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NACRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMICNIM PREMOZENJEM MESTNE OBCINE KRANJ 
ZA LETO 2019 - dopolnitev 

PRAVNA PODLAGA 

Pravna podlaga je Zakon 0 stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, stevilka 11/18 in 79/18) in Uredba 0 stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, stevilka 31/18) . 

Nacrt razpolaganja z nepremicnim premozenjem Mestne obcine Kranj za leta 2019 je bil kot sestavni del 
proracuna Mestne obeine Kranj za leta 2019 sprejet na 41. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj dne 
17.10.2018 in dopolnjen na 4. seji dne 20.3.2019. 
Postopek razpolaganja z nepremicnim premozenjem se lahko izvede Ie, ce je nepremicno premozenje 
vkljuceno v veljavni naert razpolaganja z nepremienim premozenjem. 

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih 
drugih potreb upravljavcev stvarnega premozenja, ki jih ni bilo mogoce doloCiti ob pripravi naerta ravnanja 
s stvarnim premozenjem iz drugega odstavka 24. elena ali drugega odstavka 25. elena tega zakona, in 
zaradi nepredvidenih okolisein na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni naert ravnanja s stvarnim 
premozenjem. 

Naert razpolaganja z zemljisei obsega podatke 0: 

upravljavcu, 
samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljisee, 
sifri in imenu katastrske obeine, v kateri se nahaja zemljisee, 
parcelni stevilki zemljisea, 
povrsini parcele, izrazeni v kvadratnih metrih, in 
posploseni vrednosti, ki jo doloei organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski 

vrednosti v skladu z 18. in 20. toeko 3. elena Zakona 0 stvarnem premozenju drzave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS; st. 11/18; v nadaljnjem besedilu : zakon). 

Nacrt razpolaganja s stavbami in deli stavb obsega podatke 0 : 

- upravljavcu, 
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe, 
- toenem naslovu dela stavbe, 
- identifikacijski oznaki, ki obsega sifro katastrske obeine, stevilko stavbe in dela stavbe, 
- povrsini dela stavbe, izrazeni v kvadratnih metrih, in 



I 

- posploseni vrednosti, ki jo doloci organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski 
vrednosti v skladu z 18. in 20. tocko 3. elena zakona. 

Ob v 2 N v razec st. a: acrt razpo aganJa z zemlJlscl 

ZAP. 
SAMOUPRAVNA 

51FRA IN IME PARCELNA 
POVRSINA 

ST. 
UPRAVUAVEC LOKALNA 

KATASTRSKE OBCINE 5TEVILKA 
PARCELE 

SKUPNOST VM2 

1 MO Kranj MO Kranj 2085 BABNI VRT 

2 MO Kranj MO Kranj 2085 BABNI VRT 

3 MO Kranj MO Kranj 2140 PODRECA 

Obrazec st. 2b : Nacrt razpolaganja s stavbami in deli stavb 
LASTNIK' Mestna obcina Kranj 

SAMOUPR. 
ZAP . UPRAVLJAVEC LOKALNA NASLOV 
ST. SKUPNOST 

1 MO Kranj MO Kranj Ulica Janeza 
Puharja 10 

2 MO Kranj MO Kranj Plan ina 1 

Svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP 

1140/2 173 

1140/3 170 

979/5 267 

ID OZNAKA POVRSINA 
DELA DELA STAVBE 
STAVBE VM2 

2122-251-1 98,60 

2122-74-7 55,22 

OCENJENA 
PODPL05ENA ALI 
ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMICNINE 

11.300,36 

11.104,40 

17.200,00 

OCENJENA, 
POSPOSENA ALI 
ORI ENTACIJSKA 
VREDNOST 
NEPREMICNINE 

150.000,00 EUR 

89.400,00 EUR 

Sprejme se dopolnitev Nacrta razpolaganja z nepremicnim premozenjem Mestne obcine Kranj za jete 
2019. 

Pripravila: 
Zora (erne, pravnica 
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Mag. Mateja Koprivec 
Urad za splosne zadeve 


