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DOPOLNILNI SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA/PRIDOBIVANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE  VOJNIK ZA LETO 2022 in 
IZVZEMI IZ SPLOŠNE RABE  

 
Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2022 in izvzemi iz splošne rabe 
 
Odbor za finance in občinsko premoženje je obravnaval predloge razpolaganja/pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2022 in izvzeme iz splošne rabe, kot je 
navedeno v prilogi. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1.Občinski svet Občine Vojnik na 24. seji dne 8.9.2022 sprejme Dopolnilni sklep o 
letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2022. 
 
2.Občinski svet Občine Vojnik, na 24. seji, dne 8.9.2022 izvzame iz družbene lastnine v 
splošni rabi zemljišča s parcelami, navedenimi v prilogi in predlaga vknjižbo 
lastninske pravice na Občino Vojnik.  
 
 
Pripravila:         
Tanja Golec Prevoršek                 Branko Petre 
                                                                                        Župan Občine Vojnik 
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Parc. št. OV, ki je 
predmet 
razpolaganja 

Površina 
parcele 

[m2] Namen (prodaja,/menjava za…..) Ime sopogodbenika/ov 

 
potreben 
izvzem iz 
splošne 

rabe 
DA/NE 

Ime ceste oz. drugega 
objekta 

opombe 
(pridobljena soglasja 

mejašev, izjava KS, itd.) 

1. 

del parcele 323/1  
k. o. HOMEC 
 

adekvatna 
površini, 
ki jo dobi 
občina 

 

 
Menjava za parcelo 214/4 in dele parcel 211/5 
in 213, k.o. Strmec pri Vojniku, ki so deli ceste 
Vizore Landek Vine 
 

Cehner Ana, Kerner 
Ljudnila 

 

NE 

  

2. 602/33, k.o. Loka  
Menjava za parcelo št. 745/3, k.o. Verpete (ob 
objektu Verpete  1b) 

Žurej Peter, Nataša 
 

NE 
  

3. 

955/1 NOVAKE (v 
splos. rabi) 
 
 1781 

Menjava za parc. Št 517/8 (535m2) 520/2 
(1545m2), 522/3 (43m2), ki so del 
nekategorizirane ceste Socka 8 –Straža 10 

Gorečan Miro, 
Jasminka 
 
 

DA 

 
 
 

4. 

1527/14, 1512/6 
k.o. VIŠNJA VAS (v 
spl. rabi) 
 

718 
 

Menjava za cestne parcele št. 1484/4, 1484/8 
in 1500 Viš. VAS, skupaj 828m2, ki so del 
lokalne ceste Pristava-Ivenca 

Lipovšek Darja, 
Miroslav 
 

DA 

  

 

5.  
546/3, 59/5, k.o. 
Socka 220 

Menjava za parcelo št. 80/2 k.o. Socka 
(155m2), ki je del kategor. ceste Trnovlje-Socka   

Močenik Olga, 
Primož, Lucijan 

NE 
 

 

6. 
1374/5, ko. Verpete 
(v spl. Rabi) 324 

Menjava za parcele št. 1202/3, 1202/4, 
1200/2 in 1199/5, k.o. Verpete, skupaj 540m2, 
ki so del nekategorizranega dela ceste Kmeija 
Čretnik do Oprčkal Založnik Viljem 

DA 

 

 

7.   

Stranka predlaga odkup njenih parcel št. 795/2 
in 796/2, k.o. Male Dole. Parcele so nastale na 
podlagi parcelacije parcele 795, odmerjene so 
bile po površini, kolikor je občina posegla na 
njeno parcel s sanacijo plazu oz. postavitvijo 
škarpe.  

Gojšnik Silvester, 
Ferjen Rozalija 

NE 

Odkup zaradi posegov v 
zemljišče zaradi 
sanacije plazu 
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8. 

1389/25, 1389/28 
1389/27, 1389/29 
1389/36, 1387/14 
(vse v lasti OV) ter 
1389/22 (v splošn. 
rabi), vse k.o. 
Šmiklavž, skupno 
978m2  

Menjava za parc. št. 439/2, 441/2, 441/3, 
417/2, 1332/2,n418/2, 414/2, 411/2, 1332/4, 
411/5 in 985/2, vse k.o. 1072 šMIKLAVŽ ( 
skupaj 1139m2), ki so del ceste Razgor-Kerš-
Ranč Kaja in Grom Mastnak Jurij 

DA 
(samo 
1389/22) 

 

 

9.   

S stranko dogovorjen odkup njenih parcel št. 
71/4, 71/5, 431/4 in 444/1, k.o. Strmec Pri 
Vojniku, skupno 182m2 po ceni 7EUR/m2. 
Parcele predstavljajo dele zgrajenega mostu 
čez Hudinjo. Prekoršek Simon 

NE 

Most čez Hudinjo v 
Višnji vasi 

K temu smo se zavezali s 
pogodbo o ustanovitvi 

služnosti z dne 5.5.2021 

10. 
442/54, k.o. Vojnik 
okolica 45 

Stranke želijo odkupiti parcelo 442/54, k.o. 
Vojnik okolica, ki v naravi predstavlja brežino 
ob cesti Talcev-Petelinjek in meji na njihovo 
parcelo, kjer je objekt cesta Talcev 23. Šelih Irena, Andrej 

NE 

Brežina ob cesti Talcev-
Petelinjek 

 

11. 
417/4 in 416/3, k.o. 
Vojnik okolica 500 

Stranke želijo odkupiti parceli 417/4 in 416/3, 
k.o. Vojnik okolica, v lasti OV ki v naravi 
predstavlja travnik in meji na njihovo parcelo 
oz. objekt Cesta Talcev 25. 

Gosnik Stanka, Bincel 
Valter 

NE 

 

 

12. 
1140/58, k.o. Loka (v 
splošni rabi)  

Stranke želijo odkupiti dele parcele 1140/58, 
k.o. Loka (v splošni rabi), ki je v naravi 
opuščena pot in vseokoli meji na njihove 
parcele. Parcelo je potrebno še odmeriti in 
urediti izvzem iz splošne rabe. 

Grušovnik Jože, 
Mihaela 
Klavdija Kračun, 
Matic Kovče 

DA 

 

 

13. 
Del parcele 882/2, 
k.o. Strmec    

Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 
835/18 in 835/17, k. o. Lemberg,  ki so del 
kategor. ceste Nova Cerkev-Hrenova 
(Podgoršek) za del občinske parcele št. 882/2, 
k.o. Strmec, v delu, kjer predstavlja travnik oz. 
dvorišče pred njegovo hišo NC 21a. Parcele je 
še porebno odmeriti 

Vranc Alojzij 
 

NE 
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14.  
Del parcele 1036/4, 
k.o. Lemberg  

Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 803, 
804/1,0804/2 in 843/1, k.o. Lemberg  k. o. 
Lemberg,  ki so del kategor. ceste Nova Cerkev-
Hrenova (Podgoršek) za del občinske parcele 
št. 1036/4, k.o. Lemberg, v delu, kjer 
predstavlja travnik oz. dvorišče pred njegovo 
hišo NC 20. Parcele je še porebno odmeriti Kadilnik Jožef 

NE 

 

 

15.  

634/3, 614/4 in 
634/6, k.o. Vojnik 
okolica, skupaj 1.238 
m2 (v splošni rabi)  

Stranka predlaga menjavo svojih parcel  
494/5, 494/6, 494/9, 494/9, 494/12, 498/2, 
507/2 in 507/4, vse k.o. Vojnik okolica, 
skupno 1.453 m2, ki so del kategor. ceste 
Pristava-DObrotin, za parcele  634/3, 614/4 in 
634/6, k.o. Vojnik okolica, skupaj 1.238 m2, ki 
so v splošni rabi (opuščena pot)  in mejijo na 
njene parcele. Rošer Aleksandra 

DA 

 

 

16.  
451/22, k. o. Vojnik 
okolica  

Stranka predlaga menjavo svoje parcele št. 
451/25, k.o. Vojnik okolica (62m2), ki je del 
kategor. Ceste Talcev za občinsko parcelo 
451/22 (57m2), ki meji na njeno parcelo Kidess Wadie 

NE 

 

 

17. 

Del parcele 814/5, k. 
o. Čreškova (v spl 
rabi)  

Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 
623/3, 621/2, 624/1 in 701, k.o. Čreškova, ki 
so del ceste Socka-Velika Raven (Brodej), za 
Del parcele 814/5, k. o. Čreškova, kjer meji na 
njegove parcele. Parcele je potrebno še 
odmeriti. Močenik Marjan 

DA 

 

 

18. 
Del parcele št. 528/2, 
k.o. Dol (V SPL. RABI)  

Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 
856, 60/2 in 32/4, k.o. Dol (skupno 272m2), ki 
predstavljajo del kategor. ceste Selčan-Jakop 
(Jesenica), za  Del parcele št. 528/2, k.o. Dol, 
kjer meji na njegove parcele Mirnik Edi 

DA 

 

 

19. 
1759/4, 1759/5, k. o. 
Male dole (v spl. rabi)   

Stranke predlagajo menjavo svoje parcel št. 
675/6, k.o. MALE DOLE, ki je del kategor. 
ceste Male Dole-Jankova-Dolgo rebro, za 

Marič teka. Brajer 
Marija, Druks 
Rozalija 

DA 
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parcele št. 1759/4, 1759/5, k.o. Male dole, ki 
mejijo na njihove parcele 

20. 
712/10, 712/11, k. o. 
Čreškova   

Stranka predlaga menjavo svoje parcele št. 
712/7, k.o. Čreškova (248m2) za občinski 
parceli št. 712/10 in 712/11, k.o. Čreškova 
(skupaj 248m2) Bent Excellent d. o. o.  

NE 

Igrišče Socka 

 

21.   

Stranka je podala vlogo za odpis ceste, ki 
poteka po parcelah 568,0571, 566/1, 567,0565, 
517 in 514/5, vse k. o. Lemberg , ki so v zasebni 
lasti in so jih lastniki pripravljeni prenesti na 
Občino Vojnik. Stranka navaja, da je na cesto 
vezanih 5 hiš oz. gospodinjstev Jezernik Franc 

 

 

 

22. 1033/2 k.o. Vojnik trg  
Izvzem iz splošne rabe, vknjižba na Občino 
Vojnik  

 
 

 

23. 
Parc.št. 1038/4 k.o. 
Lemberg  

Izvzem iz splošne rabe, vknjižba na Občino 
Vojnik, menjava za parc.št. del 347/6, 347/7, 
k.o. Lemberg PGD Lemberg 

 

 
 

 
 
1. Stranka predlaga menjavo za parcelo 214/4 in dele parcel 211/5 in 213, k.o. Strmec pri Vojniku, ki so del kategor. ceste Vizore-Landek-Vine za 
del parcele 323/1, k.o. Homec (last OV) ki je v naravi travnik. Parcele je potrebno še odmeriti, da bo zamenjana enaka površina.  
 
2. Stranka predlaga menjavo svoje parcele št. 745/3, k.o. Verpete za občinsko parcelo št. 602/33, k.o. Loka, ki leži ob objektu Verpete 1b, ki je v 
lasti Občine Vojnik.  
 
3. Stranke predlagajo menjavo svojih parcel št 517/8 (535m2) 520/2 (1545m2), 522/3 (43m2),k.o. Novake ki so del nekategorizirane ceste 
Socka 8 –Straža 10 za parc. št. 955/12, k.o. Novake, ki je v splošni rabi, v naravi travnik in meji na strankine parcele. 
 
4. Stranka predlaga menjavo parcel št. 1484/4, 1484/8 in 1500, k.o.  Viš. VAS, skupaj 828m2, ki so del lokalne ceste Pristava-Ivenca za parcele 
1527/14, 1512/6, k.o. VIŠNJA VAS, ki so v spl. Rabi, v naravi opuščena pot in mejijo na parcele strank. 
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5. Stranka predlaga menjavo parcel št. 546/3, 59/5, k.o. Socka (v lasti Občine Vojnik) za njeno parcelo št. 80/2 k.o. Socka (155m2), ki je del 
kategor. ceste Trnovlje-Socka   
 
6. Stranka predlaga menjavo parcel št. 1202/3, 1202/4, 1200/2 in 1199/5, k.o. Verpete, skupaj 540m2, ki so predstavljajo nekategoriziran dela 
ceste Kmetija Čretnik do Oprčkal, za parc. Št. 1374/5, ko. Verpete (324 m2), ki je v splošni rabi, v naravi predstavlja dvorišče oz. travnik in meji 
na njene parcele. 
 
7. Stranka predlaga odkup njenih parcel zaradi posega v njeno zemljišče zaradi sanacije plazu. Gre za parcele št. 795/2 in 796/2, k.o. Male 
Dole,ki so nastale na podlagi parcelacije parcele 795, odmerjene so bile po površini, kolikor je občina posegla na njeno parcel s sanacijo plazu 
oz. postavitvijo škarpe. 
 
8. Stranka predlaga menjavo parc. št. 439/2, 441/2, 441/3, 417/2, 1332/2,418/2, 414/2, 411/2, 1332/4, 411/5 in 985/2, vse k.o. ŠMIKLAVŽ 
(skupaj 1139m2), ki so del ceste Razgor-Kerš-Ranč Kaja in Grom, za parcele št. 1389/25, 1389/28 1389/27, 1389/29 1389/36, 1387/14 (vse v 
lasti OV) ter 1389/22 (v splošn. rabi), vse k.o. Šmiklavž, skupno 978m2. Pri parceli 1389/22 je potreben še izvzem statusa splošne rabe, ostalim 
je status že odvzet. 
 
9. S stranko dogovorjen odkup njenih parcel št. 71/4, 71/5, 431/4 in 444/1, k.o. Strmec Pri Vojniku, skupno 182m2 po ceni 7EUR/m2. Parcele 
predstavljajo dele zgrajenega mostu čez Hudinjo. 
 
10. Stranke želijo odkupiti parcelo št. 442/54, k.o. Vojnik okolica, 45m2, ki v naravi predstavlja brežino ob cesti Talcev-Petelinjek in meji na 
njihovo parcelo, kjer je objekt cesta Talcev 23. Del je odmerjen od prejšnje parcele 442/25, odločba GURS še ni pravnomočna. 
 
11. Stranke želijo odkupiti parceli 417/4 in 416/3, k.o. Vojnik okolica, v lasti OV ki v naravi predstavlja travnik in meji na njihovo parcelo oz. 
objekt Cesta Talcev 25. 
 
12. Stranke želijo odkupiti dele parcele 1140/58, k.o. Loka (v splošni rabi), ki je v naravi opuščena pot in vseokoli meji na njihove parcele. 
Parcelo je potrebno še odmeriti in urediti izvzem iz splošne rabe. 
 
13. Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 835/18 in 835/17, k. o. Lemberg,  ki so del kategor. ceste Nova Cerkev-Hrenova (Podgoršek) za 
del občinske parcele št. 882/2, k.o. Strmec, v delu, kjer predstavlja travnik oz. dvorišče pred njegovo hišo NC 21a. Parcele je še potrebno 
odmeriti 
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14. Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 803, 804/1,0804/2 in 843/1, k.o. Lemberg,  ki so del kategor. ceste Nova Cerkev-Hrenova 
(Podgoršek) za del občinske parcele št. 1036/4, k.o. Lemberg, v delu, kjer predstavlja travnik oz. dvorišče pred njegovo hišo NC 20. Parcele je še 
potrebno odmeriti 
 
15. Stranka predlaga menjavo svojih parcel  494/5, 494/6, 494/9, 494/9, 494/12, 498/2, 507/2 in 507/4, vse k.o. Vojnik okolica, skupno 1.453 
m2, ki so del kategor. ceste Pristava-Dobrotin, za parcele  634/3, 614/4 in 634/6, k.o. Vojnik okolica, skupaj 1.238 m2, ki so v splošni rabi 
(opuščena pot)  in mejijo na njene parcele. 
 
16. Stranka predlaga menjavo svoje parcele št. 451/25, k.o. Vojnik okolica (62m2), ki je del kategor. Ceste Talcev za občinsko parcelo 451/22 
(57m2), ki meji na njeno parcelo 
 
17. Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 623/3, 621/2, 624/1 in 701, k.o. Čreškova, ki so del ceste Socka-Velika Raven (Brodej), za Del 
parcele 814/5, k. o. Čreškova, kjer meji na njegove parcele. Parcele je potrebno še odmeriti. 
 
18. Stranka predlaga menjavo svojih parcel št. 856, 60/2 in 32/4, k.o. Dol (skupno 272m2), ki predstavljajo del kategor. ceste Selčan-Jakop 
(Jesenica), za  Del parcele št. 528/2, k.o. Dol, kjer meji na njegove parcele 
 
19. Stranke predlagajo menjavo svoje parcel št. 675/6, k.o. MALE DOLE, ki je del kategor. ceste Male Dole-Jankova-Dolgo rebro, za parcele št. 
1759/4, 1759/5, k.o. Male dole, ki mejijo na njihove parcele 
 
20. Stranka predlaga menjavo svoje parcele št. 712/7, k.o. Čreškova (248m2) za občinski parceli št. 712/10 in 712/11, k.o. Čreškova (skupaj 
248m2) 
 
21  Stranka je podala vlogo za odpis ceste, ki poteka po parcelah 568,0571, 566/1, 567,0565, 517 in 514/5, vse k. o. Lemberg , ki so v zasebni lasti in so jih 
lastniki pripravljeni prenesti na Občino Vojnik. Stranka navaja, da je na cesto vezanih 5 hiš oz. gospodinjstev 
 
22. Parcelna št. 1033/2 k.o. Vojnik trg je v naravi pot do več stanovanjskih hiš, predlagamo izvzem iz splošne rabe in vknjižbo na Občino Vojnik 
 
23. PGD Lemberg je podalo vlogo za izvzem iz splošne rabe za parc.št. 1038/4 in menjavo le-te za del parc.št. 347/6, 347/7, vse k.o. Lemberg 
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IGRIŠČE FRANKOLOVO-MENJAVA PARCEL 
 
Občina Vojnik  je leta 2017 odkupila zemljišče od Župnije Frankolovo za potrebe gradnje 
igrišča. Iz tehničnega poročila predvidene gradnje, ki ga je izdelal RC Plan d.o.o. izhaja, da 
je, zaradi spremembe predvidene gradnje,  potrebno odkupiti še 115m2 zemljišča. Po 
razgovorih s patrom Cestnikom je bil izoblikovan predlog , da se od parc.št. 496/6 k.o. Loka, 
last Župnije Frankolovo  odmeri 115m2 in se jih zamenja za del parc.št. 481/3 in del parc.št. 
485/1 k.o. Loka, ki so v lasti občine (priloga skica). S tem bi poravnali meje glede na 
dejansko rabo.  
 
 
NAKUP DELA PARCELE 630/12 K.O. STRMEC PRI VOJNIKU 
Občina je zainteresirana za nakup dela parc.št. 630/12 k.o. Strmec pri Vojniku. Parcela je 
velika 762m2, stavbno zemljišče. Za nakup dela parcele je zainteresiran mejaš (cca. 60 do 
80m2 ob meji), preostanek bi lastnica prodala občini. Občina bi na tej površini uredila 
parkirna mesta, podzemno zbiranje odpadkov,..Cena je 36 EUR/m2, 2% davek plača kupec.   
 
 
 
Pripravila:         
Tanja Golec Prevoršek                 Branko Petre 
                                                                                        Župan Občine Vojnik 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































































