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PROGRAM GOSPODARJENJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ŠUS 
 
 

UVODNA STALIŠČA 
 

Športna unija Slovenije (v nadaljevanju: ŠUS) ima po dostopnih evidencah Geodetske uprave 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS), računovodskih knjigah ŠUS in Zemljiške knjige v 
polni ali delni lasti 17 zaokroženih sklopov nepremičnin (zemljišč in zgradb), ki so 
evidentirane v internem registru nepremičnin ŠUS, vzpostavljenem v letu 2014. Interni register 
nepremičnin ŠUS je temelj za nadgradnjo programa gospodarjenja z nepremičnim 
premoženjem ŠUS (PGNP) oziroma nepremičninami, na osnovi katerega se izvajajo vse 
aktivnosti v zvezi z le tem. Za učinkovito implementacijo programa gospodarjenja z 
nepremičnim premoženjem ŠUS je potrebno upoštevati dejstvo, da nepremičnine, ki niso v 
lastnem ali drugem rentabilnem upravljanju, predstavljajo finančno breme z naslova tekočega 
in investicijskega vzdrževanja, davkov in drugih zakonsko določenih finančnih obremenitev. 

 
 

Potrebno je upoštevati dejstvo, da je Športna unija Slovenije na skupščini leta 1993 
preimenovala iz Partizan Slovenije - zveza za telesno vzgojo. Le ta je nepremičnine prejela z 
odlokom in prenosom premoženja Fizkulturne zveze leta 1953. Športni objekti so bili zgrajeni s 
prostovoljnim delom članov sokolskih društev in društev TVD Partizan ter s samoprispevki 
lokalnih skupnosti in donacijami. V preteklih desetletjih pa vse do danes so nekatere 
nepremičnine v upravljanju lokalnih društev (pravnih naslednikov društev TVD Partizan), 
Športna unija Slovenije pa do leta 2012 za tekoče in investicijsko vzdrževanje teh nepremičnin ni 
vlagala veliko sredstev. Izjemo v letu 2012 z zaključkom prenovitvenih del v letu 2013 
predstavlja investicija v prenovo Športne hiše na Vodnikovi 155, s katero sedaj upravlja Športna 
unija Slovenije. 

 
 

Fond nepremičnega premoženja Športne unije Slovenije 
 

Nepremično premoženje oz. društveni sklad v ožjem smislu (opredmetena osnovna sredstva), 
pridobljeno kot navedeno v uvodnih stališčih, ima različne oblike (zgradbe, igrišča, športne 
površine v naravi, gozdovi, parkirišča …) in posledično zahteva različne načine upravljanja.  
 
Generalno lahko društveni sklad v ožjem smislu glede na lastniško strukturo in način 
upravljanja razdelimo v štiri skupine: 
 
Skupina 1: Športni objekti in športna igrišča v delni oziroma polni lasti organizacije, s katerimi 

upravljajo društva - članice organizacije.  
V tem sklopu se nahajajo 3 športni objekti (Ilirska Bistrica IRN4, Trbovlje IRN46 in 
Zagorje ob Savi IRN49) in so v 100% oz 20% lasti Športne unije Slovenije 
 

Za to skupino je značilno, da so dolgoletni (ne)pogodbeni upravljalci objektov društva, z 
omejitvijo upravljanja zgolj na tekoče vzdrževanje (v primeru 100% lastniškega deleža Športne 
unije Slovenije). 
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Skupina 2: Športni objekti in športna igrišča v delni oz. celotni lasti organizacije, s katerimi 
upravljajo občine. V tem sklopu se nahajajo 3 enote (Radovljica-Ljubno IRN34, 
Slovenska Bistrica – Spodnja Polskava IRN42 in Slovenska Bistrica - Laporje IRN44).  

 

Za to skupino je značilno, da so društva prenesla lastništvo (objektov) na občine zaradi 
investicijskih sredstev, ki so jih v tem primeru občine lahko vlagale v objekte – tekoče in 
investicijsko vzdrževanje. Problem a Športno unijo Slovenije nastaja v primeru mešanega 
lastništva (občine večinski lastniki), ker se z dodatnimi investicijami lastniški delež Športne 
unije Slovenije zmanjšuje. 

 
 

Skupina 3: Stavbe (gostinski prostor, dvorana za prireditve, zapuščeni športni dvorani), 
travniki, njive, ceste, sadovnjak, zelenica v polni lasti organizacije, s katerimi ŠUS ne 
upravlja. V tem sklopu se nahaja 7 enot (Krško-Podbočje IRN11, Laško-Rimske 
toplice IRN12, Lenart v Slovenskih goricah IRN13, Ljubljana – Vižmarje IRN22, 
Mengeš IRN26, Selnica ob Dravi IRN36, Slovenska Bistrica – Oplotnica IRN43). 

 

Za to skupino je značilno, da se s temi nepremičninami ne gospodari in upravlja. Nekateri objekti 
so v zelo slabem stanju ali celo v fazi propadanja (Oplotnica). 
 
 
Skupina 4: Športni objekti in zemljišča, ki v strategiji upravljanja predvidevajo dolgoročno 

lastništvo in vir financiranja nepremičnega premoženja organizacije, so obravnavani 
kot objekti strateškega pomena za Športno unijo Slovenije. V ta sklop sodijo: 
- Dovje IRN9 in Kranjska Gora IRN10, 
- Loke pri Mozirju IRN30- Gozdna šola, 
- Športna hiša Vodnikova 155 v Ljubljani IRN19. 
 

Cilj upravljanja oziroma gospodarjenja z enotami v tej skupini je zagotovitev dolgoročnega 
stabilnega tekočega in investicijskega vzdrževanja z lastnimi sredstvi oziroma s pogodbenimi 
partnerji. To pomeni, da bo organizacija večino investicijskega potenciala usmerila v zgoraj 
navedene entitete. 
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NAČELA IN IZHODIŠČA PROGRAMA GOSPODARJENJA 

 
Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS je oblikovan z namenom 
preglednega, jasnega in transparentnega vodenja fonda nepremičnin. 

 
Pravila ŠUS v 13. členu določajo »Zveza je dolžna preko svojih organov s premoženjem zveze 
ravnati kot dober gospodar, sredstva, ustvarjena s pridobitno dejavnostjo, pa nameniti za 
izvajanje osnovne nepridobitne dejavnosti, za razvoj in obnovo objektov za športno rekreativno 
dejavnost in v smislu gospodarjenja z objekti za ustanavljanje samostojnih poslovnih subjektov.«. 

 
Nadalje, 12. člen Pravil ŠUS določa pridobitne dejavnosti, ki jih ŠUS lahko opravlja. Med temi je 
tudi »oddajanje lastnih nepremičnin v najem tretjim osebam in gospodarjenje z lastnimi 
nepremičninami (D35.119 Druga proizvodnja električne energije; L68.200 Oddajanje in 
obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin) «. 

 
Skupščina je kot najvišji organ ŠUS pristojna, da odloča o gospodarjenju z nepremičninami (26. 
člen Pravil ŠUS). 

 
Pri gospodarjenju z nepremičninami bodo upoštevana načela ravnanja z nepremičnim 
premoženjem na podoben način, kot ga ima država in lokalne skupnosti v Sloveniji: 
 

• Načelo gospodarnosti: postopke upravljanja in ravnanja z nepremičnin premoženjem 
se vodi učinkovito, s čim manjšimi oziroma ničnimi stroški in na podlagi metod, ki 
omogočajo najugodnejše rezultate za ŠUS. Nepremično premoženje ŠUS, ki ne služi 
funkciji športa in dejavnostim ŠUS, se lahko uvrsti v program prodaje, v kolikor se ne odda 
v najem, v upravljanje ali na drug ustrezen način zagotovi njegovo gospodarno rabo. V 
program prodaje se lahko uvrstijo tudi nepremičnine, ki služijo funkciji športa, pri 
katerih je ŠUS delni lastnik zaokrožene celote športnega kompleksa. Enako velja tudi za 
dotrajane in neuporabne športne objekte, katerih je ŠUS edini lastnik, pri čemer pa 
stroški rekonstrukcije oziroma obnove presegajo finančne zmogljivosti ŠUS. 

• Načelo odplačnosti: Nepremično premoženje ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen 
če razlogi in pogoji oziroma osnove izhajajo iz preteklosti in so uradno dokumentirane 
ter razen kadar gre za investicijsko vzdrževanje, ki nepremičnemu premoženju dvigne 
vrednost sorazmerno z vrednostjo lastniškega deleža. 

• Načelo enakega obravnavanja: ŠUS in upravljavci nepremičnega premoženja vodijo 
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki zagotavlja enakopravno 
obravnavanje vseh udeležencev v postopku.  

• Načelo preglednosti in transparentnosti: Upravljavec nepremičnega premoženja vodi 
vse postopke, povezane z upravljanjem in ravnanjem z premoženjem ŠUS, na način, da 
zagotavlja transparentnost in preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev 
oziroma gospodarjenja nepremičnin nasploh. 

• Načelo varnosti: Upravljavec nepremičnega premoženja zagotavlja ustrezno 
(premoženjsko in drugo) zavarovanje nepremičnine in odgovornosti iz upravljanja 
dejavnosti v le-teh. 
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VIZIJA in CILJI PROGRAMA GOSPODARJENJA 

 
Vizija programa gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS je ohraniti lastništvo na 
strateško pomembnem nepremičnem premoženju, ki služi funkciji športa in dejavnostim 
ŠUS, ga ustrezno vzdrževati in z njim upravljati bodisi v lastni režiji bodisi s partnerji. 

 
Cilji tega programa so: upravljati z nepremičnim premoženjem kot dober gospodar, ohranjati 
vrednost premoženja, hitro in z najmanjšimi stroški razpolagati z nepotrebnim premoženjem, 
predvsem pa z vzpostavljanjem pogojev za nemoteno rabo nepremičnega premoženja 
zagotoviti možnosti za delovanje njihovih uporabnikov, skladno s tem upravljati na učinkovit, 
dostopen in pregleden način. 

 
Osnova za učinkovito doseganje ciljev je Interni register nepremičnin (IRN), vzpostavljen v 
letu 2014, ki omogoča takojšen in razumljiv prikaz dejanskega stanja vsake posamezne 
nepremičnine, ki je zajeta z naslednjimi elementi: 

• podatki o nepremičnini (naziv, katastrska občina, parcelna številka, kvadratura, naslov 
objekta, zemljiškoknjižni izpisi, aero foto posnetek itd.), 

• lastniška in upravljavska struktura (lastniški delež ŠUS, podatki o solastnikih, 
najemnikih in upravljavcih, status pogodbenega odnosa itd.), 

• dejanska namembnost in namembnost iz občinskih prostorskih aktov (vrsta 

zemljišča, stanje objektov itd.), 
• finančni kazalci (vrednost po GURS, po knjigovodski izkazih in po cenitvah, ocena 

odstopanja od cene primerljivih objektov v neposredni bližini, stroški vzdrževanja, višina 
davkov itd.) in 

• pravne zadeve (odprte tožbe, spori in druge sodne zadeve itd.). 
 
V letu 2023 je načrtovana izvedba cenitev nepremičnin z namenom, da so v knjigovodskih 
listinah vrednosti nepremičnin izvedene po enotni metodologiji. 
 

FOND NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA IN PREDVIDENO GOSPODARJENJE 
 

Izzivi, s katerimi se bo soočala ŠUS v naslednjih letih: 
• zagotovitev finančnih sredstev za pokrivanje NUSZ in pričakovanega davka na 

nepremičnine na tistih nepremičninah, ki so v lasti ŠUS, 
• oddaja ali odprodaja nepremičnega premoženja, ki ne služi funkciji športa in 

dejavnostim ŠUS, 
• uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem – vračanje premoženja 

društvom v naravi, kjer je izkazana upravičenost na temelju pisnih in ustnih dokazil, 
• investicijsko vzdrževanje z objekti strateškega pomena za organizacijo. 

 
Strokovna služba Športne unije Slovenije skladno s sklepi Izvršnega odbora in Skupščine: 

• pripravlja poročila o pravnem in dejanskem stanju nepremičnin, 
• pripravlja predloge o razpolaganju, upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami,  
• realizira oziroma izvršuje potrjeni program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem. 

 
 
Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem se nanaša na oddajanje v najem, v upravljanje in 
sklenitev pogodbe za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, na prodajo, na 
podeljevanje odplačnih stavbnih pravic, na investicijsko in tekoče vzdrževanje ter na ureditev 
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zemljiškoknjižnih zadev nepremičnin v lasti ŠUS: 
 
 

• Oddaja v najem, v upravljanje in podelitev odplačne stavbne pravice: za vse 
nepremičnine, ki služijo funkciji športa in so v upravljanju drugih športnih organizacij ali 
pravnih oseb, se bo z upravljavci na novo uredilo pogodbeno sodelovanje, saj se je 
zakonodaja na tem področju že velikokrat spremenila kakor tudi okoliščine samega 
sodelovanja s finančnega in upravljavskega vidika. Ne glede na to se jedro takšnih pogodb 
ne bo konceptualno in vsebinsko bistveno spremenilo. Za tiste nepremičnine, ki so v 
upravljanju, vendar nimajo urejenega pogodbenega razmerja, se bo takšno pravno 
formalno razmerje vzpostavilo. Vsi upravičeni upravljavci nepremičnin - člani ŠUS bodo 
ohranili upravljanje brez najemnine ali z nekomercialno najemnino, pri čemer bodo jasno 
definirane: odgovornost iz upravljanja nepremičnine in izvajanja aktivnosti, aktivno 
sodelovanje v projektih ŠUS, možnost souporabe objektov za potrebe izvajanja 
ključnih projektov v izvedbi ŠUS s predhodno uskladitvijo termina ter možnost 
promocije in oglaševanja ŠUS na in v objektu. Zagotovljeno bo ustrezno premoženjsko 
zavarovanje (potresno, strojelom, požarno in druga zavarovanja) in zavarovanje splošne 
odgovornosti, kakor tudi pričakovano investicijsko in tekoče vzdrževanje ter plačilo NUSZ 
in davka na nepremičnine. Inštrument podelitve odplačne stavbne pravice se bo 
uporabil za tiste nepremičnine, kjer bodo obstajali razlogi iz temeljnih usmeritev tega 
programa gospodarjenja z nepremičninami in bo predložen ustrezen investicijski projekt 
oziroma ustrezna investicijska in projektna dokumentacija oziroma v tistih primerih, kjer 
izhajajo zgodovinsko pomembni dogodki, ki smiselno vplivajo na sklenitev takega 
dogovora. 

 

• Inštrument sklenitve pogodbe za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 
stanjem, torej ustrezno pogodbo, ki bo omogočala prenos lastninske pravice na 
članico ŠUS, se bo uporabil za tiste nepremičnine oziroma v tistih primerih, kjer izhajajo 
zgodovinsko pomembni dogodki, ki smiselno vplivajo na sklenitev takega dogovora. 
Sklenitev pogodbe bo temeljila na vlogi društva z ustrezno pripadajočo dokumentacijo, 
ki jo bo posredoval član ŠUS na podlagi sprejetega sklepa ustreznega organa društva. 
Pogodba, ki jo potrdi IO ŠUS, bi morala vsebovati najmanj naslednja določila: 
- da se pogodba med pogodbenima strankama sklepa zaradi pogodbenega interesa 

ureditve dejanskih lastninsko pravnih razmerij na nepremičnini, 
- da se s pogodbo ne opravlja nikakršen promet z nepremičninami, temveč formalno 

ureja listinska podlaga za pravno ureditev vpisa lastninske pravice v zemljiško 
knjigo, 

- navesti vse listine, ki izkazujejo prenos nepremičnine iz člana na ŠUS oziroma 
izkazati dejstva, ki dokazujejo, da ima član nepremičnino že več let v dejanski lasti in 
posesti (npr. ali nepremičnino vodi kot svoje osnovno sredstvo). 

 
• Prodaja nepremičnin: Nepremičnine, ki v naravi ne služijo funkciji športa in 

dejavnostim ŠUS, se bodo lahko prodale po ceni, ki bo za največ 40% odstopala od 
najmanjše vrednosti, določene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
nepremičnin ali sodnega cenilca. V program prodaje se lahko uvrstijo tudi nepremičnine, 
ki služijo funkciji športa, pri katerih je ŠUS delni lastnik zaokrožene celote športnega 
kompleksa. Enako velja tudi za dotrajane in neuporabne športne objekte, katerih je ŠUS 
edini lastnik, pri čemer pa stroški rekonstrukcije oziroma obnove presegajo finančne 
zmogljivosti ŠUS.  
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• Investicijsko in tekoče vzdrževanje: investicijsko vzdrževanje zajema večja popravila, 
gradbena, obrtniška in druga dela zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti 
nepremičnine ter izboljšave, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne 
posega v konstrukcijo same nepremičnine in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivost, 
velikost, namembnost in zunanji videz, kjer je to smiselno ohraniti. Tekoče vzdrževanje 
pomeni redno oziroma sprotno vzdrževanje, zamenjavo manjših delov in popravila 
manjših vrednosti z namenom preprečitve večjih okvar in ohranjanja operativne 
funkcionalnosti. Potreba rednega tekočega in investicijskega vzdrževanja izhaja 
predvsem iz starosti in s tem iztrošenosti nepremičnine, energetske varčnosti ter 
vlaganj, ki so potrebna za pridobitev uporabnih dovoljenj. 

 

• Ureditev zemljiškoknjižnih zadev: nekatere nepremičnine so še vedno v postopkih na 
sodiščih, kjer se razrešujejo zemljiškoknjižne zadeve. V postopkih se ščiti interese ŠUS in 
hkrati ravna kot dober gospodar nepremičnega premoženja, pri čemer se vsak primer 
obravnava samostojno ter na podlagi pravnih ocen in mnenj kot stranka postopka 
ustrezno zastopa interese ŠUS na sodiščih. 

 
ZAKLJUČEK 
 
Nepremično premoženje oziroma društveni sklad v ožjem smislu organizacije je zelo raznolik 
po vsebini in zato še težje obvladljiv in nadzorovan. V skladu se poleg športnih objektov nahaja 
tudi pester nabor ostalega nepremičnega premoženja v obliki njiv, travnikov, gozdov, 
zapuščenih objektov, socialnih stanovanj in še in še. Učinkovit enoten pristop pri upravljanju je 
nemogoč prav zaradi posebnosti posameznega nepremičnega premoženja.  
 
Naslednjo težavo predstavlja vrednotenje premoženja v poslovnih knjigah, saj je le to 
knjigovodsko visoko precenjeno. Precenjeno premoženje ima vpliv na izračun letne 
amortizacije cca. 80.000,00 EUR/letno in le-ta posledično vpliva na rezultat IPI. Za vrednotenje 
se uporabljajo tako cenitve po GURS-u kot kasnejše cenitve cenilcev za manjše število 
nepremičnin (izvedene v letih 2014-2017). Do realne vrednosti društvenega sklada (razen v 
primeru že prej izvedenih cenitev s strani zapriseženih cenilcev) smo prihajali s prodajo 
nepremičnega premoženja (v skladu s pogoji PGNP) skozi instrument Izkaz poslovnega izida 
(IPI). Ker je imel predmet prodaje višjo knjigovodsko vrednost od cenitvene prodajne, je razliko 
predstavljala izguba v IPI-ju (presežek odhodkov nad prihodki). Akumulirani letni znesek 
izgube iz tega naslova je posledično v Bilanci stanja (BS) - za ta znesek - znižal vrednost 
društvenega sklada.  

 
Dolgoročni smoter je vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočali rezervacijo sredstev v višini (realne) 
amortizacije, kar omogoča dolgoročno kvalitetno in adekvatno upravljanje s premoženjem, 
predvsem pa ohranjanje vrednosti le tega. To je nenazadnje osnova za poslovanje v luči dobrega 
gospodarja. 

 
 
Priloge: 
- interni register nepremičnin 
- Finančni pregled nepremičnega premoženja 
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INTERNI REGISTER NEPREMIČNIN ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 
 
 

Ilirska Bistrica – IRN št. 4 
Šifra IRN: 4a; Občina: Ilirska Bistrica; Št. k.o.: 2525; Naziv k.o.: Ilirska Bistrica; Št. parcele: 362/1; št. stavbe: 244; Št. dela stavbe: 
2; Naslov: Bazoviška cesta 26, 6250 Ilirska Bistrica; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 190,1; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 190,1; Skupna uporabna površina (m2): 190,1; Vrednost (EUR) po GURS: 45845,78; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 45845,78; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 3.333,33; Dejanska raba po GURS: športna dvorana; 
Dejanska raba po znanem: telovadnica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Mladinski klub Nade Žagar; Vrsta 
sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 
5014. 
 
Šifra IRN: 4b; Občina: Ilirska Bistrica; Št. k.o.: 2525; Naziv k.o.: Ilirska Bistrica; Št. parcele: 362/1; št. stavbe: 244; Št. dela stavbe: 
1; Naslov: Bazoviška cesta 26, 6250 Ilirska Bistrica; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 190,1; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 190,1; Skupna uporabna površina (m2): 0,00; Vrednost (EUR) po GURS: 14213,41; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 14213,41; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 3.333,33; Dejanska raba po GURS: poslovni prostori, 
klet; Dejanska raba po znanem: poslovni prostori  - klet; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Mladinski klub Nade 
Žagar; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna 
številka OS: 5015 
 
Šifra IRN: 4c; Občina: Ilirska Bistrica; Št. k.o.: 2525; Naziv k.o.: Ilirska Bistrica; Št. parcele: 362/1; št. stavbe: 244; Št. dela stavbe: 
3; Naslov: Bazoviška cesta 26, 6250 Ilirska Bistrica; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 190,1; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 190,1; Skupna uporabna površina (m2): 190,1; Vrednost (EUR) po GURS: 67682,88; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 67682,88; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 3.333,33; Dejanska raba po GURS: poslovni prostori; 
Dejanska raba po znanem: poslovni prostori - dom; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; 
Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5016 
 
Šifra IRN: 4d; Občina: Ilirska Bistrica; Št. k.o.: 2525; Naziv k.o.: Ilirska Bistrica; Št. parcele: 362/1; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 669; Površina (m2) deleža ŠUS: 669; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 617,27; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 617,27; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 21.104,10; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod 
domom in okolica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, 
najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5017 
 
Šifra IRN: 4e; Občina: Ilirska Bistrica; Št. k.o.: 2525; Naziv k.o.: Ilirska Bistrica; Št. parcele: 362/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 282; Površina (m2) deleža ŠUS: 282; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 592; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 592; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: 8.895,90; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: park; Upravljavec po 
GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5018 
 
Kranjska Gora – IRN št. 9 
Šifra IRN: 9a; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2171; Naziv k.o.: Dovje; Št. parcele: 1264/3; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: 
/; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 3000; Površina (m2) deleža ŠUS: 3000; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 5288; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 5288; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: 152900,00; Dejanska raba po GURS: 2628 m2 kmetijsko, 372 m2 pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: 
travnik; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5034 
 
Kranjska Gora – IRN št. 10 
Šifra IRN: 10a; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 398; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 780; Površina (m2) deleža ŠUS: 780; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 18135; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 18135; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik; Upravljavec po GURS 
oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; 
Inventurna številka OS: 5035 
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Šifra IRN: 10b; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 399; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1471; Površina (m2) deleža ŠUS: 1471; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 34201; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 34201; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik; Upravljavec po GURS 
oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; 
Inventurna številka OS: 5036 
 
Šifra IRN: 10c; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 400; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 3910; Površina (m2) deleža ŠUS: 3910; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 81817; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 81817; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik (golf), zemljišče pod golf 
igriščem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, 
stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5037 
 
Šifra IRN: 10d; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 400; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 3910; Površina (m2) deleža ŠUS: 3910; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 9091; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 9091; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: golf igrišče; Upravljavec po 
GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: 
da; Inventurna številka OS: 5038 
 
Šifra IRN: 10e; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/1; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 11786; Površina (m2) deleža ŠUS: 11786; 
Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 246622,5; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 246622,5; 
Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik (golf), 
zemljišče pod golf igriščem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5039 
 
Šifra IRN: 10f; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/1; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 11786; Površina (m2) deleža ŠUS: 11786; 
Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 27402,5; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 27402,5; Vrednost 
(EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: golf igrišče; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5040 
 
Šifra IRN: 10g; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/7; št. stavbe: 450; Št. dela 
stavbe: 1; Naslov: Čičare 2, 4280 Kranjska Gora; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 560; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 560; Skupna uporabna površina (m2): 560; Vrednost (EUR) po GURS: 236222,63; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 236222,63; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: koča, dom; Dejanska raba 
po znanem: objekt uničen zaradi požara; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene 
aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5041 
 
Šifra IRN: 10h; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/7; št. stavbe: 454; Št. dela 
stavbe: 1; Naslov: Čičare 2, 4280 Kranjska Gora; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 24,3; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 24,3; Skupna uporabna površina (m2): 24,3; Vrednost (EUR) po GURS: 189,54; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 189,54; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: drugi kmetijski del stavbe; 
Dejanska raba po znanem: objekt uničen zaradi požara; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; 
Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5042 
 
Šifra IRN: 10i; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/7; št. stavbe: 455; Št. dela 
stavbe: 1; Naslov: Čičare 2, 4280 Kranjska Gora; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 115,3; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 115,3; Skupna uporabna površina (m2): 115,3; Vrednost (EUR) po GURS: 1499,34; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 1499,34; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: drugi kmetijski del stavbe; 
Dejanska raba po znanem: objekt uničen zaradi požara; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; 
Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5043 
 
Šifra IRN: 10j; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/7; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1032; Površina (m2) deleža ŠUS: 1032; Skupna 
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uporabna površina (m2): 1032; Vrednost (EUR) po GURS: 23508; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 23508; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: objekt uničen zaradi požara; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5044 
 
Šifra IRN: 10k; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 401/10; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 315; Površina (m2) deleža ŠUS: 315; Skupna 
uporabna površina (m2): 315/; Vrednost (EUR) po GURS: 7323,75; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 7323,75; Vrednost 
(EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: kmetijsko zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik, drevesa; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5045 
 
Šifra IRN: 10l; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 407/7; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 259; Površina (m2) deleža ŠUS: 259; Skupna 
uporabna površina (m2): 259; Vrednost (EUR) po GURS: 6022; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 6022; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: makedamska pot; Upravljavec 
po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: 
da; Inventurna številka OS: 5046 
Šifra IRN: 10m; Občina: Kranjska Gora; Št. k.o.: 2169; Naziv k.o.: Kranjska Gora; Št. parcele: 407/7; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 259; Površina (m2) deleža ŠUS: 259; Skupna 
uporabna površina (m2): 259; Vrednost (EUR) po GURS: 6022; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 6022; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: 159.500,00; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: makedamska pot; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5208 
 
Krško – IRN št. 11 
Šifra IRN: 11a; Občina: Krško; Št. k.o.: 1332; Naziv k.o.: Podbočje; Št. parcele: 655/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1012; Površina (m2) deleža ŠUS: 1012; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 1245; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 1245; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: 4918,32; Dejanska raba po GURS: kmetijsko zemljišče; Dejanska raba po znanem: njiva; Upravljavec po GURS oz. 
dostopnih podatkov: g. Colarič; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; Pregledano: ne; Inventurna številka 
OS: 5047 
 
Laško – IRN št. 12 
Šifra IRN: 12a; Občina: Laško; Št. k.o.: 1039; Naziv k.o.: Rimske Toplice; Št. parcele: 970/4; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 316; Površina (m2) deleža ŠUS: 316; Skupna 
uporabna površina (m2): 316; Vrednost (EUR) po GURS: 10136; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 10136; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 11297,41; Dejanska raba po GURS: stavbno zemljišče; Dejanska raba po znanem: njiva; Upravljavec 
po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; Pregledano: ne; Inventurna 
številka OS: 5048 
 
Šifra IRN: 12b; Občina: Laško; Št. k.o.: 1039; Naziv k.o.: Rimske Toplice; Št. parcele: 971/5; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 456; Površina (m2) deleža ŠUS: 456; Skupna 
uporabna površina (m2): 456; Vrednost (EUR) po GURS: 14627; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 14627; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 16302,59; Dejanska raba po GURS: kmetijsko zemljišče; Dejanska raba po znanem: njiva; Upravljavec 
po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; Pregledano: da; Inventurna 
številka OS: 5049 
 
Lenart – IRN št. 13 
Šifra IRN: 13a; Občina: Lenart; Št. k.o.: 532; Naziv k.o.: Lenart v Slovenskih Goricah; Št. parcele: 451; št. stavbe: /; Št. dela 
stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 943; Površina (m2) deleža ŠUS: 943; 
Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 3055; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 3055; Vrednost 
(EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: makedamska 
parkirišča ob hipodromu; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: občina Lenart (Konjeniški klub Lenart); Vrsta 
sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5050 
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Šifra IRN: 13b; Občina: Lenart; Št. k.o.: 532; Naziv k.o.: Lenart v Slovenskih Goricah; Št. parcele: 454/3; št. stavbe: /; Št. dela 
stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 4293; Površina (m2) deleža ŠUS: 4293; 
Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 13909; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 13909; Vrednost 
(EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: makedamska 
parkirišča ob hipodromu; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: občina Lenart (Konjeniški klub Lenart); Vrsta 
sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5051 
 
Ljubljana – IRN št. 19 
Šifra IRN: 19a; Občina: Ljubljana; Št. k.o.: 1739; Naziv k.o.: Zgornja Šiška; Št. parcele: 456/1; št. stavbe: 1293; Št. dela stavbe: 
5; Naslov: Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 623,5; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 623,5; Skupna uporabna površina (m2): 623,5; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) delež 
ŠUS po GURS: 0; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 683.375,62; Dejanska raba po GURS: prodajalna; Dejanska raba po 
znanem: Športna hiša Ilirija; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: lastno upravljanje; Vrsta sodelovanja: lastno 
upravljanje; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje; Pregledano: Inventurna številka OS: 5071 
 
Šifra IRN: 19b; Občina: Ljubljana; Št. k.o.: 1739; Naziv k.o.: Zgornja Šiška; Št. parcele: 456/1; št. stavbe: 1293; Št. dela stavbe: 
2; Naslov: Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 182,9; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 182,9; Skupna uporabna površina (m2): 182,9; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) delež 
ŠUS po GURS: 0; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 200.464,16; Dejanska raba po GURS: prodajalna; Dejanska raba po 
znanem: Športna hiša Ilirija; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: lastno upravljanje; Vrsta sodelovanja: lastno 
upravljanje; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje; Pregledano: Inventurna številka OS: 5072 
 
Šifra IRN: 19c; Občina: Ljubljana; Št. k.o.: 1739; Naziv k.o.: Zgornja Šiška; Št. parcele: 456/1; št. stavbe: 1293; Št. dela stavbe: 
4; Naslov: Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 2561,6; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 2561,6; Skupna uporabna površina (m2): 2561,6; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 0; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 2.807.594,22 ; Dejanska raba po GURS: športna dvorana; 
Dejanska raba po znanem: Športna hiša Ilirija; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: lastno upravljanje; Vrsta 
sodelovanja: lastno upravljanje; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje; Pregledano: Inventurna številka OS: 5073 
 
Šifra IRN: 19d; Občina: Ljubljana; Št. k.o.: 1739; Naziv k.o.: Zgornja Šiška; Št. parcele: 456/1; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 5801; Površina (m2) deleža ŠUS: 5801; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 2181524; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 2181524; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 1778173,00; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: Športna hiša 
Ilirija; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: lastno upravljanje; Vrsta sodelovanja: lastno upravljanje; Predvidene 
aktivnosti: lastno upravljanje; Pregledano: Inventurna številka OS: 5074 
 
Ljubljana – IRN št. 22 
Šifra IRN: 22a; Občina: Ljubljana; Št. k.o.: 1753; Naziv k.o.: Vižmarje; Št. parcele: 1472/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: 
/; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1365; Površina (m2) deleža ŠUS: 1365; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 4128; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 4128; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: 215400,00; Dejanska raba po GURS: stanovanjske površine; Dejanska raba po znanem: njiva; Upravljavec po GURS 
oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; Pregledano: Inventurna številka OS: 5081 
 
Mengeš – IRN št. 26 
Šifra IRN: 26a; Občina: Mengeš; Št. k.o.: 1938; Naziv k.o.: Mengeš; Št. parcele: 215/1; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 139; Površina (m2) deleža ŠUS: 139; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 1522; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 1.522; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: 10286,00; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: cesta; Upravljavec po GURS oz. 
dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5098 
 
Šifra IRN: 26b; Občina: Mengeš; Št. k.o.: 1938; Naziv k.o.: Mengeš; Št. parcele: 215/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 75; Površina (m2) deleža ŠUS: 75; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 821; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 821; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: 5700,00; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: cesta; Upravljavec po GURS oz. 
dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5207 
 
Mozirje – IRN št. 30 
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Šifra IRN: 30a; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: *142; št. stavbe: 232; Št. dela stavbe: 1; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 94,6; Površina (m2) deleža ŠUS: 94,6; Skupna uporabna 
površina (m2): 94,6; Vrednost (EUR) po GURS: 37683,14; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 37683,14; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: koča, dom; Dejanska raba po znanem: večnamenski prostor in shrambe; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, 
najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5132 
 
Šifra IRN: 30b; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: *142; št. stavbe: 231; Št. dela stavbe: 1; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 20; Površina (m2) deleža ŠUS: 20; Skupna uporabna 
površina (m2): 20; Vrednost (EUR) po GURS: 13383,6; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 13383,6; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: koča, dom; Dejanska raba po znanem: velika brunarica; Upravljavec po GURS 
oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5133 
 
Šifra IRN: 30c; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: *142; št. stavbe: 236; Št. dela stavbe: 1; Naslov: Loke 
pri Mozirju 14c, 3330 Mozirje; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 83; Površina (m2) deleža 
ŠUS: 83; Skupna uporabna površina (m2): 83; Vrednost (EUR) po GURS: 49078,5; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 
49078,5; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: koča, dom; Dejanska raba po znanem: hiša s 
kuhinjo; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: lastno 
upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5134 
 
Šifra IRN: 30d; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: *142; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 322; Površina (m2) deleža ŠUS: 322; Skupna uporabna 
površina (m2): 322; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 0; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zunanji družabni prostori; Upravljavec po 
GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna 
pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5135 
 
Šifra IRN: 30e; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: 434/3; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 3740; Površina (m2) deleža ŠUS: 3740; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 2670; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 2670; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 2783 m2 kmetijsko, 957 m2 gozdno zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik, gozd; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, 
najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5136 
 
Šifra IRN: 30f; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: 434/4; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1974; Površina (m2) deleža ŠUS: 1974; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 2031; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 20314; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 1090 m2 kmetijsko, 418 m2 gozdno, 466 pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: 
travnik, gozd, cesta; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5137 
 
Šifra IRN: 30g; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: 435; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški 
delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 9780; Površina (m2) deleža ŠUS: 9780; Skupna uporabna površina 
(m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 6036,30; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 6036,30; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 1917 m2 kmetijsko, 6856 m2 gozdno, 1007 m2 pozidano zemljišče; Dejanska raba po 
znanem: travnik, gozd, zemljišče pod zunanjim športnim igriščem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; 
Vrsta sodelovanja: pogodba o upravljanju / najemu; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5138 
 
Šifra IRN: 30h; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: 435; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški 
delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 9780; Površina (m2) deleža ŠUS: 9780; Skupna uporabna površina 
(m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 186,70; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 186,70; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 1917 m2 kmetijsko, 6856 m2 gozdno, 1007 m2 pozidano zemljišče; Dejanska raba po 
znanem: zunanje asfaltno športno igrišče; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: 
pogodba o upravljanju / najemu; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna 
številka OS: 5139 
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Šifra IRN: 30i; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: 441; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški 
delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 5913; Površina (m2) deleža ŠUS: 5913; Skupna uporabna površina 
(m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 3377; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 3377; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 
; Dejanska raba po GURS: 5304 m2 gozdno zemljišče, 609 m2 pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: gozd in zemljišče 
pod hišo s kuhinjo; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: pogodba o upravljanju / 
najemu; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5140 
 
Šifra IRN: 30j; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: 442/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 2811; Površina (m2) deleža ŠUS: 2811; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 1430; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 1430; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 335 m2 kmetijsko, 2476 m2 gozdno zemljišče; Dejanska raba po znanem: travnik, gozd; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski d.o.o.; Vrsta sodelovanja: pogodba o upravljanju / najemu; Predvidene 
aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5141 
 
Šifra IRN: 30k; Občina: Mozirje; Št. k.o.: 937; Naziv k.o.: Loke; Št. parcele: *143; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški 
delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 69; Površina (m2) deleža ŠUS: 69; Skupna uporabna površina (m2): 
/; Vrednost (EUR) po GURS: 37; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 37; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska 
raba po GURS: Gozdno zemljišče; Dejanska raba po znanem: gozd; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Višinski 
d.o.o.; Vrsta sodelovanja: pogodba o upravljanju / najemu; Predvidene aktivnosti: lastno upravljanje, najem, stavbna pravica; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5142 
 
Radovljica – IRN št. 34 
Šifra IRN: 34a; Občina: Radovljica; Št. k.o.: 2160; Naziv k.o.: Ljubno; Št. parcele: 519/2; št. stavbe: 481; Št. dela stavbe: 1; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 24; Površina (m2) deleža ŠUS: 24; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 302,40; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 302,40; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: drugi kmetijski del stavbe; Dejanska raba po znanem: pomožni objekt; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Občina Radovljica; Vrsta sodelovanja: stavbna pravica; Predvidene aktivnosti: 
stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5151 
 
Šifra IRN: 34b; Občina: Radovljica; Št. k.o.: 2160; Naziv k.o.: Ljubno; Št. parcele: 519/2; št. stavbe: 201; Št. dela stavbe: 1; 
Naslov: Ljubno 114, 4244 Podnart; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 350; Površina (m2) 
deleža ŠUS: 350; Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 168850,89; Vrednost (EUR) delež ŠUS po 
GURS: 168850,89; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: dvorana za družabne prireditve; Dejanska 
raba po znanem: telovadnica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Občina Radovljica; Vrsta sodelovanja: stavbna 
pravica; Predvidene aktivnosti: stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5152 
 
Šifra IRN: 34c; Občina: Radovljica; Št. k.o.: 2160; Naziv k.o.: Ljubno; Št. parcele: 519/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: 
/; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1022; Površina (m2) deleža ŠUS: 1022; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 11922; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 11922; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod objektom in asfaltiranim 
parkiriščem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Občina Radovljica; Vrsta sodelovanja: stavbna pravica; Predvidene 
aktivnosti: stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5153 
 
Šifra IRN: 34d; Občina: Radovljica; Št. k.o.: 2160; Naziv k.o.: Ljubno; Št. parcele: 519/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: 
/; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1022; Površina (m2) deleža ŠUS: 1022; Skupna uporabna 
površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 5019,42; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 5019,42; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: asfaltirano parkirišče; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: Občina Radovljica; Vrsta sodelovanja: stavbna pravica; Predvidene aktivnosti: 
stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5154 
 
Selnica ob Dravi – IRN št. 36 
Šifra IRN: 36a; Občina: Selnica ob Dravi; Št. k.o.: 631; Naziv k.o.: Spodnja Selnica; Št. parcele: 210/2; št. stavbe: /; Št. dela 
stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 3546; Površina (m2) deleža ŠUS: 3546; 
Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 6007; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 6007; Vrednost 
(EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 93,7% intenzivni sadovnjak, 6,3% pozidano zemljišče; Dejanska raba 
po znanem: njiva; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, prodaja; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5159 
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Slovenska Bistrica – IRN št. 42 
Šifra IRN: 42a; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 748; Naziv k.o.: Spodnja Polskava; Št. parcele: 1015/13; št. stavbe: 1486; 
Št. dela stavbe: 1; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 82; Površina (m2) deleža 
ŠUS: 82; Skupna uporabna površina (m2): 82; Vrednost (EUR) po GURS: 12814,20; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 
12814,20; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 45000,00; Dejanska raba po GURS: pokrit prostor za šport in prireditve; 
Dejanska raba po znanem: pomožni objekt; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene 
aktivnosti: najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5169 
 
Šifra IRN: 42b; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 748; Naziv k.o.: Spodnja Polskava; Št. parcele: 1015/13; št. stavbe: /; Št. 
dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1037; Površina (m2) deleža ŠUS: 
1037; Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 4498,85; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS:  4498,85; 
Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 9.858,59; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: 
zemljišče pod objektom in okolica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5170 
 
Šifra IRN: 42c; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 748; Naziv k.o.: Spodnja Polskava; Št. parcele: 1015/20; št. stavbe: /; Št. 
dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 4012; Površina (m2) deleža ŠUS: 
4012; Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 842,5; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 842,5; 
Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 3.814,14; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: del 
nogometnega igrišča; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, 
stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5171 
 
Šifra IRN: 42d; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 748; Naziv k.o.: Spodnja Polskava; Št. parcele: 1015/20; št. stavbe: /; Št. 
dela stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 4012; Površina (m2) deleža ŠUS: 
4012; Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 7582,50; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 7582,50; 
Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 34.327,27; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: 
zemljišče pod delom nogometnega igrišča; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene 
aktivnosti: najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5172 
 
Slovenska Bistrica – IRN št. 43 
Šifra IRN: 43a; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 763; Naziv k.o.: Oplotnica; Št. parcele: 2430; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 163; Površina (m2) deleža ŠUS: 163; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 276; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 276; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zelenica; Upravljavec po GURS 
oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: 
da; Inventurna številka OS: 5173 
 
Šifra IRN: 43b; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 763; Naziv k.o.: Oplotnica; Št. parcele: 2431; št. stavbe: 932; Št. dela stavbe: 
1; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 53,1; Površina (m2) deleža ŠUS: 53,1; Skupna 
uporabna površina (m2): 53,1; Vrednost (EUR) po GURS: 168,72; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 168,72; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: drugi kmetijski del stavbe; Dejanska raba po znanem: stavba/; Upravljavec 
po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5174 
 
Šifra IRN: 43c; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 763; Naziv k.o.: Oplotnica; Št. parcele: 2431; št. stavbe: 933; Št. dela stavbe: 
1; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 12,6; Površina (m2) deleža ŠUS: 12,6; Skupna 
uporabna površina (m2): 12,6; Vrednost (EUR) po GURS: 41,58; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 41,58; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: drugi kmetijski del stavbe; Dejanska raba po znanem: stavba/; Upravljavec 
po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5175 
 
Šifra IRN: 43d; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 763; Naziv k.o.: Oplotnica; Št. parcele: 2431; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 219; Površina (m2) deleža ŠUS: 219; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 371,21; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 371,21; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: /; Upravljavec po GURS oz. 
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dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; 
Inventurna številka OS: 5176 
 
Šifra IRN: 43e; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 763; Naziv k.o.: Oplotnica; Št. parcele: *96; št. stavbe: 930; Št. dela stavbe: 
1; Naslov: Partizanska cesta 103, 2317 Oplotnica; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 214,8; 
Površina (m2) deleža ŠUS: 214,8; Skupna uporabna površina (m2): 171,8; Vrednost (EUR) po GURS: 80491,16; Vrednost (EUR) 
delež ŠUS po GURS: 80491,16; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: stanovanje v samostoječi 
stavbi z enim stanovanjem; Dejanska raba po znanem: hiša s stanovanjem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; 
Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka 
OS: 5177 
 
Šifra IRN: 43f; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 763; Naziv k.o.: Oplotnica; Št. parcele: *96; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 264; Površina (m2) deleža ŠUS: 264; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 0; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod objektom; Upravljavec po 
GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5178 
 
 
Slovenska Bistrica – IRN št. 44 
Šifra IRN: 44a; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 769; Naziv k.o.: Laporje; Št. parcele: 225/2; št. stavbe: 180; Št. dela stavbe: 
1; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 5; Površina (m2) deleža ŠUS: 5; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 96; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 96; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: 0; Dejanska raba po GURS: drugi kmetijski del stavbe; Dejanska raba po znanem: garderobe; Upravljavec 
po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, stavbna pravica; Pregledano: da; 
Inventurna številka OS: 5179 
 
Šifra IRN: 44b; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 769; Naziv k.o.: Laporje; Št. parcele: 225/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1933; Površina (m2) deleža ŠUS: 1933; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 1983,50; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 1983,05; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 13500,00; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod tenis 
igriščem, garderobami in zelenica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
najem, stavbna pravica; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5180 
 
Šifra IRN: 44c; Občina: Slovenska Bistrica; Št. k.o.: 769; Naziv k.o.: Laporje; Št. parcele: 225/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1933; Površina (m2) deleža ŠUS: 1933; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 220,34; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 220,34; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 1500,00; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: tenis igrišče; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: najem, stavbna pravica; Pregledano: 
da; Inventurna številka OS: 5181 
 
Trbovlje – IRN št. 46 
Šifra IRN: 46a; Občina: Trbovlje; Št. k.o.: 1871; Naziv k.o.: Trbovlje; Št. parcele: 2136; št. stavbe: 231; Št. dela stavbe: 1; Naslov: 
Rudarska cesta 4, 1420 Trbovlje; Lastniški delež ŠUS: 0,2; Solastnik po GURS: Zveza športnih društev Partizan Trbovlje; Skupna 
površina (m2): 66; Površina (m2) deleža ŠUS: 13,2; Skupna uporabna površina (m2): 63,3; Vrednost (EUR) po GURS: 38936,15; 
Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 7787,23; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: stanovanje 
v samostoječi stavbi z enim stanovanjem; Dejanska raba po znanem: stanovanje; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: 
ZŠD Partizan Trbovlje; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; 
Inventurna številka OS: 5184 
 
Šifra IRN: 46b; Občina: Trbovlje; Št. k.o.: 1871; Naziv k.o.: Trbovlje; Št. parcele: 2136; št. stavbe: 231; Št. dela stavbe: 2; Naslov: 
Rudarska cesta 4, 1420 Trbovlje; Lastniški delež ŠUS: 0,2; Solastnik po GURS: Zveza športnih društev Partizan Trbovlje; Skupna 
površina (m2): 899,3; Površina (m2) deleža ŠUS: 179,86; Skupna uporabna površina (m2): 899,3; Vrednost (EUR) po GURS: 
188518,01; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 37703,60; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: 
športna dvorana; Dejanska raba po znanem: telovadnica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: ZŠD Partizan Trbovlje; 
Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka 
OS: 5185 
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Šifra IRN: 46c; Občina: Trbovlje; Št. k.o.: 1871; Naziv k.o.: Trbovlje; Št. parcele: 2136; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: /; 
Lastniški delež ŠUS: 0,2; Solastnik po GURS: Zveza športnih društev Partizan Trbovlje; Skupna površina (m2): 560; Površina 
(m2) deleža ŠUS: 112; Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 
0; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zeljišče 
pod objektom; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: ZŠD Partizan Trbovlje; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5186 
 
Šifra IRN: 46d; Občina: Trbovlje; Št. k.o.: 1871; Naziv k.o.: Trbovlje; Št. parcele: 372/28; št. stavbe: 232; Št. dela stavbe: 1; 
Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 0,2; Solastnik po GURS: ZŠD Partizan Trbolje; Skupna površina (m2): 234,9; Površina (m2) 
deleža ŠUS: 46,98; Skupna uporabna površina (m2): 234,9; Vrednost (EUR) po GURS: 175649,77; Vrednost (EUR) delež ŠUS 
po GURS: 35130; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: prostor za razvedrilo; Dejanska raba po 
znanem: balinišče; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: ZŠD Partizan Trbovlje; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene 
aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5187 
 
Šifra IRN: 46e; Občina: Trbovlje; Št. k.o.: 1871; Naziv k.o.: Trbovlje; Št. parcele: 372/28; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: /; Naslov: 
/; Lastniški delež ŠUS: 0,2; Solastnik po GURS: ZŠD Partizan Trbolje; Skupna površina (m2): 952; Površina (m2) deleža ŠUS: 
190,4; Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 5940,14; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 1188; 
Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: ; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: balinišče, 
okolica objekta; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: ZŠD Partizan Trbovlje; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene 
aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5188 
 
Zagorje ob Savi – IRN št. 49 
Šifra IRN: 49a; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 750/2; št. stavbe: 803; Št. dela 
stavbe: 1; Naslov: Cesta 9. avgusta 9, 1410 Zagorje ob Savi; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina 
(m2): 807; Površina (m2) deleža ŠUS: 807; Skupna uporabna površina (m2): 807; Vrednost (EUR) po GURS: 431504; Vrednost 
(EUR) delež ŠUS po GURS: 431504; Vrednost (EUR) po opravljenih cenitvah: 67.560,06; Dejanska raba po GURS: prostor za 
razvedrilo; Dejanska raba po znanem: telovadnica; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; 
Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja, rušenje; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5194 
 
Šifra IRN: 49b; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 750/2; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 676; Površina (m2) deleža ŠUS: 676; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 0; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 0; Vrednost (EUR) po opravljenih 
cenitvah: 22.328,86; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod objektom; 
Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, 
prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5195 
 
Šifra IRN: 49c; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 750/3; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 41; Površina (m2) deleža ŠUS: 41; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 107; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 107; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: 1.354,26; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: pot, zemljišče pod 
stavbo; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna 
pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5196 
 
Šifra IRN: 49d; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 750/3; št. stavbe: 806; Št. dela 
stavbe: /; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 17,2; Površina (m2) deleža ŠUS: 17,2; 
Skupna uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 2642; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 2642; Vrednost 
(EUR) po opravljenih cenitvah: 1.439,94; Dejanska raba po GURS: transformator, transformatorska postaja; Dejanska raba po 
znanem: transformator, transformatorska postaja; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; 
Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5197 
 
 
Šifra IRN: 49e; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 750/4; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 354; Površina (m2) deleža ŠUS: 354; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 924; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 924; Vrednost (EUR) po 
opravljenih cenitvah: 11.692,92; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: pot; Upravljavec po 
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GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; 
Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5198 
 
 
Šifra IRN: 49f; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 751; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 284; Površina (m2) deleža ŠUS: 284; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 222,30; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 222,30; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 2.814,23; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zunanje športno 
igrišče; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna 
pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5199 
 
Šifra IRN: 49g; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 751; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 284; Površina (m2) deleža ŠUS: 284; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 518,70; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 518,70; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 6.566,53; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod 
zunanjim športnim igriščem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5200 
 
Šifra IRN: 49h; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 749; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1400; Površina (m2) deleža ŠUS: 1400; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 1096,20; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 1096,20; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 13.872,96; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zunanje športno 
igrišče; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: upravljanje, najem, stavbna 
pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5201 
 
Šifra IRN: 49i; Občina: Zagorje ob Savi; Št. k.o.: 1886; Naziv k.o.: Zagorje-mesto; Št. parcele: 749; št. stavbe: /; Št. dela stavbe: 
/; Naslov: /; Lastniški delež ŠUS: 1; Solastnik po GURS: /; Skupna površina (m2): 1400; Površina (m2) deleža ŠUS: 1400; Skupna 
uporabna površina (m2): /; Vrednost (EUR) po GURS: 2557,80; Vrednost (EUR) delež ŠUS po GURS: 2557,80; Vrednost (EUR) 
po opravljenih cenitvah: 32.370,24; Dejanska raba po GURS: pozidano zemljišče; Dejanska raba po znanem: zemljišče pod 
zunanjim športnim igriščem; Upravljavec po GURS oz. dostopnih podatkov: /; Vrsta sodelovanja: /; Predvidene aktivnosti: 
upravljanje, najem, stavbna pravica, prodaja; Pregledano: da; Inventurna številka OS: 5202 
 

 
 


