
 
MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 15, fax. 04/ 237 31 59 
 
Številka:  
Datum: 09.03.2005 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
Zadeva: POSAMEZNI PROGRAM ODDAJE  PREMOŽENJA V NAJEM

 
za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega prostora v pritličju poslovno 
stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na zemljišču 
parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vložni 
številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2 
 

1. Namen in cilj oddaje v najem stvarnega premoženja 
 
Cilj oddaje stvarnega premoženja v najem je doseganje prihodkov iz naslova najemnin in s tem 
zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 
 

2. Razlogi za oddajo v najem 
 
Mestna občina Kranj trenutno stvarnega premoženja ne potrebuje, niti trenutno ni predvideno 
za postopek razpolaganja. Poslovni prostor je trenutno prazen, primeren pa je za opravljanje 
intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti. 
 

3. Navedba in opis stvarnega premoženja 
 
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na 
Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba 
v izmeri 245 m2,  vpisanega v vložni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2.  
 
Poslovni prostor obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 
- izložba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 
- skladišče      v izmeri 15,71 m2, 
- wc       v izmeri 1,62 m2. 

 

 1



Poslovni prostor se nahaja v trinadstropnem objektu, ki je klasično grajen, z debelimi obodnimi 
zidovi brez toplotne izolacije. V pritličju objekta so lokali, v ostalih treh etažah so kvalitetna 
stanovanja z visoko etažno višino. Objekt je bil zgrajen okoli leta 1936. 
 
Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in 
drugih dejavnosti. 
 

4. Dokumentacija, ki izkazuje lastništvo stvarnega premoženja (pravni pregled 
stvarnega premoženja) 

 
Na Okrajnem sodišču v Kranju je bil dne 09.03.2005 pridobljen zemljiškoknjižni izpisek za 
zemljišče parcelna številka 282/4 k.o. Kranj, na katerem stoji obravnavani poslovni prostor. Iz 
zemljiškoknjižnega izpiska vložna številka 1165 izhaja, da je zemljiškoknjižni lastnik 
zemljišča parcelna številka 282/4, k.o. Kranj, Mestna občina Kranj v deležu 92/100, Trgovska 
DO Kokra Kranj, n.sol.o. TOZD Detajl Kranj Družbena lastnina v deležu 4/100 in Elita, 
trgovina in storitve, d.d., Glavni trg 7, Kranj v deležu 4/100. 
 

5. Predlog pravnega posla  
 
Osnutek najemne pogodbe je v prilogi. 
 

6. Znesek najemnine oziroma zakupnine in način, po katerem je bila izračunana 
oziroma določena 

 
Na podlagi določil Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, 
številka 54/2003) znaša izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor v višini 3.200,00 
SIT/m2, kar skupaj za 35,03 m2 znaša 112.096,00 SIT in ne vsebuje davka, ki ga plačuje 
najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Na javni dražbi bo poslovni prostor oddajan v najem po izklicni mesečni najemnini 112.096,00 
SIT, znesek pa ne vsebuje davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

7. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednje SKLEPE: 
 
1. Sprejme se posamezni program za oddajo v najem nepremičnine – poslovnega prostora v 
pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na zemljišču 
parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vložni številki 
1165 k.o. Kranj v izmeri 35,03 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 
- izložba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 
- skladišče      v izmeri 15,71 m2, 
- wc       v izmeri 1,62 m2. 

 
2. Mestna občina Kranj odda na javni dražbi v najem poslovni prostor v pritličju poslovno 
stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 
282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  vpisanega v vložni številki 1165 k.o. Kranj, v 
izmeri 35,03 m2, ki obsega naslednje prostore: 
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- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 
- izložba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 
- skladišče      v izmeri 15,71 m2, 
- wc       v izmeri 1,62 m2, 

za izklicno mesečno najemnino 112.096,00  SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plačuje najemnik v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in 
drugih dejavnosti. 
Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas, do pravnomočne rešitve spora, ki se vodi 
pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod Opr. št. P 767/2004. 
 
3. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k osnutku najemne pogodbe za oddajo v najem 
poslovnega prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16 v Kranju, 
stoječega na zemljišču parcelna številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri 245 m2,  
vpisanega v vložni številki 1165 k.o. Kranj, v izmeri 35,03 m2, ki obsega naslednje prostore: 

- sprednji del lokala      v izmeri 14,98 m2 
- izložba, vhod       v izmeri 2,72 m2, 
- skladišče      v izmeri 15,71 m2, 
- wc       v izmeri 1,62 m2. 

 
4. Prvi odstavek petega člena osnutka najemne pogodbe h kateri je Svet Mestne občine Kranj 
dal soglasje na svoji 16. seji dne 14.07.2004 s sklepom številka 06202-0007/2004-538-2/01 in 
s sklepom številka 06202-0007/2004-539-2/01 se spremeni tako, da se po novem glasi: 
Najemna pogodba se sklepa za določen čas, do pravnomočne rešitve spora, ki se vodi pri 
Okrožnem sodišču v Kranju, pod Opr. št. P 767/2004. 
 
 
 
 
  
Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.prav. 
VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKE 
IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.  
ŽUPAN 

 
 
 
 
 
Priloge: 
- kopija zemljiškoknjižnega izpiska za zemljišče parcelna številka 282/4, k.o. Kranj,  
- kopija katastrskega načrta zemljišča parcelna  številka 282/4, k.o. Kranj,  
- osnutek najemne pogodbe, 
- kopija sklepa Sveta Mestne občine Kranj številka 06202-0007/2004-538-2/01 z dne 

14.07.2005, 
- kopija sklepa Sveta Mestne občine Kranj številka 06202-0007/2004-539-2/01 z dne 

14.07.2005. 
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