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Predlog  za dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje 
za leto 2021 

 

I. Pravna podlaga za sprejem:  

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) v 27. členu določa, da svet samoupravne lokalne 
skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev 
stvarnega premoženj, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni 
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

II. Razlog za dopolnitve: 

Ker je podan predlog za sprejem Odloka o  spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2021- Rebalans II,  ki obsega spremembo sredstev na postavki 16030 nakup stavbnih 
zemljišč, na postavki 11024- ureditev vaškega trga na Čatežu in 19011 -Investicije in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, ki se vse nanašajo na nakupe nepremičnega 
premoženja,  je potrebno dopolniti tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trebnje za leto 2021 v delu, ki se nanaša na pridobivanje zemljišč - to je načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Trebnje za leto 2021. 

 

III. Ocena finančnih  in drugih posledic: 

 

Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  Občine Trebnje za leto 2021 imajo 

finančne posledice, saj se sredstva na postavki nakup stavbnih zemljišč 16030 od planiranih 

864.670,00 EUR povečujejo na 1.092.190,00, prav tako se na postavki 11024 povečujejo 

sredstva za nakup zgradb in prostorov v višini 130.000,00 EUR, povečujejo se tudi sredstva 

na postavki 19011 za nakup zemljišč od planiranih 60.000,00 EUR na 136.860,00 EUR. 
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IV. DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 

 
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 
175/20) je Občinski svet Občine Trebnje na  ____    redni seji    dne  _____    sprejel 
 

DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 
 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021, ki je bil sprejet na 15. redni seji OS  10. 3. 2021 in usklajen na 16. 
redni seji dne 16. 6. 2021, se dopolni v I. točki tako, da se po novem glasi:  
 
» 
 

I.  NAČRT  P R I D O B I V A N J A  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 

Bodoči lastnik: Občina Trebnje 

ZAP. 

ŠT. 

UPRAVLJAVEC VRSTA 

NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 

LOKALNA 

SKUPNOST 

OKVIRNA 

POVRŠINA 

 v m2 

PREDVIDENA 

SREDSTVA 

 

1.  

Občina 

Trebnje/fizične ali 

pravne osebe 

Zemljišča, ki so 

deli 

kategoriziranih ali 

nekategor.    cest 

ali poti ali del 

pločnikov 

 

Občina Trebnje 

 

50 00 90.000 Ureditev neurejenega statusa grajeno 

javno dobro-ceste in pločniki 

NRP OB 130-09-0062 

p.p. 16030 

2.  

Občina 

Trebnje/fizične ali 

pravne osebe 

Zemljišče  

oz. zemljišče z 

objektom (v 

primeru, da je 

komunalna 

infrastruktura že 

zgrajena) 

Občina Trebnje 

20 00 55.000 Odkup zemljišč zaradi ureditve 

komunalne infrastrukture-splošno 

NRP OB130-15-0022 

p.p. 16030 
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3.  

Pravne osebe Zemljišče 

Občina Trebnje 

1 05 74 604.000 Odkupi v Industrijski coni 

NRP OB130-17-0029 

p.p.16030 

predvidoma parcele ob JP Trebnje-Vina 

gorica-TAP, parcele 813/3, 812/6, 818/3 

ter 764/2, vse k.o. Češnjevek  

4.  

Občina 

Trebnje/fizične 

osebe 

Zemljišče 

Občina Trebnje 

1 20 00 25.000 Odkup zemljišč za  novozgrajeno gozdno 

cesto »Velika Loka-Mlačine« 

NRP OB130-19-0014 

p.p. 16030 

5.  

Fizične osebe Zemljišče  

Občina Trebnje 

27 54 60.000 Nakup zemljišča-urejanje infrastrukture 

Cviblje 

NRP OB130-21-0013 

p.p. 16030 

 

6.  

Fizične osebe Zemljišče/zemljišč

e z objektom 

Občina Trebnje 

12 00 35.000 Nakup zemljišč-urejanje bivalnih razmer  

za Rome 

NRP OB130-09-0085 

p.p.20018 

predvidoma parceli 865/15 in 865/16, obe 

k.o. Ševnica 

7.  

Občina 

Trebnje/fizična 

oseba 

Zemljišče/zemljišč

e z objektom 

Občina Trebnje 

3 23 39 218.430 Odkup objekta z zemljiščem za ureditev 

prostora za potrebe varstva starejših 

občanov 

NRP OB130-20-0005 

p.p. 20036 

Predvidoma sol. del na  objektu in 

pripadajočih zemljiščih Odrga ter sklop 

nepremičnin v k.o. Ševnica     

8.  

Fizične osebe Zemljišče 

Občina Trebnje 

1 09 88 330.000 Odkup zemljišč-vrtec Veliki Gaber  

NRP OB130-17-0028 

p.p.19004 

predvidoma parcele 703/9, 703/8, 703/11, 

577/17, 577/20, 577/21, 577/23, 577/18, 
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577/19, 577/15, 577/10, 577/9, 577/16, 

577/12 in 577/11, vse k.o. 1427 Veliki 

Gaber. 

9.  

Fizične osebe Zemljišče 

Občina Trebnje 

1 88 21 60.000 Nakup zemljišč za potrebe šolstva 

NRP OB130-15-0016 

p.p.19011 

Predvidoma parceli 628/1 k.o. Češnjevek 

in 1412 k.o. Lukovek 

10.  

Pravna oseba Objekt s 

pripadajočim 

zemljiščem 

Občina Trebnje 

18 91 113.000 Nakup zemljišč Ureditev mestnega 

jedra Trebnje 

NRP OB130-16-0014 

p.p. 16030 

Nakup  solastniškega deleža (do 

374/1000) na objektu in pripadajočem 

zemljišču: parcela 231/2 k.o. 1422 

Trebnje, Baragov trg 3 

11.  

Fizična oseba Zemljišče 

Občina Trebnje 

31 73 95.190 Odkup zemljišč-OPPN trg-ind. cona 

NRP OB130-21-0031 

p.p. 16030 

Predvidoma del  parcele 824 k.o. 1422 

Trebnje  v površini 1689 m2  in del parcele 

823  k.o. 1422 Trebnje v izmeri  1484 m2 . 

12.  

Fizične ali pravne 

osebe 

Zemljišče 

Občina Trebnje 

- 50.000 Odkup zemljišč-predkupna pravica 

NRP OB130-21-0032 

p.p. 16030 

 

13.  

Fizična oseba Objekt s 

pripadajočim 

zemljiščem 
 

863 130.000 Nakup objekta in pripadajočih zemljišč-
Ureditev vaškega trga na Čatežu 
NRP OB130-21-0033  
p. p. 11024  
Nakup parcele št.  737/11, 737/12, 737/13, 
687/6 in 687/7, vse k.o. Čatež. 
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14.  

Pravna oseba Zemljišče 

Občina Trebnje 

700 76.860 Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber 

NRP OB130-21-0024 

p.p. 19011 

Odkup dela parcele 575/1 in del 575/19, 

obe k.o. Veliki Gaber, skupaj v površini 

700 m2. 

15.     SKUPAJ 1.942.480  

Rdeče-novo rebelans 2021 II 

V letu 2021 se predvideva: 

16030 nakup stavbnih zemljišč       v višini             1.092.190  EUR 

19011 nakup zemljišč za potrebe šolstva     v višini    136.860  EUR 

19004 nakup zemljišč za potrebe predšolske vzgoje     v višini    330 000  EUR 

20036 nakup objekta in zemljišč za potrebe varstva starejših občanov v višini    218.430  EUR 

20018 nakup objektov in zemljišč bivalne razmere Romi   v višini      35 000  EUR 

11024 nakup drugih zgradb in prostorov     v višini    130.000   EUR 

            skupaj:             1.942.480  EUR  

                  » 

  
Ostala vsebina Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 ostaja nespremenjena. 

Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 stopijo v veljavo z dnem uveljavitve Odloka o 
spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-Rebalans II. 

 

Župan  Občine Trebnje 
                                                                                                               Alojzij Kastelic 
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V. Obrazložitev dopolnitev: 

 

16030 Nakup stavbnih zemljišč 

 

Sredstva za nakup stavbnih zemljišč se od planiranih 864.670,00 EUR povečujejo na 
1.092.190,00, kar znaša 126,31% glede na prvotni plan.  Spremembe se nanašajo na 
naslednje projekte: 

NRP OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest  
Povečujejo se sredstva za odkupe zemljišč, ki so del cest za 20.000,00 EUR, tako da skupna 
višina predlaganih sredstev znaša 90.000,00 EUR. Zaradi pospešenih odmer cest  se  je 
posledično povečano število zahtevkov za odkupe zemljišč, kjer potekajo občinske ceste, zato 
je  potrebno zagotoviti dodatna sredstva.  
Iz projekta je izločen nakup dela parcele 824 k.o. Trebnje (v višini 50.670,00 EUR), ki je bil s  
Sklepom o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov 
št. 410-161/2020-77 z dne 19. 5. 2021, ki je bil sprejet na 23. dopisni seji OS dne 19. 5. 2012,  
umeščen v ta projekt, sedaj pa se ta sredstva zagotavljajo v sklopu NRP OB 130-21-0031. 
 
NRP OB130-16-0014 Ureditev mestnega jedra Trebnje 
Projekt se umešča v  Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 zaradi nakupa 
deleža Župnije Trebnje (do 374/1000) na objektu in pripadajočem zemljišču: parcela 231/2 k.o. 
1422 Trebnje, Baragov trg 3. Sredstva se planirajo v višini 113.000,00 EUR v skladu s 
pridobljenim cenilnim poročilom. Po izvedenem nakupu bo tako Občina Trebnje postala 
lastnica objekta in pripadajočega zemljišča do celote. 
 
NRP OB130-21-0031 Odkup zemljišč-OPPN trg-ind. cona 
Gre za nov projekt, ki se umešča v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021. 
Namen in cilj projekta je odkup zemljišč, ki so zajeta v območje urejanja v skladu z Občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1.faza) (Uradni list RS, 
14/18) in so namenjena za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ali za gradnjo drugih 
objektov lokalnega ali državnega pomena. Znotraj tega projekta se umešča nakup dela parcele 
824 k.o. 1422 Trebnje  v površini 1689 m2 (ki je bil do sedaj umeščen v NRP OB130-09-0062) 
in nakup dela parcele 823 k.o. 1422 Trebnje v izmeri  1484 m2 v skladu s sklenjeno 
predpogodbo. Sredstva se planirajo v višini 95.190,00 EUR. 
 

NRP OB130-21-0032 Odkup zemljišč-predkupna pravica 

Gre za nov projekt, ki se umešča v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021. 

Namen in cilj projekta je odkup zemljišč,  za katera prejmemo ponudbo glede uveljavljanja 

predkupne pravice ali za zemljišča,  za katera poteka prodaja preko oglasne deske Upravne 

enote in so strateškega pomena glede na lokacijo - so v neposredni bližini naselij ali 

gospodarske javne infrastrukture in predstavljajo razvojni potencial. Konkretna izvedba 

nakupov je odvisna od ponudb s strani lastnikov, ki ji ni moč v naprej predvideti, prav tako je 

potrebna predhodna odobritev s strani Upravne enote. Sredstva se planirajo v višini 50.000,00 

EUR. V letu 2021 so trenutno teku postopki glede parcele št.  1008/10 k.o. Medvedje selo, 

parcele št. 838/6 k.o. Ševnica in parcele št. 854/5 k.o. Zagorica. 
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11024 Ureditev vaškega trga na Čatežu 
Zagotavljajo se sredstva za nakup zgradb in prostorov zaradi ureditve objekta skupnega 
pomena na naslovu Čatež 18. Občina Trebnje je v letu 2017 odkupila  prostore nekdanjega 
kulturnega doma. Le-ta  je potreben obnove, predhodno pa je treba urediti problem parcelnih 
mej, ki niso skladne s pripadajočimi objekti. Glede na navedeno je bil z lastnikom dosežen 
dogovor, da se odkupijo vse nepremičnine v celoti, ki obsegajo parcele št.  737/11, 737/12, 
737/13, 687/6 in 687/7, vse k.o. Čatež. S tem nakupom se tako zagotovi rešitev prepletenosti 
lastniških mej, prav tako bi se zaokrožili objekti v center t.i. družbenih dejavnosti, saj bi se v 
objektu dodatno uredil prostor za potrebe športa, možno pa bi bilo tudi umestiti eno oddelčni 
vrtec. 

Sredstva se zagotovijo  v sklopu projekta,  ki se na novo umešča v Načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja za leto 2021: NRP OB130-21-0033 v višini 130.000,00 EUR.  Od 
teh sredstev zagotovi Občina Trebnje 70.000,00 EUR,  KS Čatež  pa 60.000,00 EUR iz p.p 
911001 (10.000 iz lastnih virov in 50.000 z donacijo Tem Čatež d.o.o.),  

 
19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 

 
Sredstva za nakup zemljišč se od planiranih 60.000,00 EUR povečujejo na 136.860,00 EUR, 
kar znaša 228,10% glede na prvotni plan.  Spremembe se nanašajo na naslednji projekt, ki se 
na novo umešča v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja: 

NRP OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber 

V sklopu projekta se dodatno zagotovijo sredstva v višini 76.860,00 EUR za odkup dela 

parcele 575/1 in del 575/19, obe k.o. Veliki Gaber, skupaj v površini 700 m2, od KZ Trebnje-

Krka z.o.o. 

 

Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 so 

usklajene z Odlokom spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021-Rebalans 

II in usklajene z Načrti razvojnih programov. 

 


