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Zadeva: ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU  za projekt  
»Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« – prva obravnava 
 

I. UVOD 

 

a) OCENA STANJA IN RAZLOG ZA SPREJEM ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA 

IZVEDBO PROJEKTA »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju«  

Mestna občina Kranj namerava v postopku razpisa javno-zasebnega partnerstva izbrati 

zasebnega investitorja, ki bo v zameno za javni vložek ter vsebinske zahteve javnih partnerjev 

(MOK, OZG in GL) pripravljen prevzeti tveganja povezana z realizacijo projekta ureditve prostora 

med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, 

gradnja kompleksa ter obveznost financiranja projekta). 

OZG, ki na območju Mestne občine Kranj izvaja primarno in delno tudi sekundarno zdravstveno 

oskrbo v okviru enote ZD Kranj, ima prostorske težave oz. primanjkljaj ustreznih zdravstvenih 

površin za kakovostno delo. OZG ima nujne potrebe po prostorih za ureditev razvojne 

ambulante, mentalno – higienskega centra, pedopsihiatrije, patronažne službe, prostorov za 

analitični del laboratorija, upravo, idr.. GL ima potrebo po poslovnih prostorih za lekarno ter 

upravo. 

MOK je kot soustanoviteljica obeh javnih zavodov zavezana k zagotavljanju ustreznih poslovnih 

prostorov za njihovo normalno delovanje. MOK lahko z razvojem projekta ureditve prostora med 

Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju po modelu javno zasebnega partnerstva doseže vse 

vsebinsko zastavljene cilje ter zakonsko predpisane obveznosti, in sicer na način, ki za MOK 

predstavlja ekonomsko najbolj smotrno varianto razvoja. 

Načrtovan projekt obsega izgradnjo t.i. objekta »Severna vrata«, v skladu s sprejetim OPPN 

Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016), in sicer v okviru ureditvene enote Ue3. 

Gradbena parcela predstavlja zemljišča znotraj urejevalne enoti Ue3 (zemljišča parc. št. 904/10, 

904/19, 904/17 in 904/11-del k.o. Kranj) skupne površine 3.020,0 m² ter zemljišča zunaj 

urejevalne enote Ue3 (zemljišča parc. št. 902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj) skupne površine 

171,0 m². Skupaj velikost gradbene parcele znaša 3.191,0 m². 
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V predinvesticijski zasnovi (PIZ) je prikazana ena izmed možnih vsebinskih razdelitev celotnega 

objekta »Severna vrata«, ki temelji na določilih OPPN ter vsebini podpisanih pisem o nameri z 

OZG in GL. V objektu »Severna vrata« je predviden preplet zdravstvene oskrbe, storitvenih 

dejavnosti ter stanovanj. Razporeditev prostorov je razdeljena po posameznih stolpičih: 

- stolpič A (jug): Osnovno zdravstvo Gorenjske + Gorenjske lekarne; 
- stolpič B (sredina): poslovno-storitvene dejavnosti; 
- stolpič C (sever): v pritličju poslovno-storitvena dejavnost, v nadstropjih stanovanja 

 
Slika: Prikaz obravnavanega območja in objekta »Severna vrata« (vir: N-Invest; OPPN, list 3) 

 
 

Celotna bruto površina nadzemnega dela objekta znaša cca 9.136 m². Po želeni razporeditvi 

površin nad koto terena za OZG (cca 2.554 m² BTP) in GL (cca 1.000 m² BTP), ostane na razpolago 

cca 5.582 m² BTP površin, na katere se lahko umeščajo zdravstvene, poslovne in trgovske 

dejavnosti ter bivanje (do max 1/3 skupne površine). Glede na površine in namembnost je za 

zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest predvidena gradnja podzemne garažne hiše v 4 

etažah, v sklopu katerih se lahko zagotovi do 323 PM.  

V predinvesticijski zasnovi je prikazana le ena izmed možnih vsebinskih in površinskih razdelitev 

objekta »Severna vrata«. Dokončna razporeditev vsebine in površin bo določena v fazi idejnega 

projektiranja in bolj detajlnega dogovora v okviru javno-zasebnega partnerstva (relacija »zasebni 

investitor – MOK – OZG – GL«). 

Cilji, ki jih MOK zasleduje s sprejetjem odloka so predvsem naslednji:  

- zagotavljanje prostorov za zdravstveno dejavnost javnega uporabnika prostorov: 
skladno s 5. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – 
ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 
203/20 – ZIUPOPDVE) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo javne zdravstvene 
službe na svojem območju; 
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- zagotavljanje prostorov za lekarniško dejavnost javnega najemnika prostorov: skladno s 
5. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17,  73/19, 173/20 
- odl. US, 15/21 - ZDUOP) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo lekarniške 
dejavnosti na svojem območju. 

- zagotovitev oziroma razvoj kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine v Mestni občini 
Kranj, ki bo izboljšala življenja občank in občanov; 

- gradnja objekta »Severna vrata«, ki bo na obravnavanem območju vstopa v mestno 
jedro predstavljal reprezentativen objekt; 

- ureditev prometne varnosti na obravnavanem območju; 
- ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju; 
- zagotovitev novih stanovanj na območju Mestne občine Kranj; 
- ureditev parkirnega režima na obravnavanem območju in zagotovitev zadostnega 

števila parkirnih mest za predlagano vsebino razvoja; 
- omogočiti nakup ustreznih poslovnih prostorov Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo 

Kranj (BGPK) ter zainteresiranim privatnim zdravstvenim ordinacijam. 
 

b) PRAVNA PODLAGA ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE 

SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ 

Pravno podlago predstavlja: 

1. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), ki v 36. členu določa vsebino 

akta o javno-zasebnem partnerstvu in predvideva, da se predmet, pravice in obveznosti javnega 

in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine posameznega 

razmerja javno-zasebnega partnerstva lahko uredijo z aktom o javno-zasebnem partnerstvu in v 

40. členu določa, da se odločitev o javno-zasebnem partnerstvu glede na določbo 11. člena 

Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in akt o javno-zasebnem partnerstvu lahko sprejmeta 

skupaj. 

2. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.  94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - 

odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 

11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), ki v 29. členu podeljuje 

občinskemu svetu pristojnost, da sprejema odloke in druge občinske akte.  

3. Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17), ki v 22. členu mestnemu svetu podeljuje 

pristojnost sprejemanja splošnih aktov. 

c) FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Primerjava variant je pripravljena v okviru dokumenta Predinvesticijska zasnova PROJEKT 
UREDITVE PROSTORA MED KIDRIČEVO IN BLEIWEISOVO CESTO V KRANJU (Objekt »Severna 
vrata«), februar 2021, izdelovalca N-invest d.o.o., kjer so primerjane variante: 
 

 Varianta 0 »brez« investicije 

 Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem Mestne občine Kranj 

 Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah cca. 18,0 mio EUR brez DDV (neto 

vrednost) oz. cca 21,1 mio EUR z DDV (bruto vrednost).  
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Mestna občina Kranj namerava pri projektu sodelovati z javnim vložkom zemljišča in inženiringa 

v ocenjeni višini cca. 437k EUR (neto) ter Osnovno zdravstvo Gorenjske z privarčevanim 

denarnim vložkom v višini cca 4 mio EUR bruto (cca 3,278 mio EUR neto). Razliko med javnim 

vložkom MOK/OZG ter želenim kompenzacijskim sredstvom za javni vložek (tj. poslovni prostori 

OZG zgrajeni po stroškovni ceni), bosta OZG/MOK pokrila z lastnimi finančnimi sredstvi, 

dodatnim kreditnim financiranjem ali dogovorom o najemu. Glede na zastavljeno finančno 

konstrukcijo manko javnih sredstev pri kompenzaciji znaša 693.369 EUR neto, upoštevajoč 

potrebna plačila celotnega proporcionalnega dela 22% DDV od investicije v poslovne prostore 

OZG, ker je OZG končni uporabnik, pa cca. 1,82 mio EUR (bruto).  

Zasebni investitor bo glede na zastavljeno finančno konstrukcijo moral v obdobju 2022-2026 

zagotoviti skupaj cca. 15,4 mio EUR neto, in sicer in naslova kreditnega financiranja ter lastnih 

sredstev.  

Stroškovna vrednost investicije v poslovne prostore OZG (in posledično manko javnih 

kompenzacijskih sredstev) se bo v fazi idejnega projektiranja in bolj detajlnega dogovora na 

relaciji »zasebni investitor-MOK-GL-OZG« zaradi sprememb določenih ključnih parametrov (kot 

npr. površina prostorov, strošek gradnje, idr.) spremenila in bo lahko bolj točno definirana po 

potrjeni idejni zasnovi zasebnega investitorja s strani OZG/MOK/GL.   

Glede na celotno vsebino dokumenta predinvesticijske zasnove (PIZ) ter upoštevajoč analizirana 

tveganja in prednosti investicije v projekt »Severna vrata« ocenjujemo, da je za MOK najbolj 

sprejemljiva varianta 2 »z« investicijo v »Severna vrata« po modelu JZP (podrobneje 

predstavljeno v predinvesticijski zasnovi str. 45-50). Mestna občina Kranj na takšen način doseže 

vse zastavljene cilje ter zakonsko predpisane obveznosti, in sicer na način, ki za občino 

predstavlja tudi vsebinsko in ekonomsko-finančno najbolj smotrno varianto razvoja 

II. BESEDILO ČLENOV IN OBRAZLOŽITEV 

Obrazložitev členov 

I. poglavje:: SPLOŠNE DOLOČBE  
 
Predmet odloka je ugotovitev javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in 
izvedbo projekta »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju«. Za dosego 
tega namena so v splošnih določbah opredeljeni ključni pojmi, ki so uporabljeni v odloku. 
 
II. poglavje: VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
V tem poglavju je opredeljen javni interes za realizacijo projekta in sicer v naslednjem obsegu.  
 

- zagotavljanje prostorov za zdravstveno dejavnost javnega uporabnika prostorov: 
skladno s 5. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – 
ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 
203/20 – ZIUPOPDVE) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo javne zdravstvene 
službe na svojem območju; 

- zagotavljanje prostorov za lekarniško dejavnost javnega najemnika prostorov: skladno s 
5. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17,  73/19, 173/20 
- odl. US, 15/21 - ZDUOP) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo lekarniške 
dejavnosti na svojem območju. 
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Predmet javno zasebnega partnerstva zajema realizacija projekta »Ureditve prostora med 

Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« v predvidenem obsegu: 

- izgradnja treh objektov v skupni bruto površini nadzemnega dela objektov cca. 9.100 m² 
s pripadajočimi podzemnimi parkirnimi mesti, na nepremičninah parc. št. 904/10, 
904/19, 904/17, 904/11-del, 902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj (pri čemer javni vložek 
MOK predstavlja nepremičnine parc. št. 904/10, 904/17, 904/19, in 902/13-del vse k.o. 
Kranj), in sicer v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo potrdi javni partner in 
pridobitvijo vseh potrebnih upravnih dovoljenj; 

- priključitev objekta na komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo, vključno s 
pripadajočo prometno ureditvijo; 

- ureditev okolice objektov na nepremičninah iz prve alineje. 
 
Realizacija projekta je predvidena na način, da se po zaključeni gradnji sklene sporazum o 
oblikovanju etažne lastnine na zgrajenem objektu s katerim se projekt razdeli na javni in zasebni 
del, pri čemer bodo bistveni elementi razmerja in razdelitve projekta dogovorjeni že v postopku 
izbire zasebnega partnerja v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
Odlok predvideva kot ključni vložek javnega partnerja v projekt zemljišče, v skupni izmeri 3.055 
m2 in sofinancerska sredstva javnega partnerja ali javnega uporabnika projekta, s katerimi 
sofinancira realizacijo javnega dela projekta. 
 
Zasebni partner prevzema tveganja vezana na projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja, 
priprave zemljišča in izgradnje celotnega projekta »Ureditve prostora med Kidričevo in 
Bleiweisovo cesto v Kranju«, obveznost pridobitve drugih potrebnih upravnih dovoljenj (npr. 
uporabnega dovoljenja), vrisa objekta v kataster stavb ter priprave sporazuma o oblikovanju 
etažne lastnine in njegove realizacije po terminskem planu, ki bo dogovorjen s pogodbo o javno-
zasebnem partnerstvu. Zasebni partner prevzema v pretežnem delu tudi tveganje financiranja. 
Projekt javno-zasebnega partnerstva se zaključi z ustanovitvijo etažne lastnine. Stroške in 
tveganja upravljanja in vzdrževanja javnega in zasebnega dela projekta nosita vsak partner v 
svojem lastniškem delu projekta.  
 
III. poglavje OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
V nadaljevanju je prikazana matrica razdelitev ključnih tveganj na projektu med javnim in 
zasebnim partnerjem v primeru realizacije projekta v javnonaročniški obliki, kot je predlagana v 
odloku: 
 

Vrsta 

poslovnega 

tveganja 

Javni 

partner 

Zasebni 

partner 
Opredelitev tveganja 

tveganje 

primernosti 

zemljišč 
  

Vložek javnega partnerja v projekt so predvsem 

zemljišča. Javni partner prevzema tveganje, da so 

vložena zemljišča primerna za realizacijo 

predmetnega projekta, kar pomeni, da so izpolnjeni 

vsi pogoji (urbanistični, prometni, komunalna 

infrastruktura, ipd.) za realizacijo projekta na 

predlagani lokaciji.  
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tveganje 

izpolnjevanja 

urbanističnih 

zahtev 

 

 

 

 

Izhodišče za navedeno tveganje je opredeljeno z 

OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, 

št. 71/2016), kjer so opredeljene zahteve javnega 

partnerja glede obsega in vsebine projekta, kot tudi 

javnega dela projekta. Zasebni partner prevzema 

odgovornost, da bo končna pripravljena projektna 

naloga, ki bo vključevala tudi zasebni del projekta, 

skladna z veljavnimi prostorskimi dokumenti in 

urbanističnimi zahtevami. Glede morebitnih 

dodatnih prilagoditev projektne dokumentacije 

potrebam javnega ali zasebnega programa nosi 

vsak od partnerjev tveganje za zahtevane 

prilagoditve v svojem delu projekta.  

tveganje 

projektiranja 

 

 

 

 

Obveznost projektiranja prevzema zasebni partner, 

vendar ne v celoti in ne brez omejitev. 

Javni partner bo obdržal možnost, da pri 

oblikovanju projektne dokumentacije vpliva na 

kvaliteto gradnje, izgled in funkcionalnosti objekta 

v delu, ki se nanaša na javni program.  

V kolikor bo javni partner v fazi projektiranja 

postavil posebne (nadstandardne zahteve), ki bodo 

bistveno vplivale (zvišale) stroške projektiranja, bo 

moral te dodatne stroške tudi prevzeti. Zasebni 

partner bo s pogodbo o javno-zasebnem 

partnerstvu zavezan, da se projektiranje izvede 

skladno z določili razpisne dokumentacije. 

tveganje 

pridobitve 

gradbenega 

dovoljenja in 

drugih 

potrebnih 

dovoljenj 

  

Obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja 

prevzema zasebni partner. Javni partner bo 

zagotovil aktivno udeležbo v postopku pridobitve 

gradbenega dovoljenja in skladno s svojimi 

pristojnostmi in po svojih najboljših močeh 

sodeloval z zasebnim partnerjem s ciljem čim 

hitrejše pridobitve vseh potrebnih soglasij in 

dovoljenj.   

tveganje 

gradnje 
  

Tveganje gradnje v celoti prevzema zasebni 

partner, razen v tistem delu, ki bi bil posledica 

posebnih dodatnih zahtev javnega partnerja, po 

podpisu pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.   

tveganje 

dodatnih del     
  

V okviru tveganja gradnje tudi navedeno tveganje 

prevzema zasebni partner in sicer v okviru 

izhodiščno potrjenega projekta. 
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Za morebitne naknadne dodatne zahteve po 

dodatnih delih jih nosita javni in zasebni partner 

vsak v svojem delu projekta.  

tveganje  

zamude 
  

Zasebni partner prevzema popolno odgovornost za 

pravočasno izvedbo projekta, skladno s terminskim 

planom, ki bo usklajen med partnerjema.  

tveganje 

kvalitete   

gradnje 

  

V okviru tveganja gradnje tudi navedeno tveganje 

prevzema zasebni partner, ki ga bo prenesel na 

izvajalca gradnje in podizvajalce, ki bodo prevzeli 

posamezna dela in dobave.  

tveganje 

financiranja 
  

Tveganje financiranja si delita javni in zasebni 

partner na način in v obsegu, kot bo opredeljen s 

pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu in ob 

spoštovanju načela sorazmernosti glede na delitev 

projekta na javni in zasebni del. 

Povrnitev vloženih sredstev bo zasebni partner 

obračunal  v okviru kupnine za zasebni del projekta 

ter v okviru ekonomskega izkoriščanja zasebnega 

dela projekta, pod pogoji in na način, kot bo 

dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem 

partnerstvu. 

tveganje 

vzdrževanja  

vzpostavljene 

infrastrukture 

  

Skladno z razdelitvijo projekta na javni in zasebni 

del; vsak partner v svojem delu prevzame tveganje 

vzdrževanja vzpostavljene infrastrukture. Tveganje 

vzdrževanja ni predmet tega razmerja javno-

zasebnega partnerstva. 

 

tveganje 

rentabilnosti 

projekta 

  

Zasebni partner prevzema tveganje rentabilnosti 

projekta, ki se nanaša na povrnitev vloženih 

investicijskih sredstev na podlagi ekonomskega 

izkoriščanja zasebnega dela projekta. Prav tako 

zasebni partner prevzema tveganje rentabilnosti 

upravljanja in vzdrževanja zasebnega dela projekta. 

Tveganje izbora 

finančno 

sposobnega 

zasebnega 

partnerja  

 

 
 

Tveganje izbora finančno sposobnega zasebnega 

partnerja nosi javni partner, saj bo s pogodbo o 

realizaciji projekta v obliki javno-zasebnega 

partnerstva nanj prenesel večino tveganj, ki 

izhajajo iz realizacije projekta. V primeru zmanjšane 

finančne sposobnosti izvajalca bi lahko bila 

ogrožena realizacija celotnega projekta. 

Navedeno tveganje bo javni partner lahko omejil z 

uporabo instituta stavbne pravice in s primernim 

oblikovanjem pogojev za priznanje finančne 

sposobnosti ponudnikov v fazi javnega razpisa ter z 
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opredelitvijo pogojev in načina financiranja javnega 

dela projekta. Javni partner bo pogodbo sklenil 

zgolj z zasebnim partnerjem, ki bo izkazal zaprto 

finančno konstrukcijo projekta. 

tveganje 

dostopnosti 

zgrajenega 

objekta 

  

Tveganje dostopnosti zgrajenega objekta bo 

opredeljeno s sporazumom o oblikovanju etažne 

lastnine, načeloma pa bo vsak izmed partnerjev 

prevzel tveganje dostopnosti za svoj del projekta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. poglavje: POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER 
MERILA ZA IZBOR 
 
Z vidika transparentnosti postopka in njegove gospodarne izvedbe je najprimerneje, da se izvede 
postopek javnega razpisa ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo področje javnih naročil 
(ZJN-3). Navedeno poglavje opredeljuje pogoje za izbiro zasebnega partnerja in merila za njegov 
izbor. Za izvedbo javnega razpisa je predvideno, da bo pooblaščena strokovna komisija, medtem 
ko je za izdajo akta izbire predvideno pooblastilo županu. Pred podpisom pogodbe o javno-
zasebnem partnerstvu je predvidena odobritev na mestnem svetu. 
 
Ker bo MOK tekom javnega razpisa ponudnikom ponudil priložnost, da predstavijo svoje 
predloge (predvsem tehnološke in tehnične rešitve, variantne rešitve, čas izvedbe, pripombe na 
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, ipd.) je pomembno, da postopek izbire izvajalca 
omogoča usklajevanje predlogov in oblikovanje končne vsebine pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu z vsemi prilogami. Zato predlagamo, da se postopek izbora zasebnega partnerja 
izvede po postopku konkurenčnega dialoga, skozi tri faze: 
 

- prva faza: priznanje sposobnosti (tehnični, finančni, referenčni, kadrovski in drugi pogoji 
za priznanje sposobnosti); 

- druga faza: dialog (kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, predstavijo ponujen 
način realizacije projekta, tako s tehničnega vidika, kot s finančnega in pravnega vidika) 
in usklajevanje predlogov ter oblikovanje končnega povabila k oddaji ponudb z 
usklajenim vzorcem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s prilogami; 

- tretja faza: oddaja končnih pisnih zavezujočih ponudb. 
 
Postopek konkurenčnega dialoga MOK omogoča, da skozi interakcijo s potencialnimi ponudniki, 
ki jim je v prvi fazi postopka priznana sposobnost, oblikuje in izbere optimalno rešitev, ki je tudi 
javnofinančno sprejemljiva ter da se na ta način v najvišji možni meri dosežejo postavljeni cilji 
projekta. Tako bo v drugi fazi konkurenčnega dialoga dokončno opredeljena vsebina in obseg 
projekta ter usklajen vzorec pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, terminski plan realizacije 
projekta in drugi pomembni vidiki realizacije projekta, prav tako bo v tej fazi dokončno 
opredeljen način financiranja projekta ter vsebina in obseg tveganj, ki jih prevzame posamezen 
partner.  
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V. poglavje: VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
Predlog odloka predvideva, da se projekt realizira po terminskem planu, kot bo dogovorjen v 
konkurenčnem dialogu in bo priloga pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
Spremembe javne pogodbe se ureje ob smiselni uporabi pravil, ki urejajo dopustne spremembe 
javnih pogodb v postopkih javnih naročil (95. člen ZJN-3).  
 
VI. poglavje: RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
 
V tem poglavju so podrobneje opredeljene obveznosti obeh ključnih deležnikov, bodočih 
partnerjev na projektu, pri čemer je poudarjeno načelo uravnoteženosti javno-zasebnega 
partnerstva.  
 
VII. poglavje: NAČIN FINANCIRANJA 
 
Odlok predvideva, da so osrednji vložek MOK v projekt zemljišča primerna za realizacijo projekta, 
pri čemer je predvideno, da javni partner zagotovi sofinancerska sredstva javnega partnerja ali 
javnega uporabnika projekta, s katerimi sofinancira realizacijo javnega dela projekta. V 
preostalem mora financiranje projekta zagotoviti zasebni partner. 
VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU  
 
Za zavarovanje javnega interesa so predvideni naslednji ukrepi, ki bodo podrobneje opredeljeni 
s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu: 
 

- uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu; 
- izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju; 
- razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu; 
- pravico vstopa v razmerje (step-in). 

 
Odlok tudi opredeljuje posebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je dopusten prenos javne 
pogodbe in ureja vprašanje izločitvene pravice zasebnega partnerja v primeru stečaja oziroma 
drugega načina prenehanja zasebnega partnerja (likvidacija, izbris), kot tudi izločitveno pravico. 
 
Končna določba predvideva, da bo predlagani odlok začel veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS. 
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Na podlagi 11., 36., in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 
Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št.  94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 

51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 
61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE)) in 2. točke 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na ___. redni seji, dne ___________, sprejel   

 
ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU  

za projekt  
»Severna vrata« 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

      (vsebina) 
 

(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 
in izvedbo projekta »Severna vrata« v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z 
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Ta odlok opredeljuje tudi predmet, pravice in obveznosti 
javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe 
projekta.  
 

2. člen 
(opredelitev ključnih pojmov)  

(1) Poleg pomena, določenega v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, imajo pojmi, uporabljeni v tem 
odloku, naslednji pomen: 

– javni partner je Mestna občina Kranj; 
– javni uporabnik prostorov je javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 

ulica 9, 4000 Kranj, katerega soustanovitelj je Mestna občina Kranj; 
– javni najemnik prostorov je Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne, Gosposvetska 

ulica 12, 4000 Kranj, katerega soustanovitelj je Mestna občina Kranj; 
– zasebni partner je fizična ali pravna oseba, ki bo na podlagi javnega razpisa izbran kot 

izvajalec javno-zasebnega partnerstva. 
 

II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

3. člen 
      (javni interes) 

 
(1) Mestna občina Kranj potrjuje, da je glede na predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva in 
opredelitev vsebine ter namena javnega dela projekta, javni interes za realizacijo projekta opredeljen 
v naslednjem obsegu: 

- zagotavljanje prostorov za zdravstveno dejavnost javnega uporabnika prostorov: skladno s 5. 
členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 
64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE) občina 
zagotavlja na primarni ravni mrežo javne zdravstvene službe na svojem območju; 

- zagotavljanje prostorov za lekarniško dejavnost javnega najemnika prostorov: skladno s 5. 
členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17,  73/19, 173/20 - odl. 
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US, 15/21 - ZDUOP) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo lekarniške dejavnosti na svojem 
območju. 

 
(2) Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-
zasebnega partnerstva.  
 

4. člen 
      (predmet) 

 
(1) Predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva je realizacija projekta »Severna vrata« v 
predvidenem obsegu: 

- izgradnja treh objektov v skupni bruto površini nadzemnega dela objektov cca. 9.100 m² s 
pripadajočimi podzemnimi parkirnimi mesti, na nepremičninah parc. št. 904/10, 904/17, 
904/19, in 902/13-del vse k.o. Kranj (2100) , v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo potrdi 
javni partner in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj; 

- priključitev objekta na komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo, vključno s 
pripadajočo prometno ureditvijo; 

- ureditev okolice objektov na nepremičninah iz prve alineje. 
 
(2) Končna vsebina, obseg in dinamika izvedbe projekta bodo dogovorjeni v postopku izbire zasebnega 
partnerja. 
 

5. člen 
       (izvedba projekta) 

 
(1) Za potrebe realizacije projekta bo javni partner ustanovil v korist zasebnega partnerja za čas gradnje 
stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v postopku 
izbora zasebnega partnerja v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo pred sklenitvijo odobri 
mestni svet.  
 
(2) Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objekta bosta javni in zasebni partner sklenila 
sporazum o oblikovanju etažne lastnine na zgrajenem objektu, ki bo v bistvenih elementih dogovorjen 
že v postopku izbire zasebnega partnerja v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Na podlagi 
sporazuma o oblikovanju etažne lastnine bo javni partner prenesel dogovorjen sorazmeren delež 
lastninske pravice na delu zemljišča in objekta, ki bo ustrezal zasebnemu delu projekta, na zasebnega 
partnerja. Sorazmeren delež zemljišča in objekta, ki bo ustrezal javnemu delu projekta, ostane v lasti 
javnega partnerja in bo namenjen izvajanju dejavnosti javnega uporabnika prostorov.  
 
(3) Razdelitev projekta na javni in zasebni del ter vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v 
zasebnem delu projekta, določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja in v 
pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.  
 
(4) Po vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo bosta partnerja vsak v svojem delu prevzela stroške 
upravljanja in vzdrževanja prevzetih nepremičnin. 
 

6. člen 
        (obveznosti javnega partnerja) 

 
(1) Javni partner bo v projekt vložil zemljišča, vsa k.o. Kranj (2100), katerih izključni lastnik je, in sicer: 

- parcelo št. 904/10, površina 2.586 m2; 

- parcelo št. 904/17, površina 291 m2; 
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- parcelo št. 904/19, površina 8 m2; 

- parcelo št. 902/13 -del, površina 170 m2. 
 
(2) Skupna izmera navedenih zemljišč, na katerih je predvidena izvedba projekta, znaša 3.055,0 m2.  
 
(3) Javni partner bo potrjeval projektno dokumentacijo v fazi realizacije projekta ter bo v okviru svojih 
pristojnosti sodeloval pri pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, kolikor bo to potrebno za 
realizacijo projekta. 
 

7. člen 
     (obveznosti zasebnega partnerja) 

 
(1) Zasebni partner prevzema obveznost izvedbe projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja, 
priprave zemljišča in izgradnje celotnega projekta »Severna vrata«, obveznost pridobitve drugih 
potrebnih upravnih dovoljenj (npr. uporabnega dovoljenja), vrisa objekta v kataster stavb ter priprave 
sporazuma o oblikovanju etažne lastnine in njegove realizacije po terminskem planu, ki bo dogovorjen 
s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
(2) Zasebni partner bo moral v pretežnem delu zagotoviti tudi financiranje prevzetih obveznosti iz 
prvega odstavka tega člena. 
 
(3) Zasebni partner je odgovoren za pravilno izvajanje prevzetih nalog po pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu in za vso škodo, ne glede na vzrok oziroma razlog (tako objektivna, kot subjektivna 
odgovornost), ki bi utegnila nastati javnemu partnerju ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem nalog iz 
tega odloka o javno-zasebnem partnerstvu in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
(4) Zasebni partner se zaveže, da bo: 

- izvajal javno-zasebno partnerstvo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi 
predpisi in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu; 

- upošteval tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem nalog 
po sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu; 

- poročal javnemu partnerju o izvajanju javno-zasebnega partnerstva na njegovo zahtevo; 
- predložil javnemu partnerju v potrditev projektno dokumentacijo (DGD in PZI) in upošteval 

morebitne usmeritve pri projektiranju delov objekta, ki so namenjeni javnemu partnerju; 
- omogočal nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer 

se predmetne zaveze zasebnega partnerja podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
 

8. člen 
(ustanovitev etažne lastnine in upravljanje) 

 
(1) Javni in zasebni partner bosta po opravljenem prevzemu objektov in sklenitvi sporazuma o 
oblikovanju etažne lastnine sklenila pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki, 
ki bo opredeljevala pravice in obveznosti etažnih lastnikov.  
 
(2) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena bosta partnerja skupaj imenovala tudi upravnika objekta 
ter opredelila strukturo področij upravljanja, način upravljanja, vzdrževanja, zavarovanja objekta in 
druge elemente, potrebne za nemoteno uporabo in delovanje objekta skladno z namenom te pogodbe. 
 

9. člen 
(zavarovanje odgovornosti) 
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(1) Zasebni partner je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog po tem 
odloku o javno-zasebnem partnerstvu in pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu povzročijo iz naklepa 
ali malomarnosti pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci javnemu partnerju ali tretjim 
osebam.  

(2) Zasebni partner je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge 
nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne 
zavarovalne vsote, določeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

10. člen 
   (oblika javno-zasebnega partnerstva) 

 
(1) Skladno z opredelitvijo oblik javno-zasebnih partnerstev iz 26. in 27. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu se predmetno razmerje opredeli kot javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva.  
 

IV.  POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA 
ZA IZBOR 

 
11. člen 

      (postopek izbire) 
 

(1) Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa po postopku konkurenčnega dialoga. Javni 
razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU ter na spletu. 
Sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan. 
 
(2) Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. 
 
(3) V postopku izvedbe javnega razpisa javni partner zagotovi transparentno, nediskriminatorno in 
enakopravno obravnavanje ponudnikov. 
 

12. člen 
     (pogoji za izbiro zasebnega partnerja) 

 
(1) Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner 
ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge zasebnega partnerja.  
 
(2) Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za izvedbo 
projekta in da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo projekta javno-zasebnega 
partnerstva. 
 
(3) Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo javni partner določil v okviru 
javnega razpisa.  
 

13. člen 
  (merila za izbor zasebnega partnerja) 
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(1) Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo 
omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer mora javni partner vključiti 
naslednja podmerila: 

- višja vrednost za vložek javnega partnerja v projekt; 

- najnižji znesek sofinanciranja projekta s strani javnega partnerja;  

- kakovost vsebine in obseg izvedbe projekta; 

- primernost ponujenega programa v zasebnem delu projekta. 
 

14. člen 
      (pooblastilo) 

 
(1) Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja ter za izbiro zasebnega 
partnerja, podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve 
pogodbe in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, vključno z nadzorom, se pooblasti župana.  
 
(2) Pred sklenitvijo, pogodbo o javno-zasebnem partnerstvi odobri mestni svet, prav tako pa mestni 
sveto odobri tudi pogodbo s katero se prenaša lastninska pravica na nepremičninah iz 6. člena tega 
odloka na zasebnega partnerja. 
 

15. člen 
    (strokovna komisija) 

 
(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo 
strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo. 
 
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet članov. Predsednik in ostali člani strokovne 
komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega 
področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne 
komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja. 
 
(3) Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka tega 
člena ali za katerega se ugotovijo okoliščine, ki izražajo dvom o njegovi objektivni presoji, se nemudoma 
izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.  
 
(4) Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa, za 
strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe javnega partnerja in/ali zunanji strokovnjaki. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki morajo izpolnjevati pogoje določene 
v drugem odstavku tega člena in razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro 
zasebnega partnerja. 
 
(5) Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. 
Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga 
sprejme župan. 
 

V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

16. člen 
       (vzpostavitev) 
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(1) Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom 
sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner, 
ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, v roku 60 dni od pisnega poziva javnega partnerja. 
 
(2) Sklenjena pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko 
Mestna občina Kranj v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes. 
 

17. člen  
(trajanje javno-zasebnega partnerstva) 

(1) Začetek in čas trajanj  javno-zasebnega partnerstva, se opredeli v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, se izvedejo 
skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.  
 

(2) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha iz razlogov, navedenih v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu.  

 
18. člen 

(sprememba pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) 
 

(1) Vsak izmed partnerjev lahko zahteva spremembo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v 
primerih: 

- spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu; 

- v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo o javno-
zasebnem partnerstvu; 

- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu pogodbe o javno-
zasebnem partnerstvu. 

 
(2) Javni partner lahko zahteva spremembo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tudi v primeru, če 
je to potrebno, da se zavaruje javni interes.  
 
(3) Nedopustne so spremembe pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pri katerih: 

- bi se spremenila splošna narava razmerja javno-zasebnega partnerstva; 
- bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka sklenitve javno-

zasebnega partnerstva, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno 
izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k 
sodelovanju v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva pritegnili še druge 
udeležence; 

- bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje razmerja javno-zasebnega partnerstva 
spremenilo v korist zasebnega partnerja na način, ki ni bil predviden v prvotnem razmerju; 

- bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg razmerja javno-zasebnega partnerstva; 
- bi se zamenjalo zasebnega partnerja, razen pod pogoji, določenimi v tem odloku ali s 

pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu; 
- druge spremembe, ki bi bile v nasprotju z javnonaročniškimi pravili za spremembe javnih 

pogodb tekom njihovega izvajanja. 
 
(4) Spremembo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvi odobri mestni svet. 
 

19. člen 
      (prenehanje) 
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(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh 
partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo 
s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 
 

VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
 

20. člen 
  (pravice in obveznosti partnerjev) 

 
(1) Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-
zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna 
tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno 
tveganje financiranja projekta v pretežnem delu in tveganje projektiranja, pridobitve gradbenega 
dovoljenja ter gradnje in iz njega izhajajoča tveganja, kot izhajajo iz 7. člena tega odloka.  
 
(2) Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi 
zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa. 
 

VII. NAČIN FINANCIRANJA 
 

21. člen 
    (način financiranja) 

 
(1) Vložek javnega partnerja v projekt predstavljajo zemljišča, navedena v 6. členu tega odloka, stroški 
vezani na izvedbo predhodnega postopka po ZJZP, in sofinancerska sredstva javnega partnerja ali 
javnega uporabnika projekta, s katerimi sofinancira realizacijo javnega dela projekta. V pretežnem delu 
finančna sredstva, potrebna za realizacijo projekta, zagotovi zasebni partner. Višina javnega deleža 
sofinanciranja projekta se opredeli s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.  
 
(2) Zasebni partner je zavezan k plačilu komunalnega prispevka za del objekta, ki bo po ustanovitvi 
etažne lastnine pripadel zasebnemu partnerju oziroma izvedbi komunalne infrastrukture skladno z 
dogovorjenim programom opremljanja, javni partner pa prevzema obveznost komunalnega prispevka 
za svoj del. 
 
(3) Javni partner bo skladno z določbami tega odloka in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu, sklenjene med javnim partnerjem in izbranim zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta 
in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, nanj prenesel sorazmeren del 
lastninske pravice na zemljiščih, ki bodo ustrezala zasebnemu delu projekta.   
 
(4) Partnerja si bosta prizadevala, da pridobita dodatna sredstva iz skladov EU, EKO sklada in podobnih 
virov za realizacijo tega projekta. V primeru uspešnega kandidiranja bosta partnerja sklenila aneks k 
pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, s katerim bosta opredelila vpliv pridobljenih sredstev na 
razmerje javno-zasebnega partnerstva in razdelitev pravic in obveznosti med partnerjema. 
 

VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU  
 

22. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 

 



 

 

 

8 

(1) Javni partner ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen 
sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
razmerje javno-zasebnega partnerstva in zavaruje javni interes.  

 
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni partner uporabi: 

- uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu; 
- izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju; 
- razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu; 
- pravico vstopa v razmerje (step-in). 
 

(3) Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno 
obremenjevati zasebnega partnerja.   

 
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu, se podrobneje opredelijo s 
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 

 
23. člen 

      (nadzor) 
 

(1) Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izvaja javni partner. Javni 
partner lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo 
mestne uprave ali zunanjega izvajalca. 
 
(2) Javni partner lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. 
Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem 
nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik zasebnega partnerja in predsednik nadzorne 
komisije. 
 

24. člen 
       (dolžnost poročanja) 

 
(1) Zasebni partner mora na pisno zahtevo javnega partnerja pripraviti pisno poročilo o stanju projekta, 
opravljenih in potrebnih delih, morebitnih zamudah in potrebnih investicijskih ter organizacijskih 
ukrepih za uspešno realizacijo projekta. 

 
25. člen 

      (nadzorni ukrepi) 
 

(1) Če javni partner ugotovi, da zasebni partner ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka ali sklenjene 
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti z izdajo 
obveznih navodil.  
 

26. člen 
(redno prenehanje) 

 
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva redno preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti 
pogodbenih strank oziroma s pretekom časa, za katerega je bila pogodba o javno-zasebnem 
partnerstvu sklenjena. 
 

27. člen 
(predčasno prenehanje) 



 

 

 

9 

 
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so 
opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 
 

28. člen 
(sporazumna razveza pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) 

 
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem razmerja javno-zasebnega partnerstva tudi sporazumno 
razvežeta pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
(2) Stranki se lahko sporazumeta za razvezo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v primeru, če 
ugotovita, da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ni smotrno ali 
mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti, ki 
izvirajo iz sporazumno razvezane pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter tudi postopek prevzema 
objektov.  
 

29. člen  
(vstop v razmerje) 

 
(1) Javni partner si pridržuje pravico vstopiti v razmerje javno-zasebnega partnerstva (step-in), da 
prepreči ali omili resno nevarnost za zdravje in varnost osebe ali premoženja ali okolja, ali za izpolnitev 
zakonskih dolžnosti. Potreba po uveljavitvi pravice vstopa v razmerje (step-in) se lahko pojavi zaradi 
okoliščin, ki so izven predmeta pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ali pa zaradi kršitev pogodbe s 
strani zasebnega partnerja.  
 
(2) Podrobneje se okoliščine in pogoji za uveljavljanje pravice do vstopa v razmerje javno-zasebnega 
partnerstva opredelijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.  
 

30. člen  
(razdrtje pogodbe) 

 
(1) Če eden od partnerjev ne izpolni svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev 
obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu, odstopi od pogodbe z navadno izjavo. 
 
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu lahko z (enostranskim) razdrtjem javnega partnerja 
preneha predvsem: 

- če zasebni partner prevzetih obveznosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato 
povzroča motnje v izvajanju projekta ali javnemu partnerju povzroča škodo; 

- zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu s strani zasebnega partnerja; 

- če zasebni partner pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu krši tako, da nastaja ali bi lahko 
nastala večja škoda javnemu partnerju ali tretjim osebam; 

- če zasebni partner kljub pisnemu opozorilu javnega partnerja ne izpolnjuje prevzetih 
obveznosti na način, določen s tem odlokom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu; 

- v drugih primerih, določenih s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
(3) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne javni partner 
postopek za enostransko razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
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(4) Zasebni partner lahko razdre pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, če javni partner ne izpolnjuje 
svojih obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tako, da to zasebnemu partnerju 
onemogoča  ali znatno otežuje izvajanje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
(5) Enostransko razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ni dopustno v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliščin. 
 
(6) S pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu se lahko podrobneje opredeli način in pogoje, pod 
katerimi je dopustno enostransko razdrtje pogodbe. 
 
(7) S pogodbo se lahko določijo višina pogodbene kazni in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja 
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da je krivda za razdrtje pogodbe na 
strani zasebnega partnerja. 
 
(8) Za razdrtje pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja 
glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve. 
 

31. člen 
(prenehanje zasebnega partnerja) 

 
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha tudi s prenehanjem zasebnega partnerja (npr. 
stečaj). 
 
(2) Razmerje javno-zasebnega partnerstva ne preneha, če so izpolnjeni pogoji za obvezen prenos na 
tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa na univerzalne pravne naslednike 
zasebnega partnerja (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). 
 
(3) V primeru univerzalnega pravnega naslednika zasebnega partnerja se razmerje javno-zasebnega 
partnerstva prenese na njegovega pravnega naslednika skladno z določili pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
 

32. člen  
(prenos razmerja javno-zasebnega partnerstva) 

 
(1) Zasebni partner ne sme brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja prenesti razmerja 
javno-zasebnega partnerstva na tretjo osebo. 
 
 

33. člen  
(izločitvena pravica) 

 
(1) V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja zasebnega partnerja (likvidacija, izbris) ima 
javni partner pravico, da za objekte, naprave in opremo, ki je bila vzpostavljena v okviru razmerja javno-
zasebnega partnerstva, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma 
likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico. 
 

34. člen 
(pričetek veljavnosti odloka) 

 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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2 UVODNO POJASNILO 

Mestna občina Kranj namerava v postopku razpisa javno-zasebnega partnerstva izbrati zasebnega 

investitorja, ki bo v zameno za javni vložek ter vsebinske zahteve javnih partnerjev pripravljen prevzeti 

tveganja povezana z realizacijo projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju 

(projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnja kompleksa ter obveznost financiranja projekta). 

Dokument predinvesticijske zasnove (PIZ) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 

in 27/2016). Namen dokumenta je predstaviti ključne parametre razvoja projekta ureditve prostora med 

Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju. Projekt se navezuje na urejevalno enoto Ue3 znotraj 

prostorskega akta OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016), ki je namenjena 

izgradnji t.i. objekta »Severna vrata«, kamor se umešča zdravstvene, poslovne in trgovske dejavnosti. 

V objektu se lahko na do 1/3 površine umešča stanovanja. Nadzemni del predstavljajo 3 stolpiči:  

• južni stolpič A na križišču med Bleiweisovo in Kidričevo cesto: predvidena max. etažnost P + 8; 

• srednji stolpič B: predvidena max. etažnost P + 6; 

• severni stolpič C: predvidena max. etažnost P + 6; 

Objekt ima predvideno lastno podzemno garažo, z uvozom iz Bleiweisove ceste, ki napaja vse tri stolpiče 

s parkirnimi mesti ter preostalimi servisnimi prostori, kot so shrambe oziroma skladišča.  

Gradbena parcela obsega zemljišča znotraj urejevalne enoti Ue3 (parc. št. 904/10, 904/19, 904/17 in 

904/11-del k.o. Kranj) skupne površine 3.020 m² ter zemljišča zunaj urejevalne enote Ue3 (parc. št. 

902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj) skupne površine 171 m². Skupaj velikost gradbene parcele znaša 

3.191 m². Prostorske ureditve, ki so določene v 2. členu OPPN Avtobusni terminal v Kranju, navajajo 

tudi potrebne ureditve, ki se posredno navezujejo na gradnjo objekta »Severna vrata«, in sicer: 

• rekonstrukcija Kidričeve ceste med križiščem z Bleiweisovo cesto do vključno krožišča, ki zajema 

tudi krake do šole in avtobusnega terminala; 

• gradnja novega cestnega priključka na Bleiweisovo cesto (za objekt »Severna vrata«); 

• gradnja podhoda pod Kidričevo cesto, ki povezuje »Severna vrata« z zdravstvenim karejem. 

Med ključno dokumentacijo, na katero se predinvesticijska zasnova navezuje, uvrščamo: 

• OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016); 

• DIIP Avtobusni terminal Kranj, marec 2016, izdelovalec: Tria Studio d.o.o.; 

• Idejna zasnova za projekt JZP »Severna vrata«, Februar 2021, izdelovalec: N-Invest d.o.o.; 

• Podpisana Pisma o nameri za vstop v projekt, sklenjena z javnima zavodoma MOK, in sicer: 

(1) OZG - Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj;  

(2) GL - Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj – v nadaljevanju GL; 

Poleg omenjenih javnih zavodov MOK je interes za nakup poslovnih prostorov v objektu 

»Severna vrata« s podpisanim Pismom o nameri izrazila tudi Bolnišnica za ginekologijo in 

porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj (BGPK). 

Celotna bruto površina nadzemnega dela objekta znaša cca 9.136 m². Po želeni razporeditvi površin 

nad koto terena za OZG (cca 2.554 m² BTP) in GL (cca 1.000 m² BTP), ostane na razpolago cca 5.582 

m² BTP površin, na katere se lahko umeščajo zdravstvene, poslovne in trgovske dejavnosti ter bivanje 

(max. do 1/3 skupne površine objekta). V predmetni predinvesticijski zasnovi je prikazana le ena izmed 

možnih vsebinskih in površinskih razdelitev objekta »Severna vrata«. Dokončna razporeditev vsebine in 

površin bo določena v fazi idejnega projektiranja in bolj detajlnega dogovora v okviru javno-zasebnega 

partnerstva (relacija »zasebni investitor – MOK – OZG – GL«).    
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Slika 1: Prikaz obravnavanega območja in objekta »Severna vrata« (vir: N-Invest; OPPN, list 3) 

 

V okviru predinvesticijske zasnove smo pripravili analizo posameznih variant izvedbe projekta ter tudi s 

finančnega ter ekonomskega vidika opredelili upravičenost izvedbe optimalne variante projekta. V 

dokumentu obravnavamo naslednje variantne rešitve: 

• Varianta 0 »brez« investicije;  

• Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem Mestne občine Kranj; 

• Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP; 

Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah cca. 18,0 mio EUR brez DDV (neto vrednost) 

oz. cca 21,1 mio EUR z DDV (bruto vrednost). Mestna občina Kranj namerava pri projektu sodelovati z 

javnim vložkom zemljišča in inženiringa v ocenjeni višini cca. 437k EUR (neto) ter Osnovno zdravstvo 

Gorenjske z privarčevanim denarnim vložkom v višini cca 4 mio EUR bruto (cca 3,278 mio EUR neto). 

Razliko med javnim vložkom MOK/OZG ter želenim kompenzacijskim sredstvom za javni vložek (tj. 

poslovni prostori OZG zgrajeni po stroškovni ceni), bosta OZG/MOK pokrila z lastnimi finančnimi sredstvi, 

dodatnim kreditnim financiranjem ali dogovorom o najemu. Glede na zastavljeno finančno konstrukcijo 

manko javnih sredstev pri kompenzaciji znaša 693.369 EUR neto, upoštevajoč potrebna plačila celotnega 

proporcionalnega dela 22% DDV od investicije v poslovne prostore OZG, ker je OZG končni uporabnik, 

pa cca. 1,82 mio EUR (bruto). Zasebni investitor bo glede na zastavljeno finančno konstrukcijo moral v 

obdobju 2022-2026 zagotoviti skupaj cca. 15,4 mio EUR neto, in sicer in naslova kreditnega financiranja 

ter lastnih sredstev. Stroškovna vrednost investicije v poslovne prostore OZG (in posledično manko 

javnih kompenzacijskih sredstev) se bo v fazi idejnega projektiranja in bolj detajlnega dogovora na 

relaciji »zasebni investitor-MOK-GL-OZG« zaradi sprememb določenih ključnih parametrov (kot npr. 

površina prostorov, strošek gradnje, idr.) spremenila in bo lahko bolj točno definirana po potrjeni idejni 

zasnovi zasebnega investitorja s strani OZG/MOK/GL.   
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3 OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV 

OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE 

INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

INVESTITOR 

Naziv Mestna občina Kranj 

Naslov Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

Odgovorna oseba Matjaž Rakovec, župan 

E-mail mok@kranj.si  

Davčna številka SI 55789935 

Matična številka 5874653 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije Tina Fleišer, Sektor za projekte MOK, višja svetovalka 

Telefon M: 030 484 183; T: 04 2373 208 

E-mail tina.fleiser@kranj.si 

IZDELOVALEC INVESTIICJSKE DOKUMENTACIJE 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijske dokumentacije 

N-INVEST investicijsko podjetje d.o.o., Slamnikarska cesta 
1D, 1230 Domžale (Domen Nahtigal, direktor) 

Telefon +386 41 605 391 

E-mail office@n-invest.eu  

 
 

4 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU 

Investitor obravnavanega projekta je Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj sodi v Gorenjsko regijo 

in je njene prestolnica. Kranj je pomembno industrijsko in gospodarsko središče Gorenjske. Mestna 

občina Kranj stremi k inovativnosti, uvajanju sprememb in izboljšav v vseh segmentih delovanja, s ciljem 

ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarskega napredka Kranja. Obenem želi mestna uprava svojim 

prebivalcem zagotoviti kakovostno in zdravo naravno in socialno okolje. 

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o gorenjski regiji tako sliko: 

• V gorenjski statistični regiji je v 2018 živelo 10% prebivalcev Slovenije. Ta regija in z njo še 

osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija so izstopale po najvišjih deležih 

prebivalcev, starih 0–14 let. V gorenjski in osrednjeslovenski jih je bilo po 16 %, v jugovzhodni 

Sloveniji pa 16,2 %. Naravni prirast je bil v tej regiji pozitiven in na ravni regij drugi najvišji (0,7 

na 1.000 prebivalcev). Tudi selitveni prirast je bil pozitiven (4,3 na 1.000 prebivalcev). In tudi 

izobrazbena sestava prebivalstva je bila razmeroma ugodna: delež prebivalcev brez izobrazbe, 

z nepopolno osnovno šolo ali z največ dokončano osnovno šolo je bil v 2018 nižji, delež 

prebivalcev z višje- ali visoko-šolsko izobrazbo pa višji od slovenskega povprečja. Prebivalci te 

regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2018 ocenili s povprečno oceno 7,6 (od 10) in se 

tako uvrstili med na splošno najbolj zadovoljne; 

• V tej regiji je v 2018 delovalo nekaj več kot 20.000 podjetij. V njih je delalo skoraj 78.000 oseb. 

Povprečna mesečna neto plača je v tej regiji v 2018 znašala 1.091 EUR, kar je bilo za malenkost 

manj od slovenskega povprečja. BDP na prebivalca te regije je v 2018 znašal 19.833 EUR, kar 

je bilo manj od slovenskega povprečja. Po številu stanovanj na 1.000 prebivalcev (392) se je 

uvrstila na predzadnje mesto. Po deležu lastniških stanovanj pa je bila med prvimi (med vsemi 

mailto:mok@kranj.si
mailto:office@n-invest.eu
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naseljenimi stanovanji jih je bilo namreč več kot 80 %). Prva med regijami je bila še po deležu 

ločeno zbranih komunalnih odpadkov (78 %). 

Slika 2: Gorenjska statistična regija (vir: SURS) 

 

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o Mestni občini Kranj tako sliko: 

• Sredi leta 2018 je imela občina približno 55.800 prebivalcev (približno 27.680 moških in 28.120 

žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 3. mesto. Na 

kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 370 prebivalcev, torej je bila gostota 

naseljenosti tu višja kot je povprečje v celotni državi (102 prebivalca na km²); 

• Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,1 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine 

odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev 

v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 

prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,9 (v Sloveniji 6,8); 

• Povprečna starost občanov je bila 42,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev 

Slovenije (43,3 leta); 

• Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje 

od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 117 oseb starih 65 let ali več. 

To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega 

indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev 

te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila 

vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je 

bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, 

kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena; 

• V občini je delovalo 32 vrtcev, obiskovalo pa jih je 2.442 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 

stari od 1-5 let, jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji 

skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo 

približno 5.390 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.920 dijakov. Med 1.000 

prebivalci v občini je bilo 34 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 

prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov; 

• Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 

68 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega 

povprečja (65 %); 
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• Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto 

znesku za približno 1 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa 

za približno 1 %; 

• V obravnavanem letu je bilo v občini 375 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % 

stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je 

bila 80 m²; 

• Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 

prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let; 

• V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 572 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 

211 kg več kot v celotni Sloveniji. 

Slika 3: Prebivalstvena piramida in osnovni statistični podatki Mestne občine Kranj (vir: SURS) 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Število prebivalcev 55.764 56.108 56.081 56.047 55.795 56.715

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,10 -0,20 -3,80 -5,40 3,80 11,60

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,10 4,50 -0,50 -2,30 5,90 14,30

Indeks staranja 110,30 110,50 111,80 114,40 117,40 119,90

Število vrtcev 31,00 31,00 30,00 32,00 32,00 31,00

Število otrok v vrtcih 2.457 2.476 2.444 2.453 2.442 2.411

Število zaposlenih oseb 20.454 20.738 21.061 21.757 22.628 23.257

Število samozaposlenih oseb 2.147 2.145 2.187 2.245 2.287 2.294

Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,10 61,10 62,80 65,60 68,20 69,20

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.022 1.034 1.044 1.073 1.103 1.132

Število podjetij 5.082 5.268 5.360 5.291 5.392 5.501

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 2.167.294 2.152.997 2.170.877 2.379.117 2.575.798 2.675.825

Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) n/a 373,00 n/a n/a 375,00 n/a

Tri- ali več sobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) n/a 61,00 n/a n/a 61,00 n/a

Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) n/a 79,80 n/a n/a 80,30 n/a
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5 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA  

Predinvesticijska zasnova projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju je 

pripravljena za namen preverbe možnosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva. 

Mestna občina Kranj namerava v postopku razpisa javno-zasebnega partnerstva izbrati zasebnega 

investitorja, ki bo v zameno za javni vložek pripravljen prevzeti tveganja povezana z realizacijo projekta 

ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju (projektiranje, pridobitev vseh potrebnih 

upravnih dovoljenj vključno z gradbenim dovoljenjem in uporabnim dovoljenjem, gradnja objekta z vso 

pripadajočo infrastrukturo, ureditev okolice objekta, dostopnih poti ter obveznost financiranja projekta). 

V teku priprave elaborata so bili analizirani razpoložljivi podatki, relevantni za izdelavo predinvesticijske 

dokumentacije. Med ključno dokumentacijo, na katero se predinvesticijska zasnova navezuje, uvrščamo: 

• OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016); 

• DIIP Avtobusni terminal Kranj, marec 2016, izdelovalec: Tria Studio d.o.o.; 

• Idejna zasnova za projekt JZP »Severna vrata«, Februar 2021, izdelovalec: N-Invest d.o.o.; 

• Podpisana Pisma o nameri za vstop v projekt, sklenjena z javnima zavodoma MOK, in sicer: 

(1) OZG - Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj;  

(2) GL - Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj – v nadaljevanju GL.  

Poleg omenjenih javnih zavodov MOK je interes za nakup poslovnih prostorov v objektu 

»Severna vrata« s podpisanim Pismom o nameri izrazila tudi Bolnišnica za ginekologijo in 

porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj (v nadaljevanju BGPK). 

Načrtovan projekt ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju obsega izvedbo objekta 

»Severna vrata« v skladu s sprejetim OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016), 

in sicer v okviru ureditvene enote Ue3. Gradbena parcela obsega zemljišča znotraj urejevalne enoti Ue3 

(zemljišča parc. št. 904/10, 904/19, 904/17 in 904/11-del k.o. Kranj) skupne površine 3.020,0 m² ter 

zemljišča zunaj urejevalne enote Ue3 (zemljišča parc. št. 902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj) skupne 

površine 171,0 m². Skupaj velikost gradbene parcele znaša 3.191,0 m². Obravnavana urejevalna enota 

Ue3 je namenjena umestitvi objekta »Severna vrata«, kamor se umešča zdravstvene, poslovne in 

trgovske dejavnosti. V objektu se lahko na do 1/3 uporabne površine umešča stanovanja.  

 

Na obravnavanem območju je v veljavi OPPN – Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016). 

Veljavni OPPN obravnava izvedbo naslednjih ureditvenih enot: 

• Ue1: območje cest 

• Ue2: območje avtobusni terminal 

• Ue3: območje Severna vrata 

• Ue4: območje urgenca 

• Ue5: območje porodnišnica 

• Ue6: območje novega objekta A 

• Ue7: območje ZZV 

• Ue8: območje novo parkirišče 

Predinvesticijska zasnova se neposredno navezuje na vsebino ureditvene enote Ue3: Objekt Severna 

vrata in posredno na ureditveno enoto Ue6: Območje novega objekta A (t.i. »Stara reševalna postaja«), 

ki predstavlja potencialno alternativno lokacijo razvoja poslovnih prostorov OZG ter jo zato v 

predmetnem dokumentu obravnavamo kot vsebinsko in finančno-ekonomsko alternativo pri analizi 

predlaganih variant razvoja projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju.  
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Slika 4: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija (vir: OPPN, grafična priloga, list 3) 

 

 Poziv promotorjem 

Z namenom preveritve interesa zasebnih investitorjev po sodelovanju pri razvoju projekta »Ureditve 

prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« po modelu javno-zasebnega partnerstva, je 

Mestna občina Kranj, dne 29.09.2020, razpisala poziv promotorjem. 

Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je bil cca 1 mesec. Poziv promotorjem je bil objavljen v časopisih 

Finance in Gorenjski Glas ter na portalu E-naročanje in spletni strani MOK. 

Na objavljen poziv se odzove 5 zainteresiranih promotorjev (pravnih oseb za zasebni del JZP): 

• SGP, graditelj splošno gradbeno podjetje, d.d. 

• Reitenburg, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. 

• INR, družba za investicije in razvoj, d.o.o. 

• DOLNOV, proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o. 

• RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o. 
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Z vsemi promotorji je bil na Mestni občini Kranj opravljen sestanek, na katerem so bile predstavljene 

vse takrat znane informacije vezane na razvoj projekta  »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo 

cesto v Kranju«. S strani promotorjev prejmemo eno podrobnejšo kalkulacijo razvoja, dve osnovni 

usmeritvi razvoja projekta in dve predstavitvi podjetij brez podrobnejših informacij vezanih na razvoj 

projekta »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju«. 

SGP, graditelj splošno gradbeno podjetje, d.d. 

• Vloga prejeta na MOK dne 26.10.2020 - Izkazan interes za izvedbo projekta »Ureditve prostora 

med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« v obliki JZP; 

• Glede na izkazane reference ocenjujemo, da je podjetje kompetentno za izvedbo oziroma 

realizacijo projekta Severna vrata; 

• V izogib izsiljevanju s strani preostalih lastniških akterjev obravnavanega območja (BGPK, ŽK, 

lastniki stanovanj objekta št. 363) ter ohranjanju delnega parkirnega režima na obravnavanem 

območju za čas gradnje, predlagajo fazni razvoj projekta: 

o 1. Faza: Razvoj območja Ue3 – Objekt Severna vrata  

o 2. Faza: Razvoj območja Ue2 – Javna garažna hiša 

• SGP je v zameno za stavbno pravico pripravljen vstopiti v JZP 1. faze. Strošek MOK je prenos 

stavbne pravice in izvedba komunalne infrastrukture, vse ostale stroške lahko prevzema SGP; 

• Po podpisu pogodbe o JZP, predvideva SGP 12 mesecev za uskladitev programov, projektiranje 

in pridobivanje GD. V vmesnem obdobju pričakujejo pomoč MOK pri izvedbi infrastrukture. Po 

pridobljenem GD je predviden rok izvedbe 14-16 mesecev. Skupaj od podpisa pogodbe o JZP 

do zaključka gradnje 1. faze ocenjujejo časovnico projekta na cca 26 -28 mesecev. 

DOLNOV, proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o. 

• Vloga prejeta na MOK dne 26.10.2020 - Izkazan interes za izvedbo projekta »Ureditve prostora 

med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« v obliki JZP; 

• Glede na izkazane reference ocenjujemo, da je podjetje kompetentno za izvedbo oziroma 

realizacijo projekta Severna vrata; 

• DOLNOV je pripravljen prevzeti izvedbo celotnega projekta. Predlagajo, da se gradnja in 

priprava dokumentacije izvaja v eni fazi, vendar glede na možne zaplete pri urejanju lastništva 

na območju, predlagajo tudi da se omogoči faznost izvedbe projekta; 

• Za gradnjo bi potrebovali 18 mesecev. Skupaj od podpisa pogodbe o JZP do zaključka gradnje 

ocenjujejo časovnico izgradnje objekta Severna vrata na cca 23 mesecev; 

• Na osnovi grobih podatkov ocenjujejo, da je projekt rentabilen. Bolj natančen ekonomski 

elaborat bi izdelali po pridobljenem osnutku pogodbe o JZP; 

• V primeru sklenitve pogodbe, kjer so razmerja točno določena in z gradbenim dovoljenjem 

pridobljena soglasja za gradnjo, prevzema DOLNOV vse ostale rizike. 

Reitenburg, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o 

• Vloga prejeta na MOK dne 27.10.2020 - Izkazan interes za izvedbo projekta »Ureditve prostora 

med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« v obliki JZP; 

• Glede na izkazane reference ocenjujemo, da je podjetje kompetentno za izvedbo oziroma 

realizacijo projekta Severna vrata; 

• REITENBURG je izvedbo projekta pripravljen sprejeti ob medsebojni uskladitvi in dogovoru glede 

višine odkupne cene za zemljišča ter ob pogoju, da zasebni partner ni obvezan k reševanju 

problematike večstanovanjskega objekta; 

• REITENBURG je pri projektu pripravljen sodelovati tudi v primeru parcialnega oziroma faznega 

razvoja (tj. zgolj izvedba enote Ue3), pri čemer se sorazmerno odmeri del stroškov za odkup 
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zemljišč ter obračun komunalnega prispevka in da investitor prejme premijo za koordinacijo in 

vodenje projekta s strani ostalih vpletenih akterjev; 

• Skupaj od podpisa pogodbe o JZP do zaključka gradnje in pridobitve UD za celotni projekt 

Severna vrata, ocenjujejo časovnico projekta na cca 34  mesecev; 

• Po osnovni analizi ocenjujejo, da je projekt rentabilen, vendar izredno občutljiv na spremembe 

ključnih postavk (prodajna cena, strošek investicije), zato si skozi nižjo odkupno ceno zemljišč 

in premijo za koordinacijo in vodenje projekta želijo izboljšati rentabilnost projekta. 

RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o. 

• RIKO zaradi kratkega roka ni uspel pripraviti pričakovane ustrezne oblike dokumentacije za 

oddajo Vloge o zainteresiranosti za sodelovanje pri projektu; 

• RIKO nam dne 26.10.2020 posreduje e-mail s kratko predstavitvijo podjetja ter izraženo željo 

po sodelovanju pri projektu oz. nadaljnjem obveščanju glede stanja na projektu; 

INR, družba za investicije in razvoj, d.o.o. 

• INR nam dne 26.10.2020 posreduje e-mail z načelno zainteresiranostjo za sodelovanje pri 

projektu, vendar glede na njihovo zasedenost pri vodenju trenutno odprtih projektov ne morejo 

zagotoviti ustrezne stopnje aktivnega sodelovanja. 

Izveden poziv promotorjem je pokazal, da na trgu obstaja interes zasebnih investitorjev po sodelovanju 

pri razvoju projekta »Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« po modelu javno 

zasebnega partnerstva. Zaradi kompleksnosti projekta je izkazan večji interes po faznem razvoju 

projekta, in sicer začenši s 1. fazo razvoja območja Ue3 (»objekt Severna vrata«) ter nadalje z 2. fazo 

razvoja območja Ue2 (»javna garažna hiša«). 

Promotorji so se s projektom seznanili, niso pa izdelali podrobnih finančnih analiz izvedbe projekta, saj 

je bilo le-to zaradi številnih odprtih vprašanj in kratkega časovnega roka težko izvedljivo. Podrobnejše 

analize s strani zasebnih investitorjev (omenjenih in potencialnih novih) pričakujemo v procesu izvedbe 

javnega razpisa ter postopka izvedbe konkurenčnega dialoga.  

 Lokacija 

Slika 5: Lokacija obravnavane nepremičnine (vir: Google maps, N-Invest). 
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Obravnavani projekt »Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju« se od starega 

mestnega jedra Kranj nahaja cca 750 m ter od AC izvoza cca 3 km. Neposredna okolica obravnavanega 

območja je pozidana s pretežno večstanovanjskimi objekti ter zdravstvenim karejem na jugu. Območje 

na severu omejuje OŠ Franceta Prešerna, na vzhodu Bleiweisova cesta ter na jugu oziroma zahodu 

Kidričeva cesta. Novo predvideni objekt »Severna vrata« je umeščen na križišču dveh pomembnih 

mestnih cest (Kidričeve in Bleiweisove ceste), zato bo oblikovan v skladu s pomembnostjo svoje lokacije. 

 Prostorske zahteve obravnavanega območja 

Objekt »Severna vrata« je načrtovan v sklopu prostorskega akta OPPN Avtobusni terminal v Kranju 

(Uradni list RS, št. 71/2016). Nahaja se v urejevalni enoti Ue3, lokacijsko na severnem vogalu OPPN, in 

sicer med Bleiweisovo in Kidričevo cesto. Urejevalna enota Ue3 je namenjena umestitvi objekta 

»Severna vrata«, kamor se umešča zdravstvene, poslovne in trgovske dejavnosti. V objektu se lahko na 

do 1/3 uporabne površine umešča stanovanja. Nadzemni del objekta predstavljajo trije stolpiči:  

• južni stolpič A na križišču med Bleiweisovo in Kidričevo cesto: predvidena max. etažnost P + 8; 

• srednji stolpič B: predvidena max. etažnost P + 6; 

• severni stolpič C: predvidena max. etažnost P + 6; 

Z OPPN so definirani tudi minimalni višinski gabariti objekta, in sicer je minimalna višina južnega stolpiča 

ob križišču Bleiweisove in Kidričeve ceste P+6, ostalih dveh stolpičev pa P+4. Površina ureditvene enote 

Ue3 znaša 3.160 m² (zemljišča parc. št. 904/10, 904/19, 904/17 in 904/11 k.o. Kranj), faktor zazidanosti 

gradbene parcele je določen kot FZ < 0,50. Območje zunaj urejevalne enote Ue3 obsega 171,0 m² 

(zemljišče parc. št. 902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj) in predvideva izgradnjo novega cestnega 

priključka za objekt skupaj z uvozom v podzemno garažo pod objektom.  

Objekt ima predvideno lastno podzemno parkirno hišo (podzemno garažo), z uvozom iz Bleiweisove 

ceste, ki napaja vse tri stolpiče s parkirnimi mesti ter preostalimi servisnimi prostori, kot so shrambe 

oziroma skladišča. Ob Bleiweisovi cesti določa umestitev novega objekta gradbena linija, ob Kidričevi 

cesti v pritličju gradbena linija, v nadstropjih pa gradbena meja. Fasada stolpiča ob križišču Kidričeve in 

Bleiweisove ceste se mora v pritličju od Kidričeve odmikati proti notranjosti, da ustvari udobnejše 

površine za pešce in kolesarje. 

Prostorske ureditve, ki so določene v 2. členu OPPN Avtobusni terminal v Kranju, navajajo tudi potrebne 

ureditve, ki se posredno navezujejo na gradnjo objekta »Severna vrata«, in sicer: 

• rekonstrukcija Kidričeve ceste med križiščem z Bleiweisovo cesto do vključno krožišča, ki zajema 

tudi krake do šole in avtobusnega terminala; 

• gradnja novega cestnega priključka na Bleiweisovo cesto (za objekt »Severna vrata«); 

• gradnja internega podhoda pod Kidričevo cesto, ki povezuje objekt »Severna vrata« z 

zdravstvenim karejem na jugu. 

 Rekonstrukcija Kidričeve in Bleiweisove ceste ter gradnja cestnega priključka na Bleiweisovo 

Rekonstrukcija Kidričeve ceste in Bleiweisove ceste v območju novega cestnega priključka za objekt 

»Severna vrata« mora potekati sočasno z gradnjo objekta, saj se objekt prometno navezuje na 

Bleiweisovo cesto preko novega cestnega priključka ter priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo, 

ki poteka v obeh cestah. Obenem pa na podlagi grafičnega dela OPPN podzemna garaža pod objektom 

»Severna vrata« sega v cestno telo Bleiweisove ceste.  
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Za zagotovitev sočasnosti urejanja navedenih prostorskih ureditev je potrebno s strani Mestne občine 

Kranj zagotoviti izdelavo potrebne projektne dokumentacije s pridobitvijo potrebnih soglasij in dovoljenj 

ter samo izvedbo rekonstrukcije Kidričeve in Bleiweisove ceste, vključno z vsemi posegi v gospodarsko 

javno infrastrukturo s priključki za objekt. Odlok o OPPN namreč v 45. členu sicer dovoljuje etapnost 

gradnje objektov, vendar je potrebno pred ali sočasno z izdajo GD za objekt posamezne etape pridobiti 

GD za vso z OPPN načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna za priključevanje 

posamezne etape. Pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt pa mora 

biti pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju priključevanja 

objekta ter le ta predana v upravljanje pristojnim upravljalcem.  

Rekonstrukcija Kidričeve in Bleiweisove ceste obsega tudi celovito prenovo gospodarske javne 

infrastrukture na obravnavanem območju. Strošek izvedbe rekonstrukcije Kidričeve in Bleiweisove ceste 

ter prestavitve gospodarske javne infrastrukture je predmet dogovora med investitorjem ter MOK 

oziroma sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju (program komunalnega opremljanja).  

Za potrebe izdelave predinvesticijske zasnove predpostavljamo, da: 

• strošek rekonstrukcije cest v celoti krije MOK v sodelovanju z DRSI; 

• investitor finančno pri rekonstrukciji cest ne sodeluje in iz tega naslova posredno plača 

odmerjen komunalni prispevek (oziroma z drugimi besedami investitor finančno sodeluje pri 

rekonstrukciji cest in gospodarske javne infrastrukture v kompenzacijski višini ekvivalenta 

zneska odmerjenega komunalnega prispevka za razvoj objekta ”Severna vrata” - podpis 

pogodbe o Programu komunalnega opremljanja območja);  

• strošek investitorja predstavlja izvedba komunalnih priključkov za potrebe objekta (sekundarni 

komunalni vodi od priključka na obstoječo infrastrukturo do priključka v objekt). 

 Gradnja internega podhoda pod Kidričevo cesto 

Določila OPPN predvidevajo gradnjo internega podhoda pod Kidričevo ulico, ki povezuje objekt »Severna 

vrata« in objekt BGPK (Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj) oziroma zdravstveni kare na 

jugu. Grafično je navedena povezava v prilogah OPPN prikazana v križišču Bleiweisove in Kidričeve ceste 

(glej slika 6) ter nakazuje na gradnjo novega podhoda oziroma podzemne povezave. Podzemna 

povezava oz. podhod pod Kidričevo cesto v naravi že obstaja (jugo-zahodno od objekta »Severna vrata« 

- glej slika 6), vendar je le-ta zaradi neuporabe potreben temeljite obnove oz. rekonstrukcije. 

Na podlagi mnenja s strani MOK, Urada za okolje in prostor, se lahko gradnja podhoda smiselno prenese 

v 2. fazo razvoja (navezava na gradnjo javne podzemne garaže v ureditveni enoti Ue2 in tako ne 

predstavlja obveznosti investitorja pri razvoju ureditvene enote Ue3: Objekt »Severna vrata«), pri čemer 

se lahko lokacija podhoda glede na grafično podlago OPPN spremeni, in sicer v smeri obuditve 

obstoječega podhoda pod Kidričevo cesto, katerega bi se lahko sočasno z rekonstrukcijo Kidričeve ceste 

prenovilo ter uporabilo za funkcionalno podzemno povezavo med zdravstvenim karejem na jugu in 

razvojem projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto na severu OPPN območja.  

Za potrebe izdelave predinvesticijske zasnove predpostavljamo, da: 

• se rekonstrukcija obstoječega podhoda izvede v okviru rekonstrukcije Kidričeve ceste; 

• investitor v objekt ”Severna vrata” z izvedbo podhoda nima nobenih investicijskih stroškov; 

• se gradnja podhoda smiselno (vsebinsko, funkcionalno in tehnično) prenese v 2. fazo razvoja 

oziroma da bo zagotovitev povezave med južnim zdravstvenim karejem ter objektom ”Severna 

vrata” breme urejanja ureditvene enote Ue2 v procesu gradnje javne garaže.  
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Slika 6: Širša situacija obravnavanega območja – OPPN (vir: OPPN, grafična priloga, list 3; N-Invest d.o.o) 
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Slika 7: Ureditvena situacija obravnavanega območja Ue3 (vir: OPPN, grafična priloga, list 3; N-Invest d.o.o) 
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 Povzetek določil OPPN vezanih na obravnavan projekt 

Območje OPPN 

6. člen: funkcija območja 

(1) Območji urejevalnih enot Ue2 in Ue3 se načrtujeta v vplivnem območju in deloma na samem 

območju enote stavbne dediščine Kranj – Osnovna šola Franceta Prešerna (EŠD 18825). Med 

objektom osnovne šole ter severno mejo avtobusnega terminala je potrebno zasnovati parkovno 

cezuro, zasajeno tudi z drevesno vegetacijo. Parkovna ureditev naj izboljša stanje zelenice tako iz 

oblikovnega kot funkcionalnega vidika. 

 

15. člen: Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue3 

(1) Urejevalna enota Ue3 je namenjena gradnji novega objekta, prometnih površin ter druge 

gospodarske infrastrukture. 

(2) Objekt sestavljajo trije stolpiči. Maksimalna višina stolpa ob križišču Bleiweisove in Kidričeve ceste 

je P+8, ostalih dveh pa P+6. Minimalna višina stolpa ob križišču Bleiweisove in Kidričeve ceste je 

P+6, ostalih dveh pa P+4. 

(3) FZ ≤ 0,50. 

(4) Ob Bleiweisovi določa umestitev objekta gradbena linija, ob Kidričevi pa v pritličju gradbena linija, 

v nadstropjih pa gradbena meja. Fasada stolpiča ob križišču Kidričeve in Bleiweisove se mora v 

pritličju od Kidričeve odmikati proti notranjosti, da ustvari udobnejše površine za pešce in kolesarje. 

(5) Objekt ima lastno podzemno parkirno hišo z uvozom iz Bleiweisove. Parkirna mesta za potrebe 

objekta se lahko zagotavljajo tudi v garažni hiši pod avtobusnim terminalom. 

(6) V podzemnih etažah objekta je zagotovljena povezava z zdravstvenim karejem (objekti v Ue5). 

(7) Vsi trije stolpiči morajo biti oblikovani po enotnih oblikovalskih izhodiščih, določenih z enim idejnim 

projektom. 

(8) Vzdolž fasade proti Bleiweisovi cesti naj se umesti drevored. 

(9) Do pričetka izvajanja del na območju je dovoljena sedanja raba prostora. 

(10) Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue3 so prikazani tudi v grafičnem 

delu OPPN, list številka 3. 

 

Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 

in grajeno javno dobro 

22. člen: Splošna določila glede gospodarske javne infrastrukture 

(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega omrežja gospodarske javne infrastrukture je 

prikazan v grafičnem delu OPPN na listu številka 4. 

(2) Zahtevne in manj zahtevne objekte je potrebno priključiti na komunalno opremo, ki zagotavlja 

minimalno komunalno oskrbo. 

(3) Enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte in omrežja 

gospodarske javne infrastrukture. 

(4) Za vse posege v gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno pridobiti soglasja pristojnih 

upravljavcev. 

(5) Pri projektiranju in gradnji gospodarske javne infrastrukture je potrebno upoštevati področne 

pravne akte. 
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23. člen: Ceste 

(1) Za potrebe prometnega priključevanja in prometnih ureditev na območju OPPN se zgradi nova 

javna cesta, ki povezuje Levstikovo in Nazorjevo ulico, z manjšim odmikom od urgence se uredi 

Gosposvetska ulica, zgradi se krožišče na Kidričevi cesti in uvoz na avtobusni terminal iz krožišča, 

zgradita se dva podhoda (pod uvozom na avtobusni terminal in kot interna povezava med objektom 

BGPK in objektom »Severna vrata«), uredijo peš in kolesarske površine ter uredijo obstoječi ali 

gradijo novi cestni priključki na Kidričevo, Gosposvetsko, Bleiweisovo in novo cesto 

(2) Kidričeva ulica je v akt povzeta po predhodno izdelanih dokumentih (projektna dokumentacija št. 

PR230-IDZ-CE, Kranj, oktober 2014, projektant Provia d.o.o). Bistvene ureditve na Kidričevi 

predstavljajo predvsem gradnjo krožišča in uvoza do avtobusnega terminala s podhodom za pešce, 

ureditev prečkanja pešcev na križišču z Gosposvetsko s postavitvijo semaforiziranega križišča in 

dimenzioniranje križišča Bleiweisove in Kidričeve ulice. Načrtovani so tudi obojestranski peš hodniki 

in kolesarske steze, avtobusno postajališče mestnega prometa pred zdravstvenim domom ter 

postajališča za taksi. 

(3) Pod Kidričevo cesto se načrtuje interno povezavo objekta »Severna vrata« in BGPK oziroma 

zdravstvenega doma. 

(4) Ob Bleiweisovi ulici se zgradi obojestranske peš hodnike in kolesarske steze. 

 

24. člen: Elektroenergetsko omrežje 

(1) Na obravnavanem območju sta dve transformatorski postaji, TP 0133 Zdravstveni dom Kranj in TP 

0582 Medicinski center ter štirje srednje napetostni (SN) in šest nizko napetostnih (NN) kablovodov. 

(2) Trase obstoječega NN omrežja se prestavijo tako, da so usklajene z ostalimi komunalnimi vodi in 

predvideno kanalizacijo. 

(3) Novi in obstoječi uporabniki v severnem delu obravnavanega območja se bodo napajali iz obstoječe 

TP 0133 Zdravstveni dom. Za potrebe napajanja novih uporabnikov iz TP 0133 Zdravstveni dom je 

potrebno zgraditi nove NN kablovode v ustrezni kabelski kanalizaciji, SN omrežje pa ostaja enako. 

Povečave moči se omogoči po potrebi. 

 

25. člen: Plinovodno omrežje 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN predstavljata plinovodno omrežje dva plinovoda. Prvi poteka 

od osnovne šole vzporedno (zahodno) od Bleiweisove ceste po jeklenih ceveh, tlačni razred 3 bare 

in napaja toplotno postajo ob objektu Zavarovalnice Triglav. Na ta plinovod so priključeni vsi objekti 

zdravstva. Drugi poteka od osnovne šole proti Gosposvetski cesti v ceveh PE, tlačnega razreda 100 

mili barov. Iz tega plinovoda so napajani bloki ob Gosposvetski cesti. 

(2) Plinovodno omrežje, ki poteka preko avtobusnega terminala, bo potrebno prestaviti iz območja 

gradnje. Oba plinovoda se na območju Bleiweisove ceste prestavi v cesto, in sicer vzporedno z 

novim krožnim hidrantnim vodovodom. Južno od Kidričeve ceste se 3,0 barski plinovod v jekleni 

izvedbi priključi na obstoječ plinovod, 0,1 barski v polietilenski izvedbi pa se nadaljuje vzporedno z 

vodovodom po Kidričevi cesti do križišča z Gosposvetsko cesto. Cevi so v polietilenski izvedbi. 

(3) Objekti znotraj območja se lahko priključujejo na plinovodno omrežje. Plinovodno omrežje omogoča 

priključevanje za potrebe ogrevanja, hlajenja in kuhanja. 

(4) V fazi priprave projektne dokumentacije je potrebno skladno z veljavno zakonodajo pripraviti 

ustrezne načrte za zaščito, prestavitev in priključitev na obstoječo plinovodno infrastrukturo, 

skladno s pogoji upravljavca omrežja. 
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26. člen: Javna razsvetljava 

(1) Svetilke javne razsvetljave se nahajajo ob javnih cestah. 

(2) Dodatno se osvetlijo nova cestna povezava in uvozi v podzemno garažo. 

(3) Z interno razsvetljavo se intimno osvetlijo poti in skupne površine, kar se določi v projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(4) Omrežje se napaja iz nizkonapetostne zanke, ki je vodena v cestnih koridorjih oziroma poteh. 

 

27. člen: Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje 

(1) Na območju je prisotna kabelska kanalizacija, v kateri je položeno večje število različnih 

telekomunikacijskih vodov. Na vseh obstoječih trasah je potrebno položiti nove dodatne zaščitne 

cevi, praviloma preseka ɸ 110 mm. Število cevi se določi glede na zasedenost in pomembnost 

posameznega odseka telekomunikacijske kabelske kanalizacije. Na območju nove ceste med 

Levstikovo in Nazorjevo leži pomembna telekomunikacijska kabelska kanalizacija, po kateri 

potekajo pomembni magistralni in lokalni kabli. Na območju Gosposvetske ulice je predvidena 

dograditev kabelske kanalizacije (od jaška 6/8b proti severu) za potrebe izven območja OPPN. 

(2) Do novih stavb se predvidi polaganje cevi premera 110 mm, ki se navežejo na obstoječe stanje. 

(3) Telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, ki poteka čez območja Ue2, Ue3, Ue4, Ue5 in Ue6, se 

prestavi na robove enot skladno z grafičnim delom. 

(4) Za območje severno od Kidričeve ceste je potrebno od obstoječega jaška ob Bleiweisovi (jašek 21), 

predvideti povezavo z novo kabelsko kanalizacijo 2 x ɸ110 mm, ki poteka čez Kidričevo cesto do 

novih objektov. 

(5) Instalacije v novih objektih morajo biti izvedene tako, da bo omogočeno povezovanje tudi z 

optičnimi kabli. 

28. člen: Vodovod 

(1) Obravnavano območje zdravstva se napaja iz sekundarnega obnovljenega vodovoda v ceveh iz NL 

DN 150 mm, ki poteka po Gosposvetski cesti. Vodovodno omrežje je ustrezno in ni potrebnih 

povečanj ali rekonstrukcij. Minimalno se zaradi umestitve TP postaje premakne trasa vodovoda ob 

zobozdravstveni ambulanti ter zaradi gradnje dovoza do urgence v Gosposvetski ulici. 

(2) Severno od Kidričeve ceste poteka obstoječ primarni vodovod (premer 315 mm), ki napaja 

obravnavano območje, vključno s šolskim centrom. Obstoječ primarni vodovod se na območju 

gradnje avtobusnega terminala prestavi severno od območja. Odcep se izvede v zelenici zahodno 

od Bleiweisove ceste. Severno od območja prečka Bleiweisovo cesto in poteka med območjem 

terminala in osnovno šolo Franceta Prešerna. Zgrajen bo v ceveh iz nodularne litine DN 300 mm. 

Iz tega vodovoda bo izveden odcep cevovoda v ceveh iz nodularne litine DN 150 mm, ki bo potekal 

po Kidričevi cesti do odcepa za Gosposvetsko ulico. Iz odcepa za Gosposvetsko cesto bo izveden 

odcep za terminal. Priključek za stolpiče bo izveden iz prestavljenega vodovoda na severni strani. 

Na javnem omrežju bodo vgrajeni hidranti, ki bodo zagotavljali ustrezno požarno varnost. Na 

posameznih odcepih bodo izvedeni vodomerni jaški z vodomeri. Količina požarne vode bo 20 l/s. 

(3) Objekti se priključujejo na sekundarno omrežje. 

(4) Za vzdrževanje vodovoda mora biti zagotovljen koridor v utrjenih povoznih javnih površinah. 

(5) Vodovodni priključki morajo biti zaključeni z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani na gradbeni 

parceli čim bliže javnemu vodovodu. 

(6) Omrežje mora biti zgrajeno iz nodularne litine. Vozlišča vodovoda se predvidevajo v 

armiranobetonskih jaških. 

(7) Za izgradnjo vodovodnega omrežja mora investitor pridobiti soglasje k projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 
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29. člen: Hidrantno omrežje 

(1) Za potrebe gašenja požara se v območju cestnih koridorjev na vodovodno omrežje vgradijo 

nadzemni hidranti. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za 

odjemnim mestom. 

(2) Predvidena količina požarne vode bo 10 l/s. 

(3) Na omrežje se vgradi ustrezno število hidrantov, razporejenih na razdalji 80 do 100 m, pri čemer 

naj se upošteva obstoječe stanje. 

(4) Hidrantno omrežje za posamezne objekte mora biti vezano preko obračunskega vodomera 

uporabnika komunalne storitve. 

(5) Ob zadnjem hidrantu hidrantnega omrežja mora biti zagotovljen odvzem vode iz sistema zaradi 

preprečevanja staranja vode. 

 

30. člen: Odpadna kanalizacija 

(1) Vsi objekti, v katerih bo nastajala sanitarna odpadna voda, morajo biti priključeni na omrežje javne 

odpadne kanalizacije pod pogoji izvajalca javne službe. 

(2) Na križišču Kidričeve z Bleiweisovo cesto se priključi zbirnik fekalne kanalizacije z območja severno 

od Kidričeve na obstoječi mešani kanalizacijski vod v Bleiweisovi ulici. Območje avtobusnega 

terminala bo opremljeno z notranjo kanalizacijo, ki se jo bo preko enega ali več črpališč črpalo v 

zunanji zbirni jašek, ki bo s fekalnim kanalom PVC DN 250 mm povezan z obstoječim mešanim 

kanalom po Bleiweisovi cesti. Babiška hiša bo priključena na obstoječ fekalni kanal, ki poteka iz 

bolnišnice za ginekologijo in se priključuje na obstoječi mešan kanal na Bleiweisovi cesti. Nov objekt 

A se bo priključeval na obstoječi fekalni kanal, ki poteka vzdolž Gosposvetske ulice. Preložita se 

voda fekalne kanalizacije zaradi prizidka objektu BGPK in podhoda pod cestnim priključkom do 

avtobusnega terminala. Ostala fekalna kanalizacija ostane nespremenjena. 

(3) Kanalizacijski vodi naj potekajo v javnih površinah tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja s 

priključki. 

(4) Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno iz atestiranih materialov vključno z revizijskimi jaški in 

priključki. 

(5) V projektu je potrebno obdelati tudi kanalizacijske priključke za posamezni objekt, ki naj bodo 

zaključeni z revizijskim jaškom na gradbeni parceli. 

(6) Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja mora investitor pridobiti soglasje k projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 

 

31. člen: Meteorna kanalizacija 

(1) Padavinske vode z ureditvenega območja bodo speljane v obstoječ in dograjen javni kanalizacijski 

sistem, delno pa se bodo ponikale na zemljiščih investitorjev. Padavinske in drenažne vode naj se 

odvajajo oziroma ponikajo tako, da nebo prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških 

površin. 

(2) Po vzhodni strani Bleiweisove ceste poteka obstoječ mešan kanal, na katerega se priključuje 

Kidričeva cesta (del do križišča z Gosposvetsko cesto) in vsi objekti, ki gravitirajo na ta kanal 

(zdravstveni dom, bolnišnica za ginekologijo in območje zavoda za zdravstveno varstvo). V Kidričevi 

cesti se zgradi nov meteorni kanal, ki se priključuje na mešan kanal v Bleiweisovi cesti. 

(3) Območje od krožišča na Kidričevi cesti (ob osnovni šoli) proti jugu se odvaja na nov zbirni meteorni 

kanal z izpustom v reko Savo. Nanj se bo navezovalo več zbirnih kanalov, ki odvajajo vodo s cestnih 

površin in sosednjih območij. 
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(4) V telesu Gosposvetske ceste je zgrajen meteorni kanal. Meteorni kanal poteka od križišča s 

Kidričevo cesto proti Stošičevi ulici na jugu. Vsi objekti, ki gravitirajo na Gosposvetsko cesto so 

priključeni na ta kanal. 

(5) Za izvedbo meteorne kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih 

jaškov. 

(6) Padavinske vode s povoznih površin se tam, kjer se ne morejo priključiti na meteorno kanalizacijo, 

preko lovilcev olj odvajajo v ponikovalnice na zemljišču investitorja. Sistem čiščenja meteornih vod 

s cest, parkirišč in drugih utrjenih površin mora biti izveden tako, da ne prihaja do onesnaževanja 

in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Odvodnja meteornih vod se uredi preko lovilcev olj, ki 

morajo biti skladni s standardom SIST EN 858-2. 

(7) Odvajanje in čiščenje meteornih voda mora biti skladno s predpisi s področja varstva okolja. 

 

32. člen: Ogrevanje 

(1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne črpalke, sončna 

energija ipd.). 

 

Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo 

naravnih dobrin 

35. člen: Ohranjanje kulturne dediščine 

(1) Območji urejevalnih enot Ue2 in Ue3 se načrtujeta v vplivnem območju in deloma na samem 

območju enote stavbne dediščine Kranj – Osnovna šola Franceta Prešerna (EŠD 18825). 

(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte v Ue2 in Ue3 mora biti prikazan način 

zaščite ohranjene visokodebelne vegetacije na območju med šolo in novimi objekti. 

(3) Na območju OPPN, predvsem pa znotraj urejevalnih enot Ue2 in Ue3, kjer bodo najobsežnejši 

posegi v tla, je potrebno arheološko spremljanje zemeljskih del ter arheološko dokumentiranje ob 

gradnji. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 

najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da 

najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 

V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko 

pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče. Zaradi varstva 

arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega 

nadzora nad posegi. Lastniki zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del 

obvesti ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del. 

 

36. člen: Tla in podzemne vode 

(1) Med običajnim obratovanjem na območju ob ustrezni ureditvi tal območja in posamezne dejavnosti 

ne bo pomembnih vplivov na tla. OPPN ne leži na območjih erozije, plazljivosti, poplav, vodnih ali 

priobalnih zemljiščih, varstvenih pasovih virov pitne vode oziroma na vodovarstvenih območjih. 

(2) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte s kletnimi prostori je 

preveritev stanja in vplivov načrtovane gradnje na tla in podzemne vode (geološko in hidrološko 

poročilo) ter določitev morebitnih ukrepov. 
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(3) Pred projektiranjem objektov je potrebno določiti nivo podtalnice in preveriti kavernoznost tal ter 

nadaljnje načrtovanje prilagoditi ugotovitvam. 

(4) Rodovitni del tal, ki ostane ob izkopu, naj se uporabi za sanacijo degradiranih površin znotraj OPPN 

ali na drugih območjih oziroma za končno ureditev območja zelenih površin na območju OPPN. Po 

končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na vseh 

razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjšo površino 

tal. 

(5) V času gradnje in obratovanja je na področju varstva tal in podtalnice treba izvajati naslednje 

omilitvene ukrepe: 

- preprečiti je treba raztresanje oziroma razlivanje gradbenih materialov; 

- preprečiti je treba spiranje gradbenih materialov v tla; 

- preprečiti je treba emisije delcev v zrak in tla na viru onesnaževanja; 

- vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do 

razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi; 

- čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako 

da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest; 

- v primeru nezgod je treba predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 

delavcev ter preprečiti izliv nevarnih snovi v okolje; 

- po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

ostanke začasnih deponij ter vse z gradnjo prizadete površine ustrezno krajinsko urediti. 

(6) Za začasne prometne in gradbene površine je potrebno uporabiti infrastrukturne površine, ki že 

obstajajo ali so na njih tla manj kvalitetna, predvsem znotraj območja OPPN. Odvečni odkopni 

gradbeni material se ne sme odlagati na sosednja območja, razen če ima investitor dogovor z 

lastnikom teh zemljišč. Tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti ali obračati na sosednjih 

površinah, razen če obstaja dogovor z lastniki teh zemljišč. V času gradnje mora biti gradbišče 

omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. 

(7) Tlakovanje parkirnih površin se izvede nepropustno za vodo, olja in gorivo. 

 

37. člen: Zrak 

(1) Pri načrtovanju objektov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati predpise o učinkoviti rabi 

energije v objektih. 

(2) V času intenzivnih gradbenih del je ob suhem vremenu zaradi možnosti prašenja potrebno močiti 

dele objektov. Vozila naj se premikajo počasi in skladno z določili ureditve gradbišča. Vozilom naj 

se na prehodu z gradbišča na asfaltno podlago z vodo očisti pnevmatike. Območja večjih posegov 

je potrebno že v času gradnje sproti kultivirati. 

(3) V času gradnje je potrebno čim večji del tovornega prometa preusmeriti tako, da ne bo 

obremenjeval bližnjih stanovanjskih objektov in osnovne šole. 

 

38. člen: Hrup 

(1) Vse ceste in ulice, ki se jih rekonstruira ter nove ceste naj se izvede s tišjo obrabno zaporno asfaltno 

prevleko. Ob osnovni šoli, zdravstvenem domu in bolnišnici mora biti asfaltna prevleka izvedena 

pred pričetkom obratovanja avtobusnega terminala. 

(2) Povozne površine se nikjer ne tlakujejo. 

42. člen: Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

(1) Pred projektiranjem objektov s kletnimi prostori je potrebno določiti nivo podtalnice in nadaljnje 

načrtovanje prilagoditi ugotovitvam. 
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(2) Za zaklanjanje ljudi v primeru nevarnosti je potrebno v objektu avtobusnega terminala z garažno 

hišo predvideti gradnjo zaklonišča. V ostalih objektih je potrebno zgraditi stropno ploščo nad kletjo 

tako, da zdrži rušenje stavbe nanjo, oziroma je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 

(3) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem stavb je potrebno zagotoviti odpornost na 

porušitev za VIII. stopnjo Mercali-Cancani-Sieberg lestvice potresne nevarnosti. Upoštevati je 

projektni pospešek tal 0,225 g. 

(4) Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 1991-4) je potrebno zagotoviti skladnost z 

zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. 

 

43. člen: Rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom 

(1) Na območju so predvidene stavbe, ki se v skladu s predpisi uvrščajo med požarno manj zahtevne, 

zahtevne in zelo zahtevne objekte. 

(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se 

dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – 

študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi 

in študiji požarne varnosti. 

(3) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Zgrajeno mora biti protipožarno 

hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. Za potrebe gašenja požara se v ureditvenem 

območju objektov izvede krožno mrežo z nadtalnimi hidranti. Najmanjša razdalja hidranta od 

objekta znaša 5,0 m, največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno oddaljeni med 80,0 in 

100,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z 

varstvom pred požarom se določi v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(4) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno zagotoviti odmike od meje parcel, med objekti 

ali potrebne protipožarne ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri 

požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s SIST 

DIN 14090. 

(5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru 

ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov določeno s 

predpisi o požarni varnosti objektov. 

(6) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana: 

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških 

postopkov (kurilno olje, UNP); 

- z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. 

 Podpisana pisma o nameri 

Eden izmed ciljev Mestne občine Kranj, pri razvoju projekta ureditve prostora med Kidričevo in 

Bleiweisovo cesto v Kranju, je razvoj kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine na obravnavanem 

območju in zagotovitev ustreznih poslovnih prostorov javnima zavodoma Mestne občine Kranj: 

• Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj 

• Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj 

ter v kolikor bo možno tudi izvajalcu sekundarne zdravstvene oskrbe: 

• Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj 

Spodaj predstavljeni dogovori podpisanih pisem o nameri so upoštevani pri izdelavi predinvesticijske 

zasnove, saj pomembno vplivajo na finančno konstrukcijo projekta gradnje in razvoja objekta »Severna 
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vrata«. V nadaljevanju predstavimo zgolj ključne točke posameznega pisma o nameri, saj so podpisana 

pisma o nameri priložena predinvesticijski zasnovi in kot takšna predstavljajo sestavni del izdelane 

predinvesticijske zasnove. 

 Osnovno zdravstvo Gorenjske 

Osnovno zdravstvo Gorenjske izraža naslednje želje, ki vplivajo na vsebinsko, konceptualno in finančno 

zasnovo objekta »Severna vrata«: 

• OZG ima potrebe in interes po prostorih za ureditev razvojne ambulante, mentalno – 

higienskega centra, pedopsihiatrije, patronažne službe, prostorov za analitični del laboratorija, 

upravo OZG in ZD Kranj, idr.; 
 

• OZG prepoznava lokacijo objekta »Severna vrata« kot primerno za opravljanje njegove 

dejavnosti, MOK pa OZG kot zavod, ki opravlja dejavnost, ki je primerna za zapolnitev vsebine 

poslovno-stanovanjskega kompleksa »Severna vrata«.; 
 

• imata MOK in OZG skupen interes za vstop v projekt »Severna vrata« kot javna partnerja v 

bodočem razpisanem aktu o javno-zasebnem partnerstvu; 
 

• OZG želi pridobiti cca. 2.850 m² BTP poslovnih prostorov (skupaj s kletnimi poslovnimi prostori 

za arhiv), kjer naj bi delovalo skupaj cca 120 zaposlenih, pri čemer 2.500 m² BTP predstavlja 

nujno, minimalno kvadraturo potrebnih prostorov; 
 

• OZG želi pridobiti poslovne prostore zgrajene do 5. gradbene faze (finalizirane). Postopek 

nakupa, dobave ter montaže opreme je v ločeni domeni OZG; 
 

• OZG je zainteresirana kot javni partner vložiti lastna sredstva v višini cca. 4 mio EUR, kar mora 

skupaj z vložkom MOK (zemljišče) zagotavljati izgradnjo 2.500 m² BTP želene površine s 

pripadajočimi kletnimi parkirnimi mesti. Če lastna denarna sredstva OZG in vložek MOK ne 

zadošča za izgradnjo 2.500 m² želene površine s sorazmerno pripadajočimi kletnimi parkirnimi 

mesti, bosta razliko sredstev prispevala MOK/OZG z lastnimi finančnimi sredstvi, dodatnim 

kreditnim financiranjem ali dogovorom o najemu, pod pogojem predhodne pridobitve soglasja 

ustanovitelja oziroma ustanoviteljev oziroma mestnega sveta MOK; 
 

• da se bo bolj točna investicijska vrednost za želene poslovne prostore OZG definirala sočasno z 

izvedbo projektne dokumentacije (DGD/PZI ter pridobljenimi ponudbenimi predračuni), končni 

vrednostni poračun pa bo izveden na koncu gradnje (po potrjeni končni gradbeni situaciji in 

pridobljenim uporabnim dovoljenjem). MOK v sodelovanju z OZG potrjuje faze projekta in 

določa končno stroškovno vrednost investicije; 
 

• da bo OZG plačilo za zgrajene poslovne prostore izvedla po končani gradnji, pridobljenem 

uporabnem dovoljenju in uspešni primopredaji poslovnih prostorov, pri čemer bo točna višina 

zahtevanih sredstev OZG/MOK opredeljena po v formuli, katere ključni parameter bo strošek 

izgradnje m² neto tlorisne površine objekta pod in nad koto terena z vsemi pripadajočimi 

elementi (projektiranje, inženiring, izgradnja zunanje ureditve, idr.), kar omogoča OZG, da 

pridobi poslovne prostore po t. i. stroškovni ceni izgradnje 1 m² objekta;   
 

• da bo investitor oziroma zasebni partner, ki bo izbran na razpisu JZP, in bo vodil postopek 

gradnje in izdelave projektne dokumentacije, od začetka upošteval želje ter usmeritve OZG/MOK 

pri izdelavi DGD in PZI projektne dokumentacijo za poslovne prostore namenjene OZG, na način, 

da bodo poslovni prostori izvedeni po standardih ter željah OZG, pri čemer morata tako OZG 

kot MOK potrditi idejno zasnovo projekta in arhitekturno rešitev zasnove stavb »Severna vrata« 

pred oddajo DGD dokumentacije za pridobitev GD;  
 



 

26 

 

• da bo strošek izgradnje m² poslovnega prostora OZG pri izračunu upošteval naslednje postavke: 

o OZG proporcionalno investicijsko vrednost izgradnje 1 m² objekta nad koto terena; 

o OZG proporcionalno investicijsko vrednost izgradnje zunanje ureditve (Ue3); 

o OZG proporcionalno investicijsko vrednost projektne dokumentacije, gradbenega 

nadzora, vodenja projekta, raziskave tal, geodetske storitve, idr. inženiring postavke;  

o OZG proporcionalno investicijsko vrednost izgradnje skupnih površin vezanih na njihovo 

poslovno stavbo (požarna stopnišča, dvigala, tehnične in komunikacijske površine, idr.); 

o OZG proporcionalno investicijsko vrednost kletnih etaž (parkirna mesta, manipulacija 

shrambe, tehnični prostori, ipd); 
 

• da se bo glede na dogovorjeno vrednostno formulo po znani DGD projektni zasnovi lahko 

izračunal približek dejanske stroškovne vrednosti izgradnje 1 m² poslovnega prostora za namen 

opravljanja dejavnosti OZG, ki bo podlaga za odločitev o površini in zasnovi poslovnih prostorov 

OZG; 
 

• da se bo stroškovna vrednost gradnje skozi obdobje razvoja projekta sukcesivno spremljala, 

končni strošek izgradnje poslovnih prostorov za namen opravljanja dejavnosti OZG, pa se bo 

določil na podlagi končnega vrednostnega poračuna investicije (po potrjeni končni gradbeni 

situaciji in pridobljenim uporabnim dovoljenjem);  

 Gorenjske Lekarne 

Gorenjske Lekarne izražajo izraža naslednje želje, ki vplivajo na vsebinsko, konceptualno in finančno 

zasnovo objekta »Severna vrata«: 

• GL imajo potrebo in interes po poslovnih prostorih za lekarno ter upravo; 
 

• GL prepoznavajo lokacijo objekta »Severna vrata« kot primerno za opravljanje njihove 

dejavnosti, MOK pa OZG kot zavod, ki opravlja dejavnost, ki je primerna za zapolnitev vsebine 

poslovno-stanovanjskega kompleksa »Severna vrata«; 
 

• imata MOK in GL skupen interes za vstop v projekt »Severna vrata« kot javna partnerja v 

bodočem razpisanem aktu o javno-zasebnem partnerstvu; 
 

• GL želijo pridobiti cca. 1.000 m² poslovnih prostorov, in sicer cca. 600 m² za lekarno (v pritličju 

in 1. nadstropju) ter cca. 400 m² za sejno sobo in poslovne prostore uprave (v nadstropju), kjer 

naj bi delovalo skupaj cca. 40 zaposlenih;  
 

• GL zaradi zakonskih zahtev potrebuje fizično ločen vhod za stranke lekarne in dostavo zdravil, 

zato želi imeti rešitev, ki bo omogočala da dostavni avtomobili pripelje robo v kletne prostore in 

se le ta lahko na nekem mestu pretovori v dvigalo ter dostavi v pritličje ali ostale etaže GL; 
 

• GL želijo poslovne prostore dolgoročno najeti;  
 

• investitor oziroma zasebni partner, izbran na razpisu JZP, ki bo vodil postopek gradnje in 

izdelave projektne dokumentacije, bo od začetka upošteval želje ter usmeritve GL pri izdelavi 

DGD in PZI projektne dokumentacijo za poslovne prostore, ki bodo namenjene GL. Na takšen 

način si GL zagotovi, da bodo poslovni prostori izvedeni po njihovih standardih ter željah; 
 

• GL želijo pridobiti poslovne prostore zgrajene do 5. gradbene faze (finalizirane). Postopek 

nakupa, dobave ter montaže opreme je v izključni domeni GL; 
 

• GL bodo podpisale najemno (pred)pogodbo z investitorjem ob oddani DGD dokumentaciji na 

UE za pridobitev GD projekta »Severna vrata«, ki pa kot finančna obveznost stopi v veljavo šele 

po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kompleks »Severna vrata« oziroma po uspešni 
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primopredaji poslovnih prostorov. Najemna (pred)pogodba bo podpisana ob začetku gradnje 

zato, da investitor lažje sestavi finančno konstrukcijo za izgradnjo projekta (odobritev bančnega 

financiranja); 
 

• v primeru najema poslovnih prostorov je ročnost najemne pogodbe minimalno 10 let. Mesečna 

najemnina za površine pritličnih prostorov je 17 EUR/m² (brez DDV), za površine prostorov v 

nadstropjih 12 EUR/m² (brez DDV), za morebitne kletne prostore 6 EUR/m² (brez DDV) ter za 

posamezno pripadajoče kletno parkirno mesto v višini 60 EUR/PM (brez DDV); 
 

• GL so kot najemnik dolžne iz lastnih virov plačevati mesečne operativne stroške za prostore, ki 

so predmet uporabe (elektrika, voda, odvoz smeti in odpadkov, strošek komunalnih storitev, 

strošek telekomunikacij, strošek varovanja, drugi neposredno individualni stroški najemnika; 

ipd), kot tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Lastnik nepremičnine je na drugi 

strani dolžan plačevati stroške zavarovanja stavbe ter rednega investicijskega vzdrževanja 

objektov. 

 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGPK) prav tako želi vsebinsko zastopati del zgrajenega 

objekta »Severna vrata«, v katerega pa ne vstopa kot javni partner, temveč kot kupec poslovnih 

prostorov. Njihove izražene želje, ki so bile tudi predmet podpisa Pisma o nameri med BGPK in MOK, 

neposredno ne vplivajo na finančno konstrukcijsko zasnovo objekta »Severna vrata« prikazano v 

predmetni Predinvesticijski zasnovi, temveč bodo predmet dogovora med zasebnimi investitorji ter BGPK 

v procesu razpisnega JZP postopka. Interes BGPK v objektu »Severna vrata« je sledeč: 

➢ BGPK ima potrebe po prostorih za ureditev ambulant – ginekološke ambulante, ambulanto 

Centra za bolezni dojk, idr. ter prepoznava lokacijo projekta »Severna vrata« kot primerno za 

nakup omenjenih prostorov; 
 

➢ BGPK oz. MZ želi v poslovno-stanovanjskem kompleksu »Severna vrata« kupiti cca. 500 m² 

poslovnih ambulantnih prostorov s spremljajočimi servisnimi in sekundarnimi površinami ter 

parkirna mesta v obsegu, kot jih za predvideno površino poslovnih prostorov predvidevajo 

merodajna določila OPN-ja, poleg tega želi pridobiti v izključno last dodatno še 30 parkirnih 

mest za svoje zaposlene (v kletnih ali zunanjih površinah). BGPK želi pridobiti poslovne prostore 

zgrajene do 5. gradbene faze (finalizirane), dobava ter montaža opreme pa je v izključni domeni 

BGPK; 
 

➢ BGPK želi sodelovati pri projektiranju lastnih poslovnih prostorov in 30 dodatnih parkirišč ter 

potrjevati idejno zasnovo svojih prostorov pred oddajo DGD dokumentacije za pridobitev GD na 

pristojno UE ter PZI projektno dokumentacijo pred pričetkom gradnje. Na takšen način si BGPK 

zagotovi, da bodo poslovni prostori izvedeni po njenih standardih ter željah; 

 

 Gradbena parcela 

Gradbena parcela predstavlja zemljišča znotraj urejevalne enote Ue3 (zemljišča parc. št. 904/10, 

904/19, 904/17 in 904/11-del k.o. Kranj) skupne površine 3.020,0 m² ter zemljišča zunaj urejevalne 

enote Ue3 (zemljišča parc. št. 902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj) skupne površine 171,0 m². 

Investitor mora za pridobitev gradbenega dovoljenja izkazati pravico graditi na: 

• zemljišču parc. št. 904/10, 904/17 (prej del zemljišča parc. št. 904/9), 904/19 (prej del zemljišča 

parc. št. 904/5) in 902/13-del k.o. Kranj, ki je v lasti Mestne občine Kranj v deležu do celote 
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(1/1). Stavbna pravica oziroma prenos lastninske pravice navedenih zemljišč na zasebnega 

investitorja predstavlja javni vložek Mestne občine Kranj v načrtovanem javno-zasebnem 

partnerstvu. Zemljišče skupne površine 3.055,0 m². 

 

• zemljišču parc. št. 902/6 - del in 904/11-del k.o. Kranj, ki je v lasti Republike Slovenije (upravitelj 

DRSI) v deležu do celote (1/1).  

o Stavbna pravica na obravnavanih zemljiščih ni del javnega vložka MOK in jo bo moral 

investitor pridobiti ločeno, in sicer pred pridobitvijo GD ter v obsegu kot bo le-to 

zahtevala izdelana projektna dokumentacija. Gre za podelitev stavbne pravice za 

možnost gradnje podzemne garaže v manjšem ozkem pasu na državni parceli ob 

Bleiweisovi cesti. Glede na trenutno idejno zasnovo bo stavbna pravica na zemljišču 

parc. št. 904/11 obsegala velikost cca 135 m² ter stavbna pravica na zemljišču parc. št. 

902/6 velikost cca 1 m². Skupaj velikost zemljišča, na katerem je potrebno pridobiti 

stavbno pravico s strani RS oz. DRSI, znaša cca 136 m². 

o MOK z DRSI vodi razgovore in pripravo podlag za pravno-formalni dogovor glede 

podelitve stavbne pravice DRSI zasebnemu investitorju za namen izgradnje podzemne 

garaže, v obsegu kot bo potrebna glede na izdelano DGD dokumentacijo. 

Tabela 1: Lastniška struktura obravnavanega območja (vir: GURS, e-ZK) 

 

- Skupaj površina Ue3 (razvoj objekta ”Severna vrata” po OPPN) znaša 3.160 m² (zemljišča parc. št. 

904/10, 904/19, 904/17 in 904/11 k.o. Kranj). 

 

- Skupaj površina zemljišča javnega vložka MOK znaša 3.055 m² (zemljišča parc. št. 904/10, 904/17, 

904/19 in 902/13-del k.o. Kranj). 

 

- Skupaj površina zemljišča za stavbno pravice podzemne garaže s strani DRSI/RS, po idejni zasnovi, 

znaša 136 m² (zemljišča parc. št. 902/6 - del in 904/11-del k.o. Kranj). 

 

- Skupaj površina gradbene parcele za objekt ”Severna vrata” znaša 3.191,0 m² (delno Ue3 + delno 

zemljišča izven Ue3) – omenjena površina se lahko spremeni, odvisno od površine stavbne pravice, 

ki bo za podzemno garažo podeljena s strani DRSI/RS. 

Katastrska 

občina

Obstoječa parcelna 

številka

Predlagana izvedba 

parcelacije

1 ** k.o. 2100 parc.št. 904/11 / 275,00           m² 135,00         m² RS DRSI

2 * k.o. 2100 parc.št. 904/10 parc.št. 904/10 2.586,00        m² 2.586,00      m² MOK MOK

3 * k.o. 2100 parc.št. 904/9 - del parc.št. 904/17 291,00           m² 291,00         m² MOK OZG

4 * k.o. 2100 parc.št. 904/5 - del parc.št. 904/19 8,00               m² 8,00            m² MOK OZG

5 ** k.o. 2100 parc.št. 902/13 - del / 5.993,00        m² 170,00         m² MOK OŠ Franceta Prešerna

6 ** k.o. 2100 parc.št. 902/6 - del / 67,00             m² 1,00            m² RS DRSI

3.191,00    m²

3.055,00    m²

136,00       m²

* informacija na podlagi izvedenega elaborata parcelacije in izravnave meje, ki pa še ni razvidna v evidenci GURS

** površina gradbene parcele odmerjena glede na postavitev objekta v prostor po izdelani idejni zasnovi

Javni vložek Mestne občine Kranj

Površina stavbne pravice s strani zasebnega investitorja od RS/DRSI

od tega:

Ue3

SKUPAJ POVRŠINA GRADBENE PARCELE

ZK lastnik Upravljalec
 Površina gradbene 

parcele 
Sklop Zap. št.

Zunaj Ue3

Površina po GURS 

evidenci /elaboratu 

parcelacije 
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Slika 8: Prikaz gradbene parcele (vir: N-Invest) 
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 Idejna zasnova ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju 

 Objekt severna vrata nad koto terena 

Objekt s svojo umestitvijo na križišču dveh pomembnih mestnih cest (Bleiweisove in Kidričeve ceste) 

predstavlja severni vhod v mestno jedro Kranja, ki bo s svojo prisotnostjo močno definiral obravnavano 

mestno območje. Vsi trije stolpiči morajo biti oblikovani po enotnih oblikovalskih izhodiščih, določenih z 

enim idejnim projektom. Oblikovanje zunanjega izgleda celotnega objekta mora odražati referenčno 

arhitekturno zasnovo, saj je objekt umeščen na križišču dveh pomembnih mestnih cest in mora biti 

oblikovan v skladu s pomembnostjo in reprezentativnostjo svoje lokacije. 

V celotnem objektu je predviden preplet zdravstvene oskrbe, storitvenih dejavnosti ter stanovanj – v 

objektu »Severna vrata« se lahko na do 1/3 uporabne površine umešča stanovanja. Celotna bruto 

površina nadzemnega dela objekta znaša 9.136,1 m²: 

o stolpič A: 3.554,1 m²; P+8 

o stolpič B: 2.835,0 m²; P+6 

o stolpič C: 2.747,0 m²; P+6 

V prikazani zasnovi so površine posameznih vsebin razdeljene po stolpičih. Prostori obeh vnaprej 

določenih uporabnikov (OZG in GL) vsebujejo tako operativne (ambulante, lekarna) kot tudi upravno-

poslovne prostore (pisarne). Preostala površina v objektu je razdeljena na površine za klasična 

stanovanja (za bivanje) ter na preostale površine, ki obsegajo poslovno-storitvene dejavnosti (poslovni 

prostori s strankami). Razporeditev prostorov v idejni zasnovi je razdeljena po posameznih stolpičih: 

o stolpič A (jug): Osnovno zdravstvo Gorenjske + Gorenjske lekarne; 

o stolpič B (sredina): poslovno-storitvene dejavnosti; 

o stolpič C (sever): v pritličju poslovno-storitvena dejavnost, v nadstropjih stanovanja; 

 

V idejni zasnovi je prikazana le ena izmed možnih vsebinskih in površinskih razdelitev celotnega objekta 

»Severna vrata«, ki temelji na določilih OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016) 

ter vsebini podpisanih pisem o nameri z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Gorenjskimi Lekarnami. V 

idejni zasnovi je v objektu vsebinski preplet zdravstvenih, trgovskih in poslovnih dejavnosti ter stanovanj 

za bivanje. Dokončna razporeditev vsebine in površin bo določena v fazi idejnega projektiranja in bolj 

detajlnega dogovora na relaciji »zasebni investitor-MOK-GL-OZG«. 

Po razporeditvi površin nad koto terena za OZG (2.554 m² BTP) in GL (1.000 m² BTP), ostane na 

razpolago 5.582 m² BTP površin, na katere se lahko umeščajo zdravstvene, poslovne in trgovske 

dejavnosti ter bivanje (max. do 1/3 skupne površine objekta). Od preostale površine je v idejni zasnovi 

predvidenih 2.430 m² BTP površin za stanovanja, in sicer v stolpiču C od 1. do 6. nadstropja. 

Pri umeščanju površin znotraj objekta bo moral zasebni investitor upoštevati površine namenjene 

poslovnim prostorom OZG in poslovnim prostorom GL (vsebina podpisanih pisem o nameri) ter vsa 

določila, ki so zapisana v OPPN Avtobusni terminal v Kranju, še posebej določila, ki se nanašajo na 

urejevalno enoto Ue3, znotraj katere je predvidena gradnja obravnavanega objekta »»Severna vrata«. 

Bo pa tekom procesa projektiranja (priprave DGD dokumentacije) možen dogovor med zasebnim 

investitorjem ter OZG/GL glede spremembe pozicije njihovih površin znotraj kompleksa oz. stolpičev 

objekta »Severna vrata«, ki pa mora biti dosežen v konsenzu vseh vpletenih akterjev. 

Na podlagi razdelitve površin je bilo v sklopu idejne zasnove izračunano število parkirnih mest, ki so 

zahtevana v skladu z 21. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. V 
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priloženem tlorisu in prerezu čez celoten objekt je prikazana razporeditev prostorov znotraj objekta ter 

znotraj posameznega stolpiča, ki služi kot podlaga za izračun zahtevanega števila parkirnih mest.  

Slika 9: Prerez čez objekt in delitev BTP površin po etažah posameznih stolpičev (vir: N-Invest d.o.o.) 
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Celotna bruto površina nadzemnega dela objekta znaša 9.136,1 m²: 

o stolpič A: 3.554,1 m²; P+8 

o stolpič B: 2.835,0 m²; P+6 

o stolpič C: 2.747,0 m²; P+6 

skupaj: 9.136,1 m² 

 

• Celotna bruto površina podzemnega dela objekta znaša 11.126,0 m²: 

o Klet -1: 2.781,5 m² 

o Klet -2: 2.781,5 m² 

o Klet -3: 2.781,5 m² 

o Klet -4: 2.781,5 m² 

skupaj: 11.126,0 m² 

Glede na površine posameznih uporabnikov oziroma namembnost, je za zagotovitev zadostnega števila 

parkirnih mest predvidena gradnja podzemne garažne hiše v 4 podzemnih etažah, v sklopu katerih se 

lahko zagotovi 323 PM (od tega je 16 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički). 

 

Tabela 2: Delitev površin po posameznih uporabnikih (vir: N-Invest) 

UPORABNIK BTP (m²) % št PM 

OZG 2.554,1 28,0% 110,0 

ambulante  
(60 zaposlenih) 

1.700,0  80,0 

pisarne  
(60 zaposlenih) 

854,1  30,0 

GL 1.000,0 10,9% 39,0 

lekarna  
(25 zaposlenih) 

600,0  31,0 

pisarne  
(15 zaposlenih) 

400,0  8,0 

OSTALO 3.152,0 34,5% 58,0 

poslovni prostori s 
strankami  

(100 zaposlenih) 
3.152,0  58,0 

STANOVANJA 2.430,0 26,6% 80,0 

stanovanja 
(38 stanovanj) 

2.430,0  80,0 

  SKUPAJ 287,0 

  PM-invalidi 13,0 

  SKUPAJ zahtevanih PM 300,0 
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 Vizualni prikaz objekta »Severna vrata« 

Prikazane slike so simbolične in prikazujejo eno izmed variant izvedbe objekta »Severna vrata«. Slike služijo zgolj lažji vizualizaciji umestitve objekta v prostoru. 

Tip in izvedba fasade ter ostalih GOI elementov objekta »Severna vrata« bo stvar projektne zasnove zasebnega investitorja, v konsenzu z javnimi partnerji.  
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 Umestitev podzemnega dela objekta Severna vrata v prostor 

Pod objektom »Severna vrata« je predvidena gradnja garažne hiše, v kateri bodo zagotovljena parkirna 

mesta za potrebe objekta. Uvoz v podzemno garažo je predviden z Bleiweisove ceste preko novega 

cestnega priključka, ki se bo zgradil v sklopu izvedbe projekta rekonstrukcije Bleiweisove ceste. 

Podzemna garaža je glede na določilo 47. člena OPPN, ki določa velikost dopustnih odstopanj zaradi 

racionalnejše izrabe prostora in glede na posvetovanje z Uradom za okolje in prostor Mestne občine 

Kranj, tlorisno malce povečana na jugo-vzhodnem delu, primerjalno z grafiko v sklopu veljavnega OPPN. 

Povečan tloris je bil določen zaradi zagotavljanja večjega števila parkirnih mest in funkcionalne 

optimizacije tlorisa podzemnih etaž.  

Na zahodu je podzemna garaža locirana na meji z urejevalno enoto Ue2. Na obravnavanem območju je 

zaradi izvedbe varovanja gradbene jame potrebno pridobiti stavbno pravico za čas gradnje v širini 1 m 

po celotni zahodni meji: zemljišče parc. št. 904/16 - prej del zemljišča parc. št. 904/9, parc. št. 904/18 

- prej del zemljišča parc. št. 904/5 in parc. št. 902/13 (podrobneje prikazano na sliki 10). 

Na severni meji urejevalne enote Ue3 je del podzemne garaže lociran izven območja OPPN, zato je 

potrebno na tem delu pridobiti stavbno pravico na zemljiščih par. št. 902/13-del in 902/6-del 

(podrobneje opisano v točki 5.5. tega poročila in prikazano na sliki 8 ter 11).  

Na vzhodni meji podzemna garaža posega tudi na zemljišče parc. št. 904/11-del, zato je potrebno tudi 

na tem delu pridobiti stavbno pravico (podrobneje opisano v točki 5.5. tega poročila in prikazano na sliki 

8 ter 11). 

Tabela 3: Prikaz površin in št. parkirnih mest po posameznih kletnih etažah (vir: N-Invest) 

 

Predlagana varianta omogoča izvedbo garažne hiše skupne površine 11.126 m² BTP v 4 podzemnih 

etažah s skupaj 323 PM. Predlagana varianta omogoča izvedbo zadostnega števila PM v primeru razvoja 

objekta »Severna vrata«, kot predstavljeno v izdelani idejni ter predinvesticijski zasnovi projekta. 

ETAŽA BTP (m²) ŠT. PM ŠT. iPM SHRAMBE (m²) 

KLET -1 2.781,5 72,0 4,0 175,0 

KLET -2 2.781,5 77,0 4,0 186,8 

KLET -3 2.781,5 77,0 4,0 186,8 

KLET -4 2.781,5 81,0 4,0 186,8 

skupaj 11.126,0 307,0 16,0 735,4 

SKUPAJ BREZ SHRAMB SKUPAJ PM + iPM SKUPAJ SHRAMBE 

10.390,6 323,0 735,4 
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Slika 10: Prikaz območja stavbnih pravic potrebnih za umestitev predlagane garažne hiše (vir: N-Invest) 
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Slika 11: Tloris predlagane izvedbe garažne hiše (vir: N-Invest) 
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 Izračun potrebnega števila parkirnih mest glede na predlagano zasnovo objekta Severna vrata 

Za izračun obveznega števila PM glede na namembnost posameznih prostorov znotraj objekta »Severna 

vrata« je potrebno upoštevati določilo 21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Kranj, ki predpisuje obvezno število PM glede na naslednje namembnosti prostorov: 

• VEČSTANOVANJSKE STAVBE (STANOVANJA): 2PM/1 stanovanje + 1PM/10 stanovanj za 

obiskovalce + 1PM/10 stanovanj za vozila oseb z invalidskimi vozički 

• OSKRBOVANA STANOVANJA: v skladu z normativi in standardi 

• ZDRAVSTVENI DOMOVI (AMBULANTE): 1PM/2 zaposlena + 1PM/30 m² koristne površine 

• TRGOVINE (LEKARNA): 1PM/30m² koristne prodajne površine + 1PM/2 zaposlena (min. 2PM) 

• POSLOVNI PROSTORI S STRANKAMI (PISARNE): 1PM/50 m² neto površine 

• POSLOVNI PROSTORI BREZ STRANK (PISARNE): 1PM/2 zaposlena 

• DODATNO 5% PM za vozila oseb z invalidskimi vozički za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez 

grajenih ovir 

V sklopu idejne zasnove predvidevamo gradnjo garažne hiše v 4 podzemnih etažah, v katerih se glede 

na zahteve za projektiranje parkirnih in manipulacijskih površin, ki so določene v sklopu veljavnega 

OPPN Avtobusni terminal v Kranju, lahko zagotovi skupno število parkirnih mest 323, od tega je 16 

parkirnih mest predvidenih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V nadaljevanju prikazujemo izračun 

potreb po številu PM glede na v idejni in predinvesticijski zasnovi predlagano strukturo namembnosti 

prostorov znotraj nadzemnega dela objekta »Severna vrata«.  

Tabela 4: Prikaz strukture namembnosti prostorov in izračun št. potrebnih parkirnih mest (vir: N-Invest) 

OZG 2.554,1 m² 

GL 1.000,0 m² 

OSTALO 3.152,0 m² 

STANOVANJA = 38 STANOVANJ (65 m² BTP/stanovanje) 2.430,0 m² 

 

SCENARIJ RAZVOJA: OZG 120 ZAPOSLENIH, 38 STANOVANJ; 65m² BTP/STANOVANJE 

 
BTP (m²) NTP (m²) UP (m²) ŠT. ZAP./ STAN. PM 

izračun 
iPM 

iPM 

OZG        

ambulante 1.700,0 1.564,0 1.485,8 60,0 80,0 +5% 4,0 

pisarne (brez strank) 854,1 785,8 746,5 60,0 30,0   

GL        

lekarna 600,0 552,0 524,4 25,0 31,0 +5% 2,0 

pisarne (brez strank) 400,0 368,0 349,6 15,0 8,0   

OSTALO        

poslovni prostori s 
strankami 

3.152,0 2.899,8 2.754,8 100,0 58,0 +5% 3,0 

STANOVANJA 2.430,0 2.235,6 1.877,9 38,0 80,0 
+1PM/1
0 stan. 

4,0 

 
    287,0  13,0 

 
  Skupaj PM +iPM 300,0 

 

Skupno število zahtevanih PM je 300 PM (od tega 13 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički), kar 

omogoča umestitev v predlagano zasnovo kletne garažne hiše (podrobneje predstavljeno v točki 5.6.1. 

in 5.6.3. tega poročila). 
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6 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

• zagotovitev oziroma razvoj kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine v Mestni občini Kranj, ki 

bo izboljšala življenja občank in občanov; 

• gradnja objekta »Severna vrata«, ki bo predstavljal reprezentativen objekt na obravnavanem 

območju severnega vstopa v mestno jedro; 

• ureditev prometne varnosti na obravnavanem območju; 

• ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju; 

• zagotovitev ustreznih poslovnih prostorov dvema javnima zavodoma Mestne občine Kranj: 

o Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj (OZG) 

o Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj (GL) 

• zagotovitev novih stanovanj na območju Mestne občine Kranj; 

• ureditev parkirnega režima na obravnavanem območju in zagotovitev zadostnega števila 

parkirnih mest za predlagano vsebino razvoja.  

• Omogočiti nakup ustreznih poslovnih prostorov ponudniku sekundarne zdravstvene oskrbe: 

o Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj (BGPK) 

 

7 OPREDELITEV PREDMETA IN CILJEV INVESTICIJE 

 Predmet investicije 

Predmet investicije je gradnja t.i. objekta »Severna vrata«, ki se navezuje na Ue3 znotraj prostorskega 

akta OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS št. 71/2016), kamor se lahko umešča zdravstvene, 

poslovne in trgovske dejavnosti. V objektu se lahko na do 1/3 površine umešča stanovanja. Objekt ima 

predvideno lastno podzemno garažo, z uvozom iz Bleiweisove ceste, ki napaja vse tri stolpiče s parkirnimi 

mesti ter preostalimi servisnimi prostori, kot so shrambe oziroma skladišča.  

 

Določila OPPN omogočajo različno stopnjo pozidave ter namensko strukturo objekta »Severna vrata«. 

Za potrebe PIZ se vsebinsko navežemo na izdelano idejno zasnovo (vir: N-Invest d.o.o., februar 2021; 

glej točko 5.6.), ki poleg vsebine prostorskih aktov upošteva tudi vsebino podpisanih Pisem o nameri za 

vstop v projekt, sklenjenih z javnima zavodoma OZG in GL ter BGPK (glej točko 5.4.).  

 

Celotna bruto površina nadzemnega dela objekta znaša cca 9.136 m². Po želeni razporeditvi površin 

nad koto terena za OZG (cca 2.554 m² BTP) in GL (cca 1.000 m² BTP), ostane na razpolago cca 5.582 

m² BTP površin, na katere se lahko umeščajo zdravstvene, poslovne in trgovske dejavnosti ter bivanje 

(max. do 1/3 skupne površine objekta). V predmetni predinvesticijski zasnovi je prikazana le ena izmed 

možnih vsebinskih in površinskih razdelitev objekta »Severna vrata«. Dokončna razporeditev vsebine in 

površin bo določena v fazi idejnega projektiranja in bolj detajlnega dogovora v okviru javno-zasebnega 

partnerstva (relacija »zasebni investitor – MOK – OZG – GL«).    

Prostorske ureditve, ki so določene v 2. členu OPPN Avtobusni terminal v Kranju, navajajo tudi potrebne 

ureditve, ki se posredno navezujejo na gradnjo objekta »Severna vrata«, in sicer rekonstrukcija 

Kidričeve ceste, gradnja novega cestnega priključka na Bleiweisovo cesto (za objekt »Severna vrata«) 

ter gradnja internega podhoda pod Kidričevo cesto, ki povezuje objekt »Severna vrata« z zdravstvenim 

karejem na jugu (glej vsebino točke 5.2.1. in 5.2.2.). 
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 Cilji investicije 

Poglaviten cilj investicije je stvarne narave, in sicer v mestu Kranj v načrtovanem obdobju izvesti: 

• Gradnjo objekta Severna vrata, ki ga sestavljajo trije stolpiči, najvišji je vogalni visok P+8, ostala 

dva pa imata P+6. Objekt je namenjen zdravstveni in poslovni dejavnosti, le v manjšem obsegu 

tudi stanovanjem. Objekt ima podzemno garažno hišo.  

• Izgradnja komunalne in prometne infrastrukture na obravnavanem območju (rekonstrukcija 

Kidričeve in Bleiweisove ceste). 

Vse navedeno je tudi predmet obravnave vsebine predinvesticijske zasnove. 

Izvedba investicije omogoča doseganje tudi naslednjih zastavljenih ciljev: 

• zagotovitev oziroma razvoj kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine v Mestni občini Kranj, ki 

bo izboljšala življenja občank in občanov; 

• gradnja objekta »Severna vrata«, ki bo na obravnavanem območju vstopa v mestno jedro 

predstavljal reprezentativen objekt; 

• ureditev prometne varnosti na obravnavanem območju; 

• ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju; 

• zagotovitev ustreznih poslovnih prostorov dvema javnima zavodoma Mestne občine Kranj: 

o Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj 

o Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj 

• zagotovitev novih stanovanj na območju Mestne občine Kranj; 

• ureditev parkirnega režima na obravnavanem območju in zagotovitev zadostnega števila 

parkirnih mest za predlagano vsebino razvoja.  

 Cilji Mestne občine Kranj 

Občine so temeljne lokalne samoupravne skupnosti (Ur. L. RS, št. 72/1993). V okviru ustave in zakonov 

RS posamezna občina samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo 

prenesene z zakoni. Lokalne samoupravne skupnosti so osebe javnega prava s pravico posedovati, 

pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Osebe javnega prava pri svojem delovanju 

zasledujejo javne cilje, delujejo v javnem interesu oziroma je vsebina njihovega delovanja v izvrševanju 

javne funkcije. Lokalne samoupravne skupnosti se financirajo iz lastnih virov. Pri čemer občinam, ki 

zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi 

potrebna dodatna sredstva država. Osebe, ki imajo na območju lokalne samoupravne skupnosti stalno 

prebivališče, so člani lokalne samoupravne skupnosti oziroma občani. Občina lahko v skladu z zakoni 

poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna in druga podjetja 

ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve 

javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. 

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 

• upravlja občinsko premoženje; 

• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 

• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj; 

• v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 

• pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, 

za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
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• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 

• ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

• pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, športno, društveno, 

turistično, kulturno in drugo dejavnost na svojem območju; 

• pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

• gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste in ulice, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine; 

• opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 

• organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini; 

• skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 

• zagotavlja izvensodno poravnavo sporov; 

• organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 

• organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 

• določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine; 

• prejema statut občine in druge splošne akte; 

• organizira občinsko upravo; 

• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

Poleg zgoraj navedenega mora občina skladno s 5. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 

40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 

203/20 – ZIUPOPDVE) in 5. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 

73/19) zagotavljati: 

• na primarni ravni mrežo javne zdravstvene službe in lekarniške dejavnosti na svojem območju 

 

8 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju  javnih  financ  (Uradni  list  RS,  št.  60/2006,  54/2010  in  27/2016)  mora  dokument 

predinvesticijska zasnova (PIZ) vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z« investicijo. 

V dokumentu obravnavamo tri osnovne variante: 

• Varianta 0 »brez« investicije 

• Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem Mestne občine Kranj 

• Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

 Varianta 0 »brez« investicije 

Pri tej varianti so stroški investicije enaki nič, saj varianta »brez« investicije ne predvideva izgradnje 

Objekta Severna vrata oziroma razvoja Ue3. Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja, ki pa ne 

zagotavlja dolgoročne rešitve razvoja kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine na območju Mestne 

občine Kranj, ureditve prometne varnosti na obravnavanem območju ter zagotovitve dodatnega števila 

stanovanj za naraščajočo se priseljevanje prebivalstva v Mestno občino Kranj. 
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Ta varianta prinaša prebivalstvu Mestne občine Kranj slabšo zdravstveno-storitveno oskrbo in prometno 

varnost. Navedeno se posledično odraža v nižji kakovosti življenjskega standarda. Manj ustrezno urejena 

prometno-komunalna infrastruktura ter manko kvalitetne zdravstvene oskrbe gotovo ne pripomore k 

razvoju kraja, k rasti števila podjetij, obrtnikov in turističnih zmogljivosti, k rasti prebivalstva, k 

izenačevanju pogojev bivanja in tudi ni v skladu z razvojno vizijo občine. Tovrstne stroške ni mogoče 

natančno prikazati, se pa nanašajo na primanjkljaj v občinskem proračunu primerjalno z razvojnim 

potencialom, ki ga občina ima.   

Ker je poleg zgoraj navedenega občina skladno s 5. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in 5. členom 

Zakona o lekarniški dejavnosti dolžna zagotavljati na primarni ravni mrežo javne zdravstvene službe in 

lekarniške dejavnosti na svojem območju in dejstvo, da ima OZG, ki na območju Mestne občine Kranj 

izvaja primarno in delno tudi sekundarno zdravstveno oskrbo v okviru enote ZD Kranj, prostorske težave 

oziroma primanjkljaj ustreznih zdravstvenih površin za kakovostno delo, varianta brez investicije tudi 

vsebinsko z razvojnega vidika Mestne občine Kranj ni sprejemljiva. Vprašanje je le, ali je bolj smotrno 

izvesti razvoj površin znotraj objekta »Severna vrata« ali v okviru zemljišča »Stare reševalne postaje«, 

na kar odgovorimo v nadaljevanju.  

Varianta brez investicije z razvojnega vidika Mestne občine Kranj torej ni sprejemljiva. 

 Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem Mestne občine Kranj 

Varianta »z« investicijo s celotnim financiranjem s strani MOK/OZG ne omogoča razvoja objekta 

»Severna vrata«, kot ga predvideva vsebina: 

• OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016). 

• Podpisanih pisem o nameri z: 

o Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj - OZG 

o Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj - GL 

Varianta »z« investicijo s celotnim financiranjem s strani MOK/OZG za potrebe poslovnih prostorov OZG 

bi bila možna le na zemljišču »Stare reševalne postaje«, kar pa je za MOK vsebinsko in ekonomsko 

slabša opcija, kar razložimo v nadaljevanju.  

 

Razvoj projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto s financiranjem Mestne občine 

Kranj ni mogoč oziroma rentabilen iz sledečih razlogov:  

• Veljavni OPPN določa minimalno pozidavo obravnavanega območja (glej točko 8.2.1.), ki pa 

presega trenutne potrebe javnih zavodov OZG in GL. Minimalna zahtevana pozidava na območju 

torej presega potrebe MOK in njenih javnih zavodov, presežka poslovnih prostorov pa MOK ne 

sme graditi oz. prodati na trgu. Glede na Ustavo Republike Slovenije (v določbah 138. do 144. 

člena) in Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ugotavljamo, da v pristojnost Mestne občine Kranj spadajo 

lokalne zadeve javnega pomena. Glede na navedeno in pridobljeno mnenje pravne službe MOK 

ugotavljamo, da Mestna občina Kranj nima pristojnosti za opravljanje tržne oz. gospodarske 

dejavnosti (npr. gradnjo poslovnih prostorov in stanovanj za trg). MOK lahko investira zgolj v 

izgradnjo poslovnih prostorov za potrebe občine in njenih javnih zavodov. Nezmožnost MOK za 

gradnjo za trg pomeni nemožnost maksimalne izrabe gradnje na zemljišču »Severna vrata«, kar 

se posledično odraža v nižji tržni vrednosti zemljišča kot če bi MOK alternativno zemljišče prodala 

na trgu investitorju za dovoljeno maksimalno izrabo prostora glede na vsebino OPPN. 
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• Razvoj projekta v okviru JZP omogoča OZG pridobitev poslovnih prostorov po stroškovni ceni, 

zmanjšani za vrednost javnega vložka MOK. V primeru prodaje zemljišča zasebnemu investitorju 

pa lahko OZG v objektu »Severna vrata« pridobi poslovne prostore zgolj po tržni ceni.  

 

MOK lahko potrebe OZG po poslovnih prostorih zadovolji tudi s samostojnim razvojem alternativne 

lokacije »Stare reševalne postaje« (ureditvena enota Ue6 glede na veljavni OPPN). Razvoj alternativne 

lokacije predstavlja za MOK in OZG manj ugodno rešitev, in sicer iz sledečih razlogov: 

• MOK/OZG pridobi poslovne prostore na območju »Stare reševalne postaje« po stroškovni ceni, 

vendar le-ta ni zmanjšana za vrednost javnega vložka, kot to velja v primeru razvoja Objekta 

»Severna vrata« po modelu JZP. Nominalno torej lahko, ob isti zasnovi prostorov, OZG v objektu 

»Severna vrata« pridobi poslovne prostore vsaj cca 437k EUR ceneje (vrednost javnega vložka); 

• Tudi če odmislimo vrednost javnega vložka, ker je MOK lastnik obeh zemljišč (»Severna vrata« 

in »Stara reševalna postaja«), je za MOK/OZG vrednostno bolj smotrn razvoj objekta »Severna 

vrata« v sklopu JZP. Vrednost zemljišča »Severna vrata« je v predmetni predinvesticijski zasnovi 

po modelu diskontiranih denarnih tokov ocenjena za model JZP na 104,44 EUR/m² oziroma 

kumulativno cca 319k EUR (zunanji cenilec vrednost zemljišča oceni na 116,92 EUR/m² oz. cca 

357k EUR). V istem analitičnem pristopu, upoštevajoč hipotetični scenarij da OZG vsebinsko ni 

prisoten v objektu »Severna vrata« ter se površina teh poslovnih prostorov na trgu proda po 

analizirani tržni vrednosti, pa se neto sedanja vrednost zemljišča poveča na 141,52 EUR/m² 

oziroma v kumulativnem znesku za tržno vrednost zemljišča cca 432k EUR. Znesek, ki ga MOK 

»izgubi« v vrednosti zemljišča »Severna vrata« zaradi postopka JZP (cca 113k EUR) je mnogo 

manjši od tržne vrednosti zemljišča »Stare reševalne postaje«, ki ga MOK v takem primeru lahko 

proda na trgu ali izkoristi za drug alternativni razvoj (2.596 m² x 141,52 EUR/ m² = 367k EUR);  

• Glede na določila OPPN za ureditveno enoto Ue6 (»Območje Stare reševalne postaje«) dopustna 

zazidava ne omogoča izgradnjo zadostnih površin poslovnih prostorov, ki jih za izvajanje svoje 

dejavnosti potrebujeta javna zavoda OZG in GL. V primeru razvoja objekta »Severna vrata« po 

modelu JZP, le ta omogoča izgradnjo zadostnih površin poslovnih prostorov za OZG in GL ter 

umestitev dodatnih zdravstvenih vsebin (npr. želje BGPK, privatnih zdravstvenih ordinacij in 

storitvenih dejavnosti), ki bodo še dodatno izboljšale raven zdravstvene oskrbe in kakovost 

življenja občanov in občank Mestne občine Kranj.  

 

Vsled zapisanega varianta »z« investicijo s celotnim razvojem projekta »Severna vrata« s strani Mestne 

občine Kranj s pravnega, razvojnega in ekonomsko-finančnega vidika ni sprejemljiva. Možnosti sta le 2:  

- MOK/OZG zgradi prostore na lokaciji »Stare reševalne postaje« in proda na trgu oziroma za 

alternativni razvoj porabi zemljišče za projekt »Severna vrata«; 

- MOK/OZG na projektu »Severna vrata« izpelje postopek javno-zasebnega partnerstva ter zemljišče 

»Stare reševalne postaje« proda na trgu ali uporabi za alternativni razvoj; 

 

Glede na zgoraj navedeno ter vsebino točk 8.2.1. in 8.2.2. ugotavljamo, da razvoj objekta »Severna 

vrata« po modelu JZP prinaša več prednosti, od višje stopnje izrabe zemljišča v lasti MOK, ekonomsko 

ugodnejšo pridobitev poslovnih prostorov za OZG, bolj kvaliteten razvoj zdravstvene vsebine na območju 

MOK z več dejavnosti (poleg OZG še GL, možnosti vstopa BGPK, privatnih zdravstvenih ordinacij, idr.), 

izboljšanje prometne varnosti in komunalne opreme obravnavanega območja (Kidričeva in Bleiweisova 

cesta), idr.. Omenjeni pozitivni dejavniki v korist JZP »Severna vrata« so poleg vsebinskih argumentov 

podprti tudi ekonomsko, saj je »izguba« v tržni vrednosti zemljišča pri razvoju projekta Severna vrata 

po modelu JZP (v primerjavi s prodajo zemljišča na trgu) manjša od vrednosti zemljišča »Stare reševalne 

postaje«, ki v primeru razvoja objekta »Severna vrata« po modelu JZP ostaja v lasti MOK-a za prodajo 

na trgu ali alternativen razvoj. 
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 Minimalna pozidava po OPPN 

OPPN poleg maksimalne pozidave ureditvene enote Ue3: Objekt »Severna vrata« (katero zasledujemo 

v izdelani predinvesticijski zasnovi, saj prinaša najvišjo tržno vrednost m² zemljišča) definira tudi 

minimalno pozidavo območja. Minimalna zahtevana višina gradnje južnega stolpiča ob križišču 

Bleiweisove in Kidričeve ceste je P+6 (max. P+8) ter ostalih dveh stolpičev pa P+4 (max. P+6). Glede 

na navedeno ugotavljamo, da lahko na obravnavanem območju zgradimo objekt »Severna vrata«, ki 

mora obsegati minimalno 6.721,5 m² BTP nad koto terena. 

Glede na podpisani pismi o nameri z OZG in GL ugotavljamo, da javni zavodi Mestne občine Kranj 

potrebujejo cca 3.554 m² BTP poslovnih prostorov nad koto terena. V primeru lastnega razvoja območja 

Ue3, bi moral MOK torej zgraditi presežek minimalno 3.167 m² BTP poslovnih prostorov/stanovanj nad 

koto terena, ki jih na trgu ne sme prodati, za svoje lastne potrebe pa jih ne potrebuje.  

 Alternativni razvoj: »Stara Reševalna postaja« 

MOK ima v lasti cca 2.596 m² stavbnega zemljišča (zemljišče parc. št. 906/5-del, 908/5-del, 908/8-del, 

908/9, 908/7-del, 908/1-del in 908/3 k.o. Kranj) na območju urejevalne enote Ue6: Območje novega 

objekta A, ki predstavlja alternativno lokacijo za gradnjo poslovnih prostorov, ki jih za svoje delovanje 

potrebujeta javna zavoda OZG in GL (zemljišče t.i. »Stara reševalna postaja«). 

Urejevalna enota Ue6 omogoča gradnjo objekta z naslednjimi ključnimi omejitvami po vsebini OPPN: 

• Urejevalna enota Ue6 je namenjena gradnji objekta A s podzemno garažno hišo, pripadajočimi 

utrjenimi, zelenimi in prometnimi površinami ter drugo gospodarsko infrastrukturo; 

• Odstranijo se obstoječi objekti; 

• Novi objekt A na novo nastalem križišču predstavlja stavbno strukturo, ki označuje in zaključuje 

južni del območja. Objekt ima maksimalno štiri (P+3) in minimalno tri (P+2) nadzemne etaže; 

• FZ ≤ 0,4; 

• Umestitev objekta določajo gradbene meje, pri čemer je ob novi povezovalni cesti gradbena 

meja v pritličju zamaknjena v notranjost. Objekt naj bo zasnovan tako, da se južno in severno 

od objekta oblikujeta manjša trga, namenjena pešcem. Fasada objekta naj se s tem namenom 

v pritličju odmika od gradbene meje ob novi povezovalni cesti. Gradbena linija vzdolž nove 

povezovalne ceste predstavlja gradbeni linijo v nadstropju; 

• Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v urejevalni enoti Ue6 so prikazani tudi v 

grafičnem delu OPPN, list številka 3 

 

Glede na vsebino OPPN in priložene grafične podlage, ugotavljamo, da alternativna lokacija »Stara 

reševalna postaja« omogoča gradnjo objekta v spodaj navedenih maksimalnih gabaritih:  

• Objekt A (P+3) 

o P = 664,0 m² 

o 1 = 811,1 m² 

o 2 = 811,1 m² 

o 3 = 811,1 m²  

SKUPAJ NADZEMNO = 3.097,3 m² 

Glede na podpisani pismi o nameri z OZG in GL ugotavljamo, da javni zavodi Mestne občine Kranj 

potrebujejo cca 3.554 m² BTP poslovnih prostorov nad koto terena. V primeru razvoja alternativne 
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lokacije Ue6: Območje novega objekta A, ugotavljamo manko poslovnih prostorov glede na potrebe 

javnih zavodov OZG ter GL v skupni površini cca 457 m² BTP. 

Slika 12: Prikaz umestitve objekta v prostor in lastniška struktura območja (vir: N-Invest d.o.o.) 

   

Zemljišče na območju ureditvene enote Ue6 (»Stara reševalna postaja«) je po dovoljenem razvoju po 

vsebini prostorskih aktov primerljivo zemljišču »Severna vrata«. OPPN določa, da je območje južno od 

Kidričeve ceste (KR J 21) namenjeno razvoju obstoječe zdravstvene in bolnišnične dejavnosti s 

spremljajočimi programi, ki služijo tej dejavnosti. Prav tako se lahko na območje Ue6 umešča dejavnost 

bivanja, vendar le za namen oskrbovanih stanovanj, a za razliko od zemljišča »Severnih vrat« ne le v 

max. 1/3 deležu, temveč v vsebini celotne površine objekta, kar je lahko za potencialne investitorje še 

bolj zanimivo oz. ekonomsko rentabilno. Obe zemljišči torej omogočata primerljiv razvoj centralno-

zdravstveno-bivalnih dejavnosti, zemljišče »Severna vrata« v malce večjem dovoljenem FI, a z omejitvijo 

gradnje 1/3 stanovanjskih površin. Vsled zapisanega ocenjujemo, da zemljišči posedujeta relativno 

primerljivo tržno vrednost na m².  

Glede na prikazane analitične scenarije ugotavljamo, da MOK v primeru razvoja objekta »Severna vrata« 

po modelu JZP doseže višjo ekonomsko neto sedanjo vrednost kot če bi poslovne prostore MOK/OZG 

zgradili na zemljišču »Stare reševalne postaje«. Z drugimi besedami, upoštevajoč dejstvo, da mora OZG 

zaradi prostorske stiske v vsakem primeru priti do novih poslovnih prostorov in dejstvo, da je MOK 

lastnik obeh zemljišč (»Severna vrata« in »Stara reševalna postaja«), je za MOK/OZG vrednostno bolj 

smotrn razvoj objekta »Severna vrata« v sklopu JZP. Vrednost zemljišča »Severna vrata« je v predmetni 

predinvesticijski zasnovi po modelu diskontiranih denarnih tokov ocenjena za model JZP na 104,44 

EUR/m² oziroma kumulativno cca 319k EUR (zunanji cenilec vrednost zemljišča oceni na 116,92 EUR/m² 

oz. cca 357k EUR). V istem analitičnem pristopu, upoštevajoč hipotetični scenarij da OZG vsebinsko ni 

prisoten v objektu »Severna vrata« ter se površina teh poslovnih prostorov na trgu proda po analizirani 

tržni vrednosti, pa se neto sedanja vrednost zemljišča poveča na 141,52 EUR/m² oziroma v 

kumulativnem znesku za tržno vrednost zemljišča cca 432k EUR. Znesek, ki ga MOK »izgubi« v vrednosti 

zemljišča »Severna vrata« zaradi postopka JZP (cca 113k EUR) je mnogo manjši od tržne vrednosti 

zemljišča »Stare reševalne postaje«, ki ga MOK v takem primeru lahko proda na trgu ali izkoristi za drug 

alternativni razvoj (2.596 m² x 141,52 EUR/ m² = 367k EUR); 
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 Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

Varianta z investicijo po modelu JZP pomeni, da Mestna občina Kranj v postopku razpisa javno-

zasebnega partnerstva izbere zasebnega investitorja, ki bo v zameno za javni vložek pripravljen prevzeti 

tveganja povezana z realizacijo projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju 

(projektiranje, pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj vključno z gradbenim dovoljenjem in 

uporabnim dovoljenjem, gradnja objekta z vso pripadajočo infrastrukturo, ureditev okolice objekta, 

dostopnih poti ter obveznost financiranja projekta). 

Izvedba projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva omogoča Mestni občini Kranj doseganje 

zastavljenih ciljev: 

• zagotovitev oziroma razvoj kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine v Mestni občini Kranj, ki 

bo izboljšala življenja občank in občanov; 

• gradnja objekta »Severna vrata«, ki bo na obravnavanem območju vstopa v mestno jedro 

predstavljal reprezentativen objekt; 

• ureditev prometne varnosti na obravnavanem območju; 

• ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju; 

• zagotovitev ustreznih poslovnih prostorov dvema javnima zavodoma Mestne občine Kranj: 

o OZG - Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj; 

o GL - Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; 

• zagotovitev novih stanovanj na območju Mestne občine Kranj; 

• ureditev parkirnega režima na obravnavanem območju in zagotovitev zadostnega števila 

parkirnih mest za predlagano vsebino razvoja; 

• omogočiti nakup ustreznih poslovnih prostorov Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 

(BGPK) ter zainteresiranim privatnim zdravstvenim ordinacijam; 

ter izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti: 

• ustvarjanja pogojev za gradnjo stanovanj; 

• urejanja, upravljanja in skrbi za lokalne javne službe; 

• gradnje, vzdrževanja in urejanja lokalnih javnih cest in ulic, javnih poti, rekreacijskih in drugih 

javnih površin; 

• na primarni ravni zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe in lekarniške dejavnosti na 

svojem območju. 

Glede na navedeno vsebino v poglavjih 8.1./8.2./8.3. ter oceno investicije v projekt »Severna vrata« 

(10. poglavje), ugotavljamo, da razvoj projekta po modelu JZP omogoča Mestni občini Kranj doseganje 

vseh vsebinsko zastavljenih ciljev in zakonsko predpisanih obveznosti, pri čemer je »izguba« v tržni 

vrednosti zemljišča pri razvoju projekta Severna vrata po modelu JZP (v primerjavi s prodajo zemljišča 

na trgu) manjša od vrednosti alternativnega zemljišča »Stare reševalne postaje«, ki v primeru razvoja 

objekta »Severna vrata« po modelu JZP ostaja v lasti MOK-a za prodajo na trgu ali alternativen razvoj. 

 Predlog izbora variante 

Ocenjujemo, da je za Mestno občino Kranj najbolj sprejemljiva varianta z investicijo »Severnih vrat« po 

modelu JZP. Mestna občina Kranj na takšen način doseže vse vsebinsko zastavljene cilje in zakonsko 

predpisane obveznosti, in sicer na način, ki za MOK predstavlja ekonomsko najbolj smotrno varianto 

razvoja. 
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9 TEHNIČNI OPIS INVESTICIJE 

Navedba veljavnega prostorskega akta  

• Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 

20/17, 76/19, 184/20) 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju (Ur. l. RS, št. 71/16) 

Splošna določila 

Splošno 

Objekt sestavljajo trije stolpiči, ki so v pritlični etaži konstrukcijsko in funkcionalno povezani.  

Tlorisni gabarit 

Tlorisni gabarit obravnavanega objekta je pravokoten, tloris celotnega objekta je sestavljen iz treh 

stolpičev. Stolpič B in C sta pravilne pravokotne oblike, oblikovanje stolpiča A pa je določena z 

gradbenimi mejami in linijami Bleiweisove in Kidričeve ceste (nepravilen trapez). 

Ob Bleiweisovi določa umestitev objekta gradbena linija, ob Kidričevi pa v pritličju gradbena linija, v 

nadstropjih pa gradbena meja. Fasada stolpiča ob križišču Kidričeve in Bleiweisove se mora v pritličju 

od Kidričeve odmikati proti notranjosti, da ustvari udobnejše površine za pešce in kolesarje. 

Zazidana površina celotnega objekta ne sme presegati 50% parcele namenjene gradnji. 

Višinski gabarit: 

• STOLPIČ A = 4K+P+8 

• STOLPIČ B = 4K+P+6 

• STOLPIČ C = 4K+P+6 

Kota pritličja: ±0,00 m se bo določila v sklopu priprave DGD projektne dokumentacije. 

Oblikovanje objekta  

Oblikovanje zunanjega izgleda celotnega objekta mora odražati referenčno arhitekturno zasnovo, saj je 

objekt umeščen na križišču dveh pomembnih mestnih cest in mora biti oblikovan v skladu s 

pomembnostjo in reprezentativnostjo svoje lokacije. 

Vsi trije stolpiči morajo biti oblikovani po enotnih oblikovalskih izhodiščih, določenih z enim idejnim 

projektom. Oblikovanje zunanjega izgleda celotnega objekta se pričakuje v okviru srednjega cenovnega 

razreda izbranih materialov oziroma rešitev. 

Vrsta posega in klasifikacija objekta 

Objekt bo glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja razvrščen med zahtevne objekte (skladno z 

Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18). Glede na pretežno namembnost se objekt na 

podlagi prikazane obravnavane idejne zasnove uvršča med poslovne in upravne stavbe s klasifikacijsko 

številko 1220 (CC-SI klasifikacija), namembnosti preostalih površin pa obsegajo ambulante s 

klasifikacijsko številko 12640, stanovanja s klasifikacijsko številko 11220 ter lekarne-trgovske stavbe s 

klasifikacijsko številko 12301. 
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Tabela 5: Delitev površin po namembnosti glede na klasifikacijo CC SI (vir: N-Invest d.o.o.) 

KLASIFIKACIJA NADZEMNEGA DELA OBJEKTA  
CC SI PODRAZRED BTP (m²) % 

12640 AMBULANTE 1.700,0 18,6% 

        

12301 LEKARNA – TRGOVINA 600,0 6,6% 

        

12203 POSLOVNE STAVBE 4.406,1 48,2% 

        

11220 STANOVANJA 2.430,0 26,6% 

        

SKUPAJ 9.136,1 100,0% 

 
KLASIFIKACIJA CELOTNEGA OBJEKTA  

CCSI PODRAZRED BTP (m²) % 

12640 AMBULANTE 4.815,3 23,8% 

 Prostori 1.700,0  

 84PM 3.115,3  
12301 LEKARNA 1.823,9 9,0% 

 Prostori 600,0  

 33PM 1.223,9  
12203 POSLOVNI PROSTORI 8.077,7 39,9% 

 PISARNE AMBULANTE 1.966,7  

 Pisarne 854,1  

 30PM 1.112,6  

 PISARNE LEKARNA 696,7  

 Pisarne 400,0  

 8PM 296,7  

 PISARNE S STRANKAMI 5.414,3  

 Pisarne 3.152,0  

 61PM 2.262,3  
11220 STANOVANJA 5.545,3 27,4% 

 Stanovanja 2.430,0  

 84PM 3.115,3  
SKUPAJ 20.262,1 100,0% 

 

Objekt bo uvrščen med požarno zahtevne objekte.  

Zunanja ureditev 

Površine okoli objekta v območju Ue3 se uredijo kot tlakovane površine, z urejenim odvodnjavanjem ter 

zunanjo razsvetljavo. Vzporedno z Bleiweisovo cesto je ob objektu načrtovana zasaditev 5 dreves, ki 

bodo zagotovila zeleno bariero med javno cesto ter odprto tlakovano ploščadjo pred objektom. 

Gradbena parcela 

Gradbena parcela predstavlja zemljišča znotraj urejevalne enoti Ue3 (zemljišča parc. št. 904/10, 904/19, 

904/17 in 904/11-del k.o. Kranj) skupne površine 3.020,0 m² ter zemljišča zunaj urejevalne enote Ue3 

(zemljišča parc. št. 902/13-del in 902/6-del k.o. Kranj) skupne površine 171,0 m². Investitor mora za 

pridobitev gradbenega dovoljenja izkazati pravico graditi na: 

• zemljišču parc. št. 904/10, 904/17 (prej del zemljišča parc. št. 904/9), 904/19 (prej del zemljišča 

parc. št. 904/5) in 902/13-del k.o. Kranj, ki je v lasti Mestne občine Kranj v deležu do celote 
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(1/1). Stavbna pravica oziroma prenos lastninske pravice navedenih zemljišč na zasebnega 

investitorja predstavlja javni vložek Mestne občine Kranj v načrtovanem javno-zasebnem 

partnerstvu. Zemljišče skupne površine 3.055,0 m². 

 

• zemljišču parc. št. 902/6 - del in 904/11-del k.o. Kranj, ki je v lasti Republike Slovenije (upravitelj 

DRSI) v deležu do celote (1/1).  

o Stavbna pravica na obravnavanih zemljiščih ni del javnega vložka MOK in jo bo moral 

investitor pridobiti ločeno, in sicer pred pridobitvijo GD ter v obsegu kot bo le-to 

zahtevala izdelana projektna dokumentacija. Gre za podelitev stavbne pravice za 

možnost gradnje podzemne garaže v manjšem ozkem pasu na državni parceli ob 

Bleiweisovi cesti. Glede na trenutno idejno zasnovo bo stavbna pravica na zemljišču 

parc. št. 904/11 obsegala velikost cca 135 m² ter stavbna pravica na zemljišču parc. št. 

902/6 velikost cca 1 m². Skupaj velikost zemljišča, na katerem je potrebno pridobiti 

stavbno pravico s strani RS oz. DRSI, znaša cca 136 m². 

o MOK z DRSI vodi razgovore in pripravo podlag za pravno-formalni dogovor glede 

podelitve stavbne pravice DRSI zasebnemu investitorju za namen izgradnje podzemne 

garaže, v obsegu kot bo potrebna glede na izdelano DGD dokumentacijo. 

Skupaj površina gradbene parcele za objekt ”Severna vrata” znaša 3.191,0 m² (delno Ue3 + delno 

zemljišča izven Ue3) – omenjena površina se lahko spremeni, odvisno od površine stavbne pravice, ki 

bo za podzemno garažo podeljena s strani DRSI/RS. 

Prometni pogoji 

Z Odlokom o OPPN je določena izvedba rekonstrukcije odseka Bleiweisove ceste v območju objekta 

»Severna vrata« za namen ureditve prometnega priključevanja objekta »Severna vrata« na javno cestno 

omrežje. V obsegu del na rekonstrukciji se uredi nov cestni priključek, namenjen dovozu v podzemno 

garažo objekta, izvede razširitev ceste za namen ureditve dodatnih zavijalnih pasov ter obojestransko 

uredijo površine, namenjene kolesarjem in pešcem. 

Rekonstrukcija Kidričeve ceste in Bleiweisove ceste v območju novega cestnega priključka za objekt 

»Severna vrata« mora potekati sočasno z gradnjo objekta, saj se objekt prometno navezuje na 

Bleiweisovo cesto preko novega cestnega priključka ter priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo, 

ki poteka v obeh cestah. 

Število potrebnih parkirnih mest za celoten objekt na podlagi obravnavane idejne zasnove: 

UPORABNIK BTP (m²) % št PM 

OZG 2.554,1 28,0% 110,0 

GL 1.000,0 10,9% 39,0 

OSTALO 3.152,0 34,5% 58,0 

STANOVANJA 2.430,0 26,6% 80,0 

  
SKUPAJ 287,0 

  
iPM 13,0 

  
SKUPAJ PM 300,0 
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Tehnične značilnosti predvidene gradnje 

Splošno 

Objekt je sestavljen iz nadzemnega dela, ki je sestavljen iz treh stolpičev etažnosti P+8, P+6 in P+6 in 

podzemne garaže v štirih etažah (4K). 

Geomehanske karakteristike zemljine 

V tej fazi izvajanja projekta »Severna vrata« razpolagamo s povzetkom ugotovitev geotehniških raziskav 

na lokaciji novogradnje v bližini. Po teh ugotovitvah se v območju načrtovane gradnje pričakuje 

naslednja različna sestava zemljine v:  

• pod vrhnjim slojem humusa ali drugega nasipnega materiala se nahaja rjava peščena glina do 

melj z različno primesjo prodnikov in grušča, katerih vsebnost z globino narašča; 

• pod glino se na različnih globinah pojavlja konglomerat. 

Podzemna voda se kot prosta podtalnica do globine najmanj 15 m ne pojavlja. 

Objekt »Severna vrata« – nadzemni del objekta 

Konstrukcija 

Nosilni AB skelet: 

• nosilne AB stene in stebri ter osrednje komunikacijsko jedro z nosilnimi stenami 

• AB medetažne stropne plošče 

Predelne stene: 

• montažne predelne stene – razpored glede na namembnost posameznih etaž znotraj stolpičev 

Fasada 

Vsi 3 stolpiči morajo biti oblikovani po enotnih oblikovalskih izhodiščih, določenih z 1 idejnim projektom. 

Oblikovanje zunanjega izgleda celotnega objekta mora odražati referenčno arhitekturno zasnovo. 

Objekt »Severna vrata« – podzemni del objekta 

Splošno 

Za zagotovitev zahtevanega števila parkirnih mest je v območju objekta zasnovana podzemna garaža. 

V načrtovanih štirih etažah so razporejena parkirna mesta ter skladiščni in shrambni prostori za potrebe 

uporabnikov objektov. V sklopu objekta so načrtovana tri komunikacijska jedra, katera vertikalno 

medsebojno povezujejo vse kletne etaže ter vse etaže posameznih stolpičev. V sklopu vsakega 

komunikacijskega jedra je umeščeno dvoramno stopnišče ter dve dvigali. Posamezne etaže so 

medsebojno povezane z rampami. Na nivoju vsake etaže je ob dostopu na rampe predvidena vgradnja 

drsnih požarno odpornih vrat za namen požarne ločitve posameznih etaž.   

Zaščita izkopa gradbene jame 

Predvidena globina izkopa gradbene jame je do cca 14 m. Varovanje sosednjih parcel in javne 

gospodarske infrastrukture pogojuje izvedbo izkopa z navpičnimi stenami, z izvedbo ukrepov 

zavarovanja – zaščite sten izkopa. Pri določitvi uporabljenega sistema varovanja sten gradbene jame, 
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vključno z izvedbo morebitnih dodatnih ukrepov (npr. vgradnja horizontalnih sider) je upoštevati 

razpoložljivo širino zemljišč okoli gradbene jame, za katera je pridobljena služnost izvedbe začasnega 

sidranja zaščite izkopa. 

Zunanja ureditev 

Celotna ureditev okolice objekta »Severna vrata« se oblikuje kot odprt tlakovan prostor za pešce in 

kolesarje, kjer ni predviden promet z motornimi vozili. Zunanja ureditev naj bo sodobno oblikovana kot 

javni prostor z izraženo identiteto. 

Zelene površine in drevesa 

Pred objektom »Severna vrata« ne bo izvedenih zelenih površin, predvidena pa je zasaditev 5 dreves, 

ki bodo zasajena vzporedno z Bleiweisovo cesto in bodo predstavljala zeleno bariero med javno cesto 

ter odprtim prostorom pred objektom. 

Prometna ureditev 

Za obiskovalce in zaposlene so predvidena parkirna mesta v sklopu podzemne garaže pod objektom. 

Predviden je en uvoz na obravnavano parcelo preko novega priključka na Bleiweisovo cesto. 

Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo 

Načrtovani objekt se priključuje na objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture na lokaciji, 

katera zagotavlja primerno komunalno oskrbo. Potek obstoječega omrežja ter potek načrtovanih 

prestavitev in potek priključkov novega objekta na gospodarsko javno infrastrukturo je razviden iz 

grafičnega dela OPPN.  

Pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo objekta »Severna vrata«, je potrebno 

izdelati ter pridobiti vsa soglasja in gradbeno dovoljenje za vso z OPPN načrtovano gospodarsko javno 

infrastrukturo, potrebno za priključevanje objekta. Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt je 

predhodno ali sočasno pridobljeno uporabno dovoljenje za vso zgrajeno gospodarsko javno 

infrastrukturo ter predajo le te v upravljanje pristojnim upravljalcem. 

Cestno omrežje 

Za potrebe prometnega priključevanja objekta »Severna vrata« je potrebna izvedba novega križišča na 

odseku Bleiweisovi cesti v območju objekta »Severna vrata«, katera obsega ureditev dodatnih pasov za 

zavijanje proti objektu ter ureditev obojestranskih kolesarskih poti in pločnika. 

Elektroenergetsko omrežje 

Za potrebe napajanja novega objekta je potrebna izvedba novih NN elektro kablovodov v kabelski 

kanalizaciji, katera poteka po trasi od obstoječe TP 0133 Zdravstveni dom Kranj preko Kidričeve ceste 

do objekta »Severna vrata«. 

Plinovodno omrežje 

V območju lokacije novega objekta potekata dva obstoječa plinovoda: glavni plinovod tlačnega razreda 

3,0 bare (jeklene cevi) ter plinovod v PE ceveh, tlačni razred 100 mili barov (0,1 bara). Zaradi 

novogradnje objekta se oba plinovoda prestavita v območje rekonstruirane Bleiweisove ceste (trasi 
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plinovoda potekata vzporedno s prestavljenim – novim vodovodom). Glavni 3,0 barski plinovod v jekleni 

izvedbi se južno od Kidričeve ceste priključi na obstoječi plinovod,  0,1 barski plinovod v PE izvedbi pa 

poteka od Bleiweisove ceste, vzporedno z vodovodom, po Kidričevi cesti. Novi objekt Severna vrata se 

za potrebe ogrevanja, hlajenja in kuhanja preko hišnih priključkov priključuje na prestavljeni plinovod v 

Bleiweisovi cesti. 

Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje 

V območju je izvedeno telekomunikacijsko omrežje dveh upravljalcev: Telekom Slovenije ter T-2: 

• v severnem delu območja novogradnje je potrebna prestavitev obstoječega TK omrežja 

Telekom izven gradnje ter izgradnja nove kabelske kanalizacije za potrebe priključevanja 

novega objekta na omrežje upravljalca Telekom Slovenije; 

• od obstoječe kabelske kanalizacije upravljalca T-2 na lokaciji južno od križišča Kidričeve in 

Bleiweisove ceste se izvede nova kabelska kanalizacije preko Kidričeve ceste in ob objektu 

»Severna vrata« za potrebe priključevanja objekta na omrežje tega upravljalca. 

Vodovodno omrežje 

Na območju poteka obstoječi primarni vodovod, katerega se prestavi izven območja novogradnje. Na 

prestavljeni primarni vodovod se preko obračunskih vodomernih jaškov izvedejo vodovodni priključki za 

potrebe priključevanja novega objekta. 

Odpadna kanalizacija 

V območju novega objekta se izvede zbirna kanalizacija odpadne vode, katera se preko skupnega 

priključnega kanala priključuje v obstoječi zbirni fekalni kanal v Bleiweisovi cesti. 

Meteorna kanalizacija 

Padavinske vode se po možnosti ponikajo na zemljišču investitorja ali pa speljejo v javni kanalizacijski 

sistem na lokaciji. Zasnova objekta »Severna vrata« ne omogoča umestitev ponikovalnic za ponikanje 

padavinske vode. Zato se padavinska voda iz streh objekta ter zunanjih tlakovanih površin v območju 

objekta preko zbirnega kanala priključuje v javni kanalizacijski sistem na lokaciji. 

Seznam mnenjedajalcev v skladu z OPPN 

• DRSV, Območna enota Kranj 

• RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana 

• ZVKDS, Območna enota Kranj 

• ELEKTRO GORENJSKA podjetje za distribucijo električne energije d.d., Kranj 

• DOMPLAN, PE Energetika, Kranj 

• KOMUNALA KRANJ javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Kranj 

• KOMUNALA KRANJ javno podjetje d.o.o., PE Komunala (ravnanje s komunalnimi odpadki), Kranj 

• KOMUNALA KRANJ javno podjetje d.o.o., PE Vodovod, Kranj 

• TELEKOM SLOVENIJE, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Kranj 

• MESTNA OBČINA KRANJ, UGGJS, Kranj 

• MESTNA OBČINA KRANJ, Urad za okolje in prostor, Kranj 

• RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DRSI  Sektor za upravljanje cest,  Območje Kranj 

• DRSI, Sektor za investicije v ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
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Prikaz zunanje ureditve 

Slika 13: Prikaz zunanje ureditve (vir: N-Invest) 
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Stavbne pravice za pridobitev gradbenega dovoljenja 

• 902/13 (MOK) – gradnja podzemne garaže in uvoza z varovanjem gradbene jame 

• 902/6 (RS) – varovanje gradbene jame za gradnjo podzemne garaže 

• 904/11 (RS) – gradnja podzemne garaže z varovanjem gradbene jame 

• 902/13, 904/16 in 904/18 (MOK) – stavbna pravica za čas gradnje v širini 1 m 

Slika 14: Prikaz stavbnih pravic (vir: N-Invest) 
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Služnosti zaradi sidranja (med gradnjo) 

• 904/9 – zahodna stran (MOK) (po parcelaciji 904/16) 

• 904/5 – zahodna stran (MOK) (po parcelaciji 904/18) 

• 1033/2 – cesta jug (RS) 

• 1048/13 – cesta jug (RS) 

• 904/11 – cesta vzhodna stran (RS) 

• 1035/3 – cesta vzhodna stran (RS) 

• 914/28 – cesta vzhodna stran (RS) 

• 902/6 – cesta/pločnik severna stran (RS) 

• 902/13 – zemljišče OŠ (MOK) 

Slika 15: Prikaz služnosti zaradi sidranja (med gradnjo) (vir: N-Invest) 
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Soglasja za manjše odmike od meje 

• 904/9 – zahodna stran (MOK) (po parcelaciji 904/16) 

• 904/5 – zahodna stran (MOK) (po parcelaciji 904/18) 

• 902/13 – severna stran - zemljišče OŠ (MOK) 

• 902/6 – severna stran (RS) 

• 904/11 – zahodna stran (RS) 

• 1035/3 – jugo-zahodna stran (RS) 

Slika 16: Prikaz odmikov od meje (vir: N-Invest) 
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Služnosti za komunalne vode 

Oskrba s pitno vodo 

• novi vod: 914/27, 914/28 (RS), 1035/3 (RS), 902/6 (RS), 902/13 

• prestavitev: 1035/3(RS) 

Elektrika 

• novi vod: 905/2 (El. gor.), 905/3, 906/2 (BGPK), 906/9(RS-BGPK), 1033/2 (RS) 

Plin 

• novi vod: 902/13, 904/11(RS), 1035/3(RS), 1048/13(RS) 

• prestavitev: 902/13, 904/9 

Odvajanje fekalnih voda 

• novi vod: 1033/2(RS), 1048/13(RS) 

Odvajanje meteornih voda 

• novi vod: ni narisano v OPPN; 1033/2 

Telekom 

• novi vod: 902/13 

• prestavitev: 902/13 

T2 

• novi vod: 1035/2, 906/9(RS), 1033/2(RS), 904/11(RS), 902/6(RS), 902/13 

• prestavitev: 904/11(RS) 

Cestni priključek (soglasje) 

• 902/6 (RS) 
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Slika 17: Prikaz komunalnih vodov (prestavitev in gradnja novih) (vir: N-Invest) 
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10 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

V  nadaljevanju  so  navedene  celotne  investicijske  vrednosti  za  izvedbo projekta ureditve prostora 

med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju. 

Ocena vrednosti investicijskega projekta temelji na sledečih predpostavkah: 

• Osnovne podatke o vrednosti GOI del povzamemo po PEG portalu in na podlagi lastnih kalkulacij 

ter poznavanja cen gradbenih del in materiala na trgu (primerjava s cenami na trenutno odprtih 

gradbiščih) izvedemo izkustvene prilagoditve specifičnih lastnosti obravnavane investicije; 

• V imenu družbe N-invest d.o.o. sta oceno investicije opravila Anton Modic ter Franc Nahtigal, in 

sicer na podlagi izkušenj iz sodelovanja pri razvoju in nadzoru podobnih projektov. 
 

 
 

 
 

• V izračunu je upoštevan in posebej prikazan DDV za vsa dela, ki so predmet obdavčitve v skladu 

z veljavnim ZDDV-1;  

• Dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi 

časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta; 

• Preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene: 

o za vse stroške, ki bodo predvidoma nastali v letu 2022, so vrednosti preračunane iz 

stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu z Jesensko 

napovedjo gospodarskih gibanj (vir: UMAR; september 2020). Ker ocene za leti 2023, 

2024 in 2025 še niso podane, predpostavljamo dolgoročno stopnjo inflacije v višini 1%.  

o Glede na relativno visoke cene gradbenega materiala in storitev v času izdelave 

predinvesticijske zasnove, predpostavljamo, da bodo cene na tem segmentu rasle 

podproporcionalno glede na splošno inflacijsko stopnjo, zato za izračun tekočih cen 

investicije upoštevamo stopnjo inflacije prilagojeno z ublažitvenim faktorjem f=0,33. 

Tabela 6: Predvidene in upoštevana stopnje inflacije (vir: UMAR, N-Invest)  

Leto Napoved inflacije Upoštevana stopnja inflacije 

2021 1,60% 0,53% 

2022 1,90% 0,63% 

2023 1,00% 0,33% 

2024 1,00% 0,33% 

2025 1,00% 0,33% 
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Tabela 7: Ocena investicijskih stroškov (vir: N-Invest) 

 

Ocenjena vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 17.797.035 EUR (brez DDV) oz. 20.834.304 EUR (z DDV), in sicer od tega: 

• Ocenjen strošek GOI del znaša 14.353.093 EUR (brez DDV) – 1.022 EUR/m² NTP nad koto terena in 563 EUR/m² NTP pod koto terena; 

• Ocenjen strošek zunanje ureditve znaša 549.950 EUR (brez DDV) - podrobneje prikazano v prilogi k PIZ; 

• Ocenjen strošek inženiringa in projektne dokumentacija znaša 1.341.274 EUR (brez DDV) - 9% od vrednosti gradbene investicije (GOI dela + ZU); 

• Skupaj vrednost DDV znaša 3.037.269 EUR. DDV je obračunan z davčno stopnjo 9,5% za stanovanjski program in 22% za poslovni program.; 

• Komunalni prispevek znaša 530.337 EUR – glej priloga k PIZ; 

• Strošek financiranja projekta ocenjujemo na 1.006.479 EUR. Strošek financiranja ocenjujemo po uveljavljeni praksi med bankami, in sicer po enačbi zmnožka polovičnega zneska kredita 

s predvidenim obdobjem kreditiranja 5 let in cca 3% obrestno mero; 

• Pridobitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 902/6-del in 904/11-del k.o. Kranj (lastnik RS, upravljalec DRSI) v skupnem obsegu 136 m² ocenjujemo na 15.901 EUR (predpostavka 

da bo vrednost odškodnine za stavbno pravico primerljiva vrednosti zemljišča javnega vložka = 116,92 EUR/m²); 

Zunanja 

ureditev 

 Inženiring in 

projektna 

dokumentacij

a

Komunalni 

prispevek

Strošek 

financiranja

Stavbna 

pravica 

(RS/ DRSI)

EUR/m² NTP EUR EUR EUR % EUR EUR EUR EUR EUR (brez DDV) EUR (z DDV)

Objekt Severna vrata - nad koto terena 45,09% 9.136,10 0,92 8.405,21 1.022 8.587.934 247.970 604.775 18,68% 1.763.073 254.039 482.118 7.617 10.184.453 11.947.526

Stanovanja 11,99% 2.430,00 0,92 2.235,60 1.022 2.284.200 65.955 160.857 9,50% 238.546 93.788 177.992 2.812 2.785.604 3.024.150

Poslovni prostori 33,10% 6.706,10 0,92 6.169,61 1.022 6.303.734 182.016 443.918 22,00% 1.524.527 160.251 304.125 4.805 7.398.849 8.923.376

    OZG - Ostale ambulanta Nadstropje 8,39% 1.700,00 0,92 1.564,00 1.022 1.598.000 46.141 112.534 22,00% 386.468 0 0 0 1.756.675 2.143.143

    OZG - Pisarne 4,22% 854,10 0,92 785,77 1.022 802.854 23.182 56.538 22,00% 194.166 0 0 0 882.574 1.076.740

    GL - Lekarna Pritličje 1,85% 375,70 0,92 345,64 1.022 353.158 10.197 24.870 22,00% 85.410 14.501 27.519 435 430.680 516.089

    GL - Lekarna Nadstropje 1,11% 224,30 0,92 206,36 1.022 210.842 6.088 14.848 22,00% 50.991 8.657 16.429 260 257.124 308.115

    GL - Pisarne Nadstropje 1,97% 400,00 0,92 368,00 1.022 376.000 10.857 26.478 22,00% 90.934 15.438 29.299 463 458.536 549.469

    Preostanek poslovnih prostorov - Pritličje 3,56% 722,00 0,92 664,24 1.022 678.680 19.596 47.794 22,00% 164.135 27.866 52.885 836 827.657 991.792

    Preostanek poslovnih prostorov - Nadstropje 11,99% 2.430,00 0,92 2.235,60 1.022 2.284.200 65.955 160.857 22,00% 552.422 93.788 177.992 2.812 2.785.604 3.338.027

Objekt Severna vrata - pod koto terena 54,91% 11.126,00 0,92 10.235,92 563 5.765.159 301.980 736.499 18,73% 1.274.196 276.298 524.362 8.284 7.612.582 8.886.779

Shrambe/skladišča oz. arhiv v kleti 3,63% 735,40 0,92 676,57 563 381.062 19.960 48.681 18,43% 82.883 16.805 31.892 504 498.904 581.786

    Stanovanja - shrambe 1,04% 210,00 0,92 193,20 563 108.816 5.700 13.901 9,50% 12.200 8.105 15.382 243 152.147 164.346

    OZG - Arhiv 1,48% 300,00 0,92 276,00 563 155.451 8.143 19.859 22,00% 40.360 0 0 0 183.452 223.812

    GL - Dostava zdravil in shramba v Kleti 0,30% 60,00 0,92 55,20 563 31.090 1.629 3.972 22,00% 8.072 2.316 4.395 69 43.471 51.542

    Preostale shrambe oz. tehnične površine 0,82% 165,40 0,92 152,17 563 85.705 4.489 10.949 22,00% 22.252 6.384 12.115 191 119.834 142.085

Garažna hiša 51,28% 323 10.390,60 0,92 9.559,35 563 5.384.097 282.020 687.818 18,75% 1.191.314 259.494 492.470 7.780 7.113.679 8.304.992

    Stanovanja - Parkirna mesta 13,34% 84 2.702,20 0,92 2.486,02 563 1.400.199 73.343 178.875 9,50% 156.980 104.294 197.930 3.127 1.957.768 2.114.748

    OZG - Parkirna mesta 18,10% 114 3.667,27 0,92 3.373,89 563 1.900.270 99.536 242.759 22,00% 493.364 0 0 0 2.242.565 2.735.930

    GL - Parkirna mesta 6,51% 41 1.318,93 0,92 1.213,42 563 683.430 35.798 87.308 22,00% 177.438 50.905 96.609 1.526 955.577 1.133.015

    Preostanek poslovnih prostorov - Parkirna mesta 9,68% 61 1.962,31 0,92 1.805,33 563 1.016.811 53.261 129.898 22,00% 263.993 75.737 143.735 2.271 1.421.713 1.685.706

    Preostanek parkirnih mest 3,65% 23 739,89 0,92 680,70 563 383.388 20.082 48.978 22,00% 99.538 28.557 54.195 856 536.056 635.594

KUMULATIVNA VREDNOST INVESTICIJE 100% 323 20.262,1 0,92 18.641,1 770 € 14.353.093 € 549.950 € 1.341.274 € 18,70% 3.037.269 € 530.337 € 1.006.479 € 15.901 € 17.797.035 € 20.834.304 €

Površina

(v m² NTP)

Ocenjena vrednost GOI del

(brez DDV)
Parkirna 

mesta 

(št.)

Predmet
Delež

(v %)

Skupaj ocenjena vrednost 

investicije 
DDVPovršina

(v m² BTP)

faktor

BTP:NTP
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 Ocena investicijskih stroškov za varianto 0 »brez« investicije 

Brez investicije ni investicijskih stroškov. 

 Ocena investicijskih stroškov za varianto 1 »z« investicijo s financiranjem MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški ne nastanejo. 

 Ocena investicijskih stroškov za varianto 2 »z« investicijo po modelu JZP 

 Stalne cene 

Tabela 8: Ocena investicijskih stroškov - Stalne cene (vir: N-Invest) 

 
 

Ocenjena vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 17.797.034,94 EUR brez DDV oz. 

20.834.304,19 EUR z DDV. 

 Tekoče cene 

Tabela 9: Ocena investicijskih stroškov - Tekoče cene (vir: N-Invest) 

 
 

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 18.026.479,14 EUR brez DDV oz. 

21.102.905,68 EUR z DDV. Glede na časovno oddaljenost pričetka investicije, za potrebe ekonomske 

in finančne analize upoštevamo tekoče cene. 

Zap. Št. leto 2022 leto 2023 leto 2024 leto 2025 leto 2026 Skupaj

1. Gradbeno-obrtniška-istalacijska dela 1.435.309,34 €   5.741.237 €         5.741.237 €         1.435.309,34 €   14.353.093,42 € 

2. Zunanja ureditev 274.975 €             274.975,00 €       549.950,00 €       

3. Strošek inženiringa in projektne dokumentacije 536.509,56 €       402.382,17 €       335.318,48 €       67.063,70 €         1.341.273,91 €   

4. Strošek financiranja 50.323,96 €         100.647,93 €       150.971,89 €       352.267,75 €       352.267,75 €       1.006.479,27 €   

5. Komunalni prispevek 530.337,22 €       530.337,22 €       

6. Stavbna pravica  (RS/ DRSI) 15.901,12 €         15.901,12 €         

7. 2.568.381,21 €   6.244.267,47 €   6.502.502,74 €   2.129.615,78 €   352.267,75 €       17.797.034,94 € 

8. DDV* 438.323,87 €       1.065.656,25 €   1.109.727,08 €   363.443,49 €       60.118,55 €         3.037.269,24 €   

9. 3.006.705,08 €   7.309.923,72 €   7.612.229,81 €   2.493.059,27 €   412.386,30 €       20.834.304,19 € 

* DDV obračunan z davčno stopnjo 9,50% za stanovanjski program in 22% za poslovni program

Investicija

Skupna vrednost (brez DDV)

Skupaj vrednost z DDV

Zap. Št. leto 2022 leto 2023 leto 2024 leto 2025 leto 2026 Skupaj

0. 1,005 1,012 1,015 1,018 1,022 1,013

1. Gradbeno-obrtniška-istalacijska dela 1.442.887,78 €   5.807.738,73 €   5.826.904,26 €   1.461.533,26 €   14.539.064,03 € 

2. Zunanja ureditev 279.077,99 €       279.998,95 €       559.076,94 €       

3. Strošek inženiringa in projektne dokumentacije 539.342,33 €       407.043,01 €       340.321,87 €       68.288,99 €         1.354.996,20 €   

4. Strošek financiranja 50.589,67 €         101.813,74 €       153.224,59 €       358.703,88 €       359.887,60 €       1.024.219,49 €   

5. Komunalni prispevek 533.137,40 €       533.137,40 €       

6. Stavbna pravica  (RS/ DRSI) 15.985,08 €         15.985,08 €         

7. 2.581.942,26 €   6.316.595,48 €   6.599.528,72 €   2.168.525,08 €   359.887,60 €       18.026.479,14 € 

8. DDV* 440.638,22 €       1.077.999,86 €   1.126.285,68 €   370.083,81 €       61.418,97 €         3.076.426,54 €   

9. 3.022.580,49 €   7.394.595,34 €   7.725.814,40 €   2.538.608,89 €   421.306,57 €       21.102.905,68 € 

* DDV obračunan z davčno stopnjo 9,50% za stanovanjski program in 22% za poslovni program

Skupna vrednost

Skupaj vrednost z DDV

Faktor podražitev

Investicija
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11 DINAMIKA FINANCIRANJA STROŠKOV INVESTICIJE 

 Dinamika financiranja za varianto 0 »brez« investicije 

Brez investicije ni investicijskih stroškov. 

 Dinamika financiranja za varianto 1 »z« investicijo s financiranjem MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški ne nastanejo. 

 Dinamika financiranja za varianto 2 »z« investicijo po modelu JZP 

Varianta 2 je varianta izvedbe nameravane investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva.  

Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah cca. 18,0 mio EUR brez DDV (neto vrednost) 

oz. cca 21,1 mio EUR z DDV (bruto vrednost).  

V primeru te variante MOK kot javni partner sodeluje v projektu z zemljiščem in stavbno pravico v 

ocenjeni vrednosti 357.200 EUR (vir: cenitveno poročilo Miran Bulovec, januar 2021 - priloga PIZ) ter 

želeno vrednostjo vloženih denarnih sredstev v inženiring projekta v predvideni višini cca 80.000 EUR 

(uvodni investicijski inženiring in dokumentacija, usklajevanje z javnimi partnerji, parcelacije, geodetski 

posnetki, stavbne pravice za čas gradnje, pravno-notarski stroški, ipd.). Glede na zastavljen terminski 

plan projekta, MOK z javnim vložkom vstopa v projekt na začetku razvoja, in sicer v letu 2022. 

Kot javni uporabnik prostorov pri projektu sodeluje tudi Osnovno zdravstvo Gorenjske, in sicer z lastnimi 

privarčevanimi denarnimi sredstvi v višini cca 4 mio EUR bruto (v vrednosti investicije cca 3,278 mio 

EUR neto + DDV).  

Razliko med javnim vložkom MOK/OZG ter želenim kompenzacijskim sredstvom za javni vložek (tj. 

poslovni prostori OZG zgrajeni po stroškovni ceni), bosta OZG/MOK pokrila z lastnimi finančnimi sredstvi, 

dodatnim kreditnim financiranjem ali dogovorom o najemu. Glede na zastavljeno finančno konstrukcijo 

manko javnih sredstev pri kompenzaciji znaša 693.369 EUR neto, upoštevajoč potrebna plačila celotnega 

proporcionalnega dela 22% DDV od investicije v poslovne prostore OZG, ker je OZG končni uporabnik, 

pa cca. 1,82 mio EUR (bruto). Glede na zastavljen terminski plan OZG z lastnimi sredstvi in dodatnim 

zadolževanjem vstopa v projekt v letu 2025, ko je predviden zaključek gradnje in primopredaja poslovnih 

prostorov s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. 

Zasebni investitor bo glede na zastavljeno finančno konstrukcijo moral v obdobju 2022-2026 zagotoviti 

skupaj cca. 15,4 mio EUR neto, in sicer in naslova kreditnega financiranja ter lastnih sredstev. 

Stroškovna vrednost investicije v poslovne prostore OZG (in posledično manko javnih kompenzacijskih 

sredstev) se bo v fazi idejnega projektiranja in bolj detajlnega dogovora na relaciji »zasebni investitor-

MOK-GL-OZG« zaradi sprememb določenih ključnih parametrov (kot npr. površina prostorov, strošek 

gradnje, idr.) spremenila in bo lahko bolj točno definirana po potrjeni idejni zasnovi zasebnega 

investitorja s strani OZG/MOK/GL.   
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Slika 18: Dinamika financiranja stroškov investicije (vir: N-Invest) 

2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj Delež

1.442.888 €      5.807.739 €      5.826.904 €      1.461.533 €      14.539.064 €   69%

279.078 €          279.999 €          559.077 €         3%

539.342 €          407.043 €          340.322 €          68.289 €            1.354.996 €     6%

50.590 €            101.814 €          153.225 €          358.704 €          359.888 €          1.024.219 €     5%

533.137 €          533.137 €         3%

15.985 €            15.985 €           0%

Skupaj (brez DDV) 2.581.942 €      6.316.595 €      6.599.529 €      2.168.525 €      359.888 €          18.026.479 €   85%

440.638 €          1.078.000 €      1.126.286 €      370.084 €          61.419 €            3.076.427 €     15%

Skupaj (z DDV) 3.022.580 €      7.394.595 €      7.725.814 €      2.538.609 €      421.307 €          21.102.906 €   100%

2022 2023 2024 2025 2026 Skupaj Delež

Zemljišče + stavbna pravica ** 357.200 €          

Inženiring in ostali stroški *** 80.000 €            

Kapital 4.000.000 €      4.000.000 €     19%

Zadolževanje **** 693.369 €          693.369 €         3%

2.144.742 €      6.316.595 €      6.599.529 €      -  €                   359.888 €          15.420.754 €   75%

2.581.942 €      6.316.595 €      6.599.529 €      4.693.369 €      359.888 €          20.551.323 €   100%

Presežek/primanjkljaj (brez DDV) -  €                   -  €                   -  €                   2.524.844 €      -  €                   2.524.844 €     12%

* DDV obračunan z davčno stopnjo 9,50% za stanovanjski program in 22% za poslovni program.

** Ocena vrednosti po cenitvenem poročilu izdelovalca Miran Bulovec, januar 2021 (priloga predinvesticijske dokumentacije).

*** Ocena vloženih sredstev v projekt (inženiring, parcelacije, geodetski posnetki, investicijska dokumentacija, stavbne pravice za čas gradnje, služnosti, pravni stroški, ipd.).

**** Ocena zadolževanja s strani MOK oziroma OZG je postavljena ob predpostavki, da prenos lastninske pravice poslovnih prostorov OZG ni podvržen obdavčitvi z DDV.

Stavbna pravica  (RS/ DRSI)

437.200 €         2%

DDV *

Skupaj (brez DDV)

Mestna občina Kranj

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Načrt financiranja

Zasebni investitor

Komunalni prispevek

Potrebna finančna sredstva

Gradbeno-obrtniška-istalacijska dela

Zunanja ureditev

Strošek inženiringa in projektne dokumentacije

Strošek financiranja
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12 ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI 

 Finančna analiza stroškov in koristi za varianta 0 »brez« investicije 

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo. 

 Finančna analiza stroškov in koristi za varianta 1 »z« investicijo s financiranjem 

MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški ne nastanejo. 

 Finančna analiza stroškov in koristi  - varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

 Projekcija prihodkov 

Objekt Severna vrata obsega tri stolpiče v katerih je predviden preplet zdravstvene oskrbe, storitvenih 

dejavnosti ter stanovanj – v objektu »Severna vrata« se lahko na do 1/3 uporabne površine umešča 

stanovanja. V idejni zasnovi je prikazana ena izmed možnih razdelitev površin celotnega objekta 

»Severna vrata«, ki temelji na določilih OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016) 

ter vsebini podpisanih pisem o nameri z Osnovnim zdravstvom Gorenjske in Gorenjskimi Lekarnami. 

Slika 19: Prikaz ene izmed možnih razdelitev površin celotnega objekta »Severna vrata« (vir: IDZ, N-Invest) 

 

V zgoraj prikazani zasnovi so površine posameznih vsebin razdeljene po stolpičih. Prostori obeh vnaprej 

določenih uporabnikov: (1) OZG v skupni površini cca 2.554 m² BTP in (2) GL v skupni površini 1.000 

m² BTP  vsebujejo tako operativne (ambulante, lekarna) kot tudi upravno-poslovne prostore (pisarne). 

Preostala površina v objektu je razdeljena na: (1) klasična stanovanja (za bivanje) v skupni površini cca 

2.430 m² in (2) preostale površine (poslovno-storitvene dejavnosti) v skupni površini 3.152 m².  
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Glede na izdelano idejno zasnovo ter obveznosti, ki izhajajo iz podpisanih pisem o nameri z OZG in GL 

predvidevamo naslednje prihodke v obdobju razvoja projekta: 

(1) Prodaja stanovanj in preostanka poslovnih prostorov ter pripadajočih parkirnih mest 

Glede na opravljeno tržno analizo prodaj stanovanj in poslovnih prostorov na območju Mestne občine 

Kranj (glej priloge k PIZ), ugotavljamo primerno prodajno ceno za: 

• Stanovanja s pripadajočo shrambo v ocenjeni višini 2.150 EUR/m² (brez DDV); 

• Poslovne prostore v nadstropju v ocenjeni višini 1.700 EUR/m² (brez DDV); 

• Poslovne prostore v pritličju v ocenjeni višini 2.500 EUR/m² (brez DDV); 

• Kletna parkirna mesta v ocenjeni višini 10.000 EUR/PM (brez DDV); 

Tabela 10: Prihodki iz naslova prodaje stanovanj, preostanka poslovnih prostorov ter parkirnih mest (vir: N-Invest) 

 

Skupaj prihodki iz naslova prodaj stanovanj in preostalih poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi 

mesti znašajo 11.593.994 EUR (brez DDV). Glede na zastavljen terminski plan ter ocenjeno 

frekvenco prodaje stanovanj in poslovnih prostorov, predvidevamo nastanek prihodkov iz naslova 

prodaje v letih 2025 ter 2026, in sicer v vsakem letu po 5.796.997 EUR. Glede na dejstvo, da je bilo v 

preteklih dveh letih na območju Kranja sklenjenih 393 poslov s stanovanji ter 30 poslov s poslovnimi 

prostori (cca 9.600 m²), ocenjujemo nastavljeno frekvenco prodaje kot realno.  

 

(2) Prodaja poslovnih prostorov Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 

Glede na vsebino podpisanega pisma o nameri, Osnovno zdravstvo Gorenjske pridobi poslovne prostore 

(glede na izdelano idejno zasnovo skupaj cca 2.350 m² NTP poslovnih prostorov nad koto terena, 276 

m² NTP arhiva pod koto terena in 114 kletnih parkirnih mest) po stroškovni ceni, ki obsega: 

• OZG proporcionalno investicijsko vrednost izgradnje 1 m² objekta nad koto terena; 

• OZG proporcionalno investicijsko vrednost izgradnje zunanje ureditve (Ue3); 

• OZG proporcionalno investicijsko vrednost projektne dokumentacije, gradbenega nadzora, 

vodenja projekta, raziskave tal, geodetske storitve, idr. inženiring postavke;  

EUR/m² oz. 

EUR/PM
EUR

Objekt Severna vrata - nad koto terena 5.135,44 0,93 4.778 1.988 9.498.614

Stanovanja 2.235,60 0,84 1.878 2.150 4.037.494

Poslovni prostori 2.899,84 1,00 2.900 1.883 5.461.120

    Preostanek poslovnih prostorov - Pritličje 664,24 1,00 664 2.500 1.660.600

    Preostanek poslovnih prostorov - Nadstropje 2.235,60 1,00 2.236 1.700 3.800.520

Objekt Severna vrata - pod koto terena 5.165,25 0,44 2.293 914 2.095.380

Shrambe/skladišča oz. arhiv v kleti 193,20 1,00 193 2.150 415.380

    Stanovanja - shrambe 193,20 1,00 193 2.150 415.380

Garažna hiša 168 4.972,05 0,42 2.100 10.000 1.680.000

    Stanovanja - Parkirna mesta 84 2.486,02 0,42 1.050 10.000 840.000

    Preostanek poslovnih prostorov - Parkirna mesta 61 1.805,33 0,42 763 10.000 610.000

    Preostanek parkirnih mest 23 680,70 0,42 288 10.000 230.000

Prodajna cena (v EUR, brez DDV) 10.301 7.071 1.640 € 11.593.994 €

Predmet
Površina

(v m² NTP)

faktor

NTP:Prodajna

Prodajna 

površina

(v m²)

Prodajna cena (brez DDV)Parkirna 

mesta 

(št.)
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• OZG proporcionalno investicijsko vrednost izgradnje skupnih površin vezanih na njihovo 

poslovno stavbo (požarna stopnišča, dvigala, tehnične in komunikacijske površine, idr.); 

• OZG proporcionalno investicijsko vrednost kletnih etaž (parkirna mesta, manipulacija shrambe, 

tehnični prostori, ipd); 

 

Glede na ocenjen investicijski strošek projekta Severna vrata po tekočih cenah ocenjujemo stroškovno 
ceno gradnje poslovnih prostorov OZG s pripadajočimi PM na 5.130.569 EUR (brez DDV) oz. 

6.259.294 EUR z DDV. OZG bo zasebnemu investitorju poravnalo stroškovno ceno gradnje poslovnih 
prostorov po pridobitvi uporabnega dovoljenja (glede na terminski plan v letu 2025). 

 

(3) Oddaja in prodaja poslovnih prostorov Gorenjskih Lekarn 

Glede na vsebino podpisanega pisma o nameri, Gorenjske Lekarne pridobijo v najem 920 m² NTP 

poslovnih prostorov nad koto terena, in sicer cca 345 m² NTP za lekarno v pritličju ter cca 575 m² NTP 

za lekarno in poslovne prostore uprave v 1. nadstropju ter cca 55 m² NTP pod koto terena za dostavo 

zdravil. Gorenjskim Lekarnam po idejni zasnovi pripada tudi 41 kletnih parkirnih mest.  

Gorenjske Lekarne bodo poslovne prostore najele za minimalno 10 let. Mesečna najemnina za površine 

pritličnih prostorov je 17 EUR/m² (brez DDV), za površine prostorov v nadstropjih 12 EUR/m² (brez 

DDV), za kletne prostore 6 EUR/m² (brez DDV) ter za posamezno pripadajoče kletno parkirno mesto v 

višini 60 EUR/PM (brez DDV). 

Gorenjske Lekarne so kot najemnik dolžne iz lastnih virov plačevati mesečne operativne stroške za 

prostore, ki so predmet uporabe (elektrika, voda, odvoz smeti in odpadkov, strošek komunalnih storitev, 

strošek telekomunikacij, strošek varovanja, drugi neposredno individualni stroški najemnika; ipd), kot 

tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Lastnik nepremičnine je na drugi strani dolžan 

plačevati stroške zavarovanja stavbe ter rednega investicijskega vzdrževanja objektov. 

 

Tabela 11: Prihodki iz naslova oddaje in prodaje poslovnih prostorov Gorenjskih Lekarn (vir: N-Invest) 

 

Skupaj ocenjujemo najemnino za poslovne prostore Gorenjskih Lekarn v višini 15.559 EUR/mesec oz. 

186.713 EUR/leto (brez DDV), in sicer za predvideno dolgoročno obdobje 10 let. Skupaj prihodki iz 

naslova oddaje poslovnih prostorov v obdobju 10 let znašajo 1.867.130 EUR (brez DDV). 

Letna najemnina 

(brez DDV)

EUR/m² EUR/PM EUR EUR

Objekt Severna vrata - nad koto terena 920,00 14 12.768 153.219

Poslovni prostori 920,00 14 12.768 153.219

    GL - Lekarna Pritličje 345,64 17 5.876 70.511

    GL - Lekarna Nadstropje 206,36 12 2.476 29.715

    GL - Pisarne Nadstropje 368,00 12 4.416 52.992

Objekt Severna vrata - pod koto terena 55,20 51 2.791 33.494

Shrambe/skladišča oz. arhiv v kleti 55,20 6 331 3.974

    GL - Dostava zdravil in shramba v Kleti 55,20 6 331 3.974

Garažna hiša 60 2.460 29.520

    GL - Parkirna mesta 41 60 2.460 29.520

SKUPAJ (v EUR, brez DDV) 15.559 € 186.713 €

Površina

(v m² NTP)
Predmet

Parkirna 

mesta 

(št.)

Mesečna najemnina (brez DDV)
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Po preteku 10 letnega najemnega obdobja predvidevamo ostanek vrednosti poslovnih prostorov 

Gorenjskih Lekarn v višini 2.205.449 EUR (brez DDV). Ostanek vrednosti poslovnih prostorov je 

izračunan po modelu zasnovanem na donosu in sicer ob spodaj navedenih predpostavkah: 

• doseganje v pismu o nameri dogovorjenih najemnin;  

• letni stroški zavarovanja in rednega vzdrževanja v skupni višini 2.926 EUR (glej točko 12.3.2.); 

• dodatni strošek dolgoročnega investicijskega vzdrževanja v ocenjeni višini 10% letnih prihodkov 

– potrebno investicijsko vzdrževanje za dolgoročno ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov; 

• mera kapitalizacije/diskonta stopnja v višini 7,5% p.a.; 

 Projekcija odhodkov 

Stroški zavarovanja poslovnih prostorov, ki jih zasebni investitor oddaja GL, so ocenjeni na podlagi 

lastnih izkušenj in arhivskih podatkov družbe N-invest d.o.o. na 1 EUR/m²/leto oz. skupaj 975 EUR/leto.  

Strošek nadomestitvene rezerve za redno vzdrževanje poslovnih prostorov GL, glede na novogradnjo, 

ocenjujemo na 2 EUR/m²/leto oz. skupaj 1.950 EUR/leto. Odhodki nastajajo letno v 10 letnem obdobju 

oddajanja poslovnih prostorov Gorenjskim Lekarnam. 

Strošek marketinga in prodaje je ocenjen na 1% prodajne vrednosti stanovanj in poslovnih prostorov s 

pripadajočimi parkirnimi mesti. Strošek nastane v letih 2025 ter 2026, in sicer ob prodaji vseh zalog 

stanovanj in poslovnih prostorov. Skupaj strošek ocenjujemo na 115.940 EUR (brez DDV). 

 Ocena izkaza finančnega toka 

V izračunu finančne učinkovitosti investicije so vse vrednosti upoštevane v neto zneskih (brez DDV). 

Osnova za vrednotenje in ocenjevanje investicije je opredelitev vseh stroškov, ki so povezani z investicijo 

in analiza vseh koristi, ki jih bo prinesla investicija.  

V fazi izgradnje objekta Severna vrata beležimo negativi finančni tok (obdobje 2022-2024), ki se s 

pričetkom prodaje in oddaje poslovnih prostorov v letu 2025 spremeni v pozitivni finančni tok. Pri 

izračunu upoštevamo 4% splošno diskontno stopnjo. Neto sedanja vrednost finančnega toka oz. neto 

sedanja vrednost javnega vložka v JZP (zemljišča v lasti MOK) je 319.076 EUR oz. 104,44 EUR/m².
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Tabela 12: Projekcija finančnega toka v EUR v obdobju 2022-2034 (vir: N-Invest) 

 

Neto sedanja vrednost finančnega toka oz. neto sedanja vrednost javnega vložka v JZP (zemljišča v lasti MOK) je 319.076 EUR oz. 104,44 EUR/m².

STROŠEK INVESTICIJE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 SKUPAJ

Gradbeno-obrtniška-istalacijska dela 1.442.888 €     5.807.739 €     5.826.904 €     1.461.533 €     14.539.064 €   

Zunanja ureditev 279.078 €         279.999 €         559.077 €         

Strošek inženiringa in projektne dokumentacije 539.342 €         407.043 €         340.322 €         68.289 €           1.354.996 €     

Strošek financiranja 50.590 €           101.814 €         153.225 €         358.704 €         359.888 €         1.024.219 €     

Komunalni prispevek 533.137 €         533.137 €         

Stavbna pravica  (RS/ DRSI) 15.985 €           15.985 €           

SKUPAJ 2.581.942 €     6.316.595 €     6.599.529 €     2.168.525 €     359.888 €         -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  18.026.479 €   

PRIHODKI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 SKUPAJ

Stanovanja 2.018.747 €     2.018.747 €     4.037.494 €     

Poslovni prostori OZG 5.130.569 €     5.130.569 €     

Poslovni prostori GL 186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         1.867.130 €     

Ostanek vrednosti GL 2.205.449 €     2.205.449 €     

Preostanek poslovnih prostorov 2.730.560 €     2.730.560 €     5.461.120 €     

Stanovanja - shrambe 207.690 €         207.690 €         415.380 €         

Garažna hiša 840.000 €         840.000 €         1.680.000 €     

SKUPAJ -  €                  -  €                  -  €                  11.114.279 €   5.983.710 €     186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         2.392.162 €     20.797.142 €   

ODHODKI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 SKUPAJ

Strošek zavarovanja (neprodan del) 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 9.752 €             

Strošek nadomestitvene rezerve (neprodan del) 1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             19.504 €           

Strošek marketinga in prodaje 57.970 €           57.970 €           115.940 €         

SKUPAJ -  €                  -  €                  -  €                  60.896 €           60.896 €           2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             145.196 €         

FINANČNI TOK (PRIHODKI - ODHODKI) 2.581.942 €-     6.316.595 €-     6.599.529 €-     8.884.858 €     5.562.927 €     183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         2.389.237 €     2.625.467 €     

SEDANJA VREDNOST PRIHODKOV -  €                  -  €                  -  €                  9.500.532 €     4.918.173 €     147.562 €         141.887 €         136.429 €         131.182 €         126.137 €         121.285 €         116.620 €         1.436.671 €     16.776.479 €   

SEDANJA VREDNOST ODHODKOV 2.482.637 €     5.840.048 €     5.866.957 €     1.905.718 €     345.853 €         2.312 €             2.223 €             2.138 €             2.055 €             1.976 €             1.900 €             1.827 €             1.757 €             16.457.402 €   

FINANČNA NPVf (disk. faktor 4 %) 2.482.637 €-     5.840.048 €-     5.866.957 €-     7.594.814 €     4.572.320 €     145.250 €         139.663 €         134.292 €         129.127 €         124.160 €         119.385 €         114.793 €         1.434.914 €     319.076 €         
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13 ANALIZA VARIANT DRUŽBENE KORISTI TER IZRAČUN EKONOMSKE 

UPRAVIČENOSTI NALOŽBE 

Investicija v izgradnjo objekta »Severna vrata« bo imela pozitiven vpliv na razvoj kvalitetne zdravstvene 

oskrbe, storitvenega sektorja in stanovanjske politike na območju Mestne občine Kranj ter izboljšanje 

prometne varnosti in komunalne opremljenosti širšega obravnavanega območja.  

Večino družbenih koristi, ki jih investicija ustvari, je težko merljivih. Se pa nekatere družbene učinke 

investicije v regiji lahko ovrednoti s številkami. Za potrebe analize ekonomske upravičenosti predmetne 

investicije predpostavljamo, da bodo cca 50% ocenjene vrednosti gradbeno-obrtniško-instalacijskih del 

in zunanje ureditve izvajala lokalna podjetja, kar predstavlja posreden pozitiven učinek predlagane 

investicije za bližnjo okolico (dodana vrednost za podjetja → plače za zaposlene → potrošnja v regiji).  

Poleg merljivih družbenih koristi pa obravnavana investicija prinaša številne koristi, ki jih težko 

prikažemo v številkah in jih zgolj vsebinsko navajamo v nadaljevanju poročila: 

• zagotovitev oziroma razvoj kakovostne zdravstveno-storitvene vsebine v Mestni občini Kranj, ki 

bo izboljšala življenja občank in občanov; 

• ureditev prometne varnosti na obravnavanem območju; 

• ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju; 

• gradnja objekta »Severna vrata«, ki bo predstavljal reprezentativen objekt na obravnavanem 

območju severnega vstopa v mestno jedro ter posredno večjo prepoznavnost mesta Kranj; 

• zagotovitev ustreznih poslovnih prostorov dvema javnima zavodoma Mestne občine Kranj: 

o Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj; 

o Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj; 

• zagotovitev novih stanovanj obstoječim in novim prebivalcem na območju Mestne občine Kranj; 

• ureditev parkirnega režima na obravnavanem območju in zagotovitev zadostnega števila 

parkirnih mest za predlagano vsebino razvoja.  

• omogočiti nakup ustreznih poslovnih prostorov Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 

(BGPK) ter zainteresiranim privatnim zdravstvenim ordinacijam; 

 Ekonomska analiza stroškov in koristi za varianta 0 »brez« investicije 

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo. 

 Ekonomska analiza stroškov in koristi za varianta 1 »z« investicijo s financiranjem 

MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški in koristi ne nastanejo. 

 Finančna analiza stroškov in koristi  - varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

 Projekcija prihodkov 

Poleg prihodkov predstavljenih v finančni analizi (točka 12.3.1.), v projekciji prihodkov prikazujemo tudi 

ekonomske koristi, ki jih bo imel investitor in neposredna okolica ob izgradnji objekta »Severna vrata«. 
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Kot omenjeno zaradi narave družbenih koristi večino teh ni moč ustrezno ovrednotiti s številkami. Kot 

pomembno ekonomsko korist, ki se jo da relativno enostavno in učinkovito ovrednotiti s številkami, je 

učinek investicije na priliv dodatnih denarnih sredstev v regijo, ki imajo nato nadaljevalni učinek kroženja 

denarnih sredstev v regiji. Za namen predmetne analize vpliva investicije na regijo predpostavljamo, da 

bodo 50% ocenjene vrednosti gradbeno-obrtniško-instalacijskih del in zunanje ureditve izvajala lokalna 

podjetja, kar predstavlja posreden pozitiven učinek investicije na regijo (dodana vrednost za podjetja 

→ plače za zaposlene → potrošnja v regiji → plače za zaposlene → potrošnja v regiji → …). 

 Projekcija odhodkov 

Projekcija odhodkov ostaja enaka kot pri finančni analizi (točka 12.3.2.). Strošek investicije se prav tako 

ne spreminja (točka 10.) 

 Ocena izkaza ekonomskega toka 

V izračunu ekonomske učinkovitosti investicije so vse vrednosti upoštevane v neto zneskih (brez DDV). 

Osnova za vrednotenje in ocenjevanje investicije je opredelitev vseh stroškov, ki so povezani z investicijo 

in analiza vseh koristi, ki jih bo prinesla investicija.  

V fazi izgradnje objekta Severna vrata beležimo negativi finančni tok (obdobje 2022-2024), ki se s 

pričetkom prodaje in oddaje poslovnih prostorov v letu 2025 spremeni v pozitivni finančni tok. Pri 

izračunu upoštevamo 4% splošno diskontno stopnjo. Neto sedanja vrednost finančnega toka oz. neto 

sedanja vrednost scenarija ekonomskega vpliva investicije na družbeno korist MOK je 7.783.921 EUR. 
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Tabela 13: Projekcija ekonomskega toka v EUR v obdobju 2022-2034 (vir: N-Invest) 

 

Neto sedanja vrednost finančnega toka oz. neto sedanja vrednost scenarija ekonomskega vpliva investicije na družbeno korist MOK je 7.783.921 EUR. 

STROŠEK INVESTICIJE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 SKUPAJ

Gradbeno-obrtniška-istalacijska dela 1.442.888 €     5.807.739 €     5.826.904 €     1.461.533 €     14.539.064 €   

Zunanja ureditev 279.078 €         279.999 €         559.077 €         

Strošek inženiringa in projektne dokumentacije 539.342 €         407.043 €         340.322 €         68.289 €           1.354.996 €     

Strošek financiranja 50.590 €           101.814 €         153.225 €         358.704 €         359.888 €         1.024.219 €     

Komunalni prispevek 533.137 €         533.137 €         

Stavbna pravica  (RS/ DRSI) 15.985 €           15.985 €           

SKUPAJ 2.581.942 €     6.316.595 €     6.599.529 €     2.168.525 €     359.888 €         -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  18.026.479 €   

PRIHODKI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 SKUPAJ

Stanovanja 2.018.747 €     2.018.747 €     4.037.494 €     

Poslovni prostori OZG 5.130.569 €     5.130.569 €     

Poslovni prostori GL 186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         1.867.130 €     

Ostanek vrednosti GL 2.205.449 €     2.205.449 €     

Preostanek poslovnih prostorov 2.730.560 €     2.730.560 €     5.461.120 €     

Stanovanja - shrambe 207.690 €         207.690 €         415.380 €         

Garažna hiša 840.000 €         840.000 €         1.680.000 €     

Učinek investicije v regiji 991.115 €         3.107.391 €     3.223.152 €     904.911 €         8.226.569 €     

SKUPAJ 991.115 €         3.107.391 €     3.223.152 €     12.019.190 €   5.983.710 €     186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         186.713 €         2.392.162 €     29.023.711 €   

ODHODKI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 SKUPAJ

Strošek zavarovanja (neprodan del) 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 975 €                 9.752 €             

Strošek nadomestitvene rezerve (neprodan del) 1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             1.950 €             19.504 €           

Strošek marketinga in prodaje 57.970 €           57.970 €           115.940 €         

SKUPAJ -  €                  -  €                  -  €                  60.896 €           60.896 €           2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             2.926 €             145.196 €         

FINANČNI TOK (PRIHODKI - ODHODKI) 1.590.827 €-     3.209.205 €-     3.376.377 €-     9.789.769 €     5.562.927 €     183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         183.787 €         2.389.237 €     10.852.036 €   

SEDANJA VREDNOST PRIHODKOV 952.995 €         2.872.958 €     2.865.370 €     10.274.054 €   4.918.173 €     147.562 €         141.887 €         136.429 €         131.182 €         126.137 €         121.285 €         116.620 €         1.436.671 €     24.241.323 €   

SEDANJA VREDNOST ODHODKOV 2.482.637 €     5.840.048 €     5.866.957 €     1.905.718 €     345.853 €         2.312 €             2.223 €             2.138 €             2.055 €             1.976 €             1.900 €             1.827 €             1.757 €             16.457.402 €   

FINANČNA NPVf (disk. faktor 4 %) 1.529.642 €-     2.967.090 €-     3.001.587 €-     8.368.335 €     4.572.320 €     145.250 €         139.663 €         134.292 €         129.127 €         124.160 €         119.385 €         114.793 €         1.434.914 €     7.783.921 €     
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14 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE  

Novogradnja bo izvedena skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06) in podzakonskih 

aktov. Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za 

varstvo okolja (okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost in 

zmanjševanje vplivov na okolje). Ocenjujemo, da v času gradnje in obratovanja ne bo prekoračen skupni 

dovoljeni nivo obremenitev okolja. Obravnavani objekt ni v območju, ki je varovano po predpisih o 

varovanju narave. 

Investicija se bo izvajala v večji meri v okviru površin, ki so v bližini osnovne šole in zdravstvene 

dejavnosti. Razen v času gradnje, ko bo potekala gradnja primarne infrastrukture ter zemeljska, 

gradbena in obrtniška dela, investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje in razen bistveno 

povečane frekvence prometa ne bo dodatno obremenjevala okolja. Odpadni materiali bodo odstranjeni 

skladno s predpisi, ki določajo ravnanje z odpadki in jih je dolžan odstraniti izvajalec gradbenih in ostalih 

del. Drugih negativnih vplivov investicije na okolje pa ne predvidevamo. 

Med gradnjo se bodo zaščitni ukrepi izvajali na celotnem območju gradbišča, transportnih poteh in 

drugih manipulativnih površinah. Najpomembnejši ukrepi so: 

• Gradbišče bo organizirano tako, da bo verjetnost onesnaževanja zmanjšana na najmanjšo 

možno mero; 

• Posegi v tla bodo izvedeni tako, da bo prizadeta čim manjša površina tal. Potekali bodo le na 

območjih, ki bodo opredeljeni pred začetkom del; 

• Posegi v tla se bodo opravljali pod stalnim nadzorom vodje gradbišča; 

• Za začasne prometne in gradbene površine se bodo prednostno uporabljale obstoječe 

infrastrukturne in druge manipulativne površine. Te površine bodo opredeljene pred začetkom 

izvajanja del; 

• Pri gradnji se bodo lahko uporabljala le tehnično ustrezna vozila in naprave, predvsem bo 

potrebno preverjati morebitno puščanje motornih olj, ipd.; 

• V primeru izteka goriv in maziv bo potrebno vso onesnaženo zemljino takoj odstraniti; 

• Za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov bo potrebno 

ravnati skladno z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki. V primeru nesreče bo potrebno 

takoj izkopati onesnaženo zemljino in jo deponirati na ustrezno lokacijo ter predati pooblaščeni 

organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki; 

• Sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali sanitarij z odvodom v kanalizacijo, niso 

dovoljene; 

• Izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki bodo prihajali na območje izvajanja del pri gradnji 

predvidenega objekta, bodo seznanjeni z ukrepi varstva okolja; 

• Po končani gradnji bo potrebno odstraniti vse ostanke deponije, ki so nastali v času gradnje. 

Zaščitni ukrepi med obratovanjem objektov: 

• Objekt »Severna vrata« bodo upravljale in vzdrževale za to usposobljene pravne in odgovorne 

osebe; 

• Zagotovljeno bo redno čiščenje in odvoz odpadkov; 

• Vse zunanje vozne in manipulativne površine bodo urejene. 
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Opis in ocena posameznih pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico: 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odprtostjo in stabilnostjo 

Pred izdelavo projektov DGD bo izvedeno geomehansko poročilo, ki bo služilo za izračun statičnih 

konstrukcij objektov in določitve višine morebitne podtalnice. V projektiranih rešitvah bodo 

uporabljeni mehansko odporni in primerni materiali, zato ni pričakovati večjih vplivov na okolico. 

Nameravana gradnja se bo odvijala tako, da ne bo povzročila statičnega poslabšanja okoliškega 

terena ter deformacij večjih od dopustne meje. Nameravana gradnja ne bo povzročila nevarnosti 

porušitve objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, ne bo na objektih v okolici 

povzročila deformacij večjih od dopustne ravni, ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici 

nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 

konstrukcije ter ne bo v okolici nameravane gradnje povzročila škode. Gradbišče bo moralo biti v 

času izvedbe še posebej zavarovano z zaščitno ograjo. 

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z vizualnimi učinki objekta na okolico 

Vizualno motenje okolja pri obravnavani investiciji ni prisotno, saj bo arhitektura objektov 

podrejena zakonskim predpisom v tem prostoru glede gabaritov, volumenskih razmerij, materialov, 

detajlov in barv. 

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi 

Objekti bodo projektirani tako, da bodo varni za uporabo, s tem da morajo biti pri uporabi 

upoštevani vsi predpisi o varnem delu. Objekt z vplivi zaradi uporabe ne bo segal do drugih 

obstoječih objektov. Na nepremičninah v okolici gradenj pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo 

do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar 

električnega toka oz. poškodbe zaradi eksplozij. 

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 

Objekti bodo projektirani tako, da bo poraba energije varčna. Objekti v zvezi z energijo ne bo segal 

v območje drugih obstoječih objektov. Zaradi ekoloških in energetskih razlogov se bo predvidoma 

izdelala variantna ocena stroškov in koristi gradnje energetsko varčnih oz. energetsko 

samozadostnih stavb z uporabo obnovljivih virov energije (sončna, geotermalna).  

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s hrupom 

Obstoječi hrup v okolju zaradi uporabe objekta bo zlasti zaradi povečanega prometa večji, vendar 

ne bo presegal dovoljenih mej za dejavnosti v okoliških območjih (šolstvo, stanovanja, zdravstvo). 

Predvidena dejavnost v objektu ne bo presegla dovoljenih ravni hrupa določenih po Uredbi o hrupu 

v naravnem in življenjskem okolju. Hrup, ki ga bodo zaznavale osebe v objektih v okolici 

nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo na ravni, ki ne bo ogrožala 

njihovega zdravja in bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. 

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice  

Zagotovljeno bo primerno prezračevanje. Zagotovljeno bo preprečevanje vlage v prostorih s 

primerno hidroizolacijo in pravilno predvidenim odvodom meteornih vod. Predviden je odvod 

fekalnih vod v javno fekalno kanalizacijo in meteornih vod v javno meteorno kanalizacijo. Objekti 

bodo projektirani tudi skladno s predpisi za funkcionalno ovirane osebe. Objekt z emisijskimi vplivi 

ne bo segal do drugih obstoječih objektov. Tehnično bo preprečeno uhajanje strupenih plinov, 

nevarnih delcev ali plinov, emisije nevarnega sevanja, onesnaževanje ali zastrupitve vode in tal. Ne 

bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov. Ne bo prisotno 

zadrževanje vlage v objektih v okolici izvedene gradnje ali na površinah znotraj njih. Ne bo 
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prekomernega emisijskega vpliva iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo energije 

ali snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju z upoštevanjem dopustnih vrednosti. Negativnega 

vpliva osenčenja ne bo. 

 

Pričakovani vplivi na naravo, tako na rastlinsko, živalstvo in njihove življenjske prostore, kot tudi 

na varovana območje in ekološko pomembna območje, je glede na značaj okoliških območij 

sprejemljiv. Gradnja bo sicer pomenila uničenje rastlinskih in živalskih vrst ter delov njihovih 

življenjskih prostorov na lokaciji posega, kot tudi motnjo vsakodnevnega ritma in obredov 

prostoživečih živali, vendar vpliv ne bo bistven, saj je že sedaj v naravi zemljišče urbana cona. 

 

Kvaliteta zraka na obravnavanem območju, kjer zrak v obstoječem stanju ni čezmerno obremenjen, 

se zaradi gradnje/obratovanja objektov ne bo bistveno poslabšala; mejne vrednosti onesnaženosti 

znaka ne bodo presežene. Dejavnosti v objektu ne bodo povzročale škodljivih emisij v ozračje. 

Dejavnosti v objektu ne bodo povzročale onesnaževanja vode. Sistem odvajanja odpadnih voda iz 

objekta bo urejen ločeno. Priključke se naveže na obstoječe veje meteorne in fekalne kanalizacije. 

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z ravnanjem z odpadki 

Odpadki, ki bodo nastali zaradi nameravane gradnje bodo odstranjeni tako, da ne bodo negativno 

vplivali na poslabšanje okolja, ne bodo onesnaževali sosednjih zemljišč in nepremičnin in ne bodo 

poslabšali kakovosti življenja ljudi v okolici. Nastali odpadki, povezani z gradnjo in delno tudi z 

obratovanjem pomenijo sicer nov element na območju, vendar se bodo odpadki odvažali, ravnanje 

z njimi pa bo predpisano in bo moralo biti ustrezno evidentirano. V času obratovanja je predvideno 

zbirno mesto za odpadke. Urejeno mora biti na način ločenega zbiranja odpadkov. Odvoz odpadkov 

bo potekal v skladu s pogodbo med izvajalcem storitev odvoza odpadkov in upravljavcem. 

 

• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s požarno varnostjo 

Izdelana bo projektna dokumentacija, ki bo zagotavljala požarno varnost. 

 

• Učinkovita izraba naravnih virov: 

Energetska učinkovitost: objekt, ki je predmet investicije, se bo izvedel v skladu s predpisi in bo 

ogrevan, hlajen in prezračevan po načelih racionalne rabe energije, uporabljal bo obnovljive vire 

energije in bo okolju prijazen. Učinkovita raba vode in surovin: odpadna voda, nastala v objektu 

bo odtekala v kanalizacijo in ne bo odtekala v naravo in jo s tem onesnaževala. 

 

• Okolijska učinkovitost: 

Uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov: pri izvedbi investicije se 

bodo upoštevali akti, ki imajo že vgrajene vse mehanizme in zahteve v zvezi z izboljšanjem vpliva 

na varstvo okolja, med katerimi so tudi:  

- Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list SRS, št. 15/1976, 

29/1986, 73/1991; Uradni list RS, št. 32/1993, 29/1995, 45/1995, 73/2001, 45/2004). 

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/1976 in 15/1984; Uradni list RS, št. 

71/1993, 87/2001, 110/2002). 

- Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002), 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006, 

39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008). 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav za 

pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/2000, 41/2004). 
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- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo 

(Uradni list RS, št. 47/2005). 

- Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/1995, 66/1996, 

59/2002 in 41/2004). 

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005). 

- Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/1998, 72/2001, 28/2005). 

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni 

list RS, št. 78/2006). 

 

15 OKVIRNI TERMINSKI NAČRT  

Terminski plan je narejen ob predpostavkah: 

(1) da bo postopek razpisa javno-zasebnega partnerstva časovno in procesno učinkovito izpeljan;  

(2) da se bo uspešno zagotavljajo finančna sredstva v predvideni višini in planiranih rokih, saj 

pomanjkanje sredstev lahko upočasni in posledično tudi podraži investicijo; 

(3) da zastoji povezani z epidemijo COVID-19 v bodoče ne bodo pomembno vplivali na izvajanje 

gradbenih del ter administrativne postopke pridobivanja dovoljenj. 

Okvirni terminski plan investicijskih aktivnosti: 

• Izvedba postopka JZP (investicijska dokumentacija, sprejem akta o JZP, izvedba javnega razpisa in 

sklenitev pogodbe o JZP): mar. 2021 – okt. 2021 

• Projektiranje Kidričeve/Bleiweisove ulice ter prestavitve komunalnih vodov: mar. 2021 – avg. 2022; 

• Projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt »Severna vrata«: 

– Presoja vpliva na okolje: feb. 2021 – okt. 2021 

– Projektiranje objekta: okt. 2021 – jan. 2022 

– Pridobitev stavbne pravice DRSI: jan. 2022 – apr. 2022 

– Pridobivanje mnenj in soglasij: jan. 2022 – apr. 2022 

– Pravnomočnost gradbenega dovoljenja: poletje 2022 

• Gradnja objekta Severna vrata in pridobitev uporabnega dovoljenja: avg. 2022 – avg. 2025 

• Prodaja poslovnih prostorov in stanovanj: avg. 2025 – dec. 2026  

Slika 20: Okvirni terminski plan investicijskih aktivnosti (vir: N-Invest) 
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16 FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI  

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006) je potrebno izračunati naslednje kazalnike: 

• Interna stopnja donosnosti 

• Neto sedanja vrednost 

• Doba vračanja naložbe 

• Relativna neto sedanja vrednost 

• Količnik relativne koristnosti 

 Kazalniki finančne upravičenosti naložbe  

 Varianta brez investicije 

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo 

kazalniki upravičenosti investicije. 

 Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški in koristi ne nastanejo, zato se za to varianto ne izračunavajo 

kazalniki upravičenosti investicije. 

 Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost investicije s stališča investitorjev oz. upravljavcev. Osnova 

za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije je finančni gotovinski tok. V finančno 

analizo so vse vrednosti vključene v neto zneskih. 

Tabela 14: Izračunani kazalniki finančne upravičenosti naložbe (vir: N-Invest) 

 

Kazalnik finančna doba vračanja naložbe predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se 

investicijski stroški povrnejo z donosi. V našem primeru je doba vračanja cca 11 let. Kazalnik dobe 

vračanja naložbe ne upošteva različne časovne dinamike donosov in vlaganj, zato izračunavamo kazalnik 

neto sedanje vrednosti investicije, ki je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim 

tokom vseh odlivov naložbe. Interna stopnja donosnosti investicije je tista diskontna stopnja, pri kateri 

je NPV enaka 0 %. Na podlagi vrednosti NPV in IRR lahko v našem primeru zaključimo, da je investicija 

finančno upravičena, ker je NPV pri zahtevani 4 % diskontni stopnji pozitivna (319.076 EUR) in ker je 

IRR večja od 4 %. Kazalnik relativne neto sedanje vrednosti meri neto donos investicije na enoto 

investicijskih stroškov. Ker je RNPV večja od 0, lahko investicijo sprejmemo. Količnik relativne koristnosti 

Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja) disko. st. 4,00%

Finančna neto sedanja vrednost investicije NPVf 319.076 €      

Finančna interna stopnja donosnosti investicije IRRf 4,72%

Finančna doba vračanja naložbe V 11

Finančna relativna neto sedanja vrednost RNPV 0,019

Finančni količnik relativne koristnosti K/S 1,019
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je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh prilivov in sedanjo vrednostjo vseh odlivov. Ker je količnik 

večji od ena, lahko investicijo sprejmemo, saj so prilivi višji od odlivov investicije. 

 Kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe  

 Varianta brez investicije 

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo 

kazalniki upravičenosti investicije. 

 Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški in koristi ne nastanejo, zato se za to varianto ne izračunavajo 

kazalniki upravičenosti investicije. 

 Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

Z ekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti investicije ugotavljamo učinke, ki jih investicija prinaša 

ne samo investitorju, temveč tudi preostalim ekonomskim subjektom, družbi in regiji. Ekonomska merila 

poleg neposrednih učinkov vključuje tudi posredne vplive na družbo kot celoto. Osnova za izračun 

ekonomskih meril je ekonomski tok. Pri ocenjevanju ekonomske učinkovitosti se upoštevajo vse koristi, 

ki jih izrazimo v denarju in nedenarne koristi, ki so lahko posredne in neposredne. Če že del koristi 

upravičuje naložbo, je ta gotovo upravičena. Osnova za izračun ekonomskih meril za ugotavljanje 

učinkovitosti investicije je ekonomski gotovinski tok. V analizo so vse vrednosti vključene v neto zneskih. 

Tabela 15: Izračunani kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe (vir: N-Invest) 

 

Kazalnik ekonomska doba vračanja naložbe predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se 

investicijski stroški povrnejo z donosi. V našem primeru je doba vračanja cca 4 leta. Kazalnik dobe 

vračanja naložbe ne upošteva različne časovne dinamike donosov in vlaganj in trajanja osnovnih 

sredstev. Zato izračunavamo kazalnik neto sedanje vrednosti investicije, ki je razlika med diskontiranim 

tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe. Interna stopnja donosnosti investicije 

je tista diskontna stopnja, pri kateri je NPV enaka 0 %. Na podlagi vrednosti NPV in IRR lahko v našem 

primeru zaključimo, da je investicija družbeno-ekonomsko upravičena, ker je NPV pri zahtevani 4% 

diskontni stopnji pozitivna (7.783.921 EUR) in ker je IRR mnogo večja od 4%. Kazalnik relativne neto 

sedanje vrednosti meri neto donos investicije na enoto investicijskih stroškov. Ker je RNPV večja od 0, 

lahko investicijo sprejmemo. Količnik relativne koristnosti je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh 

prilivov in sedanjo vrednostjo vseh odlivov. Ker je količnik večji od ena, lahko investicijo sprejmemo, saj 

so prilivi višji od odlivov investicije. 

Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja) disko. st. 4,00%

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije NPVe 7.783.921 €    

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije IRRe 35,35%

Ekonomska doba vračanja naložbe V 4

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost RNPV 0,473

Ekonomski količnik relativne koristnosti K/S 1,473
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17 ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI  

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da z investicijo ne bodo doseženi pričakovani cilji. Kritični 

dejavniki, ki lahko bistveno vplivajo na učinkovitost predmetne investicije, so: 

• Nepričakovane spremembe pri gradnji objekta in zunanje ureditve, ki bi nastale kot posledica 

bistvenih odstopanj od projektne rešitve ali bistvenega povečanja stroškov gradnje; 

• Prenizka vrednost razpoložljivih sredstev za realizacijo projekta; 

 

V kolikor investitor ne bo mogel zagotoviti zadostnih sredstev za izvedbo investicije se lahko zgodi, da 

investicije ne bo mogoče realizirati. Nepričakovane projektne spremembe in razmere na trgu GOI 

storitev bi pri gradnji lahko vodile k bistvenemu povečanju investicijskih stroškov. V kolikor za tako 

nastale dodatne investicijske stroške investitor ne bi mogel zagotoviti dodatnih virov financiranja, bi to 

lahko pripeljalo do ne izvedbe obravnavane investicije. Zaradi tega je potrebno v fazi priprave projektne 

in investicijske dokumentacije posvetiti pozornost nadzoru in eliminaciji ključnih razvojnih tveganj.  

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih podatkov na izračun kazalnikov upravičenosti naložbe. 

Spremenljivke, ki predstavljajo ključne oz. kritične parametre investicije, so: 

• sprememba stroškov investicije (gradnje); 

• sprememba prihodkov od prodaje; 

• sprememba tekočih operativnih stroškov; 

 Varianta brez investicije 

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, prihodkov in tekočih operativnih stroškov, 

zato se za to varianto ne ocenjuje tveganja in občutljivosti investicije. 

 Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem MOK 

Razvoj projekta po varianti 1 z razvojnega vidika ni možen/izvedljiv (glej točko 8.2.). Glede na navedeno 

ugotavljamo, da investicijski stroški in koristi ne nastanejo, zato se za to varianto ocenjuje tveganja in 

občutljivosti investicije. 

 Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

 

Kazalniki finančne upravičenosti naložbe 

 

Finančna neto 

sedanja vrednost 

investicije

Finančna interna 

stopnja donosnosti 

investicije

Finančna doba 

vračanja naložbe

Finančna relativna 

neto sedanja 

vrednost

Finančna količnik 

relativne koristnosti

NPVf IRRf V RNPV K/S

1 1 1 319.076 € 5% 11 0,019 1,019

1 1 0,95 1.136.032 € 7% 11 0,073 1,073

1 0,95 1 324.991 € 5% 11 0,020 1,020

0,95 1 1 -519.748 € 3% 12 -0,032 0,968

1,05 1 1 1.157.900 € 7% 11 0,070 1,070

1 1,05 1 313.161 € 5% 11 0,019 1,019

1 1 1,05 -497.879 € 3% 12 -0,029 0,971

1 1,05 1,05 -503.794 € 3% 12 -0,029 0,971

1,05 1 1,05 340.945 € 5% 11 0,020 1,020

Faktor prihodkov 

od prodaje

Faktor obratovalnih 

stroškov

Faktor vrednosti 

investicije 

(strošek gradnje)
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V tabeli je prikazana sprememba finančnih kazalnikov ob spreminjanju izbranih kritičnih parametrov. 

Finančna neto sedanja vrednost investicije je občutljiva predvsem na višino investicije (strošek gradnje) 

ter realizirane prihodke od prodaje. Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna v primeru 

podražitve investicije za 5% in/ali v primeru zmanjšanja prihodkov od prodaje za 5%. Obratovalni stroški 

so glede na velikost investicije zanemarljivo nizki in sprememba le teh ne vpliva na ekonomsko 

rentabilnost projekta. 

Kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost investicije v vseh izračunih in simulacijah ostaja pozitivna.  

Povzetek ugotovitev: 

Iz simulacij in izračunov lahko zaključimo, da je rentabilnost projekta odvisna predvsem od realiziranih 

prihodkov od prodaje in višine investicije (stroškov gradnje). Rentabilnost projekta je bolj občutljiva na 

spremembe prilivov kot na spremembo višine investicije, ampak v obeh primerih (višji stroški ali nižji 

prihodki) projekt dosega negativno finančno neto sedanjo vrednost.   

Glede na dejstvo, da je velik del objekta že prodan/oddan znanim uporabnikom ter da preostanek 

prostorov predstavljajo likvidna stanovanja ter relativno likvidni poslovni prostori, večjega odstopanja v 

doseženih prodajnih cenah in posledično občutljivosti naložbe iz naslova prihodkov od prodaje ne 

pričakujemo.  

Malce drugače pa je pri višini investicije. Parametri stroškovne vrednosti investicije so sicer realno 

nastavljeni, ampak tveganje za povečanje stroška gradnje projekta lahko predstavljajo (1) relativno 

kompleksna gradnja stavb za zdravstveno-storitvene namene, (2) strošek fasade objekta, ki mora biti 

oblikovana kot referenčna arhitekturno zasnova zaradi lokacije objekta, ki je umeščen na križišču dveh 

pomembnih mestnih cest in mora biti oblikovan v skladu s pomembnostjo in reprezentativnostjo svoje 

lokacije ter (3) kletna garaža, ki mora biti zaradi majhnosti zemljišča glede na pozidavo predvidoma 

izvedena v štirih kletnih etažah (visoki stroški varovanja gradbene jame in izvedbe). Omenjena dejstva 

lahko podražijo izvedbo gradnje objekta »Severna vrata« in posledično ogrozijo rentabilnost projekta. 

 

Glede na navedeno ocenjujemo projekt kot relativno tvegan, pri čemer ravno model javno-zasebnega 

partnerstva omogoča prenos celotnega tveganja na zasebnika in zaščito interesov Mestne občine Kranj. 

Ekonomska neto 

sedanja vrednost 

investicije

Ekonomska interna 

stopnja donosnosti 

investicije

Ekonomska doba 

vračanja naložbe

Ekonomska 

relativna neto 

sedanja vrednost

Ekonomski količnik 

relativne koristnosti

NPVe IRRe V RNPV K/S

1 1 1 7.783.921 € 35% 4 0,473 1,473

1 1 0,95 8.600.876 € 41% 4 0,550 1,550

1 0,95 1 7.789.836 € 35% 4 0,474 1,474

0,95 1 1 6.571.855 € 30% 4 0,399 1,399

1,05 1 1 8.995.987 € 41% 4 0,547 1,547

1 1,05 1 7.778.006 € 35% 4 0,472 1,472

1 1 1,05 6.966.965 € 30% 4 0,403 1,403

1 1,05 1,05 6.961.051 € 30% 4 0,403 1,403

1,05 1 1,05 8.179.032 € 35% 4 0,473 1,473

Faktor prihodkov 

od prodaje

Faktor obratovalnih 

stroškov

Faktor vrednosti 

investicije 

(strošek gradnje)
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18 SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE 

Mestna občina Kranj namerava v postopku razpisa javno-zasebnega partnerstva izbrati zasebnega 

investitorja, ki bo v zameno za javni vložek ter vsebinske zahteve javnih partnerjev pripravljen prevzeti 

tveganja povezana z realizacijo projekta ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju 

(projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnja kompleksa ter obveznost financiranja projekta). 

Namen dokumenta predinvesticijske zasnove (PIZ) je predstaviti ključne parametre razvoja projekta ter 

s finančno-ekonomskega vidika opredeliti upravičenost izvedbe projektne variante ureditve prostora 

med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju. Projekt se navezuje na urejevalno enoto Ue3 znotraj 

prostorskega akta OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016), ki je namenjena 

izgradnji t.i. objekta »Severna vrata«, kamor se umešča zdravstvene, poslovne in trgovske dejavnosti. 

V objektu se lahko na do 1/3 površine umešča stanovanja.  

 

Ključna dokumentacija, na katero se navezujejo vsebinske predpostavke predinvesticijske zasnove, je: 

• OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016); 

• DIIP Avtobusni terminal Kranj, marec 2016, izdelovalec: Tria Studio d.o.o.; 

• Idejna zasnova za projekt JZP »Severna vrata«, Februar 2021, izdelovalec: N-Invest d.o.o.; 

• Podpisana Pisma o nameri za vstop v projekt, sklenjena z javnima zavodoma MOK, in sicer: 

(1) OZG - Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj;  

(2) GL - Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj – v nadaljevanju GL; 

Poleg omenjenih javnih zavodov MOK je interes za nakup poslovnih prostorov v objektu 

»Severna vrata« s podpisanim Pismom o nameri izrazila tudi Bolnišnica za ginekologijo in 

porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj (BGPK). 

V dokumentu obravnavamo naslednje variantne rešitve: 

• Varianta 0 »brez« investicije;  

• Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem Mestne občine Kranj; 

• Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP; 

Varianta 0 »brez« investicije 

Varianta »brez« investicije ne predvideva izgradnje Objekta Severna vrata oziroma razvoja Ue3. Ta 

varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja, ki pa ne zagotavlja dolgoročne rešitve razvoja kakovostne 

zdravstveno-storitvene vsebine na območju Mestne občine Kranj, ureditve prometne varnosti na 

obravnavanem območju ter zagotovitve dodatnega števila stanovanj za naraščajočo se priseljevanje 

prebivalstva v Mestno občino Kranj. 

Varianta brez investicije z razvojnega vidika Mestne občine Kranj ni sprejemljiva, ker: 

• je občina skladno s 5. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in 5. členom Zakona o lekarniški 

dejavnosti dolžna zagotavljati na primarni ravni mrežo javne zdravstvene službe in lekarniške 

dejavnosti na svojem območju; 

• ker ima OZG, ki na območju Mestne občine Kranj izvaja primarno in delno tudi sekundarno 

zdravstveno oskrbo v okviru enote ZD Kranj, prostorske težave oziroma primanjkljaj ustreznih 

zdravstvenih površin za kakovostno delo; 

Glede na navedeno je vprašanje le, ali je bolj smotrno izvesti razvoj poslovnih prostorov OZG/GL znotraj 

objekta »Severna vrata« ali v okviru alternativnega zemljišča »Stare reševalne postaje«.  
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Varianta 1 »z« investicijo s financiranjem Mestne občine Kranj 

Varianta »z« investicijo s celotnim financiranjem s strani MOK ne omogoča razvoja objekta »Severna 

vrata«, kot ga zahteva vsebina OPPN Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016) in vsebina 

podpisanih pisem o nameri z javnima zavodoma OZG in GL (glej točko 8.2.). 

 

Varianta »z« investicijo s celotnim financiranjem s strani MOK/OZG za potrebe poslovnih prostorov OZG 

bi bila možna le na zemljišču »Stare reševalne postaje«, kar pa je za MOK vsebinsko in ekonomsko 

slabša opcija. Glede na zapisano vsebino v poglavju 8.2. ugotavljamo, da razvoj objekta »Severna vrata« 

po modelu JZP prinaša več prednosti, od višje stopnje izrabe zemljišča v lasti MOK, ekonomsko 

ugodnejšo pridobitev poslovnih prostorov za OZG, bolj kvaliteten razvoj zdravstvene vsebine na območju 

MOK z več dejavnosti (poleg OZG še GL, možnosti vstopa BGPK, privatnih zdravstvenih ordinacij, idr.), 

izboljšanje prometne varnosti in komunalne opreme obravnavanega območja (Kidričeva in Bleiweisova 

cesta), idr.. Omenjeni pozitivni dejavniki v korist JZP »Severna vrata« so poleg vsebinskih argumentov 

podprti tudi ekonomsko, saj je »izguba« v tržni vrednosti zemljišča pri razvoju projekta »Severna vrata« 

po modelu JZP (v primerjavi s prodajo zemljišča na trgu) manjša od vrednosti zemljišča »Stare reševalne 

postaje«, ki v primeru razvoja objekta »Severna vrata« po modelu JZP ostaja v lasti MOK-a za prodajo 

na trgu ali alternativen razvoj. 

Varianta 2 »z« investicijo po modelu JZP 

Glede na celotno vsebino dokumenta predinvesticijske zasnove (PIZ) ter upoštevajoč analizirana 

tveganja in prednosti investicije v projekt »Severna vrata« ocenjujemo, da je za Mestno občino Kranj 

najbolj sprejemljiva varianta 2 »z« investicijo v »Severna vrata« po modelu JZP. Mestna občina Kranj 

na takšen način doseže vse zastavljene cilje ter zakonsko predpisane obveznosti, in sicer na način, ki za 

občino predstavlja tudi vsebinsko in ekonomsko-finančno najbolj smotrno varianto razvoja. 
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19 PRILOGE 

• Podpisana pisma o nameri: 

o OZG - Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj ; 

o GL - Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj in 

o BGPK - Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj. 

• Izračun komunalnega prispevka, Mestna občina Kranj, februar 2021; 

• Tržne nepremičninske analize ter ocena investicije v zunanjo ureditev, N-Invest, februar 2021; 

• Cenitveno poročilo (2x) – Javni vložek, Miran Bulovec, januar 2021; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























  
 Mestna uprava  
 Urad za okolje in prostor    
 
 Slovenski trg 1,  4000 Kranj  
 T: 04 2373 376  F: 04 2373 123 
 E: mok@kranj.si   S: www.kranj.si 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Številka:  350-23/2020-3 (404006) 
Datum:   16. 2. 2021 
 
 
Zadeva:   SEVERNA VRATA - informativni izračun komunalnega prispevka  
 
 
 
Pozdravljeni, 
skladno z dogovorom pošiljam izsledke informativnega izračuna komunalnega prispevka na območju 
Avtobusnega terminala v Kranju -  v nadaljevanju AT, za objekt SEVERNA VRATA. 
 
Za območje AT so veljavni naslednji dokumenti: 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju (Ur. l. RS, št. 
71/2016) – v nadaljevanju OPPN, 

 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju (Ur. l. RS, št. 6/2017) – 
v nadaljevanju PROGRAM OPREMLJANJA, ki velja do 30.03.2021, 

 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na  

območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 136/2020) – veljaven odlok. 

Informativni izračun komunalnega prispevka za OBJEKT SEVERNA VRATA je izdelan ob predpostavki, da se 
bo za odmero vložilo po 30.3.2021, zato je podlaga za izračun Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 136/2020) 
z naslednjimi vhodnimi podatki: 

 

Površina gradbene parcele 

 

 

N-INVEST d.o.o. 
g. Jani Pezdirc 
 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Klasifikacija objekta in površine 

 
 

Informativni izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo: 
 

 
 
V izračunu so upoštevani naslednji podatki: 

- obstoječa komunalna oprema je določena in izračunana skladno z Odlokom o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na  območju Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 136/2020) 

- velikost gradbene parcele: 3.191 m2 
- bruto tlorisna površina: 20.262,10 m2 

Komunalna oprema
Prispevna 

stopnja

Cpo (EUR/m2)
Cto 

(EUR/m2)
psz

AGP*Cpo*Dpo*

psz (EUR)

ASTAVBA*Cto*Dto

*Fn*psz (EUR)
Skupaj (EUR)

Cestno omrežje 17,50 48,00 0,80 22.337,00 466.838,78 489.175,78 

Vodovodno omrežje 6,50 17,00 0,60 6.222,45 124.004,05 130.226,50 

Kanalizacijsko omrežje 5,40 11,00 1,00 8.615,70 133.729,86 142.345,56 

Javne površine 0,70 2,00 0,80 893,48 19.451,62 20.345,10 

Skupaj 782.092,94 

Stroški na enoto mere Izračun komunalnega prispevka
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- razmerje Dpo:Dto = 0,5:0,5 

- faktor dejavnosti: 1,2 Poslovne in upravne stavbe (CC – SI 122) *namembnost objekta se določi 
glede na pretežni namen. V primeru spremembe namembnosti oz. pretežnega namena uporabe 
se faktor dejavnosti spremeni, kar vpliva na izračun komunalnega prispevka. 

 
 
POMEMBEN KOMENTAR K IZRAČUNOM 
 
Zaradi spremembe zakonodaje - Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljevanju: 
ZUreP-2) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) (v nadaljevanju: Uredba), ki na novo opredeljujeta 
komunalno opremljanje, vsebine programov opremljanja in odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo. V skladu z Uredbo je potrebno veljavne programe opremljanja 
uskladiti do 30.03.2021. Ker opremljanje zemljišč v območju OPPN Avtobusni terminal ni načrtovano v 
občinskem proračunu za tekoče ali prihodnje leto, Odlok o programu opremljana in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v 
Kranju (Ur. l. RS, št. 6/2017) ne bo usklajen z določili Uredbe in bo 30.3.2021 prenehal veljati. 
 
V primeru ugotovljenih potreb po novi komunalni opremi za objekt Severna vrata, se vrednost le-te določi 
na osnovi ocenjene vrednosti stroškov nove komunalne opreme oz. programa opremljanja. V kolikor bi 
novo komunalno opremo gradil investitor se z investitorjem LAHKO sklene pogodba o opremljanju, 
skladno z 157. členom ZUreP-2:  
 

(1) Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina se lahko s pogodbo 
o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, 
za zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme 
predvidena v programu opremljanja. 
 

(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da 
je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, 
ki jo je sam zgradil. Če se nova komunalna oprema iz 3. točke petega odstavka tega 
člena posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 
bremeni že zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolžan plačati še pripadajoči del 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
 

(3) Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- občina ima sprejet program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine iz 217. člena tega zakona; 

- občina izjavi, da je načrtovana gradnja na zemljišču, ki je predmet pogodbe o opremljanju, 
v javnem interesu in je investicijsko vzdržna;  

- občina izjavi, da opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, ni načrtovano v 
občinskem proračunu za tekoče ali prihodnje leto in da občina zato ne more zagotoviti 
sredstev za opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, z navedbo predvidenega roka 
možnosti zagotovitve sredstev za opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe.  

 
(4) Pogodbo o opremljanju lahko investitor in občina skleneta tudi, če gradnja komunalne 

opreme ni predvidena v programu opremljanja, vendar le, če se gradnja komunalne 
opreme izvaja v celotnem obsegu in gre izključno za opremljanje zemljišč investitorja 
oziroma investitorjev na tem območju opremljanja. 

 
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju je investitor dolžan plačati pripadajoč del komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se izračuna skladno z 31. členom Uredbe. 
 
OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
V veljavnem odloku je v 9. členu navedena oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za gradnjo: 
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 objektov, katerih 100% lastnik in investitor je Mestna občina Kranj ali pravna oseba, katere 
ustanovitelj je Mestna občina Kranj. Če je Mestna občina Kranj ali pravna oseba, katere 
ustanovitelj je Mestna občina Kranj, lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev 
upošteva le za ta del objekta, 
 

zato se ob predpostavki, da se za del objekta, katerih investitor bo Osnovno zdravstvo Gorenjske – v 
nadaljevanju OZG (katerega ustanoviteljica je tudi Mestna občina Kranj) oprosti plačila komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v deležu bruto tlorisnih površin, ki jih bodo zasedali prostori 
OZG v celotnem objektu Severna vrata. Po vhodnih podatkih, bo del BTP, ki ga bo obsegal OZG znašal 
6.521,37 m2 od celotnih 20.262,10 m2, kar znaša v deležu 32,19 % glede na celoto. Ob predpostavki, da 
bo Mestna občina Kranj 100 % lastnik dela objekta, ki bo pripadal OZG, se v deležu 32,19 % oprosti plačila 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
 
Za pojasnila k izračunom sem na voljo na znanih kontaktih. 
 
 
 
Pripravila: 
Marija Ahačič Premrl 

  
Janez Ziherl 

Višja svetovalka  Vodja Urada za okolje in prostor 
 
 
 
 

MARIJA AHAČIČ 
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Digitalno podpisal MARIJA AHAČIČ 
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Datum: 2021.02.16 08:14:58 +01'00'

JANEZ ZIHERL
Digitalno podpisal JANEZ ZIHERL 
Datum: 2021.02.16 12:21:51 
+01'00'



Tržna analiza prodanih stanovanj na območju MOK 

 

Id posla

Vrsta 

posla 

podrobno

Datum 

sklenitve 

pogodbe

Ime KO
Dejanska/namenska 

raba dela stavbe

Leto 

izgradnje 

stavbe

Neto tlorisna 

površina (v m²)

Število 

parkirnih mest

Skupna pogodbena 

cena (v EUR, z PM)

Skupna pogodbena 

cena (v EUR, brez 

PM)

Skupna pogodbena 

cena (v EUR/m², 

brez PM)

Skupna pogodbena 

cena (v EUR/m², 

brez PM, brez 

DDV)

305525 PPT 24.01.2017 KRANJ Stanovanje 2011 63,10 1 129.262 €            119.262 €            1.890 €               1.726 €               

338186 PPT 22.02.2017 KRANJ Stanovanje 2013 84,90 1 167.879 €            157.879 €            1.860 €               1.698 €               

338189 PPT 25.01.2017 KRANJ Stanovanje 2013 98,90 1 202.638 €            192.638 €            1.948 €               1.779 €               

363539 PPT 21.02.2017 KRANJ Stanovanje 2013 80,80 1 178.828 €            168.828 €            2.089 €               1.908 €               

363614 PPT 18.04.2017 KRANJ Stanovanje 2013 98,00 1 192.837 €            182.837 €            1.866 €               1.704 €               

363622 PPT 9.06.2017 KRANJ Stanovanje 2013 104,80 1 216.510 €            206.510 €            1.971 €               1.800 €               

363624 PPT 22.08.2017 KRANJ Stanovanje 2013 106,60 1 192.374 €            182.374 €            1.711 €               1.562 €               

363625 PPT 6.12.2017 KRANJ Stanovanje 2013 123,60 1 212.523 €            202.523 €            1.639 €               1.496 €               

421457 PPT 15.03.2019 KRANJ Stanovanje 2012 76,00 1 167.500 €            157.500 €            2.072 €               1.893 €               

313092 PPT 24.01.2017 KRANJ Stanovanje 2011 54,40 1 107.000 €            97.000 €              1.783 €               1.628 €               

313190 PPT 24.01.2017 KRANJ Stanovanje 2011 63,10 1 129.262 €            119.262 €            1.890 €               1.726 €               

318169 PPT 28.02.2017 KRANJ Stanovanje 2004 61,30 1 117.000 €            107.000 €            1.746 €               1.594 €               

318623 PPT 27.02.2017 KRANJ Stanovanje 2010 76,80 1 167.000 €            157.000 €            2.044 €               1.867 €               

325602 PPT 19.05.2017 KRANJ Stanovanje 2009 36,60 1 76.000 €             66.000 €              1.803 €               1.647 €               

332104 PPT 24.05.2017 KRANJ Stanovanje 2006 68,50 0 126.000 €            126.000 €            1.839 €               1.680 €               

335502 PPT 4.07.2017 KRANJ Stanovanje 2003 43,10 0 75.000 €             75.000 €              1.740 €               1.589 €               

336565 PPT 21.06.2017 KRANJ Stanovanje 2005 58,50 0 111.000 €            111.000 €            1.897 €               1.733 €               

350909 PPT 27.09.2017 KRANJ Stanovanje 2006 68,80 0 135.000 €            135.000 €            1.962 €               1.792 €               

351527 PPT 19.09.2017 KRANJ Stanovanje 2009 35,60 1 75.000 €             65.000 €              1.826 €               1.667 €               

351644 PPT 21.09.2017 KRANJ Stanovanje 2009 56,60 1 120.000 €            110.000 €            1.943 €               1.775 €               

354868 PPT 28.11.2017 KRANJ Stanovanje 2009 68,70 1 128.000 €            118.000 €            1.718 €               1.569 €               

362407 PPT 7.11.2017 KRANJ Stanovanje 2008 78,00 1 154.000 €            144.000 €            1.846 €               1.686 €               

364845 PPT 23.01.2018 KRANJ Stanovanje 2011 53,50 1 118.000 €            108.000 €            2.019 €               1.844 €               

366416 PPT 28.12.2017 KRANJ Stanovanje 2009 56,80 1 112.000 €            102.000 €            1.796 €               1.640 €               

374271 PPT 17.03.2018 KRANJ Stanovanje 2009 40,80 1 90.000 €             80.000 €              1.961 €               1.791 €               

379490 PPT 19.03.2018 KRANJ Stanovanje 2009 41,20 1 97.000 €             87.000 €              2.112 €               1.928 €               

383250 PPT 2.05.2018 KRANJ Stanovanje 2007 106,40 0 187.000 €            187.000 €            1.758 €               1.605 €               

383515 PPT 20.04.2018 KRANJ Stanovanje 2010 134,30 1 240.000 €            230.000 €            1.713 €               1.564 €               

386845 PPT 22.05.2018 KRANJ Stanovanje 2007 72,80 1 138.000 €            128.000 €            1.758 €               1.606 €               

387066 PPT 21.05.2018 KRANJ Stanovanje 2009 38,60 1 93.800 €             83.800 €              2.171 €               1.983 €               

406584 PPT 8.11.2018 KRANJ Stanovanje 2009 45,00 1 115.000 €            105.000 €            2.333 €               2.131 €               

417034 PPT 16.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 63,00 1 154.350 €            144.350 €            2.291 €               2.092 €               

417047 PPT 16.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 78,80 1 175.835 €            165.835 €            2.105 €               1.922 €               

417050 PPT 16.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 36,90 1 92.961 €             82.961 €              2.248 €               2.053 €               

417052 PPT 18.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 78,20 1 175.605 €            165.605 €            2.118 €               1.934 €               

417053 PPT 21.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 64,40 1 151.619 €            141.619 €            2.199 €               2.008 €               

417054 PPT 21.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 162,50 1 318.877 €            308.877 €            1.901 €               1.736 €               

417055 PPT 28.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 79,20 1 175.835 €            165.835 €            2.094 €               1.912 €               

417058 PPT 23.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 46,80 2 117.115 €            97.115 €              2.075 €               1.895 €               

417062 PPT 18.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 87,10 1 198.306 €            188.306 €            2.162 €               1.974 €               

417064 PPT 21.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 72,60 1 166.083 €            156.083 €            2.150 €               1.963 €               

417065 PPT 4.02.2019 KRANJ Stanovanje 2018 64,00 2 146.382 €            126.382 €            1.975 €               1.803 €               

417095 PPT 6.02.2019 KRANJ Stanovanje 2018 88,00 2 190.923 €            170.923 €            1.942 €               1.774 €               

417097 PPT 14.02.2019 KRANJ Stanovanje 2018 130,80 1 256.453 €            246.453 €            1.884 €               1.721 €               

417098 PPT 15.02.2019 KRANJ Stanovanje 2018 63,40 1 142.891 €            132.891 €            2.096 €               1.914 €               

417100 PPT 24.01.2019 KRANJ Stanovanje 2018 128,50 1 261.447 €            251.447 €            1.957 €               1.787 €               

417101 PPT 13.02.2019 KRANJ Stanovanje 2018 36,60 1 92.475 €             82.475 €              2.253 €               2.058 €               

419255 PPT 25.01.2019 KRANJ Stanovanje 2009 40,60 0 85.000 €             85.000 €              2.094 €               1.912 €               

426824 PPT 26.03.2019 KRANJ Stanovanje 2009 92,50 1 158.000 €            148.000 €            1.600 €               1.461 €               

428580 PPT 17.05.2019 KRANJ Stanovanje 2018 153,00 1 298.970 €            288.970 €            1.889 €               1.725 €               

428803 PPT 28.05.2019 KRANJ Stanovanje 2018 89,20 1 187.714 €            177.714 €            1.992 €               1.819 €               

433200 PPT 19.06.2019 KRANJ Stanovanje 2010 66,40 1 142.500 €            132.500 €            1.995 €               1.822 €               

433639 PPT 10.06.2019 KRANJ Stanovanje 2004 55,70 1 132.000 €            122.000 €            2.190 €               2.000 €               

436895 PPT 10.06.2019 KRANJ Stanovanje 2018 66,60 1 147.724 €            137.724 €            2.068 €               1.889 €               

490794 PPT 28.02.2020 KRANJ Stanovanje 2009 69,80 1 133.000 €            123.000 €            1.762 €               1.609 €               

491866 PPT 07.02.2020 KRANJ Stanovanje 2007 42,90 0 68.700 €             68.700 €              1.601 €               1.462 €               

494026 PPT 16.04.2020 KRANJ Stanovanje 2008 140,10 0 155.000 €            155.000 €            1.106 €               1.010 €               

495752 PPT 05.05.2020 KRANJ Stanovanje 2004 54,70 1 123.000 €            113.000 €            2.066 €               1.887 €               

496546 PPT 20.05.2020 KRANJ Stanovanje 2007 41,00 1 120.000 €            110.000 €            2.683 €               2.450 €               

501439 PPT 16.06.2020 KRANJ Stanovanje 2004 72,20 1 120.000 €            110.000 €            1.524 €               1.391 €               

504142 PPT 17.07.2020 KRANJ Stanovanje 2009 56,50 1 139.000 €            129.000 €            2.283 €               2.085 €               

510645 PPT 04.09.2020 KRANJ Stanovanje 2007 58,40 0 138.000 €            138.000 €            2.363 €               2.158 €               

510655 PPT 01.09.2020 KRANJ Stanovanje 2009 46,00 1 105.500 €            95.500 €              2.076 €               1.896 €               

511078 PPT 10.09.2020 KRANJ Stanovanje 2007 74,20 0 137.000 €            137.000 €            1.846 €               1.686 €               

511704 PPT 10.09.2020 KRANJ Stanovanje 2009 47,10 1 85.000 €             75.000 €              1.592 €               1.454 €               

514494 PPT 22.09.2020 KRANJ Stanovanje 2010 100,40 1 215.000 €            205.000 €            2.042 €               1.865 €               

518223 PPT 19.10.2020 KRANJ Stanovanje 2009 95,80 1 180.000 €            170.000 €            1.775 €               1.621 €               

Povprečje 2012 74 1             150.144 €              141.189 €                 1.951 €                 1.782 € 

Mediana 2012 69 1             139.000 €              132.891 €                 1.957 €                 1.787 € 

Min. 2003 36 0               68.700 €                65.000 €                 1.106 €                 1.010 € 

Max. 2018 163 2             318.877 €              308.877 €                 2.683 €                 2.450 € 



 

Glede na opravljeno tržno analizo prodaj stanovanj na območju Mestne občine Kranj predpostavljamo 

primerno prodajno ceno v višini 2.150 EUR/m² (brez DDV, brez PM). 

 

Tržna analiza prodanih in oddanih kletnih parkinih mest na območju MOK 

• Prodaja 

 

Glede na opravljeno tržno analizo prodaj kletnih parkinih mest na območju Mestne občine Kranj 

predpostavljamo primerno prodajno ceno v višini 10.000 EUR/PM (brez DDV). 

Lokacija

ID oz. številka pravnega posla

Prodajna cena (v EUR) 151.619 EUR 174.000 EUR 178.828 EUR 115.000,00 EUR

Površina stanovanja (v m²) 64,40 m² 74,80 m² 80,80 m² 45,00 m²

Cena (v EUR/m²) 2.354,33 EUR/m² 2.326,20 EUR/m² 2.213,21 EUR/m² 2.555,56 EUR/m²

Obseg nepremičninskih pravic polna lastninska pravica 0,00% polna lastninska pravica 0,00% polna l.p. (celota 1/1) 0,00% polna l.p. (celota 1/1) 0%

Prodajni pogoji tržni 0,00% tržni 0,00% tržni 0,00% tržni 0%

Obračunan davek z DDV (9,5%) -8,68% z DDV (9,5%) -8,68% z DDV (9,5%) -8,68% z DDV (9,5%) -8,68%

Datum transakcije 21.01.2019 0,00% 4.11.2019 0,00% 21.02.2017 10,00% 8.11.2018 0,00%

Vrsta transakcije Prodaja na prostem trgu 0,00% Prodaja na prostem trgu 0,00% Prodaja na prostem trgu 0,00% Prodaja na prostem trgu 0,00%

Lokacija nekoliko slabša 5,00% primerljiva 0,00% nekoliko boljša -5,00% primerljiva 0,00%

Parkirno mesto 1 parkirno mesto -6,60% brez parkirnega mesta 0,00% 1 parkirno mesto -5,59% 1 parkirno mesto -8,70%

GOI stanje objekt zgrajen l. 2018 0,00% objekt zgrajen l. 2007 4,30% objekt zgrajen l. 2013 4,52% objekt zgrajen l. 2009 3,91%

Prilagojena cena (v EUR/m²) 2.109 EUR/m² 2.216 EUR/m² 2.084 EUR/m² 2.214 EUR/m²

Ponder/utež (v %)

Cesta na Belo 44, Kokrica Ulica Lojzeta Hrovata 3B, Kranj Dvorec Jelen, Kranj Ulica Angelce Hlebce 1B, Kranj

Primerljiva nepremičnina #1 Primerljiva nepremičnina #2 Primerljiva nepremičnina #3 Primerljiva nepremičnina #4

Ocenjena vrednost stanovanja (v EUR/m², brez DDV, brez PM) 2.160

Trgoskop 417053 Trgoskop 454060 Trgoskop 363539 Trgoskop 406584

25% 25% 25% 25%

Primerljiva nepremičnina Lokacija nepremičnine Podatki o prodaji Pogodbena cena/PM (v EUR, brez DDV)

ID posla Trgoskop 389741

10.209

10.209,45

9.500

9.500,00

Naslov Ljubljanska cesta 1, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 25.07.2018

Prodajna površina (v m²) 12,5

Lega dela stavbe v stavbi Klet

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV)

Naslov Nazorjeva ulica 3, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 19.04.2019

Prodajna površina (v m²) 13,10

Lega dela stavbe v stavbi Klet

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV)

ID posla Trgoskop 363595

ID posla Trgoskop 430746

10.562

Naslov Ljubljanska cesta 1, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 13.09.2017

Prodajna površina (v m²) 12,50

Lega dela stavbe v stavbi Klet

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 10.561,50



• Oddaja 

 

Glede na opravljeno tržno analizo najemov kletnih parkirnih mest na območju Mestne občine Kranj 

predpostavljamo primerno najemnino v višini 60 EUR/PM/mesec (brez DDV). 

 

Glede na opravljeno vrednotenje pa na donosu zasnovanem načinu predpostavljamo primerno prodajno 

ceno kletnih parkirnih mest na območju Mestne občine Kranj v višini 10.000 EUR/PM (brez DDV).  

Primerljiva nepremičnina Lokacija nepremičnine Podatki o najemu

61,48

Naslov Nazorjeva ulica 3, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 28.06.2019

Čas najema Nedoločen čas

Oddana površina (v m²) 13,13

Lega dela stavbe v stavbi Klet

Pogodbena cena/PM (v EUR, brez DDV)

ID posla Trgoskop 432695

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 61,48

ID posla Trgoskop 449114

Lega dela stavbe v stavbi Klet

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 61,48

61,48

Naslov Koroška cesta 21, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 25.10.2019

Čas najema Nedoločen čas

Oddana površina (v m²) 13,30

ID posla Trgoskop 373381

61,48

Naslov Nazorjeva ulica 3, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 1.04.2018

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 61,48

Čas najema Nedoločen čas

Oddana površina (v m²) 13,13

Lega dela stavbe v stavbi Klet

Vrednost 

(EUR brez DDV)

Mesečna najemnina (EUR/m2 brez DDV)  60,00 €

Letni potencialni prihodek od najemnin 720,00 €

Stopnja neizkoriščenosti/neoddajljivosti 216 €

Stopnja neizterljivosti 0 €

Efektivni letni dobiček 504 €

Stroški zavarovanja nepremičnine 0,00 EUR/m² objekta na leto 0 €

Nepremičninske dajatve 0,00 EUR/m² objekta na leto 0 €

Nadomestitvena rezerva 0,00 EUR/m² objekta na leto 0 €

Stanovitni dobiček 504 €

Stopnja kapitalizacije 5,00%

Ocena vrednosti nepremičnine po NZND 10.000 €

Postavka

EUR

EUR

30,00%

0,00%

EUR

EUR

%

EUR



Tržna analiza prodanih in oddanih poslovnih prostorov v nadstropju na območju MOK 

• Prodaja 

 

Glede na opravljeno tržno analizo prodaj poslovnih prostorov v nadstropju na območju Mestne občine 

Kranj predpostavljamo primerno prodajno ceno v višini 1.700 EUR/m² (brez DDV, brez PM). 

• Oddaja 

 

Glede na opravljeno tržno analizo najemov poslovnih prostorov v nadstropju na območju Mestne občine 

Kranj predpostavljamo primerno najemnino v višini 12 EUR/m²/mesec (brez DDV). 

Primerljiva nepremičnina Lokacija nepremičnine Podatki o prodaji Pogodbena cena (v EUR, brez DDV)

1.429

Naslov Nazorjeva ulica 1, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 27.03.2017

Prodajna površina (v m²) 340,8

Lega dela stavbe v stavbi Nadstropje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 487.000

ID posla Trgoskop 369164

323.184

ID posla Trgoskop 319474

1.972

Naslov Nazorjeva ulica 3, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 27.12.2017

Prodajna površina (v m²) 163,9

Lega dela stavbe v stavbi Nadstropje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV)

ID posla Trgoskop 367925

1.772

Naslov Nazorjeva ulica 1, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 18.01.2018

Prodajna površina (v m²) 160,2

Lega dela stavbe v stavbi Nadstropje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 283.833

Pogodbena cena/m² (v EUR, brez DDV)

ID posla Trgoskop 333606

12,00

Naslov Nazorjeva ulica 1, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 31.03.2017

Čas najema Nedoločen čas

Oddana površina (v m²) 340,8

Primerljiva nepremičnina Lokacija nepremičnine Podatki o najemu

Lega dela stavbe v stavbi Nadstropje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 4089

1.01.2014

ID posla Trgoskop 86851

Nadstropje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV)

12,20

Naslov Poslovna cona A 2, Šenčur

Datum sklenitev pogodbe 11.02.2014

Čas najema 36 mesecev

Oddana površina (v m²) 175,3

Lega dela stavbe v stavbi

2138,66

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 699

11,87Čas najema Nedoločen čas

Oddana površina (v m²) 58,86

Lega dela stavbe v stavbi Nadstropje

ID posla Trgoskop 183605

Naslov Korošla cesta 21, Kranj

Datum sklenitev pogodbe



 

Glede na opravljeno vrednotenje pa na donosu zasnovanem načinu ugotavljamo primerno prodajno 

ceno poslovnih prostorov v nadstropju na območju Mestne občine Kranj v višini 1.700 EUR/m² (brez 

DDV, brez PM). 

Tržna analiza oddanih pritličnih izložbenih poslovnih prostorov na območju MOK 

• Oddaja 

 

Glede na opravljeno tržno analizo najemov pritličnih izložbenih poslovnih prostorov na območju Mestne 

občine Kranj ugotavljamo primerno najemnino v višini 17 EUR/m²/mesec (brez DDV 

Vrednost 

(EUR brez DDV)

Mesečna najemnina (EUR/m2 brez DDV)  12,00 €

Letni potencialni prihodek od najemnin 144,00 €

Stopnja neizkoriščenosti/neoddajljivosti 13 €

Stopnja neizterljivosti 0 €

Efektivni letni dobiček 131 €

Stroški zavarovanja nepremičnine 1,00 EUR/m² objekta na leto 1 €

Nepremičninske dajatve 0,00 EUR/m² objekta na leto 0 €

Nadomestitvena rezerva 2,00 EUR/m² objekta na leto 2 €

Stanovitni dobiček 128 €

Stopnja kapitalizacije 7,50%

Ocena vrednosti nepremičnine po NZND 1.700 €

0,00%

EUR

EUR

%

EUR

Postavka

EUR

EUR

9,00%

Pogodbena cena/m² (v EUR, brez DDV)

ID posla Trgoskop 372101

16,24

Naslov

Oddana površina (v m²) 227,5

Primerljiva nepremičnina Lokacija nepremičnine Podatki o najemu

Nazorjeva ulica 3, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 1.01.2018

Čas najema 48 mesecev

Lega dela stavbe v stavbi Pritličje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 3.693,79

ID posla Trgoskop 285657

Pritličje

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV)

17,29

Naslov Žanova ulica 3, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 16.06.2016

Čas najema 120 mesecev

Oddana površina (v m²) 167,7

Lega dela stavbe v stavbi

2.899,40

ID posla Trgoskop 183545

Naslov Koroška cesta 21, Kranj

Datum sklenitev pogodbe 1.01.2014

Čas najema Nedoločen čas

Oddana površina (v m²) 884,6

Lega dela stavbe v stavbi Pritličje

19,91

Pogodbena cena (v EUR, brez DDV) 17.612,97



 

Glede na opravljeno vrednotenje pa na donosu zasnovanem načinu ugotavljamo primerno prodajno 

ceno pritličnih izložbenih poslovnih prostorov na območju Mestne občine Kranj v višini 2.500 EUR/m² 

(brez DDV, brez PM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost 

(EUR brez DDV)

Mesečna najemnina (EUR/m2 brez DDV)  17,00 €

Letni potencialni prihodek od najemnin 204,00 €

Stopnja neizkoriščenosti/neoddajljivosti 18 €

Stopnja neizterljivosti 0 €

Efektivni letni dobiček 186 €

Stroški zavarovanja nepremičnine 1,00 EUR/m² objekta na leto 1 €

Nepremičninske dajatve 0,00 EUR/m² objekta na leto 0 €

Nadomestitvena rezerva 2,00 EUR/m² objekta na leto 2 €

Stanovitni dobiček 183 €

Stopnja kapitalizacije 7,25%

Ocena vrednosti nepremičnine po NZND 2.500 €

0,00%

EUR

EUR

%

EUR

9,00%

Postavka

EUR

EUR



Ocena vrednosti zunanje ureditve 

 

V ocenjeni vrednosti stroškov zunanje ureditve in komunalne infrastrukture so zajeti stroški: 

• zunanja ureditev v območju Ue3, vezanih na izgradnjo objekta (tlakovanja, pločnik s kolesarsko 

stezo ter obnovitev vozišča Bleiweisove ceste); 

• izvedba komunalnih priključkov za potrebe objekta (od priključka na obst. infrastrukturo do 

priključka v objekt) - potek tras in mesta priključevanj na obstoječe komunalne vode povzeto 

po grafičnih prilogah OPPN). 

V ocenjeni vrednosti stroškov zunanje ureditve in komunalne infrastrukture niso zajeti stroški: 

• stroški rekonstrukcije Bleiweisove ceste - razširitev odseka ceste zaradi ureditve zavijalnih pasov 

in ureditev komunalnih naprav in vodov (odvodnjavanje, cestna razsvetljava, semaforizacija 

križišča); 

• prestavitve obstoječih vodov javne infrastrukture izven območja Ue3 ter za potrebe ureditve 

celotnega območja OPPN (prestavitev vodovoda, plinovoda). 

Vrsta del Količina
Cena po 

enoti

Ocenjena 

vrednost

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV 549.950

ZUNANJA UREDITEV V OBMOČJU Ue3 390.550

Tlakovana površina okoli objektov (območje Ue3)

 - tlakovana površina ploščadi okoli objekta 1100 200 220.000

 - drevesa 5 800 4.000

Kolesarska steza in pločnik (nad kletim delom objekta) 250 160 40.000

Kolesarska steza in pločnik (izven kletnega dela objekta) 90 80 7.200

Zelenica 20 30 600

Vozišče - izvoz iz garaže nad kletjo (do zemljišča v lasti RS) 300 200 60.000

Vozišče - dovoz do rampe za uvoz v garažo (med rampo in 

zemljiščem v lasti RS)
30 125 3.750

Vozišče Bleiweisova cesta

(območje nad kletnim delom objekta)
50 200 10.000

Vozišče Bleiweisova cesta

(območje izven kletnega dela objekta)
300 150 45.000

ZUNANJA UREDITEV - KOMUNALNI VODI (individualni priključki za objekt) 159.400

Nov priklčjučni vodovod do objekta (DN 150) 130 300 39.000

Nov priključni (zbirni) meteorni kanal od objekta do 

priključka v projektirani meteorni kanal v Kidričevi cesti
20 200 4.000

Nov priključni (zbirni) fekalni kanal od objekta do priključka 

v obst. kanal v Bleiweisovi cesti
40 180 7.200

Priključni plinovod do objekta 50 250 12.500

Nova NN elektro kabelska kanalizacija od TP Zdravstveni 

dom do objekta
150 330 49.500

TK omrežje - Telekom 120 85 10.200

TK omrežje - T2 170 100 17.000

Zunanja razsvetljava v območju tlakovanih površin 1 20000 20.000

Utrditev: asfalt, tampon, zaključni robniki, odvodnjavanje

Utrditev: asfalt, tampon, toplotna in hidroizolacija, naklonski beton, zaključni robniki, 

odvodnjavanje

Tlak: naravni kamen v cem.malti, toplotna izolacija, hidroizolacija, naklonski beton, 

odvodnjavanje, zaključni robnik okoli tlakovanja

drevesa, ureditev zelene površine okoli dreves

Utrditev: asfalt, arm. estrih, toplotna izolacija, hidroizolacija, naklonski beton, zaključni 

robniki

Utrditev: asfalt, tampon, zaključni robniki

Ureditev zelenice med pločnikom in voziščem

Utrditev: asfalt, arm. estrih, toplotna izolacija, hidroizolacija, naklonski beton, zaključni 

robniki, odvodnjavanje

Opombe

Utrditev: asfalt, tampon, zaključni robniki, odvodnjavanje 

Priključni kanal od objekta do priključka v obst. mešani kanal v Bleiweisovi cesti

(fekalna kanalizacija v območju objekta predmet strojnih instalacij)

Priključni vodovod od navezave na prestavljeni glavni javni vodovod DN300 (predviden 

potek ob severnem robu območja Ue3)

Ocenjen strošek izvedbe zunanje razsvetljave 

Zaradi količine vode predviden 2 x priključni kanal od objekta do priključka v javni kanal 

(meteorna kanalizacija v območju objekta zajeta v strošku tlakovanja ter v strojnih 

instalacijah)

Upoštevani priključni plinovod od prestavljenega glavnega javnega plinovoda v Bleiweisovi 

cesti

Prestavitev javnega plinovoda ni zajeta v tej ceni!

Nova kabelska kanalizacija od TP do objekta (6 x PVC 160 + 2 x PEHD 50, kabli, revizijski 

jaški, obnovitev površin) 

Prestavitev obst. kanalizacije izven območja gradnje (severno od objekta) ter nova 

kanalizacija priključka na obst. kanalizacijo v križišču do objekta

Dolžina v območju Ue3 = 60 m, izven Ue3 = 100 m

(3 x PVC 110, kabli, revizijski jaški, obnovitev površin)

Prestavitev obst. kanalizacije izven območja gradnje (severno od objekta) ter nova 

kanalizacija ob objektu do Kidričeve ceste

Dolžina v območju Ue3 = 100 m, izven Ue3 = 20 m

(3 x PVC 110, kabli, revizijski jaški, obnovitev površin)



 

 

Miran BULOVEC                                               E: miran.bulovec@bumapi.si  
cenilec stvarnega premoženja                                                                       
- nepremičnine                                                   M: 041 673-007  
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ 

 
 
 

POROČILO O OCENJENI TRŽNI  
VREDNOSTI NEPREMIČNINSKIH 

PRAVIC ZA 
 

3 stavbna ZEMLJIŠČA, parcelne številke zemljišč  
904/10, 904/17 (preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del  
parcele 904/5), vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj,  

površine 1. zemljišča 2.586 m2, površine 2. zemljišča 291 m2,  
površine 3. zemljišča 8 m2, skupne površine vseh zemljišč 2.885 m2, 

 

v Kranju, na Zlatem polju, 
ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, 

 
zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi z identifikacijskimi znaki 

2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5 
         

                    
 
 
Kranj, 25. januar 2021 
 
 

904/10 

904/17 

904/19 
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1 - OSNOVNI PODATKI O OCENJEVANIH 
     NEPREMIČNINAH 

 
PREDMET POROČILA: 3 stavbna ZEMLJIŠČA, parcelne številke 

zemljišč 904/10, 904/17 (preje del parcele 
904/9) in 904/19 (preje del parcele 904/5), 
vsa zemljišča katastrska občina 2100 
Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, 
površine 2. zemljišča 291 m2, površine 3. 
zemljišča 8 m2, skupne površine vseh 
zemljišč 2.885 m2, v Kranju, na Zlatem 
polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, 
zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi z 
identifikacijskimi znaki 2100 904/10, še 
2100 904/9 in še 2100 904/5 
 

IDENTIFIKACIJSKI ZNAKI  
V ZEMLJIŠKI KNJIGI:  

 
2100 904/10 
še 2100 904/9 (kasneje 2100 904/17) 
še 2100 904/5 (kasneje 2100 904/19) 
 

KATASTERSKA OBČINA: 2100 Kranj 
 

PARCELNE ŠTEVILKE: 904/10 
904/17 
904/19 
 

LASTNICA OCENJEVANIH 
ZEMLJIŠČ: 
 
 
 

 
1/1 deleža 
MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 
 

NAROČNICA POROČILA: 
 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ  
 

OCENJEVALEC VREDNOSTI: Miran BULOVEC                                                                                      
cenilec stvarnega premoženja                                                                       
- nepremičnine 
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ 
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LICENCI OCENJEVALCA 
VREDNOSTI: 

 
licenca št. GR 078, s strani Združenja 
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev 
Slovenije za gradbeno stroko in Odločba 
Ministrstva za pravosodje RS št. 756-
151/97 
 

NAMEN OCENE VREDNOSTI: ocena tržne vrednosti ocenjevanih zemljišč 
za namen javno – zasebnega partnerstva 
(ureditev prostora med Kidričevo in 
Bleiweisovo cesto)  
 

PODLAGA VREDNOSTI: tržna vrednost v skladu z MSOV  
(Mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti) veljavnimi z dnem 31.01.2020 
 

DATUM OGLEDA 
OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ: 

 
23.01.2021 
 

DATUM OCENJEVANJA 
VREDNOSTI: 
 

 
25.01.2021 
 

DATUM PRIPRAVE POROČILA: 
 

25.01.2021 
 

OKOLIŠČINE KATERE SO 
VPLIVALE NA OCENO TRŽNE 
VREDNOSTI ZEMLJIŠČ: 
 

 
 
omejitve in zahteve po vsebini 
merodajnega OPPN – Avtobusni terminal v 
Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016) 
 

OCENJENA TRŽNA VREDNOST 
ZEMLJIŠČ:  

 

337.300 Eur  
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2 – SPREMNO PISMO 
 
 
Miran BULOVEC                                                                                    Kranj, 25.01.2021                                            
cenilec stvarnega premoženja 
- nepremičnine 
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ    
 
 
MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 
 
 
 
ZADEVA: OCENA TRŽNIH VREDNOSTI NEPREMIČNINSKIH PRAVIC  
                ZA 3 ZEMLJIŠČA V KRANJU, NA ZLATEM POLJU 
                                                                  

Na osnovi vašega naročila sem izvršil oceno vrednosti nepremičninskih pravic 
na omenjenih nepremičninah skladno z domnevami in vsebovanimi 
omejitvenimi pogoji. Namen ocenjevanja vrednosti je ocena tržne vrednosti 
interesa do nepremičninskih pravic na teh posestih. Ocenjena tržna vrednost 
predstavlja najverjetnejšo prodajno ceno posesti na dan ocenjevanja, za 
katero naj bi bil voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala premoženje, na 
datum ocenjevanja vrednosti, v transakciji med nepovezanima in neodvisnima 
strankama, po ustreznem trženju, kjer sta stranki delovali seznanjeno, 
previdno in brez prisile.  
 
Predmet ocenjevanja obsega 3 stavbna ZEMLJIŠČA, parcelne številke 
zemljišč 904/10, 904/17 (preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del parcele 
904/5), vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 
2.586 m2, površine 2. zemljišča 291 m2, površine 3. zemljišča 8 m2, skupne 
površine vseh zemljišč 2.885 m2, v Kranju, na Zlatem polju, ob Kidričevi in 
Bleiweisovi cesti, zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi z identifikacijskimi 
znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5. 

 
Pri pripravi poročila sem pregledal predmetne posesti, sosesko, primerljive 
prodaje nepremičnin in primerljivo ponudbo nepremičnin. Analiziral sem vse 
ustrezne tržne podatke, ki so relevantni za oceno tržne vrednosti 
nepremičninskih pravic. 
 
Oceno vrednosti sem pripravil na podlagi analiz trga nepremičnin, po načinu 
primerljivih prodaj.  
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Z upoštevanjem navedenega in vsebine priloženega poročila ter na osnovi 
omejitvenih pogojev, je moje mnenje, da tržne vrednosti ocenjevanih zemljišč, 
na dan 25.01.2021, znaša: 
 
 

           337.300 Eur. 
 
 
Utemeljitve za moje zaključke, o navedeni tržni vrednosti, so podane v 
naslednjih poglavjih tega poročila. 
 
Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje. Za vsa morebitna dodatna 
vprašanja, povezana s predmetno oceno vrednosti, sem vam na razpolago. 
 
S spoštovanjem, 
 

 
                                                                            ocenjevalec vrednosti: 

 
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
                                                                                            Luznarjeva ulica 24 
                                                                                            4000 KRANJ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran 6 od 50 
 

3 - VSEBINA POROČILA O OCENJEVANI 
     VREDNOSTI NEPREMIČNINSKIH PRAVIC 
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4 - UVODNI DEL 

 
4.1 POVZETEK POROČILA 
 
4.1.1 Predmet vrednotenja: 3 stavbna ZEMLJIŠČA, parcelne številke zemljišč 

904/10, 904/17 (preje del parcele 904/9) in 904/19 
(preje del parcele 904/5), vsa zemljišča katastrska 
občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, 
površine 2. zemljišča 291 m2, površine 3. zemljišča 8 
m2, skupne površine vseh zemljišč 2.885 m2, v Kranju, 
na Zlatem polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, 
zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi z identifikacijskimi 
znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5. 
 

4.1.2 Lastnica  
         ocenjevanih  
         zemljišč: 
             

 
 
             

 
 
1/1 deleža 
MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ. 
 

4.1.3 Naročnica poročila: MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ.  
 

4.1.4 Namen vrednotenja: ocena tržne vrednosti ocenjevanih zemljišč za namen 
javno – zasebnega partnerstva (ureditev prostora med 
Kidričevo in Bleiweisovo cesto). 
 

4.1.5 Podlaga vrednosti: pri ocenjevanju vrednosti zemljišč sem uporabil za 
podlago vrednosti tržno vrednost.  
 

Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega naj bi 
voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo na 
datum ocenjevanja vrednosti, v poslu, med 
nepovezanima in neodvisnima strankama, po 
ustreznem trženju, pri katerem sta stranki delovali 
seznanjeno, preudarno in brez prisile. 
 

Ocenjeni znesek se nanaša na ceno, izraženo v 
denarju, plačljivo za sredstvo v poslu med 
nepovezanima in neodvisnima strankama.  
 

Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo lahko 
razumno dosežemo na trgu, na datum ocenjevanja 
vrednosti, v skladu z opredelitvijo pojma tržna 
vrednost. To je najboljša cena, ki jo lahko prodajalec 
razumno doseže, in najugodnejša cena, ki jo kupec 
lahko razumno doseže. Ta ocena izrecno izključuje 
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ocenjeno ceno, ki je povišana ali znižana zaradi 
posebnih pogojev in okoliščin, kot so neobičajno 
financiranje, dogovori o prodaji in povratnem najemu, 
posebne obravnave in ugodnosti, ki jih podeli nekdo, ki 
je povezan s prodajo, ali katera koli prvina posebne 
vrednosti.  
 
Pojem »naj bi zamenjala sredstva« se nanaša na 
dejstvo, da je vrednost sredstva ocenjeni znesek in ne 
vnaprej določeni znesek ali dejanska prodajna cena.  
 
Na datum ocenjevanja vrednosti pomeni, da je 
vrednost časovno vezana na določen dan. Ker se trgi in 
tržne razmere lahko spreminjajo, je ocenjena vrednost 
ob drugem času lahko napačna in neprimerna. 
 
Pojem »voljan kupec« se nanaša na tistega, ki je 
motiviran, vendar ni prisiljen k nakupu. Ta kupec ni niti 
pretirano navdušen, niti odločen, da kupi po katerikoli 
ceni. Kupuje v skladu s stvarnostjo sedanjega trga in s 
pričakovanji sedanjega trga. 
 
Pojem »voljan prodajalec« se nanaša na tistega, ki ni 
niti pretirano navdušen niti prisiljen prodajalec, 
pripravljen prodati po kateri koli ceni, niti ni pripravljen 
ponujati po ceni, ki na trenutnem trgu ne velja za 
primerno. Voljan prodajalec je motiviran, da proda 
sredstvo po tržnih pogojih za najvišjo ceno, ki jo lahko 
dosežemo na prostem trgu, po ustreznem trženju. 
 
Pojem »posel med nepovezanima in neodvisnima 
strankama« pomeni posel med strankama, ki nista v 
določenem ali posebnem razmerju. Domneva se, da se 
posel po tržni vrednosti opravi med nepovezanima 
strankama, ki delujeta neodvisno. 
 

»Po ustreznem trženju » pomeni, da bi bilo sredstvo 
izpostavljeno trgu na najprimernejši način, ki vpliva na 
njegovo odprodajo po najboljši ceni, ki jo je mogoče 
razumno doseči. Čas izpostavljenosti mora trajati dovolj 
dolgo, da sredstvo lahko spozna primerno število 
udeležencev.  
 

Pojem »pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, 
preudarno« predpostavlja, da sta voljni kupec in voljni 
prodajalec primerno seznanjena z naravo in 
značilnostmi sredstva, z njegovo dejansko in morebitno 
uporabo in z razmerami na trgu na datum ocenjevanja 
vrednosti. Potem domnevno vsaka od strank preudarno 
uporabi svoje vedenje, da najde ceno, ki je 
najugodnejša za njen položaj v poslu. 
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Pojem »brez prisile« določa, da je vsaka izmed strank 
motivirana, da opravi posel, ni pa niti prisiljena niti 
neprimerno siljena v to, da ga izvede. 
 

Zasnova tržne vrednosti predvideva ceno, doseženo s 
pogajanji na prostem in konkurenčnem trgu, na katerem 
udeleženci svobodno delujejo. Trg, na katerem je 
sredstvo namenjeno prodaji, je trg, na katerem je 
sredstvo predmet menjave in se običajno tudi zamenja.  
 

Tržna vrednost je ocenjena menjalna/kupoprodajna 
cena sredstev brez upoštevanja prodajalčevih stroškov 
prodaje ali kupčevih stroškov nakupa in brez 
prilagoditve za kakršne koli davke, ki jih mora ena ali 
druga stranka plačati zaradi sklenitve posla. 
 

Tržna vrednost je torej definirana kot najverjetnejša 
cena, ki je, gledana z vidika denarja, najverjetnejša in bi 
jo nepremičnina morala doseči na konkurenčnem in 
odprtem tržišču, pod vsemi pogoji, potrebnimi za 
pošteno prodajo in pri kateri, tako kupec kot prodajalec, 
delujeta previdno, razumno in z domnevo, da na ceno 
niso vplivali neprimerni dejavniki. V to definicijo je 
vključena izvršitev prodaje, na določen dan in prehod 
lastništva od prodajalca na kupca, pod naslednjimi 
pogoji: 
- motivacija kupca in prodajalca je podobna, 
- obe strani sta dobro obveščeni in vsaka deluje v 

skladu s svojimi najboljšimi interesi, 
- dovolj časa je dano na razpolago za delovanje na 

odprtem tržišču, 
- plačilo je izvršeno z gotovino ali njenim ekvivalentom, 
- financiranje, če obstaja, se izvaja po splošno 

veljavnih pogojih, na določen dan in običajih za to 
vrsto nepremičnine na tem območju, 

- cena predstavlja znesek, ki je normalno povračilo za 
prodano posest in na katerega niso vplivali zneski 
in/ali pogoji, usluge, honorarji, stroški ali obveznosti, 
nastali v teku transakcije. 

 

Tržna vrednost, na dan vrednotenja, pomeni pregled in 
oceno vrednosti nepremičnine, v pogojih opazovanja, 
kakršni so fizično in pravno, v takratnem trenutku in 
brez domnevnih pogojev, domnev in kvalifikacij do 
datuma vrednotenja. 
 
Glede na navedeno, so bile pri vrednotenju 
nepremičnin, v skladu z možnostmi, upoštevane 
vse tiste poznane okoliščine, ki so vplivale, vplivajo 
in/ali bi lahko vplivale na nepremičnine, v 
preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti. 
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4.1.6 Izbran pristop  
         vrednotenja: 

 
pri ocenjevanju sem preučil štiri načine ocenjevanja 
vrednosti stavbnih zemljišč in sicer: 
- način primerljivih prodaj zemljišč, 
- metoda abstrakcije oziroma alokacijska tehnika 

vrednotenja stavbnih zemljišč, 
- metoda razvoja zemljišča, 
- metoda zemljiškega reziduala. 
 
Po tehtnem premisleku sem se odločil, da pri 
ocenjevanju uporabim način primerljivih prodaj 
zemljišč, kateri tudi predstavlja temeljni, najbolj 
neposreden in, če je na razpolago dovolj ustreznih 
prodaj, tudi najnatančnejši način ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičninskih pravic. 
 
Način primerljivih prodaj je pristop neposredne 
primerjave transakcij oziroma prodaj, je tehnika za 
ocenjevanje tržne vrednosti posesti, ki se naslanja na 
dejanske prodaje premoženja. Ocenjevalec analizira 
dejanske tržne transakcije s posestmi in jih primerja z 
obravnavanim premoženjem. 
 

Pristop temelji na načelu substitucije, saj racionalni 
kupec oziroma investitor naj ne bi bil pripravljen plačati 
za neko posest več, kot znašajo stroški pridobitve  
podobnega premoženja, z enako koristnostjo. Cene, ki 
jih pri prodaji dosežejo podobne ali primerljive posesti, 
naj bi označevale tržno vrednost premoženja, ki ga 
ocenjujemo. 

 
4.1.7 Predpostavke in 
         omejitvene okoliščine 
         oziroma pogoji: 

 

 
 
- informacije, ocene in mnenja, ki jih vsebuje to 

poročilo, sem črpal iz virov, za katere menim, da so 
zanesljivi. Kot ocenjevalec nisem odgovoren za 
pravilnost podatkov navedenih virov, 

- informacije, ocene in mnenja, ki jih vsebuje to 
poročilo, se nanašajo le na predmet vrednotenja in ne 
smejo biti uporabljene izven tega konteksta, 

- nepremičnine so vrednotene, kot, da niso 
obremenjene z dolgovi, 

- prikazane analize, mnenja in sklepi, v tem poročilu, so 
nepristranski in so omejeni le z danimi 
predpostavkami in omejitvenimi okoliščinami, 

- pri vrednotenju nepremičnin sem bil popolnoma 
neodvisen,  

- za svojo storitev, to je izdelavo poročila o pošteni tržni 
vrednosti, bom prejel plačilo, ki ni vezano na oceno 
vrednosti, ki bila posledica analize, mnenj ali sklepov 
tega poročila, 
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- posedovanje tega poročila ali njegove kopije ne nosi s 
seboj pravice javne objave dela ali celote tega 
poročila, niti ne sme biti uporabljeno za noben 
namen, s strani koga drugega, brez pisne privolitve 
naročnika ali ocenjevalca, 

- kot ocenjevalec nisem dolžan pričati pred sodiščem 
ali sodelovati na sestankih, v zvezi z vsebino tega 
poročila, razen če je to posebej predhodno 
dogovorjeno, 

- kot ocenjevalec nisem dolžan spreminjati ali 
aktualizirati tega poročila, če nastopijo drugačni 
pogoji ali okoliščine od tistih, ki so veljali na dan 
ocenjevanja, razen če se o tem ne dogovori posebno, 

- ocena vrednosti velja za čas, ki je naveden v poročilu 
in to samo za predmet ter namen, ki sta navedena v 
poročilu, 

- cenitveno poročilo je izdelano v enem (1) izvodu. 

Velja samo originalno podpisani in žigosani izvod 

cenitvenega poročila. 

 
4.1.8   Datum ogleda 
           ocenjevanih  
           zemljišč: 

 
 
23.01.2021 

 
4.1.9   Datum vrednotenja: 25.01.2021 

  
4.1.10 Datum poročila: 25.01.2021 

  
4.1.11 Okoliščine katere so   
           vplivale na oceno  
           tržne vrednosti: 
 

 
 
omejitve in zahteve po vsebini merodajnega OPPN – 
Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 
71/2016). 
  

4.1.12 Sklepna ocena  
           tržne vrednosti: 

 

337.300 Eur  

                                                                               
 

                                                                               ocenjevalec vrednosti: 
 
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
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4.2 IZJAVA NAROČNICE POROČILA 
 
 
MESTNA OBČINA KRANJ                                                                  Dne, ___________  
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 
 
 
 
V skladu s standardi in načeli strokovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, kot 
naročnica ocenjevanja vrednosti nepremičnin, treh stavbnih ZEMLJIŠČ, parcelne 
številke zemljišč 904/10, 904/17 (preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del parcele 
904/5), vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, 
površine 2. zemljišča 291 m2, površine 3. zemljišča 8 m2, skupne površine vseh zemljišč 
2.885 m2, v Kranju, na Zlatem polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, zemljišča so 
vpisana v zemljiški knjigi z identifikacijskimi znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 
2100 904/5, 
 

 

I Z J A V L J A M O , 
 
 
da so dokumenti o ocenjevanih nepremičninah ter drugi podatki in informacije, ki so bili 
pismeno ali ustno posredovani v postopku ocenjevanja zgoraj navedenih nepremičnin, s 
strani naročnice poročila, cenilcu stvarnega premoženja - nepremičnin, Miranu 
BULOVCU, popolni in točni in, da smo mu posredovali vse podatke in informacije, za 
katere menimo, da imajo odločilen vpliv na ocenjevanje vrednosti predmetnih 
nepremičnin. 
 
 

                                                                                      MESTNA OBČINA KRANJ: 
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4.3 IZJAVA OCENJEVALCA VREDNOSTI 
 
 
 
Miran BULOVEC                                                                                    Kranj, 25.01.2021                                           
cenilec stvarnega premoženja  
- nepremičnine 
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ    
 
 
V skladu s standardi in načeli strokovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin kot 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, treh stavbnih ZEMLJIŠČ, parcelne številke 
zemljišč 904/10, 904/17 (preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del parcele 904/5), 
vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, površine 2. 
zemljišča 291 m2, površine 3. zemljišča 8 m2, skupne površine vseh zemljišč 2.885 m2, 
v Kranju, na Zlatem polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, zemljišča so vpisana v 
zemljiški knjigi z identifikacijskimi znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5, 

 
 

I Z J A V L J A M, d a 
 

 
- je cenitveno poročilo izdelano v skladu z MSOV (Mednarodni standardi ocenjevanja 

vrednosti) veljavnimi z dnem 31.01.2020, v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja 
vrednosti, v skladu s Slovenskimi poslovno finančnimi standardi in v skladu s 
Kodeksom poklicne etike ocenjevalca vrednosti, 

 
- imam kot ocenjevalec vrednosti pravic na nepremičninah potrebno znanje in izkušnje 

za izvedbo ocene vrednosti predmeta tega poročila, 
 
- je ocenjevanje vrednosti izvedeno objektivno in nepristransko, 
 
- sem o predmetu ocenjevanja pridobil vse informacije, ki bistveno vplivajo na njegovo 

oceno vrednosti, 
 
- so v poročilu prikazani podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter 

prikazani in uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost 
ter, da sem ocenil primernost in presodil nepristranskost vseh podatkov, katere sem 
uporabil pri svojem delu, 

 
- so prikazane moje osebne analize, mnenja in sklepi, ki so omejeni samo s 

predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami, opisanimi v tem poročilu in 
predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe, 

 
- nimam navedenih sedanjih oziroma prihodnjih interesov glede imetja, ki je predmet 

tega poročila ter nisem pristranski glede oseb (fizičnih in pravnih), ki jih ocena 
vrednosti zadeva, 
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- plačilo za mojo storitev v zvezi z oceno vrednosti ni vezano na vnaprej določeno 
vrednost predmeta ocenjevanja vrednosti, ki bi bila ugodna za naročnika, ali 
doseganja dogovorjenega izida ocenjevanja vrednosti ali pojava kakršnegakoli  
poslovnega dogodka, ki bi bil posledica analiz, mnenj in sklepov tega poročila, 

 
- sem osebno pregledal nepremičnine, ki so predmet tega poročila, 
 
- mi pri izdelovanju analiz in ocenjevanju vrednosti nihče ni dajal pomembne strokovne 

pomoči. 
 

 
                                                                                                  

                                                                               ocenjevalec vrednosti: 
 
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
                                                                                            Luznarjeva ulica 24 
                                                                                            4000 KRANJ 
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4.4 PRILOGE POROČILU O OCENJEVANI TRŽNI  
      VREDNOSTI NEPREMIČNINSKIH PRAVIC 
 

- sestavljeni izpisi za zemljišča, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/9 in 904/5, 
vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, iz zemljiške knjige in zemljiškega 
katastra, z dne 23.01.2021,  

- podatki Geodetske uprave Republike Slovenije o zemljiščih, parcelne številke 
zemljišč 904/10, 904/9 in 904/5, vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, 
vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, 

- izris zemljišč, parcelne številke zemljišč parcelne številke zemljišč 904/10, 
904/17 in 904/19, vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj,  

- fotografije ocenjevanih zemljišč. 
 
 

4.5 VIRI IN NARAVA INFORMACIJ TER PODATKOV 
 

- zborniki VIII., VII., VI., V., IV., III., II. in I. strokovnega srečanja Sodnih 

izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, leta 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 

2014, 2013 in 2012 (organizator Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije), 

- zbornik seminarja stvarna služnost in stavbna pravica, februar 2017 

(SICGRAS), 

- zbornik seminarja Pregled Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, 

marec 2013 (SICGRAS), 

- zbornik seminarja Vrednotenje nepremičnin za potrebe bank, junij 2009 

(Ministrstvo za pravosodje RS in SICGRAS), 

- zbornik seminarja Sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, marec 2012 

(Ministrstvo za pravosodje in javno upravo RS), 

- dosegljive informacije iz dnevnega, periodičnega tiska, oglasnikov ter 

internetnih spletnih strani, 

- moja dosedanja vrednotenja nepremičnin, 

- Standardi in načela za vrednotenje nepremičnin, 

- Vestniki – glasila za sodne izvedence in cenilce združenja SICGRAS, 

- Geodetska uprava RS – vpogled v zemljiški kataster in dejanske prodaje za 

registrirane uporabnike, 

- prostorsko informacijski sistem občin – iObčina, 

- podjetja za promet z nepremičninami, 

- elaborat geodetske storitve št. 232 – 2020 z dne 13.01.2021, 

- ogled na kraju samem, 

- izpisi iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, 
- fotografije ocenjevanih nepremičnin, 
- prostorski akti Mestne občine Kranj. 
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5 – ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN 
 
SPLOŠNO 
 
Trg nepremičnin je specifičen trg, katerega trendi in spremembe pridejo do izraza na 
daljši rok, seveda v tistih sredinah, kjer so ekonomski pogoji trdni in predvidljivi. Na 
razvoj in zorenje trga kažejo npr. velike razlike v cenah, ko jih na trgu dosegajo 
nepremičnine na boljših lokacijah v primerjavi s slabšimi lokacijami. 
 
 

TRG NEPREMIČNIN V LETU 2019 
 

V letu 2019 se je slovenski nepremičninski trg umiril, potem ko se je leta 2018 rast trga 

ustavila in je število nepremičninskih transakcij prvič po obratu cen leta 2015 upadlo. 

Število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami se je leta 2019 v primerjavi z letom 

prej celo malenkostno povečalo. Ob koncu leta 2019 je kazalo zmeren trend nadaljnje 

rasti, kljub prvim znakom pešanja gospodarske rasti. Leta 2019 je bila na račun 

povečanega prometa s poslovnimi nepremičninami tudi dosežena zgodovinsko 

rekordna vrednost prometa na slovenskem nepremičninskem trgu.  

 

Cene stanovanjskih nepremičnin so leta 2019 še naprej rasle, vendar z manjšo močjo 

kot v predhodnem letu. Praktično povsod po Sloveniji so cene stanovanj v 

večstanovanjskih stavbah presegle cenovni vrh iz leta 2008, medtem ko ga cene 

stanovanjskih hiš niso dosegle še nikjer.  

 

V Ljubljani, za katero je bila po obratu cen do leta 2018 značilna najhitrejša rast cen 

stanovanj, so cene rabljenih stanovanj praktično stagnirale, medtem ko so cene novih 

stanovanj zrasle za petino. V Kopru so cene stanovanjskih novogradenj leta 2019 

poletele v nebo, saj so se cene novih stanovanj v povprečju zvišale kar za polovico.  

 

V glavnem mestu in na Obali so v letu 2019 začele v nekoliko večjem številu prihajati 

na trg prve stanovanjske novogradnje, drugod po Sloveniji pa zaradi kasnejšega 

investicijskega oziroma gradbenega zagona opaznejšega dogajanja na primarnem trgu 

še ni bilo. 

 

Trg poslovnih nepremičnin v letu 2019 je zaznamovala prodaja večjega števila 

nakupovalnih centrov, velikih trgovin in hotelov, ki je odločilno vplivala na rekordno 

vrednost prometa z nepremičninami. Ob kar 150 - odstotnem povečanju vrednosti 

prometa s poslovnimi nepremičninami je število sklenjenih kupoprodaj v primerjavi z 

letom prej ostalo približno enako. Cene pisarn so leta 2019 več ali manj stagnirale, 

medtem ko so najemnine rahlo zrasle. Cene in najemnine trgovskih, storitvenih in 

gostinskih lokalov so leta 2019 praktično stagnirale. 

 

Obseg trgovanja z zazidljivimi zemljišči je leta 2019, tako glede na število sklenjenih 

transakcij kot na skupno prodano površino, kljub velikemu povpraševanju že drugo leto 

zapored stagniral. To gre po skokoviti rasti obsega trgovanja in cen v letih 2016 in 2017 

pripisati vse manjši ponudbi kakovostnih, za takojšnjo gradnjo primernih zemljišč v 

mestih, kar je tudi razlog, da so leta 2019 cene zazidljivih zemljišč v primerjavi z letom 
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2018 statistično padle. Dejansko so cene kakovostnih zazidljivih zemljišč za gradnjo 

stanovanjskih stavb, predvsem v Ljubljani, leta 2019 strmo naraščale. 

 

V letu 2019 na trgih kmetijskih in gozdnih zemljišč ni bilo posebnosti. Nadaljeval se je 

trend zmerne rasti števila transakcij s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Cene kmetijskih 

zemljišč so se v primerjavi z letom prej nekoliko povišale, cene gozda pa so ostale na 

približno isti ravni. 

 
 
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB 
 
Trga zemljišč za gradnjo stavb in stanovanjskih nepremičnin sta tesno povezana, saj 
okoli 90 odstotkov kupoprodaj nezazidanih stavbnih zemljišč predstavljajo zemljišča za 
individualno gradnjo družinski hiš in večstanovanjskih stavb. 
 
Za kupoprodaje zemljišč za gradnjo stavb je značilna razmeroma velika razpršenost, ki 
je posledica premajhne ponudbe in visokih cen ustreznih zazidljivih zemljišč in 
stanovanj v urbanih središčih in selitve povpraševanja po zemljiščih za gradnjo 
družinskih hiš izven mest. 
 
Statistično povprečne cene zazidljivih zemljišč med leti precej nihajo že na ravni 
Slovenije, kar gre pripisati spremembam v povprečni strukturi prodanih zemljišč, 
predvsem glede na namen gradnje, velikost zemljišč in mikrolokacijo. Relativno 
najdražja so zemljišča za gradnjo večstanovanjskih stavb, ki investitorjem omogočajo 
največjo pozidavo. Sledijo zemljišča za gradnjo poslovnih zgradb, katerih cene so v 
povprečju za polovico nižje, in zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš, ki so cenejša od 
zemljišč za gradnjo večstanovanjskih stavb za okoli 70 odstotkov. Daleč najcenejša so 
zemljišča za gradnjo industrijskih objektov, ki so praviloma tudi največja in se nahajajo 
izven mestnih središč, v katerih so zazidljiva zemljišča, poleg letoviških krajev, relativno 
najdražja. 
 
Leta 2019 so kupoprodaje zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš glede na število 
predstavljale 86 odstotkov, glede na skupno prodano površino pa 55 odstotkov vseh 
transakcij z zazidljivimi zemljišči. Kupoprodaje zemljišč za gradnjo industrijskih objektov 
so po številu predstavljale 7 odstotkov, po površini pa 31 odstotkov vseh transakcij, 
zemljišč za gradnjo poslovnih zgradb 4 oziroma 10 odstotkov vseh transakcij in zemljišč 
za gradnjo večstanovanjskih stavb 2 oziroma 4 odstotke vseh transakcij. 
 
Ob upoštevanju namena gradnje in velikosti prodanih zemljišč ocenjujemo, da so bile 
leta 2019 v primerjavi z letom 2015 cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji v povprečju višje 
za 15 do 20 odstotkov. V Sloveniji so se zazidljiva zemljišča od leta 2015 podražila 
približno toliko kot stanovanjske hiše. 
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Povprečne cene in površine prodanih zemljišč za gradnjo stavb, izbrana tržna analitična območja, 
2015 – 2019 

 

 
 
 
V izbranih sedmih analitičnih območjih smo leta 2019 evidentirali skoraj 40 odstotkov 
vseh kupoprodaj zazidljivih zemljišč v Sloveniji. V Okolici Ljubljane je bilo evidentiranih 
15 odstotkov vseh transakcij, po okoli 5 odstotkov pa v Ljubljani, v Okolici Maribora, v 
Okolici Kranja in v Okolici Celja. Na splošno so cene zazidljivih zemljišč najvišje tam, 
kjer je povpraševanje največje. To pa je v glavnem mestu, ob morju in v turističnih 
krajih. Z oddaljenostjo od središča mesta cene zazidljivih zemljišč občutno padajo in so 
v okolici največjih mest za več kot polovico nižje. Leta 2019 so bile cene zazidljivih 
zemljišč daleč najvišje v Ljubljani, kjer je povpraševanje zelo veliko, ponudbe 
nezazidanih zemljišč za takojšnjo gradnjo pa praktično ni. Manjši investitorji tako v 
glavnem iščejo stare hiše za nadomestno gradnjo manjših večstanovanjskih stavb (vila - 
blokov), katerih cene pa gredo v nebo. Prodaje le-teh sicer niso evidentirane kot prodaje 
zazidljivih zemljišč in v danih podatkih niso upoštevane. 
 
V Ljubljani so cene zazidljivih zemljišč najbolj poskočile leta 2016, ko se je najbolj 
povečalo tudi število realiziranih transakcij. Potem se je predvsem zaradi premajhne 
ponudbe kakovostnih zemljišč začela rast cen umirjati, tako da so cene v zadnjih dveh 
letih praktično stagnirale. 
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6 – ANALIZA OBČINE, SOSESKE IN LOKACIJE 
 
6.1 ANALIZA OBČINE 
 
Ocenjevana zemljišča so locirana v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v mestu 
Kranj, na Zlatem polju, v krajevni skupnosti Zlato polje. Spadajo pod upravno enoto 
Kranj.  
 
 

 
 
 
Mestna občina Kranj je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno 
središče Gorenjske. Razprostira se na 150,9 km2 in leži na križišču pomembnih 
prometnih poti, ki vodijo iz severne Evrope proti Jadranu, ter iz zahodne Evrope proti 
vzhodu. Je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Ima 56.000 prebivalcev. 
Je tretja največja občina v Sloveniji po številu prebivalcev. 
 
V Mestni občini Kranj se nahajajo naselja: Babni Vrt, Bobovek, Brdo pri Kranju, Breg ob 
Savi, Britof, Čadovlje, Čepulje, Golnik, Goriče, Hrastje, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, 
Kokrica, Kranj, Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mlaka pri Kranju, Nemilje, 
Njivica, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, 
Pševo, Rakovica, Rupa, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas - 
Goriče, Srednje Bitnje, Suha pri Predosljah, Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Tatinec, 
Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Žabnica in 
Žablje. 
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Letenice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mav%C4%8Di%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meja,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mlaka_pri_Kranju
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nemilje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Njivica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Orehovlje,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pangr%C5%A1ica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Planica,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podblica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podre%C4%8Da
https://sl.wikipedia.org/wiki/Povlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1e
https://sl.wikipedia.org/wiki/Predoslje
https://sl.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1evo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rakovica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rupa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnja_Besnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnje_Bitnje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srakovlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednja_vas_-_Gori%C4%8De,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednja_vas_-_Gori%C4%8De,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednje_Bitnje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Suha_pri_Predosljah
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Jo%C5%A1t_nad_Kranjem
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0utna,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tatinec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Teneti%C5%A1e,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trstenik,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zabukovje,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zalog,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgornja_Besnica,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgornje_Bitnje
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDabnica,_Kranj
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDablje
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6.2 ANALIZA SOSESKE 
 
Soseska je skupina komplementarnih načinov uporabe zemlje. Meje soseske so 
določene, ker nepremičnine znotraj soseske težijo k podobni uporabi zemljišč in splošni 
zaželenosti. Prav tako pa so tudi nepremičnine podvržene podobnim fizičnim, 
ekonomskim, upravnim in socialnim dejavnikom. 
  
Ocenjevana zemljišča so locirana v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v mestu 
Kranj, na Zlatem polju, v krajevni skupnosti Zlato polje. Spadajo pod upravno enoto 
Kranj.  
 
Mesto Kranj je slikovito mesto ob sotočju Save in Kokre. Na severu je karavanško 
pogorje z izrazito piramido Storžiča, na južni strani pa se odpira proti plodnemu 
Sorškemu polju. Je gospodarsko, zaposlitveno, prometno, izobraževalno, kulturno in 
športno središče, po velikosti pa četrto slovensko mesto. Zaradi lege na križišču 
pomembnih poti, ki vodijo iz Severne Evrope proti Jadranu ter iz Zahodne Evrope proti 
Vzhodu, in bližine državnih meja z Italijo ter Avstrijo je tudi močno trgovsko središče. 
Kranj, Carnium, Creina, Chreinburg, je zgodovinsko mesto na konglomeratnem pomolu 
med rekama in je bilo neprekinjeno naseljeno vse od obdobja Ilirov v prvem tisočletju 
pred našim štetjem. Svoj prvi vrhunec je doživel v času zatona antike, v mračnem 
obdobju preseljevanja ljudstev. Po naselitvi Slovanov v 6. in 7. stoletju je tod nastala 
mogočna naselbina, kar izpričuje največje staroslovansko grobišče v Sloveniji, ki je bilo 
izkopano na Glavnem trgu. Svojo samostojnost je Kranj izgubil v 9. stoletju. Takrat je 
postal sedež Kranjske marke, dobil je mejnega grofa in ime, ki ga ima še danes. 
Politična in upravna enota je Kranj ostal vse do razpada avstro-ogrske monarhije. 
Razvoj na področju trgovine mu je v 13. stoletju prinesel status mesta. Razvoj 
fužinarstva na Gorenjskem in Koroškem pa je v 16. stoletju pospešil trgovino in promet. 
V prvi polovici 19. stoletja so se pojavile prve manufakture, konec 19. stoletja pa 
industrija. Staro mestno jedro Kranja je zgrajeno v značilni piramidni obliki, ki so jo 
poudarjali cerkveni zvoniki, temeljno stranico pa mestno obzidje z obrambnimi stolpi, 
utrdba in orožarna. Nedvomno načrtna postavitev višinskih dominant po mestnem 
prostoru uvršča Kranj med kompozicijsko najbolj pretehtane urbane organizme pri nas 
in v Srednji Evropi. Tloris Kranja sestavlja prostor z dvema vpadnicama, mestno jedro z 
Glavnim trgom pa povezujeta dve vzporedni ulici, ki sta nekdaj s prečnimi prehodi 
povezovali dvoriščne predele meščanskih hiš z mestnim trgom. Mesto krasijo 
poznogotske meščanske hiše, čudovito oblikovane ulice, renesančni dvorci, cerkve in 
hiše z arhitekturno bogato okrašenimi pročelji ter vežami. Eden najstarejših objektov je 
prav gotovo grad Khislstein, v virih omenjen že leta 1256. 
 

Kranj ima močno tradicijo elektronske in gumarske industrije (Gorenjske elektrarne, 
Iskraemeco, Iskratel, Sava), še vedno pa je ohranil staro mestno jedro nad sotočjem 
Kokre in Save. Znan je tudi kot športno mesto. Ima bogato športno tradicijo, saj je v svet 
poslal kar nekaj vrhunskih športnikov s področja plavanja, košarke, plezanja, 
kolesarjenja, atletike, smučarskih skokov, karateja ... Kranj je s svojimi športnimi objekti 
redno prizorišče pomembnih mednarodnih tekmovanj. Ljubitelji narave lahko v Kranju 
uživajo ob pogledu na kanjon reke Kokra, v mestni okolici pa so številne možnosti za 
pohodništvo, kolesarjenje, plavanje, jahanje in smučanje. 
 
Zaradi utesnjenosti starega mestnega jedra se nove dejavnosti niso mogle širiti, zato je 
na severnem robu začelo nastajati novo mestno območje. Danes se mesto razprostira 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektrotehnika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gumarstvo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Iskratel
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kokra
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sava
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
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vse do vznožja Šmarjetne gore in Jošta, na vzhodu proti Preddvoru in Brniku ter na jugu 
proti Trbojskemu jezeru.  
 
 
LOKACIJA SOSESKE: 
 

 
 
 
 

6.3 ANALIZA LOKACIJE 
 
Ocenjevana zemljišča so locirana v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v mestu 
Kranj, na Zlatem polju, v krajevni skupnosti Zlato polje. Spadajo pod upravno enoto 
Kranj.  
 
Ocenjevana zemljišča, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/17 in 904/19, vsa 
zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, skupne površine zemljišč 2.885 m2, so 
dostopna po asfaltiranima javnima cestama – Kidričevi cesti in Bleiweisovi cesti. 
Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltiranima javnima cestama, pločnikom, javno 
razsvetljavo, vodovodnim, električnim, kanalizacijskim, plinskim in telekomunikacijskim 
omrežjem ter kabelsko TV. Ožje in širše območje ocenjevanih zemljišč je večinoma 
pozidano z večstanovanjskimi objekti, objekti družbenega standarda in objekti javnih 
storitev.  
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LOKACIJA OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ: 
 

 
 

 
 
 
 

6.4 PROMETNE POVEZAVE 
 
Ocenjevana zemljišča, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/17 in 904/19, vsa 
zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, skupne površine zemljišč 2.885 m2, so 
dostopna po asfaltiranima javnima cestama – Kidričevi cesti in Bleiweisovi cesti.  
Avtobusno postajališče je poleg ocenjevanih zemljišč. Železniška postaja je oddaljena 
2,6 km. Oddaljenost ocenjevanih zemljišč od strogega središča mesta Kranja je 850 m, 
od središča glavnega mesta Slovenije, Ljubljane, 29,4 km, od mednarodnega letališča, 
Aerodrom Ljubljana, 8,6 km, od avtocestnega priključka, Kranj vzhod, na avtocesto 
Karavanški predor - Ljubljana, 4,0 km in od avtocestnega priključka, Kranj zahod, na 
avtocesto Ljubljana – Karavanški predor, 3,2 km. 
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6.5 JAVNE STORITVE IN STORITVE DRUŽBENEGA  
      STANDARDA 
 
Javne storitve (šolstvo, vrtci, pošta, zdravstvo, policija, gasilska služba…) in storitve 
družbenega standarda (trgovine, storitvene dejavnosti, banke, športni objekti…) so blizu 
ocenjevanih zemljišč. 
 
 
 

6.6 ORTO FOTO POSNETEK LOKACIJE  
      OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ  
 

 
 
 
 

6.7 ZAKLJUČEK 
 
Ožje in širše območje ocenjevanih zemljišč je večinoma pozidano z večstanovanjskimi 
objekti, objekti družbenega standarda in objekti javnih storitev. Javne storitve (šolstvo, 
vrtci, pošta, zdravstvo, policija, gasilska služba…) in storitve družbenega standarda 
(trgovine, storitvene dejavnosti, banke, športni objekti…) so blizu ocenjevanih zemljišč. 
Ocenjujem, da je lokacija ocenjevanih zemljišč dobra. 
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7 – OPIS IN ANALIZA OCENJEVANIH 
      NEPREMIČNIN 
 
7.1 IDENTIFIKACIJA OCENJEVANIH NEPREMIČNIN   
 
Predmet cenitve so 3 stavbna ZEMLJIŠČA, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/17 
(preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del parcele 904/5), vsa zemljišča katastrska 
občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, površine 2. zemljišča 291 m2, 
površine 3. zemljišča 8 m2, skupne površine vseh zemljišč 2.885 m2, v Kranju, na 
Zlatem polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi 
z identifikacijskimi znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5. 
 
 
 

7.2 URBANISTIČNI PREDPISI 
 
Ocenjevana zemljišča, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/17 in 904/19, vsa 
zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, skupne površine zemljišč 2.885 m2, so po 
namenski rabi stavbna zemljišča. Namenska raba ocenjevanih zemljišč je CD – 
druga območja centralnih dejavnosti. Ocenjevana zemljišča so locirana v enoti 
urejanja prostora Kranj Zlato polje 2 (KR Z 2). Omejitve in zahteve ureditve 
predmetnega območja so podane v, po vsebini merodajnem, OPPN – Avtobusni 
terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016). 
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7.3 OPIS IN ANALIZA OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ 
 
Ocenjevana zemljišča, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/17 in 904/19, vsa 
zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, skupne površine zemljišč 2.885 m2, so po 
namenski rabi stavbna zemljišča. Na večjem delu zemljišč je asfaltirano parkirišče, 
manjši del zemljišč pa je porasel s travo. Zemljišča skupaj so nepravilne oblike. Teren je 
raven. 
 
 
IZRIS OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ, PARCELNE ŠTEVILKE ZEMLJIŠČ 904/10, 904/17 
IN 904/19, VSA ZEMLJIŠČA KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ, IZ ELABORATA 
GEODETSKE STORITVE ŠT. 232 – 2020 Z DNE 13.01.2021 
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IZRIS OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ, PARCELNE ŠTEVILKE ZEMLJIŠČ 904/10, 904/17 
IN 904/19, VSA ZEMLJIŠČA KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ  
 

 
 
 
 
I. - PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 904/10,  
     KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ, VPISANIH V ZEMLJIŠKEM KATASTRU 
 

PARC. ŠT.: DEJANSKA RABA: DELEŽ DEJANSKE RABE: 

904/10 nedoločena raba 100 % 

 SKUPAJ: 100 % 

   

 NAMENSKA RABA:  

 osrednja območja centralnih dejavnosti 2.569 m2 

 SKUPAJ: 2.569 m2 

 
 
PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 904/10, KATASTRSKA 
OBČINA 2100 KRANJ, IZ ELABORATA GEODETSKE STORITVE ŠT. 232 – 2020 Z 
DNE 13.01.2021 
 

 
 
 
 
 
 

904/10 

904/17 

904/19 
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II. - PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 904/9,  
      KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ, VPISANIH V ZEMLJIŠKEM KATASTRU 
 

PARC. ŠT.: DEJANSKA RABA: DELEŽ DEJANSKE RABE: 

904/10 nedoločena raba 100 % 

 SKUPAJ: 100 % 

   

 NAMENSKA RABA:  

 osrednja območja centralnih dejavnosti 716 m2 

 SKUPAJ: 716 m2 

 
 
PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 904/17, KATASTRSKA 
OBČINA 2100 KRANJ, IZ ELABORATA GEODETSKE STORITVE ŠT. 232 – 2020 Z 
DNE 13.01.2021 
 

 
 
 
 
III. - PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 904/5,  
       KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ, VPISANIH V ZEMLJIŠKEM KATASTRU 
 

PARC. ŠT.: DEJANSKA RABA: DELEŽ DEJANSKE RABE: 

904/10 nedoločena raba 100 % 

 SKUPAJ: 100 % 

   

 NAMENSKA RABA:  

 osrednja območja centralnih dejavnosti 1.813 m2 

 SKUPAJ: 1.813 m2 

 
 
PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 904/19, KATASTRSKA 
OBČINA 2100 KRANJ, IZ ELABORATA GEODETSKE STORITVE ŠT. 232 – 2020 Z 
DNE 13.01.2021 
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FOTOGRAFIJE OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ, PARCELNE ŠTEVILKE ZEMLJIŠČ 
904/10, 904/17 IN 904/19, VSA ZEMLJIŠČA KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ 
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8 OCENA VREDNOSTI  
 
8.1 SPLOŠNO 
 
Pri ocenjevanju sem preučil štiri načine ocenjevanja vrednosti stavbnih zemljišč, kateri 
so opisani v nadaljevanju poročila in sicer: 
- način primerljivih prodaj zemljišč, 
- metoda abstrakcije oziroma alokacijska tehnika vrednotenja stavbnih zemljišč, 
- metoda razvoja zemljišča, 
- metoda zemljiškega reziduala. 
 
Način primerljivih prodaj zemljišč je najbolj uporaben način ocene vrednosti stavbnih 
zemljišč. Po tem načinu ocenjujemo tržno vrednost stavbnega zemljišča z enoto 
primerjave na temelju primerjave med zaključenimi gradbenimi parcelami. 
 
Osnovni kriteriji primerjav so: 
- stavbno zemljišče, ne glede na to ali je prosto ali pozidano, vedno vrednotimo kot 

prazno, 
- primerljiva stavbna zemljišča primerjamo glede na podobno lokacijo, fizične 

karakteristike in potencialno uporabo, 
- fizične karakteristike primerljivih stavbnih zemljišč naj bodo podobne (npr. zemlja v 

ravnini ni primerljiva z zemljo na pobočju, ker bi bile prilagoditve nerazumljivo velike), 
- za primerjavo morajo biti izbrana stavbna zemljišča, ki bodo imela podobno prihodnjo 

uporabo. Ta je določena s prostorskimi ureditvenimi pogoji in tržnim povpraševanjem v 
času vrednotenja. 

 
Prednosti načina primerljivih prodaj so v tem, da je to najbolj direkten način ocenjevanja 
vrednosti stavbnih zemljišč in je zato, kjerkoli imamo na razpolago primerljive prodaje 
stavbnih zemljišč, prednostni način. Njena prednost je tudi v tem, da je uporabna za vse 
vrste zemljišč ne glede na namen uporabe stavbnega zemljišča. 
 
Način primerljivih prodaj zemljišč ima običajno štiri stopnje: 
- izberemo znane prodaje prostih stavbnih zemljišč, ki so podobna obravnavanemu 

zemljišču, po pogojih in potencialni uporabi, 
- primerjamo vsako transakcijo z obravnavano posestjo glede datuma prodaje, faktorjev 

lokacije in fizičnih karakteristik, 
- prilagodimo prodajno ceno vsakega primerljivega stavbnega zemljišča, ki mora 

odražati vsako važno razliko med njim in vrednotenim stavbnim zemljiščem. 
Prilagoditve lahko izrazimo v denarju ali odstotkih, 

- določimo indikativno vrednost obravnavanega stavbnega zemljišča, ki temelji na 
analizi najbolj primerljivih prodaj zemljišč. 

 
Metoda abstrakcije oziroma alokacijska tehnika vrednotenja stavbnih zemljišč 
pride v poštev v primeru, da nimamo na razpolago primerljivih prodaj stavbnih zemljišč 
in načina direktno primerljivih prodaj ne moremo uporabljati. Po metodi abstrakcije ali 
alokacijski tehniki določimo vrednost stavbnega zemljišča z alokacijo ali abstrakcijo 
prodaj izboljšanih posesti. Ta metoda je uporabna zlasti na območjih, ki so v glavnem 



 

Stran 31 od 50 
 

pozidana. Zelo pa je tudi uporabna pri oceni vrednosti deležev deljenih interesov na 
zemlji. 
 
Koraki pri izvedbi te metode so naslednji: 
- poiščemo prodaje izboljšanih nepremičnin (pozidana stavbna zemljišča) z zemljiškimi 

karakteristikami, ki so primerljive z obravnavanim stavbnim zemljiščem, 
- alociramo razmerje prodajne cene zemlje in izboljšave (stavbe). To se izvede z izbiro 

cenovne odvisnosti (% ali količnik), ki je tipična za podobno nepremičnino in podobno 
območje. Količniki stavbnega zemljišča proti izboljšani nepremičnini so predmet stalnih 
sprememb, zato je pomembno, da je primerjava iz najnovejših informacij. Ti količniki 
variirajo tudi med soseskami in vrstami nepremičnin, 

- v primeru, da ni na razpolago dobro definiranega količnika vrednosti zemlje proti 
izboljšani nepremičnini, lahko izberemo abstraktno vrednost stavbnega zemljišča. To 
dobimo tako, da od prodajne cene nepremičnine odštejemo vrednost izboljšav, 
preostali delež pripada stavbnemu zemljišču, 

- v primeru dovolj kvalitetnih davčnih podatkov, lahko iz poznanih podatkov podobnih 
primerljivih nepremičnin dobiš vrednost nepremičnine in deleža vrednosti stavbnega 
zemljišča ter deleža izboljšave. Iz teh podatkov izvedeš količnik, ki ti služi za oceno 
vrednosti ocenjevanega stavbnega zemljišča. 

 
Ta metoda ima omejeno uporabno vrednost. Ker je količnik običajno različen za vsako 
lokacijo in vrsto posesti, se ta vrsta ocene vrednosti stavbnih zemljišč uporablja samo 
za verifikacijo ocenjene vrednosti po drugih metodah. 
 
Metoda razvoja zemljišča je uporabljiva pri ocenjevanju prostega stavbnega zemljišča, 
ki se bo delilo na manjše gradbene parcele. Uporablja se v primerih, ko ni na razpolago 
prodajnih podatkov za taka stavbna zemljišča in kadar želimo detajlno analizirati 
predvideni projekt. 
 
Metoda razvoja zemljišča pokaže ekonomski odnos osnovnega stavbnega zemljišča 
proti njegovi pričakovani tržni vrednosti razvitega zemljišča. Metoda zahteva spremljavo 
in analizo tekoče prodaje deljenih parcel in izdelavo projekcij stroškov razvoja zemljišča, 
ki ga ocenjujemo. 
Postopek je naslednji: 
- razparceliramo zemljišče na stavbne parcele z upoštevanjem pogojev urbanizma, 

zahtevanih velikosti parcel in s potrebnim zemljiščem za ulice, parkirišča in druge 
odprte prostore, 

- ocenimo prodajno ceno tipične parcele, na osnovi primerljivih prodajnih cen deljenih 
parcel, 

- določimo skupno vrednost za realizacijo bruto prodaj z zbirnikom ocenjenih vrednosti 
posameznih deljenih parcel, 

- upoštevanje vseh direktnih in indirektnih stroškov razvoja, inženiringa in družbenih 
dajatev, 

- dodamo tudi stroške marketinga, prodaje in zaključnih računov, 
- končno dodamo tipični pričakovani dobiček v odstotkih na bruto prodajno vrednost, 
- ko odštejemo vse stroške dobimo vrednost osnovnega stavbnega zemljišča. 

 
V primeru, da bo prodaja trajala daljše časovno obdobje, to je več kot leto dni, je 
potrebno vrednost osnovnega zemljišča zmanjšati še za vrednost vezave vloženega 
kapitala za predvideni čas prodaje. 
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Metoda reziduala stavbnega zemljišča temelji na principu presežne produktivnosti. 
Po tej metodi se vrednost zemljišča določa z merjenjem vsote dohodka, ki ostane po 
zmanjšanju prodajne cene za vsoto dohodka, ki naj bi pripadal izboljšavi. To je ena od 
verzij dohodkovnega pristopa ocene vrednosti nepremičnin. 
 

Po tehtnem premisleku sem se odločil, da pri ocenjevanju uporabim način primerljivih 
prodaj zemljišč, kateri tudi predstavlja temeljni, najbolj neposreden in, če je na 
razpolago dovolj ustreznih prodaj, tudi najnatančnejši način ocenjevanja tržne vrednosti 
nepremičninskih pravic.  
 
 
 

8.2 OCENJEVANJE VREDNOSTI PO NAČINU 
      PRIMERLJIVIH PRODAJ  
 
8.2.1 SPLOŠNO 
 
Način primerljivih prodaj nepremičnin predstavlja temeljni, najbolj neposreden in, če 
je na razpolago dovolj ustreznih prodaj, tudi najnatančnejši način ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičninskih pravic. Po tej metodi ocenjevalci vrednosti nepremičnin 
ocenjujemo tržno vrednost obravnavane nepremičnine, na podlagi cen dejansko 
opravljenih prodaj primerljivih nepremičnin.  
 
Analizirajo se dejanske transakcije z nepremičninami, do katerih je prišlo na določenem 
trgu nepremičnin v bližnji preteklosti, še predvsem: 
- prodajne cene nepremičnin, 
- značilnosti nepremičnin, 
- okoliščine, v katerih je bila nepremičnina prodana. 
 

Na podlagi te analize se opravi selekcijo prodanih nepremičnin in izberemo prodane 
nepremičnine, ki so čim bolj primerljive z ocenjevano in ocenjujemo tržno vrednost 
nepremičninskih pravic ocenjevane (obravnavane) nepremičnine na dan ocenjevanja. 
Razlike med primerljivo prodano in ocenjevano nepremičnino izhajajo iz razlik: 
- v času prodaje, zaradi česar pride do razlik v razmerah na trgu, 
- v značilnostih med njima. 
 

Če so razlike med primerljivo prodano in ocenjevano nepremičnino majhne, potem 
opravi cenilec prilagoditev primerljive prodane nepremičnine ocenjevani. To pomeni, da 
opravi vse prilagoditve na primerljivi prodani nepremičnini. 
 

Ocenjevanje vrednosti nepremičninskih pravic po načinu primerljivih prodaj temelji na 
principu substitucije. Racionalni kupec naj ne bi bil pripravljen plačati za določeno 
ocenjevano nepremičnino več kot bi znašali stroški nabave podobne nepremičnine. 
 

Ocenjevanje tržne vrednosti nepremičninskih pravic na podlagi načina primerljivih 
prodaj nepremičnin obsega: 
- izbor prodajnih cen primerljivih prodaj nepremičnin na določenem trgu nepremičnin, 
- izvedbo prilagoditev med vsako primerljivo prodano nepremičnino in ocenjevano 

nepremičnino, 
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- ocenitev prilagojene tržne vrednosti primerljivih prodanih nepremičnin, 
- ocenitev tržne vrednosti nepremičninskih pravic ocenjevane nepremičnine. 
 
Metodo primerjave izvedem v treh korakih: 
- raziskava tržišča, 
- verifikacija podatkov o prodanih transakcijah, 
- izvedba prilagoditve. 
 
 
 

8.2.2 RAZISKAVA TRŽIŠČA 
 
Podatke o prodaji primerljivih zemljišč, ki so tako po vrsti faktorjev kot po velikosti 
njihovih vplivov na ceno zemljišča, čim bolj podobna in konkurenčna obravnavanim 
zemljiščem, sem pridobil v evidenci opravljenih transakcij Geodetske uprave Republike 
Slovenije, v spletni aplikaciji Cenilec, združenja SICGRAS, za pregledovanje in 
analiziranje trga nepremičnin. Za primerljiva prodana zemljišča sem izbral zemljišča, 
locirana na podobni lokaciji ter podobne namembnosti in funkcionalnosti. 
 
 
 

8.2.3 VERIFIKACIJA PODATKOV O PRODAJNIH TRANSAKCIJAH 
 
Podatke o prodaji primerljivih zemljišč, ki so tako po vrsti faktorjev kot po velikosti 
njihovih vplivov na ceno zemljišča, čim bolj podobna in konkurenčna obravnavanim 
zemljiščem, sem pridobil v evidenci opravljenih transakcij Geodetske uprave Republike 
Slovenije, v spletni aplikaciji Cenilec, združenja SICGRAS, za pregledovanje in 
analiziranje trga nepremičnin, kamor so zakonsko dolžni dostavljati podatke, o dejansko 
izvedenih prodajah nepremičnin, Davčna uprava Republike Slovenije, nepremičninski 
agenti, notarji in upravne enote. Za primerljiva prodana zemljišča sem izbral zemljišča, 
locirana na podobni lokaciji ter podobne namembnosti in funkcionalnosti.  
 
 
 

8.2.4 IZVEDBA PRILAGODITEV 
 
Zaradi razlik med ocenjevanimi zemljišči in primerljivimi prodanimi zemljišči je potrebno 
na primerljivih prodanih zemljiščih izvesti prilagoditve. Prilagoditve sem opravil na 
primerljivih prodanih zemljiščih, kot bi vsako izmed njih imelo lastnosti ocenjevanih 
zemljišč. Prilagoditve so tiste karakteristike zemljišča, ki povzročajo spremembo njene 
vrednosti. 
 

Po MSOV so sestavine primerjave, ki jih je pri analizi primerljivih prodaj potrebno 
upoštevati, sledeče: 
- prenesene nepremičninske pravice,  
- pogoji financiranja, 
- prodajni pogoji, 
- izdatki zabeleženi takoj po nakupu, 
- tržni pogoji, 
- lokacija, 
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- fizične značilnosti, 
- gospodarske značilnosti, 
- uporabnost in premične sestavine pri prodaji.  
 
Čeprav med osnovnimi sestavinami primerjav ni naveden čas prodaje, je le-ta 
pomemben kriterij primerjave, saj se cene na trgu neprestano spreminjajo.  
 
Prilagoditve se izvajajo na podlagi ocenjevanja razlik, katerega detajli so prepuščeni 
samemu ocenjevalcu. V splošnem ima proces prilagajanja tri osnovne oblike: 
- absolutne prilagoditve, 
- odstotkovne prilagoditve, 
- vsesplošne prilagoditve. 
 
 
 

8.2.5 PRILAGODITEV PRIMERLJIVIH PRODANIH ZEMLJIŠČ  
         OCENJEVANIM ZEMLJIŠČEM 
 
Izbral sem pet primerljivih prodanih zemljišč katera so čim bolj podobna in konkurenčna 
ocenjevanim zemljiščem, tako po lokaciji, fizičnih karakteristikah, dostopu in komunalni 
opremljenosti. V danem primeru, sem glede na značilnosti primerljivih prodanih 
zemljišč, izvedel odstotkovne prilagoditve primerljivih prodanih zemljišč ocenjevanim 
zemljiščem.  

 
 

1. 
 

PRILAGODITEV 1. PRIMERLJIVIH ZEMLJIŠČ 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVI ZEMLJIŠČI: OCENJEVANA ZEMLJIŠČA: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbni zemljišče 
 

stavbna zemljišča  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: 2100 Kranj 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: 1/6 deleža 908/2 in 1/6 908/4 
 

904/10, 904/17 in 904/19 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: skupaj 318,33 m2 
 

skupaj 2.885 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

 
55.707,75 Eur 

  
0 

LOKACIJA: primerljiva  
 

0 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

29.11.2019  + 1 

PRILAGODITEV: 
 

  - 29 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 175,00 Eur/m2  124,25 Eur/m2  
(utež 40 %) 
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2. 
 

PRILAGODITEV 2. PRIMERLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVO ZEMLJIŠČE: OCENJEVANA ZEMLJIŠČA: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

PRIMERLJIVO ZEMLJIŠČE: stavbna zemljišča  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: stavbno zemljišče 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: 2122 Huje 
 

904/10, 904/17 in 904/19 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 93/18 
 

skupaj 2.885 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

33 m2 
 

  
0 

LOKACIJA: primerljiva  
 

0 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

18.02.2020  0 

PRILAGODITEV: 
 

  - 30 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 150,00 Eur/m2  105,00 Eur/m2  
(utež 5 %) 
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3. 
 

PRILAGODITEV 3. PRIMERLJIVIH ZEMLJIŠČ 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVA ZEMLJIŠČA: OCENJEVANA ZEMLJIŠČA: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbna zemljišča 
 

stavbna zemljišča  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: 2100 Kranj 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: različni deleži 468/13, 468/15 in 
468/15 

904/10, 904/17 in 904/19 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: skupaj 193,25 m2 
 

skupaj 2.885 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

 
30.800,00 Eur 

  
0 

LOKACIJA: primerljiva  
 

0 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

12.03.2019  + 3 

PRILAGODITEV: 
 

  - 27 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 159,38 Eur/m2  116,35 Eur/m2  
(utež 30 %) 
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4. 
 

PRILAGODITEV 4. PRIMERLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVO ZEMLJIŠČE: OCENJEVANA ZEMLJIŠČA: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbno zemljišče 
 

stavbna zemljišča  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: 2123 Čirče 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: 127/4 
 

904/10, 904/17 in 904/19 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 2.582 m2 
 

skupaj 2.885 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

348.570,00 Eur   
0 

LOKACIJA: slabša  
 

+ 10 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

10.09.2019  + 1 

PRILAGODITEV: 
 

  - 19 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 135,00 Eur/m2  109,35 Eur/m2  
(utež 20 %) 
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5. 
 

PRILAGODITEV 5. PRIMERLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVO 
ZEMLJIŠČE: 

OCENJEVANA 
ZEMLJIŠČA: 

 PRILAGODITEV V 
%: 

 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbno zemljišče 
 

stavbna zemljišča  
 

 0 

KATASTRSKA OBČINA: 2123 Čirče 
 

2100 Kranj 
 

 0 

ŠTEVILKA PARCELE: 133/4 
 

904/10, 904/17 in 904/19 
 

 0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 817 m2 
 

skupaj 2.885 m2 
 

 0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

106.000,00 Eur    
0 

LOKACIJA: slabša  
 

 + 10 

DOSTOP: 
 

primerljiv   0 

FIZIČNE 
KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive   0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

  
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

    
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu   0 

DATUM POSLA: 
 

06.08.2020   0 

PRILAGODITEV: 
 

   - 20 % 

PRODAJNA CENA ZA 
m2: 

129,74 Eur/m2   103,79 Eur/m2  
(utež 5 %) 

 

 
 

USKLADITEV PRILAGOJENIH OCENJENIH VREDNOSTI Z UTEŽMI 

 
  

OCENJENA VREDNOST: 

 

 
UTEŽ: 

 
DELEŽ: 

 
1. 

 
124,25 Eur/m2 

 

 
40 % 

 
49,70 Eur/m2 

 

 
2. 

 
105,00 Eur/m2 

 

 
  5 % 

 
  5,25 Eur/m2 

 

 
3. 

 
116,35 Eur/m2 

 

 
30 % 

 
34,91 Eur/m2 

 

 
4. 

 
109,35 Eur/m2 

 

 
20 % 

 
21,87 Eur/m2 

 

 
5. 

 
103,79 Eur/m2 

 

 
  5 % 

 
  5,19 Eur/m2 

 

 
USKLAJENA VREDNOST: 

 

 

116,92 Eur/m2 
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Na podlagi prilagojenih cen izbranih primerljivih prodanih zemljišč ocenjevanim 
zemljiščem, usklajenih z utežmi, na osnovi dejanskega stanja, uporabnosti, sklepov in 
analiz vrednosti, ocenjujem, da je vrednost ocenjevanih zemljišč 116,92 Eur/m2 
površine ocenjevanih zemljišč. Ocenjujem, da je ocenjena vrednost ocenjevanih 
zemljišč na m2 površine ocenjevanih zemljišč najbolj realna ocena tržne vrednosti, 
glede na to, da so vsa izbrana primerljiva prodana zemljišča čim bolj primerljiva z 
ocenjevanimi zemljišči, tako po lokaciji, fizičnih karakteristikah, dostopu in komunalni 
opremljenosti.  
 
 
 
 

8.2.6 OCENJENA TRŽNA VREDNOST OCENJEVANIH ZEMLJIŠČ 
         NA OSNOVI PRIMERLJIVIH PRODAJ  
 
Ocenjena tržna vrednost treh stavbnih ZEMLJIŠČ, parcelne številke zemljišč 904/10, 
904/17 (preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del parcele 904/5), vsa zemljišča 
katastrska občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, površine 2. zemljišča 291 
m2, površine 3. zemljišča 8 m2, skupne površine vseh zemljišč 2.885 m2, v Kranju, na 
Zlatem polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi 
z identifikacijskimi znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5, znaša, po 
načinu primerljivih prodaj, na dan 25.01.2021, zaokroženo: 
 
 

2.885 m2 x 116,92 Eur/m2 = 337.300 Eur. 
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9 KONČNA OCENA TRŽNE VREDNOSTI 
 
Po skrbnem preudarku, upoštevajoč vse preje navedeno, domneve in omejitvene 
pogoje, ocenjujem, da je tržna vrednost nepremičninskih pravic obravnavanih  
nepremičnin, treh stavbnih ZEMLJIŠČ, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/17 
(preje del parcele 904/9) in 904/19 (preje del parcele 904/5), vsa zemljišča katastrska 
občina 2100 Kranj, površine 1. zemljišča 2.586 m2, površine 2. zemljišča 291 m2, 
površine 3. zemljišča 8 m2, skupne površine vseh zemljišč 2.885 m2, v Kranju, na 
Zlatem polju, ob Kidričevi in Bleiweisovi cesti, zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi 
z identifikacijskimi znaki 2100 904/10, še 2100 904/9 in še 2100 904/5, na dan 
25.01.2021: 
 
 
 

337.300 Eur. 
 
                                                                 
 
 
         
                                                                                            ocenjevalec vrednosti: 
                                                                                                                                                   
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
                                                                                            Luznarjeva ulica 24 
                                                                                            4000 KRANJ 
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10 PRILOGE POROČILU  
 
- sestavljeni izpisi za zemljišča, parcelne številke zemljišč 904/10, 904/9 in 904/5, vsa 

zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, z 
dne 23.01.2021,  

- podatki Geodetske uprave Republike Slovenije o zemljiščih, parcelne številke 
zemljišč 904/10, 904/9 in 904/5, vsa zemljišča katastrska občina 2100 Kranj, vsa 
zemljišča katastrska občina 2100 Kranj. 
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KATASTRSKA OBČINA: 2100 KRANJ 
 
1. – 904/10 sedaj površine 2.586 m2 

 

 

Katastrska 
občina 

Številka 
parcele 

Površina parcele 
(m2) 

Urejena 
parcela 

Katastrski dohodek 
(EUR) 

Grafični 
prikaz 

  

 2100 KRANJ  904/10   2.569   NE  0,00 
  

 

Legenda podatkov:      Register nepremičnin       Zemljiški kataster  

Podrobni podatki o parceli  

Katastrska občina 2100 Številka parcele 904/10  

 
 

POVRŠINA PARCELE (M2)    2.569    

 

DEJANSKA RABA  DELEŽ DEJANSKE RABE (%)  

  nedoločena raba  100  

 

NAMENSKA RABA  POVRŠINA NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA (M2)  

  osrednja območja centralnih dejavnosti      2.569    

 

Podatki o lastnikih in upravljavcih  

PRIIMEK IN IME / 
NAZIV  

NASLOV  
LETO ROJSTVA / MATIČNA 
ŠTEVILKA  

DELEŽ  STATUS  

MESTNA OBČINA 
KRANJ    

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj  

5874653    1/1    Lastnik    

MESTNA OBČINA 
KRANJ    

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj  

5874653       
Začasni upravljavec 
   

 

 
 

 
 

Na izbrani parceli ni stavbe 
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Podatki registra prostorskih enot 

Občina Kranj 

Naselje Kranj 

Ulica in hišna številka Naslov ne obstaja 

Poštni okoliš 4000 Kranj 

Krajevna skupnost Zlato polje 

Vaška skupnost Vaška skupnost ne obstaja 

Mestna četrt Četrtna skupnost ne obstaja 

Volišče - državni zbor Zlato Polje II, Oš F.Prešeren,Kidričeva c. 49, KR 

Volišče - lokalno Zlato Polje II, Oš F.Prešeren,Kidričeva c. 49, KR 

Šolski okoliš Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 

Statistična regija Gorenjska 

Upravna enota Kranj 

Območna geodetska uprava Kranj 

2009 MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije - Vse pravice pridržane.  november 2020, verzija 5.0.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.8558676505877575
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2. – 904/17 površine 291 m2 – preje del parcele 904/9 
 

 

Katastrska 
občina 

Številka 
parcele 

Površina parcele 
(m2) 

Urejena 
parcela 

Katastrski dohodek 
(EUR) 

Grafični 
prikaz 

  

 2100 KRANJ  904/9   716   NE  0,00 
  

 

Legenda podatkov:      Register nepremičnin       Zemljiški kataster  

Podrobni podatki o parceli  

Katastrska občina 2100 Številka parcele 904/9  

 
 

POVRŠINA PARCELE (M2)    716    

 

DEJANSKA RABA  DELEŽ DEJANSKE RABE (%)  

  nedoločena raba  100  

 

NAMENSKA RABA  POVRŠINA NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA (M2)  

  osrednja območja centralnih dejavnosti      716    

 

Podatki o lastnikih in upravljavcih  

PRIIMEK IN IME / NAZIV  NASLOV  
LETO ROJSTVA / MATIČNA 
ŠTEVILKA  

DELEŽ  STATUS  

MESTNA OBČINA KRANJ    
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj  

5874653    1/1    Lastnik    

OSNOVNO ZDRAVSTVO 
GORENJSKE    

Kranj, Gosposvetska ulica 9, 
4000 Kranj  

5165792       
Dokončni 
upravljavec    

 

 
 

 
 

Na izbrani parceli ni stavbe 
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3. – 904/19 površine 8 m2 – preje del parcele 904/5 
 

 

Katastrska 
občina 

Številka 
parcele 

Površina parcele 
(m2) 

Urejena 
parcela 

Katastrski dohodek 
(EUR) 

Grafični 
prikaz 

  

 2100 KRANJ  904/5   1.813   NE  0,00 
  

 

Legenda podatkov:      Register nepremičnin       Zemljiški kataster  

Podrobni podatki o parceli  

Katastrska občina 2100 Številka parcele 904/5  

 
 

POVRŠINA PARCELE (M2)    1.813    

 

DEJANSKA RABA  DELEŽ DEJANSKE RABE (%)  

  nedoločena raba  100  

 

NAMENSKA RABA  POVRŠINA NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA (M2)  

  osrednja območja centralnih dejavnosti      1.813    

 

RABE ZEMLJIŠČ  
POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD STAVBO 

(M2)  
ŠTEVILKA STAVBE, KI STOJI NA 

PARCELI  

  ZEMLJIŠČE POD STAVBO PRED 
2006  

  *139      1536    

* Znak zvezdica (*) pred površino zemljišča pod stavbo pomeni, da je površina ocenjena 
 

Podatki o lastnikih in upravljavcih  

PRIIMEK IN IME / NAZIV  NASLOV  
LETO ROJSTVA / MATIČNA 
ŠTEVILKA  

DELEŽ  STATUS  

MESTNA OBČINA KRANJ    
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj  

5874653    1/1    Lastnik    

OSNOVNO ZDRAVSTVO 
GORENJSKE    

Kranj, Gosposvetska ulica 9, 
4000 Kranj  

5165792       
Dokončni 
upravljavec    

 

 
 

 
 

Na izbrani parceli ni stavbe 

 



 

 

Miran BULOVEC                                               E: miran.bulovec@bumapi.si  
cenilec stvarnega premoženja                                                                       
- nepremičnine                                                   M: 041 673-007  
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ 
 
 
 
 

POROČILO O OCENJENI TRŽNI 
VREDNOSTI NADOMESTILA ZA NAMEN 

USTANOVITVE STAVBNE PRAVICE, 
ZA NEDOLOČEN ČAS, 

 

na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA,  
parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, 

površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, 
z vsemi pravicami gradnje in uporabe, 

 

v Kranju, na Zlatem polju, 
ob Bleiweisovi cesti, 

 
zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 

2100 902/13 
     

      
 
 
Kranj, 26. januar 2021 
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1 - OSNOVNI PODATKI O OCENJEVANEM  
     NADOMESTILU 

 
PREDMET POROČILA: tržna vrednost nadomestila za namen 

ustanovitve stavbne pravice, za 
nedoločen čas, na delu STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA, parcelna številka zemljišča 
902/13, katastrska občina 2100 Kranj, 
površine ocenjevanega dela zemljišča 170 
m2, z vsemi pravicami gradnje in uporabe, 
v Kranju, na Zlatem polju, ob 
Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v 
zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 
2100 902/13 
 

IDENTIFIKACIJSKI ZNAK  
V ZEMLJIŠKI KNJIGI:  

 
2100 902/13 
 

KATASTERSKA OBČINA: 2100 Kranj  
 

PARCELNA ŠTEVILKA: 902/13 
 

LASTNICA OCENJEVANEGA 
ZEMLJIŠČA: 
 
 
 

 
1/1 deleža 
MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ  
 

NAROČNICA POROČILA: 
 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ  
 

OCENJEVALEC VREDNOSTI: Miran BULOVEC                                                                                      
cenilec stvarnega premoženja                                                                       
- nepremičnine 
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ 
 

LICENCI OCENJEVALCA 
VREDNOSTI: 

 
licenca št. GR 078, s strani Združenja 
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev 
Slovenije za gradbeno stroko in Odločba 
Ministrstva za pravosodje RS št. 756-
151/97 
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NAMEN OCENE VREDNOSTI: ocena tržne vrednosti nadomestila za 
namen ustanovitve stavbne pravice, za 
nedoločen čas, na delu zemljišča, z vsemi 
pravicami gradnje in uporabe, za namen 
javno – zasebnega partnerstva (ureditev 
prostora med Kidričevo in Bleiweisovo 
cesto) 
 

PODLAGA VREDNOSTI: tržna vrednost v skladu z MSOV  
(Mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti) veljavnimi z dnem 31.01.2020 
 

DATUM OGLEDA 
OCENJEVANEGA DELA 
ZEMLJIŠČA: 

 
 
23.01.2021 

 

DATUM OCENJEVANJA 
VREDNOSTI: 
 

 
26.01.2021 
 

DATUM PRIPRAVE POROČILA: 
 

26.01.2021 
 

OKOLIŠČINE KATERE SO 
VPLIVALE NA OCENO TRŽNE 
VREDNOSTI ZEMLJIŠČA: 
 

 
 
omejitve in zahteve po vsebini 
merodajnega OPPN – Avtobusni terminal v 
Kranju (Uradni list RS, št. 71/2016) 
 

OCENJENA TRŽNA VREDNOST 
NADOMESTILA  
ZA NEDOLOČEN ČAS: 

 
19.900 Eur  
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2 – SPREMNO PISMO 
 
 
 
Miran BULOVEC                                                                                    Kranj, 26.01.2021                                            
cenilec stvarnega premoženja 
- nepremičnine 
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ    
 
 
MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 
 
 
 
ZADEVA: OCENA TRŽNE VREDNOSTI NADOMESTILA ZA NAMEN 
                 USTANOVITVE STAVBNE PRAVICE, ZA NEDOLOČEN ČAS,  
                 NA DELU ZEMLJIŠČA, V KRANJU, OB BLEIWEISOVI CESTI 
                  

Na osnovi vašega naročila sem izvršil oceno tržne vrednosti nadomestila za 
namen ustanovitve stavbne pravice, na ocenjevanem delu zemljišča, skladno 
z domnevami in vsebovanimi omejitvenimi pogoji. Pri ocenjevanju tržne 
vrednosti nadomestila za namen ustanovitve stavbne pravice sem uporabil 
za podlago vrednosti tržno vrednost. Ocenjena tržna vrednost predstavlja 
najverjetnejšo ceno posesti na dan ocenjevanja, za katero naj bi voljan kupec 
in voljan prodajalec zamenjala premoženje, na datum ocenjevanja vrednosti, 
v transakciji, med nepovezanima in neodvisnima strankama, po ustreznem 
trženju, kjer sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile.  
 
Predmet ocenjevanja je ocena tržne vrednosti nadomestila za namen 
ustanovitve stavbne pravice, na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, 
parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine 
ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, z vsemi pravicami gradnje in uporabe, 
v Kranju, na Zlatem polju, ob Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v 
zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 2100 902/13. 

 
Pri pripravi poročila sem pregledal predmetno posest, sosesko, primerljive 
prodaje nepremičnin in primerljivo ponudbo nepremičnin. Analiziral sem vse 
ustrezne tržne podatke, ki so relevantni za oceno tržne vrednosti nadomestila 
za namen ustanovitve stavbne pravice. 
 
Oceno tržne vrednosti nadomestila sem pripravil na podlagi analiz trga 
nepremičnin, po načinu primerjave prodaj. 
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Z upoštevanjem navedenega in vsebine priloženega poročila ter na osnovi 
omejitvenih pogojev, je moje mnenje, da tržna vrednost nadomestila za 
namen ustanovitve stavbne pravice, za nedoločen čas, na dan 26.01.2021, 
znaša: 
 
 

          19.900 Eur. 
 
 

Utemeljitve za moje zaključke, o navedeni tržni vrednosti, so podane v 
naslednjih poglavjih tega poročila. 
 
Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje. Za vsa morebitna dodatna 
vprašanja, povezana s predmetno oceno vrednosti, sem vam na razpolago. 
 
S spoštovanjem, 
 

 
 
                                                                            ocenjevalec vrednosti: 

 
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
                                                                                            Luznarjeva ulica 24 
                                                                                            4000 KRANJ 
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4 - UVODNI DEL 

 
4.1 POVZETEK POROČILA 
 
4.1.1 Predmet vrednotenja: tržna vrednost nadomestila za namen ustanovitve 

stavbne pravice, za nedoločen čas, na delu 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, parcelna številka zemljišča 
902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine 
ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, z vsemi pravicami 
gradnje in uporabe, v Kranju, na Zlatem polju, ob 
Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi 
z identifikacijskim znakom 2100 902/13. 
 

4.1.2 Naročnica poročila: MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ. 
 

4.1.3 Lastnica  
         ocenjevanega  
         zemljišča: 
 

 
 
             

 
 
1/1 deleža 
MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ. 
 

4.1.4 Namen vrednotenja: ocena tržne vrednosti nadomestila za namen 
ustanovitve stavbne pravice, za nedoločen čas, na delu 
zemljišča, z vsemi pravicami gradnje in uporabe. 
  

4.1.5 Podlaga vrednosti: pri ocenjevanju tržne vrednosti nadomestila za namen 
ustanovitve stavbne pravice, sem uporabil za podlago 
vrednosti tržno vrednost.  
 
Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega naj bi 
voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo na 
datum ocenjevanja vrednosti, v poslu, med 
nepovezanima in neodvisnima strankama, po 
ustreznem trženju, pri katerem sta stranki delovali 
seznanjeno, preudarno in brez prisile. 
 
Ocenjeni znesek se nanaša na ceno, izraženo v 
denarju, plačljivo za sredstvo v poslu med 
nepovezanima in neodvisnima strankama.  
 
Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo lahko 
razumno dosežemo na trgu, na datum ocenjevanja 
vrednosti, v skladu z opredelitvijo pojma tržna 
vrednost. To je najboljša cena, ki jo lahko prodajalec 
razumno doseže, in najugodnejša cena, ki jo kupec 
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lahko razumno doseže. Ta ocena izrecno izključuje 
ocenjeno ceno, ki je povišana ali znižana zaradi 
posebnih pogojev in okoliščin, kot so neobičajno 
financiranje, dogovori o prodaji in povratnem najemu, 
posebne obravnave in ugodnosti, ki jih podeli nekdo, ki 
je povezan s prodajo, ali katera koli prvina posebne 
vrednosti.  
 
Pojem »naj bi zamenjala sredstva« se nanaša na 
dejstvo, da je vrednost sredstva ocenjeni znesek in ne 
vnaprej določeni znesek ali dejanska prodajna cena.  
 
Na datum ocenjevanja vrednosti pomeni, da je 
vrednost časovno vezana na določen dan. Ker se trgi in 
tržne razmere lahko spreminjajo, je ocenjena vrednost 
ob drugem času lahko napačna in neprimerna. 
 
Pojem »voljan kupec« se nanaša na tistega, ki je 
motiviran, vendar ni prisiljen k nakupu. Ta kupec ni niti 
pretirano navdušen, niti odločen, da kupi po katerikoli 
ceni. Kupuje v skladu s stvarnostjo sedanjega trga in s 
pričakovanji sedanjega trga. 
 
Pojem »voljan prodajalec« se nanaša na tistega, ki ni 
niti pretirano navdušen niti prisiljen prodajalec, 
pripravljen prodati po kateri koli ceni, niti ni pripravljen 
ponujati po ceni, ki na trenutnem trgu ne velja za 
primerno. Voljan prodajalec je motiviran, da proda 
sredstvo po tržnih pogojih za najvišjo ceno, ki jo lahko 
dosežemo na prostem trgu, po ustreznem trženju. 
 
Pojem »posel med nepovezanima in neodvisnima 
strankama« pomeni posel med strankama, ki nista v 
določenem ali posebnem razmerju. Domneva se, da se 
posel po tržni vrednosti opravi med nepovezanima 
strankama, ki delujeta neodvisno. 
 
»Po ustreznem trženju » pomeni, da bi bilo sredstvo 
izpostavljeno trgu na najprimernejši način, ki vpliva na 
njegovo odprodajo po najboljši ceni, ki jo je mogoče 
razumno doseči. Čas izpostavljenosti mora trajati dovolj 
dolgo, da sredstvo lahko spozna primerno število 
udeležencev.  
 
Pojem »pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, 
preudarno« predpostavlja, da sta voljni kupec in voljni 
prodajalec primerno seznanjena z naravo in 
značilnostmi sredstva, z njegovo dejansko in morebitno 
uporabo in z razmerami na trgu na datum ocenjevanja 
vrednosti. Potem domnevno vsaka od strank preudarno 
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uporabi svoje vedenje, da najde ceno, ki je 
najugodnejša za njen položaj v poslu. 
 
Pojem »brez prisile« določa, da je vsaka izmed strank 
motivirana, da opravi posel, ni pa niti prisiljena niti 
neprimerno siljena v to, da ga izvede. 
 
Zasnova tržne vrednosti predvideva ceno, doseženo s 
pogajanji na prostem in konkurenčnem trgu, na katerem 
udeleženci svobodno delujejo. Trg, na katerem je 
sredstvo namenjeno prodaji, je trg, na katerem je 
sredstvo predmet menjave in se običajno tudi zamenja.  
 
Tržna vrednost je ocenjena menjalna/kupoprodajna 
cena sredstev brez upoštevanja prodajalčevih stroškov 
prodaje ali kupčevih stroškov nakupa in brez 
prilagoditve za kakršne koli davke, ki jih mora ena ali 
druga stranka plačati zaradi sklenitve posla. 
 
Tržna vrednost je torej definirana kot najverjetnejša 
cena, ki je, gledana z vidika denarja, najverjetnejša in bi 
jo nepremičnina morala doseči na konkurenčnem in 
odprtem tržišču, pod vsemi pogoji, potrebnimi za 
pošteno prodajo in pri kateri, tako kupec kot prodajalec, 
delujeta previdno, razumno in z domnevo, da na ceno 
niso vplivali neprimerni dejavniki. V to definicijo je 
vključena izvršitev prodaje, na določen dan in prehod 
lastništva od prodajalca na kupca, pod naslednjimi 
pogoji: 
- motivacija kupca in prodajalca je podobna, 
- obe strani sta dobro obveščeni in vsaka deluje v 

skladu s svojimi najboljšimi interesi, 
- dovolj časa je dano na razpolago za delovanje na 

odprtem tržišču, 
- plačilo je izvršeno z gotovino ali njenim ekvivalentom, 
- financiranje, če obstaja, se izvaja po splošno 

veljavnih pogojih, na določen dan in običajih za to 
vrsto nepremičnine na tem območju, 

- cena predstavlja znesek, ki je normalno povračilo za 
prodano posest in na katerega niso vplivali zneski 
in/ali pogoji, usluge, honorarji, stroški ali obveznosti, 
nastali v teku transakcije. 

 
Tržna vrednost, na dan vrednotenja, pomeni pregled in 
oceno vrednosti nepremičnine, v pogojih opazovanja, 
kakršni so fizično in pravno, v takratnem trenutku in 
brez domnevnih pogojev, domnev in kvalifikacij do 
datuma vrednotenja. 
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Glede na navedeno, so bile pri vrednotenju 
nadomestila, v skladu z možnostmi, upoštevane vse 
tiste poznane okoliščine, ki so vplivale, vplivajo 
in/ali bi lahko vplivale na nepremičnino, v 
preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti.  
 

4.1.6 Izbran pristop  
         vrednotenja: 

 
pri ocenjevanju sem preučil štiri načine ocenjevanja 
vrednosti stavbnih zemljišč in sicer: 
- način primerljivih prodaj zemljišč, 
- metoda abstrakcije oziroma alokacijska tehnika 

vrednotenja stavbnih zemljišč, 
- metoda razvoja zemljišča, 
- metoda zemljiškega reziduala. 
 

Po tehtnem premisleku sem se odločil, da pri 
ocenjevanju uporabim način primerljivih prodaj 
zemljišč, kateri tudi predstavlja temeljni, najbolj 
neposreden in, če je na razpolago dovolj ustreznih 
prodaj, tudi najnatančnejši način ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičninskih pravic. 
 
Način primerljivih prodaj je pristop neposredne 
primerjave transakcij oziroma prodaj, je tehnika za 
ocenjevanje tržne vrednosti posesti, ki se naslanja na 
dejanske prodaje premoženja. Ocenjevalec analizira 
dejanske tržne transakcije s posestmi in jih primerja z 
obravnavanim premoženjem. 
 
Pristop temelji na načelu substitucije, saj racionalni 
kupec oziroma investitor naj ne bi bil pripravljen plačati 
za neko posest več, kot znašajo stroški pridobitve  
podobnega premoženja, z enako koristnostjo. Cene, ki 
jih pri prodaji dosežejo podobne ali primerljive posesti, 
naj bi označevale tržno vrednost premoženja, ki ga 
ocenjujemo. 

 
4.1.7 Predpostavke in 
         omejitvene okoliščine 
         oziroma pogoji: 

 

 
 
- informacije, ocene in mnenja, ki jih vsebuje to 

poročilo, sem črpal iz virov, za katere menim, da so 
zanesljivi. Kot ocenjevalec nisem odgovoren za 
pravilnost podatkov navedenih virov, 

- informacije, ocene in mnenja, ki jih vsebuje to 
poročilo, se nanašajo le na predmet vrednotenja in ne 
smejo biti uporabljene izven tega konteksta, 

- nepremičnina je vrednotena, kot, da ni obremenjene z 
dolgovi, 

- prikazane analize, mnenja in sklepi, v tem poročilu, so 
nepristranski in so omejeni le z danimi 
predpostavkami in omejitvenimi okoliščinami, 
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- pri vrednotenju nadomestila za namen ustanovitve 
stavbne pravice sem bil popolnoma neodvisen,  

- za svojo storitev, to je izdelavo poročila o pošteni tržni 
vrednosti nadomestila, bom prejel plačilo, ki ni vezano 
na oceno vrednosti, ki bila posledica analize, mnenj 
ali sklepov tega poročila, 

- posedovanje tega poročila ali njegove kopije ne nosi s 
seboj pravice javne objave dela ali celote tega 
poročila, niti ne sme biti uporabljeno za noben 
namen, s strani koga drugega, brez pisne privolitve 
naročnika ali ocenjevalca, 

- kot ocenjevalec nisem dolžan pričati pred sodiščem 
ali sodelovati na sestankih, v zvezi z vsebino tega 
poročila, razen če je to posebej predhodno 
dogovorjeno, 

- kot ocenjevalec nisem dolžan spreminjati ali 
aktualizirati tega poročila, če nastopijo drugačni 
pogoji ali okoliščine od tistih, ki so veljali na dan 
ocenjevanja, razen če se o tem ne dogovori posebno, 

- ocena vrednosti velja za čas, ki je naveden v poročilu 
in to samo za predmet ter namen, ki sta navedena v 
poročilu, 

- cenitveno poročilo je izdelano v enem (1) izvodu. 

Velja samo originalno podpisani in žigosani izvod 

cenitvenega poročila. 

 
4.1.8   Datum ogleda 
           ocenjevanega  
           dela zemljišča: 

 
 
23.01.2021 

 
4.1.9   Datum vrednotenja: 26.01.2021 

  
4.1.10 Datum poročila: 26.01.2021 

  
4.1.11 Okoliščine katere so   
           vplivale na oceno  
           tržne vrednosti: 
 

 
 
omejitve in zahteve po vsebini merodajnega OPPN – 
Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 
71/2016). 
  

4.1.12 Sklepna ocena  
           tržne vrednosti   
           nadomestila: 

 

 

19.900 Eur  

                                                                                                                                                                        
 

ocenjevalec vrednosti: 
 

                                                    Miran BULOVEC 
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4.2 IZJAVA NAROČNICE POROČILA 
 
 
MESTNA OBČINA KRANJ                                                                  Dne, ___________  
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 
 
 
 
V skladu s standardi in načeli strokovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, kot 
naročnica ocenjevanja tržne vrednosti nadomestila za namen ustanovitve stavbne 
pravice, za nedoločen čas, na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, parcelna številka 
zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 
170 m2, z vsemi pravicami gradnje in uporabe, v Kranju, na Zlatem polju, ob 
Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 
2100 902/13, 
 

 

I Z J A V L J A M O , 
 
 
da so dokumenti o ocenjevanem nadomestilu ter drugi podatki in informacije, ki so bili 
pismeno ali ustno posredovani v postopku ocenjevanja zgoraj navedenega nadomestila, 
s strani naročnice poročila, cenilcu stvarnega premoženja - nepremičnin, Miranu 
BULOVCU, popolni in točni in, da smo mu posredovali vse podatke in informacije, za 
katere menimo, da imajo odločilen vpliv na ocenjevanje vrednosti nadomestila na 
predmetni nepremičnini. 
 
 

                                                                                      MESTNA OBČINA KRANJ: 
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4.3 IZJAVA OCENJEVALCA VREDNOSTI 
 
 
 
Miran BULOVEC                                                                                    Kranj, 26.01.2021                                           
cenilec stvarnega premoženja  
- nepremičnine 
Luznarjeva ulica 24 
4000 KRANJ    
 
 
 
V skladu s standardi in načeli strokovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin kot 
ocenjevalec tržne vrednosti nadomestila za namen ustanovitve stavbne pravice, za 
nedoločen čas, na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, parcelna številka zemljišča 
902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, z 
vsemi pravicami gradnje in uporabe, v Kranju, na Zlatem polju, ob Bleiweisovi cesti, 
zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 2100 902/13, 

 
 

I Z J A V L J A M, d a 
 

 
- je cenitveno poročilo izdelano v skladu z MSOV (Mednarodni standardi ocenjevanja 

vrednosti) veljavnimi z dnem 31.01.2020, v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja 
vrednosti, v skladu s Slovenskimi poslovno finančnimi standardi in v skladu s 
Kodeksom poklicne etike ocenjevalca vrednosti, 

 
- imam kot ocenjevalec vrednosti pravic na nepremičninah potrebno znanje in izkušnje 

za izvedbo ocene vrednosti predmeta tega poročila, 
 
- je ocenjevanje vrednosti izvedeno objektivno in nepristransko, 
 
- sem o predmetu ocenjevanja pridobil vse informacije, ki bistveno vplivajo na njegovo 

oceno vrednosti, 
 
- so v poročilu prikazani podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter 

prikazani in uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost 
ter, da sem ocenil primernost in presodil nepristranskost vseh podatkov, katere sem 
uporabil pri svojem delu, 

 
- so prikazane moje osebne analize, mnenja in sklepi, ki so omejeni samo s 

predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami, opisanimi v tem poročilu in 
predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe, 

 
- nimam navedenih sedanjih oziroma prihodnjih interesov glede imetja, ki je predmet 

tega poročila ter nisem pristranski glede oseb (fizičnih in pravnih), ki jih ocena 
vrednosti zadeva, 
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- plačilo za mojo storitev v zvezi z oceno vrednosti ni vezano na vnaprej določeno 
vrednost predmeta ocenjevanja vrednosti, ki bi bila ugodna za naročnika, ali 
doseganja dogovorjenega izida ocenjevanja vrednosti ali pojava kakršnegakoli  
poslovnega dogodka, ki bi bil posledica analiz, mnenj in sklepov tega poročila, 

 
- sem osebno pregledal nepremičnino, ki je predmet tega poročila, 
 
- mi pri izdelovanju analiz in ocenjevanju vrednosti nihče ni dajal pomembne strokovne 

pomoči. 
 

 
                                                                                                  

                                                                               ocenjevalec vrednosti: 
 
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
                                                                                            Luznarjeva ulica 24 
                                                                                            4000 KRANJ 
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4.4 PRILOGE POROČILU O OCENJEVANI TRŽNI  
      VREDNOSTI NADOMESTILA 
 

- sestavljeni izpis za zemljišče, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska 
občina 2100 Kranj, iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, z dne 
23.01.2021,  

- podatki Geodetske uprave Republike Slovenije o zemljišču, parcelna številka 
zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, 

- izris zemljišča, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 
Kranj, 

- fotografije ocenjevanega dela zemljišča. 
 
 
 

4.5 VIRI IN NARAVA INFORMACIJ TER PODATKOV 
 

- zborniki VIII., VII., VI., V., IV., III., II. in I. strokovnega srečanja Sodnih 

izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, leta 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 

2014, 2013 in 2012 (organizator Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije), 

- zbornik seminarja stvarna služnost in stavbna pravica, februar 2017 

(SICGRAS), 

- zbornik seminarja Pregled Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, 

marec 2013 (SICGRAS), 

- zbornik seminarja Vrednotenje nepremičnin za potrebe bank, junij 2009 

(Ministrstvo za pravosodje RS in SICGRAS), 

- zbornik seminarja Sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, marec 2012 

(Ministrstvo za pravosodje in javno upravo RS), 

- dosegljive informacije iz dnevnega, periodičnega tiska, oglasnikov ter 

internetnih spletnih strani, 

- moja dosedanja vrednotenja nepremičnin, 

- Standardi in načela za vrednotenje nepremičnin, 

- Vestniki – glasila za sodne izvedence in cenilce združenja SICGRAS, 

- Geodetska uprava RS – vpogled v zemljiški kataster in dejanske prodaje za 

registrirane uporabnike, 

- prostorsko informacijski sistem občin – iObčina, 

- podjetja za promet z nepremičninami, 

- skica območja stavbne pravice pridobljena s strani Mestne občine Kranj, 

- ogled na kraju samem, 

- izpis iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, 
- fotografije ocenjevane nepremičnine, 
- prostorski akti Mestne občine Kranj. 
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5 – ANALIZA TRGA NEPREMIČNIN 
 
SPLOŠNO 
 
Trg nepremičnin je specifičen trg, katerega trendi in spremembe pridejo do izraza na 
daljši rok, seveda v tistih sredinah, kjer so ekonomski pogoji trdni in predvidljivi. Na 
razvoj in zorenje trga kažejo npr. velike razlike v cenah, ko jih na trgu dosegajo 
nepremičnine na boljših lokacijah v primerjavi s slabšimi lokacijami. 
 
 

TRG NEPREMIČNIN V LETU 2019 
 

V letu 2019 se je slovenski nepremičninski trg umiril, potem ko se je leta 2018 rast trga 

ustavila in je število nepremičninskih transakcij prvič po obratu cen leta 2015 upadlo. 

Število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami se je leta 2019 v primerjavi z letom 

prej celo malenkostno povečalo. Ob koncu leta 2019 je kazalo zmeren trend nadaljnje 

rasti, kljub prvim znakom pešanja gospodarske rasti. Leta 2019 je bila na račun 

povečanega prometa s poslovnimi nepremičninami tudi dosežena zgodovinsko 

rekordna vrednost prometa na slovenskem nepremičninskem trgu.  

 

Cene stanovanjskih nepremičnin so leta 2019 še naprej rasle, vendar z manjšo močjo 

kot v predhodnem letu. Praktično povsod po Sloveniji so cene stanovanj v 

večstanovanjskih stavbah presegle cenovni vrh iz leta 2008, medtem ko ga cene 

stanovanjskih hiš niso dosegle še nikjer.  

 

V Ljubljani, za katero je bila po obratu cen do leta 2018 značilna najhitrejša rast cen 

stanovanj, so cene rabljenih stanovanj praktično stagnirale, medtem ko so cene novih 

stanovanj zrasle za petino. V Kopru so cene stanovanjskih novogradenj leta 2019 

poletele v nebo, saj so se cene novih stanovanj v povprečju zvišale kar za polovico.  

 

V glavnem mestu in na Obali so v letu 2019 začele v nekoliko večjem številu prihajati 

na trg prve stanovanjske novogradnje, drugod po Sloveniji pa zaradi kasnejšega 

investicijskega oziroma gradbenega zagona opaznejšega dogajanja na primarnem trgu 

še ni bilo. 

 

Trg poslovnih nepremičnin v letu 2019 je zaznamovala prodaja večjega števila 

nakupovalnih centrov, velikih trgovin in hotelov, ki je odločilno vplivala na rekordno 

vrednost prometa z nepremičninami. Ob kar 150 - odstotnem povečanju vrednosti 

prometa s poslovnimi nepremičninami je število sklenjenih kupoprodaj v primerjavi z 

letom prej ostalo približno enako. Cene pisarn so leta 2019 več ali manj stagnirale, 

medtem ko so najemnine rahlo zrasle. Cene in najemnine trgovskih, storitvenih in 

gostinskih lokalov so leta 2019 praktično stagnirale. 

 

Obseg trgovanja z zazidljivimi zemljišči je leta 2019, tako glede na število sklenjenih 

transakcij kot na skupno prodano površino, kljub velikemu povpraševanju že drugo leto 

zapored stagniral. To gre po skokoviti rasti obsega trgovanja in cen v letih 2016 in 2017 

pripisati vse manjši ponudbi kakovostnih, za takojšnjo gradnjo primernih zemljišč v 

mestih, kar je tudi razlog, da so leta 2019 cene zazidljivih zemljišč v primerjavi z letom 
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2018 statistično padle. Dejansko so cene kakovostnih zazidljivih zemljišč za gradnjo 

stanovanjskih stavb, predvsem v Ljubljani, leta 2019 strmo naraščale. 

 

V letu 2019 na trgih kmetijskih in gozdnih zemljišč ni bilo posebnosti. Nadaljeval se je 

trend zmerne rasti števila transakcij s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Cene kmetijskih 

zemljišč so se v primerjavi z letom prej nekoliko povišale, cene gozda pa so ostale na 

približno isti ravni. 

 
 
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB 
 
Trga zemljišč za gradnjo stavb in stanovanjskih nepremičnin sta tesno povezana, saj 
okoli 90 odstotkov kupoprodaj nezazidanih stavbnih zemljišč predstavljajo zemljišča za 
individualno gradnjo družinski hiš in večstanovanjskih stavb. 
 
Za kupoprodaje zemljišč za gradnjo stavb je značilna razmeroma velika razpršenost, ki 
je posledica premajhne ponudbe in visokih cen ustreznih zazidljivih zemljišč in 
stanovanj v urbanih središčih in selitve povpraševanja po zemljiščih za gradnjo 
družinskih hiš izven mest. 
 
Statistično povprečne cene zazidljivih zemljišč med leti precej nihajo že na ravni 
Slovenije, kar gre pripisati spremembam v povprečni strukturi prodanih zemljišč, 
predvsem glede na namen gradnje, velikost zemljišč in mikrolokacijo. Relativno 
najdražja so zemljišča za gradnjo večstanovanjskih stavb, ki investitorjem omogočajo 
največjo pozidavo. Sledijo zemljišča za gradnjo poslovnih zgradb, katerih cene so v 
povprečju za polovico nižje, in zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš, ki so cenejša od 
zemljišč za gradnjo večstanovanjskih stavb za okoli 70 odstotkov. Daleč najcenejša so 
zemljišča za gradnjo industrijskih objektov, ki so praviloma tudi največja in se nahajajo 
izven mestnih središč, v katerih so zazidljiva zemljišča, poleg letoviških krajev, relativno 
najdražja. 
 
Leta 2019 so kupoprodaje zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš glede na število 
predstavljale 86 odstotkov, glede na skupno prodano površino pa 55 odstotkov vseh 
transakcij z zazidljivimi zemljišči. Kupoprodaje zemljišč za gradnjo industrijskih objektov 
so po številu predstavljale 7 odstotkov, po površini pa 31 odstotkov vseh transakcij, 
zemljišč za gradnjo poslovnih zgradb 4 oziroma 10 odstotkov vseh transakcij in zemljišč 
za gradnjo večstanovanjskih stavb 2 oziroma 4 odstotke vseh transakcij. 
 
Ob upoštevanju namena gradnje in velikosti prodanih zemljišč ocenjujemo, da so bile 
leta 2019 v primerjavi z letom 2015 cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji v povprečju višje 
za 15 do 20 odstotkov. V Sloveniji so se zazidljiva zemljišča od leta 2015 podražila 
približno toliko kot stanovanjske hiše. 
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Povprečne cene in površine prodanih zemljišč za gradnjo stavb, izbrana tržna analitična območja, 
2015 – 2019 

 

 
 
 
V izbranih sedmih analitičnih območjih smo leta 2019 evidentirali skoraj 40 odstotkov 
vseh kupoprodaj zazidljivih zemljišč v Sloveniji. V Okolici Ljubljane je bilo evidentiranih 
15 odstotkov vseh transakcij, po okoli 5 odstotkov pa v Ljubljani, v Okolici Maribora, v 
Okolici Kranja in v Okolici Celja. Na splošno so cene zazidljivih zemljišč najvišje tam, 
kjer je povpraševanje največje. To pa je v glavnem mestu, ob morju in v turističnih 
krajih. Z oddaljenostjo od središča mesta cene zazidljivih zemljišč občutno padajo in so 
v okolici največjih mest za več kot polovico nižje. Leta 2019 so bile cene zazidljivih 
zemljišč daleč najvišje v Ljubljani, kjer je povpraševanje zelo veliko, ponudbe 
nezazidanih zemljišč za takojšnjo gradnjo pa praktično ni. Manjši investitorji tako v 
glavnem iščejo stare hiše za nadomestno gradnjo manjših večstanovanjskih stavb (vila - 
blokov), katerih cene pa gredo v nebo. Prodaje le-teh sicer niso evidentirane kot prodaje 
zazidljivih zemljišč in v danih podatkih niso upoštevane. 
 
V Ljubljani so cene zazidljivih zemljišč najbolj poskočile leta 2016, ko se je najbolj 
povečalo tudi število realiziranih transakcij. Potem se je predvsem zaradi premajhne 
ponudbe kakovostnih zemljišč začela rast cen umirjati, tako da so cene v zadnjih dveh 
letih praktično stagnirale. 



 

Stran 20 od 45 
 

6 – ANALIZA OBČINE, SOSESKE IN LOKACIJE 
 
6.1 ANALIZA OBČINE 
 
Ocenjevani del zemljišča je lociran v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v mestu 
Kranj, na Zlatem polju, v krajevni skupnosti Zlato polje. Spada pod upravno enoto Kranj.  
 
 

 
 
 
Mestna občina Kranj je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno 
središče Gorenjske. Razprostira se na 150,9 km2 in leži na križišču pomembnih 
prometnih poti, ki vodijo iz severne Evrope proti Jadranu, ter iz zahodne Evrope proti 
vzhodu. Je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Ima 56.000 prebivalcev. 
Je tretja največja občina v Sloveniji po številu prebivalcev. 
 
V Mestni občini Kranj se nahajajo naselja: Babni Vrt, Bobovek, Brdo pri Kranju, Breg ob 
Savi, Britof, Čadovlje, Čepulje, Golnik, Goriče, Hrastje, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, 
Kokrica, Kranj, Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mlaka pri Kranju, Nemilje, 
Njivica, Orehovlje, Pangršica, Planica, Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, 
Pševo, Rakovica, Rupa, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas - 
Goriče, Srednje Bitnje, Suha pri Predosljah, Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Tatinec, 
Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Žabnica in 
Žablje. 
 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_ob%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Babni_Vrt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bobovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Brdo_pri_Kranju
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6.2 ANALIZA SOSESKE 
 
Soseska je skupina komplementarnih načinov uporabe zemlje. Meje soseske so 
določene, ker nepremičnine znotraj soseske težijo k podobni uporabi zemljišč in splošni 
zaželenosti. Prav tako pa so tudi nepremičnine podvržene podobnim fizičnim, 
ekonomskim, upravnim in socialnim dejavnikom. 

  
Ocenjevani del zemljišča je lociran v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v mestu 
Kranj, na Zlatem polju, v krajevni skupnosti Zlato polje. Spada pod upravno enoto 
Kranj.  
 
Mesto Kranj je slikovito mesto ob sotočju Save in Kokre. Na severu je karavanško 
pogorje z izrazito piramido Storžiča, na južni strani pa se odpira proti plodnemu 
Sorškemu polju. Je gospodarsko, zaposlitveno, prometno, izobraževalno, kulturno in 
športno središče, po velikosti pa četrto slovensko mesto. Zaradi lege na križišču 
pomembnih poti, ki vodijo iz Severne Evrope proti Jadranu ter iz Zahodne Evrope proti 
Vzhodu, in bližine državnih meja z Italijo ter Avstrijo je tudi močno trgovsko središče. 
Kranj, Carnium, Creina, Chreinburg, je zgodovinsko mesto na konglomeratnem pomolu 
med rekama in je bilo neprekinjeno naseljeno vse od obdobja Ilirov v prvem tisočletju 
pred našim štetjem. Svoj prvi vrhunec je doživel v času zatona antike, v mračnem 
obdobju preseljevanja ljudstev. Po naselitvi Slovanov v 6. in 7. stoletju je tod nastala 
mogočna naselbina, kar izpričuje največje staroslovansko grobišče v Sloveniji, ki je bilo 
izkopano na Glavnem trgu. Svojo samostojnost je Kranj izgubil v 9. stoletju. Takrat je 
postal sedež Kranjske marke, dobil je mejnega grofa in ime, ki ga ima še danes. 
Politična in upravna enota je Kranj ostal vse do razpada avstro-ogrske monarhije. 
Razvoj na področju trgovine mu je v 13. stoletju prinesel status mesta. Razvoj 
fužinarstva na Gorenjskem in Koroškem pa je v 16. stoletju pospešil trgovino in promet. 
V prvi polovici 19. stoletja so se pojavile prve manufakture, konec 19. stoletja pa 
industrija. Staro mestno jedro Kranja je zgrajeno v značilni piramidni obliki, ki so jo 
poudarjali cerkveni zvoniki, temeljno stranico pa mestno obzidje z obrambnimi stolpi, 
utrdba in orožarna. Nedvomno načrtna postavitev višinskih dominant po mestnem 
prostoru uvršča Kranj med kompozicijsko najbolj pretehtane urbane organizme pri nas 
in v Srednji Evropi. Tloris Kranja sestavlja prostor z dvema vpadnicama, mestno jedro z 
Glavnim trgom pa povezujeta dve vzporedni ulici, ki sta nekdaj s prečnimi prehodi 
povezovali dvoriščne predele meščanskih hiš z mestnim trgom. Mesto krasijo 
poznogotske meščanske hiše, čudovito oblikovane ulice, renesančni dvorci, cerkve in 
hiše z arhitekturno bogato okrašenimi pročelji ter vežami. Eden najstarejših objektov je 
prav gotovo grad Khislstein, v virih omenjen že leta 1256. 
 

Kranj ima močno tradicijo elektronske in gumarske industrije (Gorenjske elektrarne, 
Iskraemeco, Iskratel, Sava), še vedno pa je ohranil staro mestno jedro nad sotočjem 
Kokre in Save. Znan je tudi kot športno mesto. Ima bogato športno tradicijo, saj je v svet 
poslal kar nekaj vrhunskih športnikov s področja plavanja, košarke, plezanja, 
kolesarjenja, atletike, smučarskih skokov, karateja ... Kranj je s svojimi športnimi objekti 
redno prizorišče pomembnih mednarodnih tekmovanj. Ljubitelji narave lahko v Kranju 
uživajo ob pogledu na kanjon reke Kokra, v mestni okolici pa so številne možnosti za 
pohodništvo, kolesarjenje, plavanje, jahanje in smučanje. 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektrotehnika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gumarstvo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Iskratel
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kokra
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sava
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
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Zaradi utesnjenosti starega mestnega jedra se nove dejavnosti niso mogle širiti, zato je 
na severnem robu začelo nastajati novo mestno območje. Danes se mesto razprostira 
vse do vznožja Šmarjetne gore in Jošta, na vzhodu proti Preddvoru in Brniku ter na jugu 
proti Trbojskemu jezeru.  
 
 
LOKACIJA SOSESKE: 
 

 
 
 
 

6.3 ANALIZA LOKACIJE 
 
Ocenjevani del zemljišča je lociran v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v mestu 
Kranj, na Zlatem polju, v krajevni skupnosti Zlato polje. Spada pod upravno enoto 
Kranj.  
 
Ocenjevani del zemljišča, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 
Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, je dostopen iz asfaltirane javne 
ceste – Bleiweisove ceste. Ocenjevani del zemljišča je komunalno opremljen z 
asfaltirano javno cesto, pločnikom, javno razsvetljavo, vodovodnim, električnim, 
kanalizacijskim, plinskim in telekomunikacijskim omrežjem ter kabelsko TV. Ožje in 
širše območje ocenjevanega dela zemljišča je večinoma pozidano z večstanovanjskimi 
objekti, objekti družbenega standarda in objekti javnih storitev.  
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LOKACIJA OCENJEVANEGA DELA ZEMLJIŠČA: 
 

 
 

 
 
 
 

6.4 PROMETNE POVEZAVE 
 
Ocenjevani del zemljišča, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 
Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, je dostopen iz asfaltirane javne 
ceste – Bleiweisove ceste. Avtobusno postajališče je v neposredni bližini ocenjevanega 
dela zemljišča. Železniška postaja je oddaljena 2,6 km. Oddaljenost ocenjevanega dela 
zemljišča od strogega središča mesta Kranja je 850 m, od središča glavnega mesta 
Slovenije, Ljubljane, 29,4 km, od mednarodnega letališča, Aerodrom Ljubljana, 8,6 km, 
od avtocestnega priključka, Kranj vzhod, na avtocesto Karavanški predor - Ljubljana, 
4,0 km in od avtocestnega priključka, Kranj zahod, na avtocesto Ljubljana – Karavanški 
predor, 3,2 km. 
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6.5 JAVNE STORITVE IN STORITVE DRUŽBENEGA  
      STANDARDA 
 
Javne storitve (šolstvo, vrtci, pošta, zdravstvo, policija, gasilska služba…) in storitve 
družbenega standarda (trgovine, storitvene dejavnosti, banke, športni objekti…) so blizu 
ocenjevanega dela zemljišča. 
 
 
 

6.6 ORTO FOTO POSNETEK LOKACIJE  
      OCENJEVANEGA DELA ZEMLJIŠČA  
 

 
 
 
 

6.7 ZAKLJUČEK 
 
Ožje in širše območje ocenjevanega dela zemljišča je večinoma pozidano z 
večstanovanjskimi objekti, objekti družbenega standarda in objekti javnih storitev. Javne 
storitve (šolstvo, vrtci, pošta, zdravstvo, policija, gasilska služba…) in storitve 
družbenega standarda (trgovine, storitvene dejavnosti, banke, športni objekti…) so blizu 
ocenjevanega dela zemljišča. Ocenjujem, da je lokacija ocenjevanega zemljišča dobra. 
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7 – OPIS IN ANALIZA OCENJEVANE 
      NEPREMIČNINE 
 
7.1 IDENTIFIKACIJA OCENJEVANE NEPREMIČNINE   
 
Predmet cenitve je tržna vrednost nadomestila za namen ustanovitve stavbne 
pravice, za nedoločen čas, na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, parcelna številka 
zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 
170 m2, z vsemi pravicami gradnje in uporabe, v Kranju, na Zlatem polju, ob 
Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 
2100 902/13. 
 
 
 

7.2 URBANISTIČNI PREDPISI 
 
Ocenjevani del zemljišča, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 
Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, je po namenski rabi stavbno 
zemljišče. Namenska raba ocenjevanega dela zemljišča je CD – osrednja območja 
centralnih dejavnosti. Ocenjevani del zemljišča je lociran v enoti urejanja prostora 
Kranj Zlato polje 2 (KR Z 2). Omejitve in zahteve ureditve predmetnega območja so 
podane v, po vsebini merodajnem, OPPN – Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, 
št. 71/2016). 
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7.3 OPIS IN ANALIZA OCENJEVANEGA DELA ZEMLJIŠČA 
 
Ocenjevani del zemljišča, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 
Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, je po namenski rabi stavbno 
zemljišče. Ocenjevani del zemljišča je v naravi poraščen s travo. Teren je raven. 
 
 
IZRIS OCENJEVANEGA DELA ZEMLJIŠČA, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 
902/13, KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ (PRIDOBLJEN S STRANI MESTNE 
OBČINE KRANJ) 
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IZRIS OCENJEVANEGA DELA ZEMLJIŠČA, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 
902/13, KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ 
 

 
 

 
 
 
PODATKI O ZEMLJIŠČU, PARCELNA ŠTEVILKA ZEMLJIŠČA 902/13, KATASTRSKA 
OBČINA 2100 KRANJ, VPISANIH V ZEMLJIŠKEM KATASTRU 
 

PARC. ŠT.: DEJANSKA RABA: DELEŽ DEJANSKE RABE: 

902/13 nedoločena raba 100 % 

 SKUPAJ: 100 % 

   

 NAMENSKA RABA:  

 osrednja območja centralnih dejavnosti        6 m2 

 druga območja centralnih dejavnosti 5.987 m2 

 SKUPAJ: 5.993 m2 
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FOTOGRAFIJE OCENJEVANEGA DELA ZEMLJIŠČA, PARCELNA ŠTEVILKA 
ZEMLJIŠČA 902/13, KATASTRSKA OBČINA 2100 KRANJ 
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8 OCENA VREDNOSTI  
 
8.1 SPLOŠNO 
 
Pri ocenjevanju tržne vrednosti nadomestila za namen ustanovitve stavbne pravice sem 
uporabil za podlago vrednosti tržno vrednost ocenjevanega dela zemljišča.  
 
Pri ocenjevanju sem preučil štiri načine ocenjevanja vrednosti stavbnih zemljišč, kateri 
so opisani v nadaljevanju poročila in sicer: 
- način primerljivih prodaj zemljišč, 
- metoda abstrakcije oziroma alokacijska tehnika vrednotenja stavbnih zemljišč, 
- metoda razvoja zemljišča, 
- metoda zemljiškega reziduala. 
 
Način primerljivih prodaj zemljišč je najbolj uporaben način ocene vrednosti stavbnih 
zemljišč. Po tem načinu ocenjujemo tržno vrednost stavbnega zemljišča z enoto 
primerjave na temelju primerjave med zaključenimi gradbenimi parcelami. 
 
Osnovni kriteriji primerjav so: 
- stavbno zemljišče, ne glede na to ali je prosto ali pozidano, vedno vrednotimo kot 

prazno, 
- primerljiva stavbna zemljišča primerjamo glede na podobno lokacijo, fizične 

karakteristike in potencialno uporabo, 
- fizične karakteristike primerljivih stavbnih zemljišč naj bodo podobne (npr. zemlja v 

ravnini ni primerljiva z zemljo na pobočju, ker bi bile prilagoditve nerazumljivo velike), 
- za primerjavo morajo biti izbrana stavbna zemljišča, ki bodo imela podobno prihodnjo 

uporabo. Ta je določena s prostorskimi ureditvenimi pogoji in tržnim povpraševanjem v 
času vrednotenja. 

 
Prednosti načina primerljivih prodaj so v tem, da je to najbolj direkten način ocenjevanja 
vrednosti stavbnih zemljišč in je zato, kjerkoli imamo na razpolago primerljive prodaje 
stavbnih zemljišč, prednostni način. Njena prednost je tudi v tem, da je uporabna za vse 
vrste zemljišč ne glede na namen uporabe stavbnega zemljišča. 
 
Način primerljivih prodaj zemljišč ima običajno štiri stopnje: 
- izberemo znane prodaje prostih stavbnih zemljišč, ki so podobna obravnavanemu 

zemljišču, po pogojih in potencialni uporabi, 
- primerjamo vsako transakcijo z obravnavano posestjo glede datuma prodaje, faktorjev 

lokacije in fizičnih karakteristik, 
- prilagodimo prodajno ceno vsakega primerljivega stavbnega zemljišča, ki mora 

odražati vsako važno razliko med njim in vrednotenim stavbnim zemljiščem. 
Prilagoditve lahko izrazimo v denarju ali odstotkih, 

- določimo indikativno vrednost obravnavanega stavbnega zemljišča, ki temelji na 
analizi najbolj primerljivih prodaj zemljišč. 

 
Metoda abstrakcije oziroma alokacijska tehnika vrednotenja stavbnih zemljišč 
pride v poštev v primeru, da nimamo na razpolago primerljivih prodaj stavbnih zemljišč 
in načina direktno primerljivih prodaj ne moremo uporabljati. Po metodi abstrakcije ali 
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alokacijski tehniki določimo vrednost stavbnega zemljišča z alokacijo ali abstrakcijo 
prodaj izboljšanih posesti. Ta metoda je uporabna zlasti na območjih, ki so v glavnem 
pozidana. Zelo pa je tudi uporabna pri oceni vrednosti deležev deljenih interesov na 
zemlji. 
 
Koraki pri izvedbi te metode so naslednji: 
- poiščemo prodaje izboljšanih nepremičnin (pozidana stavbna zemljišča) z zemljiškimi 

karakteristikami, ki so primerljive z obravnavanim stavbnim zemljiščem, 
- alociramo razmerje prodajne cene zemlje in izboljšave (stavbe). To se izvede z izbiro 

cenovne odvisnosti (% ali količnik), ki je tipična za podobno nepremičnino in podobno 
območje. Količniki stavbnega zemljišča proti izboljšani nepremičnini so predmet stalnih 
sprememb, zato je pomembno, da je primerjava iz najnovejših informacij. Ti količniki 
variirajo tudi med soseskami in vrstami nepremičnin, 

- v primeru, da ni na razpolago dobro definiranega količnika vrednosti zemlje proti 
izboljšani nepremičnini, lahko izberemo abstraktno vrednost stavbnega zemljišča. To 
dobimo tako, da od prodajne cene nepremičnine odštejemo vrednost izboljšav, 
preostali delež pripada stavbnemu zemljišču, 

- v primeru dovolj kvalitetnih davčnih podatkov, lahko iz poznanih podatkov podobnih 
primerljivih nepremičnin dobiš vrednost nepremičnine in deleža vrednosti stavbnega 
zemljišča ter deleža izboljšave. Iz teh podatkov izvedeš količnik, ki ti služi za oceno 
vrednosti ocenjevanega stavbnega zemljišča. 

 
Ta metoda ima omejeno uporabno vrednost. Ker je količnik običajno različen za vsako 
lokacijo in vrsto posesti, se ta vrsta ocene vrednosti stavbnih zemljišč uporablja samo 
za verifikacijo ocenjene vrednosti po drugih metodah. 
 
Metoda razvoja zemljišča je uporabljiva pri ocenjevanju prostega stavbnega zemljišča, 
ki se bo delilo na manjše gradbene parcele. Uporablja se v primerih, ko ni na razpolago 
prodajnih podatkov za taka stavbna zemljišča in kadar želimo detajlno analizirati 
predvideni projekt. 
 
Metoda razvoja zemljišča pokaže ekonomski odnos osnovnega stavbnega zemljišča 
proti njegovi pričakovani tržni vrednosti razvitega zemljišča. Metoda zahteva spremljavo 
in analizo tekoče prodaje deljenih parcel in izdelavo projekcij stroškov razvoja zemljišča, 
ki ga ocenjujemo. 
Postopek je naslednji: 
- razparceliramo zemljišče na stavbne parcele z upoštevanjem pogojev urbanizma, 

zahtevanih velikosti parcel in s potrebnim zemljiščem za ulice, parkirišča in druge 
odprte prostore, 

- ocenimo prodajno ceno tipične parcele, na osnovi primerljivih prodajnih cen deljenih 
parcel, 

- določimo skupno vrednost za realizacijo bruto prodaj z zbirnikom ocenjenih vrednosti 
posameznih deljenih parcel, 

- upoštevanje vseh direktnih in indirektnih stroškov razvoja, inženiringa in družbenih 
dajatev, 

- dodamo tudi stroške marketinga, prodaje in zaključnih računov, 
- končno dodamo tipični pričakovani dobiček v odstotkih na bruto prodajno vrednost, 
- ko odštejemo vse stroške dobimo vrednost osnovnega stavbnega zemljišča. 
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V primeru, da bo prodaja trajala daljše časovno obdobje, to je več kot leto dni, je 
potrebno vrednost osnovnega zemljišča zmanjšati še za vrednost vezave vloženega 
kapitala za predvideni čas prodaje. 
 
Metoda reziduala stavbnega zemljišča temelji na principu presežne produktivnosti. 
Po tej metodi se vrednost zemljišča določa z merjenjem vsote dohodka, ki ostane po 
zmanjšanju prodajne cene za vsoto dohodka, ki naj bi pripadal izboljšavi. To je ena od 
verzij dohodkovnega pristopa ocene vrednosti nepremičnin. 
 

Po tehtnem premisleku sem se odločil, da pri ocenjevanju uporabim način primerljivih 
prodaj zemljišč, kateri tudi predstavlja temeljni, najbolj neposreden in, če je na 
razpolago dovolj ustreznih prodaj, tudi najnatančnejši način ocenjevanja tržne vrednosti 
nepremičninskih pravic.  
 
 
 

8.2 OCENJEVANJE VREDNOSTI PO NAČINU 
      PRIMERLJIVIH PRODAJ  
      ZA OCENJEVANI DEL ZEMLJIŠČA 
 
8.2.1 SPLOŠNO 
 
Način primerljivih prodaj nepremičnin predstavlja temeljni, najbolj neposreden in, če 
je na razpolago dovolj ustreznih prodaj, tudi najnatančnejši način ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičninskih pravic. Po tej metodi ocenjevalci vrednosti nepremičnin 
ocenjujemo tržno vrednost obravnavane nepremičnine, na podlagi cen dejansko 
opravljenih prodaj primerljivih nepremičnin.  
 
Analizirajo se dejanske transakcije z nepremičninami, do katerih je prišlo na določenem 
trgu nepremičnin v bližnji preteklosti, še predvsem: 
- prodajne cene nepremičnin, 
- značilnosti nepremičnin, 
- okoliščine, v katerih je bila nepremičnina prodana. 
 

Na podlagi te analize se opravi selekcijo prodanih nepremičnin in izberemo prodane 
nepremičnine, ki so čim bolj primerljive z ocenjevano in ocenjujemo tržno vrednost 
nepremičninskih pravic ocenjevane (obravnavane) nepremičnine na dan ocenjevanja. 
Razlike med primerljivo prodano in ocenjevano nepremičnino izhajajo iz razlik: 
- v času prodaje, zaradi česar pride do razlik v razmerah na trgu, 
- v značilnostih med njima. 
 

Če so razlike med primerljivo prodano in ocenjevano nepremičnino majhne, potem 
opravi cenilec prilagoditev primerljive prodane nepremičnine ocenjevani. To pomeni, da 
opravi vse prilagoditve na primerljivi prodani nepremičnini. 
 

Ocenjevanje vrednosti nepremičninskih pravic po načinu primerljivih prodaj temelji na 
principu substitucije. Racionalni kupec naj ne bi bil pripravljen plačati za določeno 
ocenjevano nepremičnino več kot bi znašali stroški nabave podobne nepremičnine. 
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Ocenjevanje tržne vrednosti nepremičninskih pravic na podlagi načina primerljivih 
prodaj nepremičnin obsega: 
- izbor prodajnih cen primerljivih prodaj nepremičnin na določenem trgu nepremičnin, 
- izvedbo prilagoditev med vsako primerljivo prodano nepremičnino in ocenjevano 

nepremičnino, 
- ocenitev prilagojene tržne vrednosti primerljivih prodanih nepremičnin, 
- ocenitev tržne vrednosti nepremičninskih pravic ocenjevane nepremičnine. 
 
Metodo primerjave izvedem v treh korakih: 
- raziskava tržišča, 
- verifikacija podatkov o prodanih transakcijah, 
- izvedba prilagoditve. 
 
 

 

8.2.2 RAZISKAVA TRŽIŠČA 
 
Podatke o prodaji primerljivih zemljišč, ki so tako po vrsti faktorjev kot po velikosti 
njihovih vplivov na ceno zemljišča, čim bolj podobna in konkurenčna ocenjevanemu 
delu zemljišča, sem pridobil v evidenci opravljenih transakcij Geodetske uprave 
Republike Slovenije, v spletni aplikaciji Cenilec, združenja SICGRAS, za pregledovanje 
in analiziranje trga nepremičnin. Za primerljiva prodana zemljišča sem izbral zemljišča, 
locirana na podobni lokaciji ter podobne namembnosti in funkcionalnosti. 
 
 
 

8.2.3 VERIFIKACIJA PODATKOV O PRODAJNIH TRANSAKCIJAH 
 
Podatke o prodaji primerljivih zemljišč, ki so tako po vrsti faktorjev kot po velikosti 
njihovih vplivov na ceno zemljišča, čim bolj podobna in konkurenčna ocenjevanemu 
delu zemljišča, sem pridobil v evidenci opravljenih transakcij Geodetske uprave 
Republike Slovenije, v spletni aplikaciji Cenilec, združenja SICGRAS, za pregledovanje 
in analiziranje trga nepremičnin, kamor so zakonsko dolžni dostavljati podatke, o 
dejansko izvedenih prodajah nepremičnin, Davčna uprava Republike Slovenije, 
nepremičninski agenti, notarji in upravne enote. Za primerljiva prodana zemljišča sem 
izbral zemljišča, locirana na podobni lokaciji ter podobne namembnosti in 
funkcionalnosti.  
 
 
 

8.2.4 IZVEDBA PRILAGODITEV 
 
Zaradi razlik med ocenjevanim delom zemljišča in primerljivimi prodanimi zemljišči je 
potrebno na primerljivih prodanih zemljiščih izvesti prilagoditve. Prilagoditve sem opravil 
na primerljivih prodanih zemljiščih, kot bi vsako izmed njih imelo lastnosti ocenjevanega 
dela zemljišča. Prilagoditve so tiste karakteristike zemljišča, ki povzročajo spremembo 
njene vrednosti. 
 

 



 

Stran 33 od 45 
 

Po MSOV so sestavine primerjave, ki jih je pri analizi primerljivih prodaj potrebno 
upoštevati, sledeče: 
- prenesene nepremičninske pravice,  
- pogoji financiranja, 
- prodajni pogoji, 
- izdatki zabeleženi takoj po nakupu, 
- tržni pogoji, 
- lokacija, 
- fizične značilnosti, 
- gospodarske značilnosti, 
- uporabnost in premične sestavine pri prodaji.  
 
Čeprav med osnovnimi sestavinami primerjav ni naveden čas prodaje, je le-ta 
pomemben kriterij primerjave, saj se cene na trgu neprestano spreminjajo.  
 
Prilagoditve se izvajajo na podlagi ocenjevanja razlik, katerega detajli so prepuščeni 
samemu ocenjevalcu. V splošnem ima proces prilagajanja tri osnovne oblike: 
- absolutne prilagoditve, 
- odstotkovne prilagoditve, 
- vsesplošne prilagoditve. 
 
 
 

8.2.5 PRILAGODITEV PRIMERLJIVIH PRODANIH ZEMLJIŠČ  
         OCENJEVANEMU DELU ZEMLJIŠČA 
 
Izbral sem pet primerljivih prodanih zemljišč katera so čim bolj podobna in konkurenčna 
ocenjevanemu delu zemljišča, tako po lokaciji, fizičnih karakteristikah, dostopu in 
komunalni opremljenosti. V danem primeru, sem glede na značilnosti primerljivih 
prodanih zemljišč, izvedel odstotkovne prilagoditve primerljivih prodanih zemljišč 
ocenjevanemu delu zemljišča.  
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1. 
 

PRILAGODITEV 1. PRIMERLJIVIH ZEMLJIŠČ 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVI ZEMLJIŠČI: OCENJEVANO ZEMLJIŠČE: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbni zemljišče 
 

stavbno zemljišče  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: 2100 Kranj 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: 1/6 deleža 908/2 in 1/6 908/4 
 

del 902/13 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: skupaj 318,33 m2 
 

170 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

 
55.707,75 Eur 

  
0 

LOKACIJA: primerljiva  
 

0 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

29.11.2019  + 1 

PRILAGODITEV: 
 

  - 29 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 175,00 Eur/m2  124,25 Eur/m2  
(utež 40 %) 
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2. 
 

PRILAGODITEV 2. PRIMERLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVO ZEMLJIŠČE: OCENJEVANO ZEMLJIŠČE: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

PRIMERLJIVO ZEMLJIŠČE: stavbno zemljišče  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: stavbno zemljišče 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: 2122 Huje 
 

del 902/13 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 93/18 
 

170 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

33 m2 
 

  
0 

LOKACIJA: primerljiva  
 

0 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

18.02.2020  0 

PRILAGODITEV: 
 

  - 30 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 150,00 Eur/m2  105,00 Eur/m2  
(utež 5 %) 
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3. 
 

PRILAGODITEV 3. PRIMERLJIVIH ZEMLJIŠČ 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVA ZEMLJIŠČA: OCENJEVANO ZEMLJIŠČE: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbna zemljišča 
 

stavbno zemljišče  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: 2100 Kranj 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: različni deleži 468/13, 468/15 in 
468/15 

del 902/13 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: skupaj 193,25 m2 
 

170 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

 
30.800,00 Eur 

  
0 

LOKACIJA: primerljiva  
 

0 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

12.03.2019  + 3 

PRILAGODITEV: 
 

  - 27 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 159,38 Eur/m2  116,35 Eur/m2  
(utež 30 %) 
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4. 
 

PRILAGODITEV 4. PRIMERLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVO ZEMLJIŠČE: OCENJEVANO ZEMLJIŠČE: PRILAGODITEV V %: 
 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbno zemljišče 
 

stavbno zemljišče  
 

0 

KATASTRSKA OBČINA: 2123 Čirče 
 

2100 Kranj 
 

0 

ŠTEVILKA PARCELE: 127/4 
 

del 902/13 
 

0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 2.582 m2 
 

170 m2 
 

0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

348.570,00 Eur   
0 

LOKACIJA: slabša  
 

+ 10 

DOSTOP: 
 

primerljiv  0 

FIZIČNE KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive  0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

 
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

   
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu  0 

DATUM POSLA: 
 

10.09.2019  + 1 

PRILAGODITEV: 
 

  - 19 % 

PRODAJNA CENA ZA m2: 135,00 Eur/m2  109,35 Eur/m2  
(utež 20 %) 
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5. 
 

PRILAGODITEV 5. PRIMERLJIVEGA ZEMLJIŠČA 
  

PARAMETER: PRIMERLJIVO 
ZEMLJIŠČE: 

OCENJEVANO 
ZEMLJIŠČE: 

 PRILAGODITEV V 
%: 

 

VRSTA NEPREMIČNINE: 
 

stavbno zemljišče 
 

stavbno zemljišče  
 

 0 

KATASTRSKA OBČINA: 2123 Čirče 
 

2100 Kranj 
 

 0 

ŠTEVILKA PARCELE: 133/4 
 

del 902/13 
 

 0 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 817 m2 
 

170 m2 
 

 0 

SKUPNA POGODBENA 
CENA: 
 

106.000,00 Eur    
0 

LOKACIJA: slabša  
 

 + 10 

DOSTOP: 
 

primerljiv   0 

FIZIČNE 
KAREKTERISTIKE: 
 

primerljive   0 

KOMUNALNA 
OPREMLJENOST: 
 

 
primerljiva 

 
 

  
0 

OMEJITVE IN ZAHTEVE 
OPPN: 
 

    
- 30 

VRSTA POSLA: 
 

prodano na prostem trgu   0 

DATUM POSLA: 
 

06.08.2020   0 

PRILAGODITEV: 
 

   - 20 % 

PRODAJNA CENA ZA 
m2: 

129,74 Eur/m2   103,79 Eur/m2  
(utež 5 %) 

 

 
 

USKLADITEV PRILAGOJENIH OCENJENIH VREDNOSTI Z UTEŽMI 

 
  

OCENJENA VREDNOST: 

 

 
UTEŽ: 

 
DELEŽ: 

 
1. 

 
124,25 Eur/m2 

 

 
40 % 

 
49,70 Eur/m2 

 

 
2. 

 
105,00 Eur/m2 

 

 
  5 % 

 
  5,25 Eur/m2 

 

 
3. 

 
116,35 Eur/m2 

 

 
30 % 

 
34,91 Eur/m2 

 

 
4. 

 
109,35 Eur/m2 

 

 
20 % 

 
21,87 Eur/m2 

 

 
5. 

 
103,79 Eur/m2 

 

 
  5 % 

 
  5,19 Eur/m2 

 

 
USKLAJENA VREDNOST: 

 

 

116,92 Eur/m2 
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Na podlagi prilagojenih cen izbranih primerljivih prodanih zemljišč ocenjevanemu delu 
zemljišča, usklajenih z utežmi, na osnovi dejanskega stanja, uporabnosti, sklepov in 
analiz vrednosti, ocenjujem, da je tržna vrednost ocenjevanega dela zemljišča 116,92 
Eur/m2 površine ocenjevanega dela zemljišča. Ocenjujem, da je ocenjena vrednost 
ocenjevanega dela zemljišča za m2 površine zemljišča najbolj realna ocena tržne 
vrednosti ocenjevanega dela zemljišča za m2 površine zemljišča, glede na to, da so vsa 
izbrana primerljiva prodana zemljišča čim bolj primerljiva z ocenjevanim delom 
zemljišča, tako po lokaciji, fizičnih karakteristikah, dostopu in komunalni opremljenosti. 
 
 
 

8.2.6 OCENJENA TRŽNA VREDNOST OCENJEVANEGA DELA  
         ZEMLJIŠČA NA OSNOVI PRIMERLJIVIH PRODAJ  
 
Ocenjena tržna vrednost dela STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, parcelna številka zemljišča 
902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, v 
Kranju, na Zlatem polju, ob Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z 
identifikacijskim znakom 2100 902/13, znaša, po načinu primerljivih prodaj, na dan 
25.01.2021, zaokroženo: 
 

170 m2 x 116,92 Eur/m2 = 19.900 Eur. 

 
 

 

8.3 OCENA TRŽNE VREDNOSTI NADOMESTILA 
      ZA NAMEN USTANOVITVE STAVBNE PRAVICE 
 
8.3.1 SPLOŠNO 

 
Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujim zemljiščem. 
Imetnik stavbne pravice ima v času trajanja stavbne pravice pravico uporabljati in uživati 
zemljišče. Lastnik zemljišča za dobo trajanja stavbne pravice ne razpolaga z zemljiščem 
in pretežno nima vpliva na gospodarjenje z njim. Odškodnina za stavbno pravico, za 
nedoločen čas, je enaka tržni vrednosti zemljišča. 
 
 

 

8.3.2 OCENA TRŽNE VREDNOSTI NADOMESTILA ZA NAMEN 
         USTANOVITVE STAVBNE PRAVICE ZA NEDOLOČEN ČAS 

 
Odškodnina za stavbno pravico, za nedoločen čas, je enaka tržni vrednosti zemljišča. 
Glede na navedeno ocenjujem, da je tržna vrednost nadomestila za namen 
ustanovitve stavbne pravice, za nedoločen čas, na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, 
parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine 
ocenjevanega dela zemljišča 170 m2, z vsemi pravicami gradnje in uporabe, v Kranju, 
na Zlatem polju, ob Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z 
identifikacijskim znakom 2100 902/13, na dan 26.01.2021: 
 

19.900 Eur. 
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9 KONČNA OCENA TRŽNE VREDNOSTI  
   NADOMESTILA ZA NAMEN 
   USTANOVITVE STAVBNE PRAVICE 
 
Po skrbnem preudarku, upoštevajoč vse preje navedeno, domneve in omejitvene 
pogoje, ocenjujem, da je tržna vrednost nadomestila za namen ustanovitve stavbne 
pravice, za nedoločen čas, na delu STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, parcelna številka 
zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj, površine ocenjevanega dela zemljišča 
170 m2, z vsemi pravicami gradnje in uporabe, v Kranju, na Zlatem polju, ob 
Bleiweisovi cesti, zemljišče je vpisano v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom 
2100 902/13, na dan 26.01.2021: 
 
 
 

19.900 Eur. 
 
                                                                 
 
 
         
                                                                                            ocenjevalec vrednosti: 
                                                                                                                                                   
                                                                                            Miran BULOVEC                                                                                      
                                                                                            cenilec stvarnega premoženja                                                                       
                                                                                            - nepremičnine 
                                                                                            Luznarjeva ulica 24 
                                                                                            4000 KRANJ 
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10 PRILOGI POROČILU  
 
- sestavljeni izpis za zemljišče, parcelna številka zemljišča 902/13, katastrska občina 

2100 Kranj, iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, z dne 23.01.2021,  
- podatki Geodetske uprave Republike Slovenije o zemljišču, parcelna številka 

zemljišča 902/13, katastrska občina 2100 Kranj. 
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Katastrska 
občina 

Številka 
parcele 

Površina parcele 
(m2) 

Urejena 
parcela 

Katastrski dohodek 
(EUR) 

Grafični 
prikaz 

  

 2100 KRANJ  902/13   5.993   NE  0,00 
  

 

Legenda podatkov:      Register nepremičnin       Zemljiški kataster  

Podrobni podatki o parceli  

Katastrska občina 2100 Številka parcele 902/13  

 
 

POVRŠINA PARCELE (M2)    5.993    

 

DEJANSKA RABA  DELEŽ DEJANSKE RABE (%)  

  nedoločena raba  100  

 

NAMENSKA RABA  POVRŠINA NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA (M2)  

  osrednja območja centralnih dejavnosti      6    

  druga območja centralnih dejavnosti      5.987    

 

Podatki o lastnikih in upravljavcih  

PRIIMEK IN IME / NAZIV  NASLOV  
LETO ROJSTVA / MATIČNA 
ŠTEVILKA  

DELEŽ  STATUS  

MESTNA OBČINA KRANJ    
Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj  

5874653    1/1    Lastnik    

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA 
PREŠERNA KRANJ    

Kranj, Kidričeva cesta 49, 
4000 Kranj  

5086035       
Dokončni 
upravljavec    

 

 
 

 
 

Na izbrani parceli ni stavbe 
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Podatki registra prostorskih enot 

Občina Kranj 

Naselje Kranj 

Ulica in hišna številka Naslov ne obstaja 

Poštni okoliš 4000 Kranj 

Krajevna skupnost Zlato polje 

Vaška skupnost Vaška skupnost ne obstaja 

Mestna četrt Četrtna skupnost ne obstaja 

Volišče - državni zbor Zlato Polje II, Oš F.Prešeren,Kidričeva c. 49, KR 

Volišče - lokalno Zlato Polje II, Oš F.Prešeren,Kidričeva c. 49, KR 

Šolski okoliš Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 

Statistična regija Gorenjska 

Upravna enota Kranj 

Območna geodetska uprava Kranj 

2009 MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije - Vse pravice pridržane.  november 2020, verzija 5.0.4 
 
 
 
 
 
 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.8558676505877575

