. 
Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, njiva v izmeri 212 m2, parc.št. 1306, k.o. Hrastnik mesto, 
šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 418m2, dvorišče v izmeri 76 m2, stavba v izmeri 
164m2, parc.št. 1307, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 244 
m2, , parc.št. 1308, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 167, 
parc.št. 1309/3, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, dvorišče v izmeri 381m2, parc.št. 1310/2, 
k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, dvorišče v izmeri 460m2, parc.št. 1300/3, k.o. Hrastnik 
mesto, šifra k.o. 1855, garaža v izmeri 19m2, gospodarsko poslopje skupaj 633m2, stavba 
31m2, dvorišče 3180m2, neplodno 52m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča v steklarski koloniji ob stanovanjskih objektih Cesta 1. 
maja 23,24,25,26,27,28. 
 
1.40 
Parc.št. 1312, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 137m2, 
parc.št. 1313, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 72m2, parc.št. 
1314, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, stanovanjska stavba v izmeri 456 m2, parc.št. 
1300/5, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, zelenica v izmeri 253m2, gospodarsko poslopje 
skupaj 200m2, garaža v izmeri 17m2, dvorišče v izmeri 894m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča v steklarski koloniji ob stanovanjskih objektih Cesta 1. 
maja 20,21,22. 
 
1.41 



Parc.št. del 515 in del 514/2, k.o. Boben, šifra k.o. 2687, travnik v izmeri skupaj cca 340m2, 
delež nabave 1/1. 
Nepremičnini predstavljata del JP Češnovar – Klanjšek. 
 
1.42 
Parc.št. 917/3, k.o. Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, cesta v izmeri 58m2, parc.št. 919/3, k.o. 
Hrastnik mesto, šifra k.o. 1855, cesta v izmeri 135m2, parc.št. 921/5, k.o. Hrastnik mesto, 
šifra k.o. 1855, cesta v izmeri 351m2, delež nabave 1/1. 
Nepremičnine v naravi predstavljajo del LC Hrastnik – Prapretno – Hrastnik. 
 

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. 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 2011 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. Za odkup cest pa smo upoštevali enotno ceno 4,5 EURm2, 
po ceni iz modela vrednotenja nepremičnin. 
 
      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 in oddajo poslovnih prostorov se uporablja  Pravilnik o oddajanju 
poslovnih prostorov in zemljišč v najem v občini Hrastnik (UVZ, št. 17/10) 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. Občinski svet soglaša, da v 
primeru podeljevanja služnosti župan le to podeli z individualnim programom župana in 
neposredno pogodbo. 

 
VII. METODA RAZPOLAGANJA 

 
Metoda razpolaganja bo izbrana v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju  države, 
pokrajin in občin (UL RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10) – javna dražba, javno 
zbiranje ponudb, neposredna pogodba. 
 
 
Pripravil: 
Oddelek za splošne zadeve 
 
         Župan   
               Miran Jerič 
Št.: 478-162/2010 
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