
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN 
STVARNEGA PREMOŽENJA V LETU 2008 v EUR 

 
 

 
PREDVIDENA  PRODAJA ZEMLJIŠČ  2008 

Objekt / parcelna številka, 
kraj / tip avtomobila / ime 

velikost v m2 / k.o. / 
leto nabave   

naslov in kraj / 
kultura / 
vrednost  / 

vrednost / izmera/ 
opombe  

Opombe/vrednost 

Prodaja parcele št. 2059/4 
k.o. Oplotnica 
 

1283 m2 Prešernova cesta  38.000,00 Zemljišče - vrtovi 

Prodaja parcele št. 2281/1, 
2282/1, 2282/2, *322 k.o. 
Oplotnica 

2845 m2 Partizanska cesta 
116 

113.000,00 Zemljišče pri 
Črešnar Feliksu in 
Bezovnik Miroslavu

Prodaja parc.št.*118, 2036 2043m2 Grajska cesta 23 120.000,00 Stavbno zemljišče, 
vrtovi 

Prodaja parcele št. 2491/6 
k.o. Oplotnica 

300 m2 Ul.Pohorskega 
bataljona 15, 17 

8.000,00 Garaže pri VŠD 
Milenij  

Prodaja parc.št. 11/4 
k.o.Oplotnica 

416 m2 Partizanska cesta 44     4.000,00 Nezazidano  
zemljišče - dvorišče 

Prodaja zemljišča 
parc.št.*561 k.o.Oplotnica 

200 m2 Partizanska cesta 
105 

3.000,00 Nezazidano stavbno 
zemljišče 

  Skupaj:  286.000,00 EUR  
 

 
 
 

PREDVIDENA PRODAJA ZGRADB 2008 
 
 

Objekt / parcelna številka, 
kraj / tip avtomobila / ime 

velikost v m2 / k.o. / 
leto nabave   

naslov in kraj / 
kultura / 
vrednost  / 

vrednost / izmera/ 
opombe  

Opombe/vrednost 

Prodaja sanitarij stara 
telovadnica, parc.št. 2505/6 
k.o. Oplotnica 

 Ulica Pohorskega 
bataljona 25 

8.100,00  

  Skupaj: 8.100,00 EUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREDVIDEN NAKUP ZEMLJIŠČ  2008 
Objekt / parcelna številka, 
kraj / tip avtomobila / ime 

velikost v m2 / k.o. / 
leto nabave /  

naslov in kraj / 
kultura / 
vrednost  / vrednost 

vrednost / izmera / 
opombe / opombe 

Opombe/vrednost 

Nakup par. št. 2720 k.o. 
Oplotnica 

4200     m2 Čadram, Mlakar 
Vladimir 

        21.000,00 Zemljišče za namen 
pokopališča 

Nakup parc.št. 3405 k.o. 
Oplotnica 

6000 m2 Markečica, 
predvidena čistilna 
naprava  

18.000,00 Zemljišče za namen 
izgradnje čistilne 
naprave 

  Skupaj: 39.000,00 EUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZAMENJAVA ZEMLJIŠČ V LETU 2008 
 
Objekt / parcelna številka, 
kraj / tip avtomobila / ime 

velikost v m2 / 
k.o. / leto nabave / 

naslov in kraj / 
kultura / 
vrednost  / 
vrednost 

Opombe/vrednost 

Zamenjava zemljišča parc. št.  m2 Malahorna Zemljišče v naravi predstavlja zaraščeno staro 
vaško pot 
(Bornekar, Črešnar) 

Zamenjava zemljišča 
parc.št.1205/2 k.o.Zgornje 
Grušovje 

m2 Dobriška vas - 
Pliberšek 

Zemljišče v naravi predstavlja staro kolovozno 
pot 

Zamenjava zemljišča parc.št. m2 Čadram- Brglez 
Marjan 

Zemljišče v naravi predstavlja staro kolovozno 
pot 

Zamenjava dela zemljišča 
parc.št.3125 za 3124 k.o. 
Oplotnica 

m2 Gmajna – 
Hatunšek Kamilo 

Zemljišče je stranka odstopila za potrebe 
razširitve cestnega priključka pri izgradnji 
pločnika 

Zamenjava zemljišča 
parc.št.2045 k.o.Oplotnica za 
zemljišče parc.št.2422/2 
k.o.Oplotnica 

935m2   
1000m2 

Zemljišče za 
kulturno turistični 
center, zemljišče 
pri Lipu 

Zemljišče občina potrebuje za izgradnjo kulturno 
turističnega centra 

Zamenjava zemljišča 
parc.št.3026/1 za del 
zemljišča parc.št.333/2, 
332,314/4 

770m2 Fošt 
Koritno Tajna 
Hribernik Branko 

Zemljišče v naravi predstavlja staro kolovozno 
pot 

Zamenjava zemljišča 
parc.št.532/2 k.o.Zlogona 
Gora za parc.št.100 

 
400m2 

Zlogona vas Zemljišče parc.št. 532/2 v naravi predstavlja staro 
kolovozno pot, parc.št.100 pa je dejansko cesta 

Zamenjava zemljišča 
Vodovnik Gregor 
parc.št.3021,3022 
k.o.Oplotnica 

500m2 Gorica Zemljišče v naravi predstavlja staro kolovozno 
pot 

Zamenjava zemljišča 
Javernik Zdravko 
parc.št.2791 za parc.št 2980 
k.o. Oplotnica 

100 m2 Čadram Zemljišče v naravi predstavlja staro kolovozno 
pot 

 


