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Stevilka: 032-16/2019-1-(41/39) 
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Zadeva: Odgovor na 5vetnisko vprasanje 

Zupan 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: lalnislvo .zupana@kranLsi s: www.kranj.si 

Svetnik Evstahij Drmota je na 3. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj, ki je bila dne 13.9.2019 
izpostavil, da ga zanima terjatev do obcine pod zaporedno stevilko 37 z oznako IP95 iz leta 2016 - placilo 
odskodnine v visini 590.000 EUR. 

Odgovor: 

V evidenci odprtih sodnih postopkov je pod zaporedno st. 37 navedena terjatev do Mestne obcine Kranj 
(v nadaljevanju MOK), in sicer na podlagi pravdnega postopka, ki se pred Okroznim sodiscem v Kranju vodi 
pod opr.st. I P 95/2016, toznice Mirjane Grasic Sircelj, Mozjanca 27, 4205 Preddvor zoper MOK, zaradi 
placila odskodnine. 

Mirjana Grasic Sircelj je zoper MOK vlozila tozbo, 5 katero zahteva od MOK placilo odskodnine v visini 
590.000,00 EUR. Toznica je z MOK v letu 2009 sklenila prodajno pogodbo, 5 katero je MOK prodala 
nepremicnine parc. st. 272/2, vrt v izmeri 645 m2, parc. st. 273/3, stavbisce v izmeri 382 m2, parc. st. 
273/1, gospodarsko poslopje v izmeri 71 m2 in dvorisce v izmeri 1.242 m2, vse k. o. Klanec (nekdanja 
gostilna »Blazun«) za znesek 600.000,00 EUR, kljub temu, da je bila ocenjena vrednost nepremicnin 
bistveno visja in sicer 835.174,00 EUR po cenitvi, ki jo je narocila MOK in 1.190.000,00 EUR po cenitvi, ki 
jo je narocila toznica. V navedeni nepremicnini ima sedaj prostore Medgeneracijski center. Po navedbah 
toznice naj bi bila hisa v obcinskih prostorskih aktih zaradi izgradnje vzhodne mestne vpadnice predvidena 
za rusenje, zato jo je bila primorana hiso prodati MOK po navedeni ceni, ceprav bi v primeru, da 
predmetne nepremicnine ne bi bile v varovalnem pasu vzhodne vpadnice, le-te prodala po trzni vrednosti 
v visini najmanj 1.190.000,00 EUR. Toznica zatrjuje, da ji je zato nastala skoda iz naslova izgubljenega 
dobicka v visini 590.000,00 EU R. 

Sodisce prve stopnje je zahtevek toznice, kot neutemeljen, zavrnilo. loper sodbo sodisce I. stopnje je 
toznica vlozila pritozbo, MOK pa odgovor na pritozbo, posledicno postopek se ni pravnomocno zakljucen. 

Pripravila: 
Ana Berglez, I. dip!. prav. 
Podsekreta-ObCinska odvetnica 

Mag. Mateja Koprivec, univ. dip!. prav. 

Cf? "d'V' 



Priloga : 

Poslano: 

sodba Okroznega sodisca v Kranju opr. st. 1 P 95/2016 z dne 11.04.2018 

Mestni svet Mestne obcine Kranj 
Arhiv-tu 
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REPUBUKA SW\ ENHA 
OKROZNO SODISCE V Ki~AN.l 

SODBA 

V IMENU LJUDSTV A 

I p 9S1201~4b 

PREPIS 

fJ lY1ESTf\TA OBCINA 
.KRi\r~J 

PrrjAto 2 1 05 20 18 . . • I ': 

Okromo sodi§~e v Kranjuje po okrofni sodnici mag. Meti Pristavec, 

v pravdnj zadevi toze~e stranke: MIRJANA GRA~IC SIRCELJ, Mozjanca 27, 
Preddvor, ki jo zastopa poobld~enec Aljo§a probni~, odvetnik v, Krsnju, proti tozeni 

stl'anki: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg ]. Kranj, ki jo zastopa zupan 

Bo~tjan Trilar, njega pa po pooblastilu Mateja Koprivec in Ana Brglez, obe univ. dip!. 

pravnici Z opravljenim pravni§kim dl'Zavnim izpitom, 

zaradi pla~ila 590.000,00 EUR s pripadki, 

dne 1 1. aprila 2018 



RAZSODILO: 

I. Zavrne se tozbeni zahtevek, ki se glasi: 

"Tozena stranka je dolzna placati tozeci stranki v roku 15 dni od pravnomocnosti 

sodbe od~kodnino v znesku 590.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi 

od dneva vlozitve tozbe dalje do placila. 

Tozena stranka je dolzna placati tozeci stranki stroske pravdnega postopka v roku 

15 dni od dneva vrocitve sodbe sodisca I. stopnje, od tedaj dalje do placila pa z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi." 

II. Tozeca stranka je dolzna tozeni stranki v roku 15 dni povrniti stroske postopka v 

visini 6.679,44 EUR skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega doe po 

poteku paricijskega roka do placila. 

OBRAZLOZITEV: 

I. Toznica navaja, da sta pravdni stranki dne 29. 5. 2009 sklenili prodajno pogodbo, 

s katero je toznica prodala tozenki nepremicnine - zemljBce pare. St. 272/2, parco 

St. 273/2 in pare. 8t. 273/1, vse k. O. Klaoec. Jz potrdila 0 namenski rabi, ki je 

priloga prodajne pogodbe izhaja, da pare. 8t. 273/1 in parco 5t. 272/2 spadata pod 

obmocje prometne infrastrukture in obmocje za stanovanje, po podrobnejsi 

namenski rabi pod LN vzhodna vpadnica - obmocje, za katerega je kratkorocno 

predvidena izdelava lokacijskega nacrta, parco st. 273/2 k. O. Klanee pa po osnovni 

namenski rabi spada pod obmocje prometne infrastrukture, po podrobnejsi 

namenski rabi pa pod LN vzhodna vpadnica - obmocje, za katerega je kratkorocno 

predvidena izdelava lokacijskega nacrta. Predmetne nepremicnine so od leta 1983 

spadale pod obmocje varovalnega pasu vzhodne vpadnice. Toznica je vse do leta 

2003 v stanovanjsko poslovnem objektu opravtjala svojo gostinsko dejavnost. 

Tam je tudi zivela s svojo druzino. Pri tozenki je veckrat vlagala zahtevke za 

izdajo gradbenega dovoljenja oziroma vloge, na podlagi katerih hi lahko razsirila 

svojo dejavnost in dogradila objekt oziroma vlagala zahtevke, da bi tozenka 

spremenila prostorski plan. Njenih vlog tozenka ni nikoli pisno zavrnila, v vednost 

ji je poslala Ie listine, iz katerih izhaja, da so predmetne nepremicnine v seznamu 

objektov v varovalnem pasu vzhodne vpadnice, na katerem se ne sme nicesar 
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graditi oziroma rekonstruirati, temvec se lahko izvajajo Ie vzdrZevalna dela. Ker 

toznica 26 let ni mogla razsiriti svojc dcjavnosti, je bila prisiljena te nepremicnine 

prodati tozenki. Cenilec, ki je cenitev apravil na zahtevo toznice Anton Bradac, je 

vrednost nepremicnin ocenil na 1.190.00,00 EUR, cenilec, ki je cenitev opravil na 

zahtevo tozenke Roman Logar pa na 835.174,00 EUR. Kupnina je dejansko 

znasala 600.000,00 EUR, na to pa je toznica pristala zato, da se je resila vee 

desetletij trajajoee agonije. VendaI' tozenka nepremienin ni kupila z namenom 

izgradnje vzhodne mestne vpadnice, pac pa je ze ob nakuptt vedela, da 

stanovanjsko poslovnega objekta ne bo rusila, pac pa ga bo obnovila in trtila za 

sebi lasten namen. Z obnovo oziroma rekonstrukcijo je zacela v zacetku leta 2014, 

ko so potekli vsi zakonski roki za izpodbijanje predmetne pogodbe. Ravnanje 

tozenke je protipravno, saj objekta ne bi smela prenavljati niti ne bi smela 

spremeniti njegove namembnosti, saj se prostorski akti niso pray nic spremenili. S 

taksnim ravnanjem je tozenka prevarala toznico, da je sklenila prodajno pogodbo 

za tako ceno, kat jo je delegirala tozenka, pod pretvezo, da bo na tern mestu 

potekala vzhodna mestna vpadnica. Dejansko pa je bila v septembru 2014 odprt 

rnedgeneracijski center Kranj, katerega je tozenka konec junija 2015 dala v 

upravljanje Ljudski univerzi Kranj. Tozenka je s takim ravnanjem toznici 

povzrocila skodo. Zahteva placilo odskodnine za izgubljeni dobicek v viSini 

590.000,00 EUR, kar predstavlja razliko med ocenjeno vrednostjo cenilca Antona 

Bradaca in vrednostjo oziroma kupnino, ki jo je prejela toznica. 

2. Tozenka v odgovoru na tozbo navaja, da drzi, da sta pravdni stranki 29. 5. 2009 

sklenili pogodbo za nakup navedenih nepremicnin. Pray tako je res, da 

nepremicnine po namenski rabi spadajo pod tista obmocja, kot to navaja toznica. 

Vendar pa toznica ni z nicemer izkazala, da bi vlagala zahtevke za izdajo 

gradbenega dovoljenja. Iz dveh dopisov z dne 13. 10. 1994 in z dne 28. 4. 1999, 

poslanih na Mestno obcino Kranj (MOK), celo izhaja, da je toznica sarna 

zahtevala od tozenke uvedbo postopka za odkup vseh poslovnih in stanovanjskih 

objektov ter pripadajocega zemljisca oziroma ponujala navedena zemljisca v 

odkup tozenki. Toznica ni bila primorana pradati nepremicnin tozenki, lahko bi jih 

prodala komurkoli. Pa vendar jih je prostovoljno in brez prisile prodala tozenki po 

ceni 600.000,00 EUR, ceprav je bila seznanjena z visjima cenitvama izvedencev 

Antona Bradaca in Romana Logarja. Tozenka je nepremicnine dejansko kupila 

zaradi izgradnje mestne vpadnice ter posledicno zaradi rusenja objekta. Dejstvo pa 

je, da jo je k prodaji ze petnajst let pred dejanskim nakupom pozivala toznica, do 

nakupa pa je prislo v casu gospodarske rasti, ko je tozenka razpolagala s sredstvi 

in jih imela zagotovljena v proracunu. Tozenka je z obnovo objekta zacela leta 

2014, inspekcijski nadzor pa jc pokazal , da gre za vzdrzevalna dela, za katera ni 

potrebno pridobiti grad ben ega dovoljenja. Se danes navedena zernljisca spadajo v 

enoto urejanja prostora, za katero je predvidena izdelava obcinskega podrobnega 

prostorskega nacrta. Tako so dovoljeni Ie doloceni posegi pod pogojcm, da ne 
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bodo ovirali kasnejsega kompleksnega urejanja obmoeij. Ne drzi torej, da je 

tozenka ravnala v nasprotju z akti, ki jih je sarna kot "zakonodajalec" sprejela na 

lokalnem nivoju. Niti ni res, da je tozenka ob sklepanju prod~ne pogodbe vedela, 

da bo objekt uporabila za drug namen. Od nakupa do potrebe po vzpostavitvi 

medgeneracijskega centra je preteklo vee let, sele v letu 2014 se je iskalo primerno 

lokacijo. Tozenka ni hila s sklenitvijo prodajne pogodbe v nieemer prevarana, zato 

je njen zahtevek po izplaeilu izgubljenega dobicka neutemeljen. Tozenka podaja 

se ugovor zastaranja, saj je skoda nastala s sklenitvijo prodajne pogodbe 29. 5. 

2009, objektivni rok za odskodninske terjatve pa znasa pet let. 

3. Tofnica v prvi pripravljalni vlogi navaja, da je tozenki veckrat predlagala 

spremembo obstojecih planskih dokumentov oziroma ukinitev rezervata za 

vzhodno mestno vpadnico ter ji v nasprotnem primeru ponudila objekte in 

zemljisca v odkup. Ni pa res, da bi toznica lahko te nepremicnine prodala 

komurkoli in daje nihee ni silil k prodaji. Povsem jasno je, da na prostem trgu teh 

nepremicnin ne bi bilo mogoce prodati, ob ze navedenih omejitvah prostorskih 

aktov oziroma zaradi njihovega predvidenega rusenja. Kupnino pod ocenjeno 

vrednostjo cenilca je sprejela Ie zato, da se koneno TeSi vee desetletij trajajoca 

agonija. Toznici ob prodaji nihce ni povedal, da bo tozenka kupljene nepremicnine 

rekonstruirala, spremenila njihovo namembnost in v njih opravljala pridobitno in 

nepridobitno dejavnost. V kolikor hi bila toznica stem seznanjena, teh 

nepremicnin ne bi prodala oziroma jih ne bi prodala po taki ceni. Toznica je tudi 

prepricana, da hi hilo potrebno za sprememho namembnosti pridobiti gradbeno 

dovoljenje, tega pa tozenka ni mogla pridohiti, ker gre za rezervat ceste vzhodne 

vpadnice. Vztraja, da ji je tozenka zamolcala dejstva, zaradi cesar je bila tozenka 

prevarana in oskodovana. Na prostem trgu bi nepremicnine lahko prodala za 

1.190.000,00 EUR, v kolikor nepremicnina ne hi bila v varovalnem pasu vzhodne 

vpadnice in objekt predviden za rusenje. Ugovor zastaranja ni utemeljen, saj je 

toznica za nastalo skodo in storilea izvedela sele v letu 2014, ko je tozenka zacela 

z gradbenimi deli na objektu oziroma ko je v septembru 2014 v teh objektih odprla 

Medgeneracijski center Kranj. 

4. Tozenka v prvi pripravljalni vlogi navaja, da ne drzi, da je tozenka v letu 2014 

izvedla spremembo namembnosti ohjekta. Iz skJepa Inspektorata za okolje in 

prostor z dne 11. 5. 20 I 5 je razvidno, da je tozenka na objektu opravila Ie 

vzdrzevalna dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja tel' da 

sprememba iz gostinske dejavnosti v medgeneradjski center ne predstavlja 

spremembe namembnosti. Toznica ni bila prisiljena prodati nepremicnin, pogodbo 

je sklenila prostovoljno. Pray tako ji tozenka ni zamolcala dejstev, toznica je bila 

seznanjena z vsemi relevantnimi dejstvi, na podlagi katerih se je prostovoljno 

odlocila za prodajo nepremicnin. V zvezi z ugovorom zastaranja navaja, da ne 

drzi, daje toznica za skodo izvedela sele leta 2014. Toznicaje se pred sklenitvijo 

pogodhe vedela, v katerem obmocju lezi nepremicnina in kaksna je njihova 
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vrednost ter tudi, da moznosti prodaje nepremicnin na prostem trgu ni. Taka 

nikakor ni res, da je za domnevno skodo, ki se kaze v izgubljenem dobieku, 

izvedela sele v letu 2016. Toznica ni izkazala predpostavk odskodninske 

odgovornosti, saj ni utrpela nobene skode. 

5. Na prvem naroku za glavno obravnavo dne 22. II. 2017 je toznica se dodatno 

navajala, da je slo v konkretni zadevi za rekonstrukcijo in obnovo objekta. Uredba 

o razvrscanju objektov glede na zahtevnost gradnje doloea, kaj pomeni 

vzddevanje objektov, to so tista dela, ki se izvajajo brez posega v konstrukcijo 

objekta. Ze v projektni dokumentacij i druzbe AB Nadizar pa je navedeno, da gre 

za rekonstrukcijo objekta na lokaciji Cesta ta1cev 7 v Kranju. Zakon 0 graditvi 

objektov v 3. elenu doloea, da se gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in 

odstranitev objekta lahko zaene na podJagi pravnomoenega gradbenega 

dovoljenja. V danern primeru gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Iz cenitev 

izhaja, da je 47 % objeta predstavljalo stanovanjske povrsine, ki so bile 

spremenjene v poslovne prostore. V se predpostavke odskodninske odgovornosti 

so izkazane. Nedopustno ravnanje tozenke predstavlja dejstvo, da jc nepremicnine 

kupila zaradi izgradnje vzhodne mestne vpadnice in posledieno zaradi rusenja 

objektov, Ie te pa je kasneje reko'nstruirala brez gradbenega dovoUenja v zelo 

spornem postopku in v njih danes opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost. 

Skodo je toznica utrpela, ker je nepremicnino prodala po bistveno nizji ceni od 

trzne. Podani sta tudi vzrocna zveza med nastalo skodo in ravnanjem tozenke ter 

odguvornost tozenke. V roku, ki ga je strankam na prvem naroku za glavno 

obravnavo dalo sodisce, je toznica v pripravljalni vlogi z dne I. 12. 2017 navedla 

se, da sklep lnspektorata za okolje in prostor ne more san irati tega, da objekt nima 

pravnomocnega gradbenega dovoljenja ter da obratuje brez uporabnega 

dovoljenja. Jasno je, da je slo v konkretnem primeru za konstrukcijske posege v 

objekt. Po leg tega je slo tudi za spremembo namembnosti, saj je bil pretezen 

namen uporabe spremenjen iz stanovanjske, gostinske in nastanitvene 

namembnosti v Medgeneracijski center in poslovne prostore. 

6. Tozenkaje pravocasno podala se vlogi z dne 15. 12.2017 in z dne 18. 12.2017, v 

katerih navaja, da se namembnost lahko spreminja brez gradbenega dovoljenja, 

kot to dolocata 4. elen Zakona 0 graditvi objektov in Enotna kvalifikacija vrst 

objektov. V zvezi z uporabo besede rekonstrukcijaje potrebno ugotoviti, ali gre za 

vzdrZevalna dela, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, ali pa za 

rekonstrukcijo, ki kaj takega zahteva. Toznica ni z nicemer izkazala, da bi sarna 

zelela izvesti kakrsnakoli vzdrZevalna dela na objektu, za kaj takega oi podala 

nobeoe vloge. Uporabno dovoljenje je imela ze toznica, glede na dela, ki jih je na 

objektu izvedla tozenka, pa novega uporabnega dovoljenja ni bilo potrebno 

pridobivati. Dodaja, da je bil nakup nepremienine izveden izkljueno z namenom 

pridobiti v last parcele, po katerih bo izvedena vpadnica v mesto, kar je potrdil 

tudi takratni zupan MOK Damijan Perne. Ideja 0 Medgeneracijskem centru se je 
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p~javila sele leta 2013, ko je kranjski dobrotnik Vincenc Draksler tozenki ponudil 

denarna sredstva za ustanovitev centra, kjer bi lahko pomagal otrokorn. Nad 

spornim objektom je bi1 izjemno Ilavdusen, kljub temu, da mu je bilo pojasnjeno, 

da jc namenjen za rusenje. Soglasal je, da se objekt uporabi, cetudi Ie zacasno do 

izgradnje vpadnice. Tozenka dodaja, da se vedno niso podane predpostavke za 

obstoj odskodninske odgovomosti. 

7. SodiSce je v dokazne namene vpogledalo in prebralo vse v spisu zbrane listinske 

dokaze, in sicer prodajno pogodbo z dne 29.5.2009 s prilogami (A2), dopis MOK 

z dne 9.8.2004 (A3), lokacijsko informacijo z dne 19.2.2008 (A4), dopis toznice 

z dne 13. 10. 1994 (AS), predlog za ukinitev rezervata za vzhodno mestno 

vpadnico z dne 28. 4. 1999 (A6), poroCilo 0 ocenitvi vrednosti nepremicnine 

Antona Bradaca z dne 31. 8. 200S (A 7), porocilo 0 cenitvi Romana Logarja z dne 

17. 10.2008 (AS), dopis odvetnika Bogdana Mahneta na MOK z dne 12.6.2015 

(A9), odgovor MOK z dne 1. 7. 20 IS (A 10), dopolnitev letnega naerta 

pridobivanja nepremicnega premozenja MOK za leta 2009 z dne 19. 5. 2009 

(AI3), naert parcele (AI4), dopis Silva Sirclja iz avgusta 1990, skupaj s kopijarni 

potrdil 0 oddaji posiljk (AI5) dopis toznice na MOK z dne 14.6. 2007 (A16), 

naslovno stran s kljucnimi podatki 0 nacrtu (A 17), clanek Dnevnika z doe 5. 1. 

2013 (AI8), z dlle I. 2. 2013 (AI9), clanki Dnt:voika (A20, A2l in A22), elaoek 

Dela (A23), izpis spletne strani za Kavamo Piskotek Kranj (A24), izpis iz 

poslovnega registra Slovenije na dan 22. 11. 2017 za kavarno Katarina lenko 

(A25), izpis e-prostor (A26 do A29), graficni izsek spomih nepremicnin (B3 in 

B4), sklep MOP z dne 11. 5. 2015 (B5), dopis Inspekcijske pisame Kranj na MOK 

z doe 29.8.2014, skupaj z zapisnikom z dne 28.8.2014 in zapisnikom z dne 27. 

5. 2014 (BS), izjavo Damijana Perneta, v casu sklenitve prodajne pogodbe zupana 

MOK (B9), zaslisalo je toznico in price Silva Sircljll, Oanijelo ~agar, Zorana 

Stevanovica, Antona Bradaca, Aida Sladojevica, Braneta Simenca, Staneta 

Strausa, Igorja Velova, Nado Bogataj Krzan in Tanjo Hrovat. Tozenka je 

predlagala tudi vpogled v spis Ministrstva za okolje in prostor, Inspektorat za 

okolje in prostor, Obmocna enota Kranj, st. 06122-2553/2014, vendar je ta 

dokazni predlog v nadaljevanju po stopka umaknila. Pray tako je umaknila dokazni 

predlog po zaslisanju price Darnjane Creek. Sodisee ni postavilo izvedenca 

grad bene stroke, kot je to predlagala toznica ze v tozbi. Na poziv sodisca na 

naroku dne 17. I. 20 IS je svoj predlog utemeljila stem, da naj bi izvedenec 

gradbene stroke pojasnil, kaksna dela so se na predmetnih objektih izvajala, torej 

ali je slo za izvedbo vzdrzevalnih del ali pa je 510 za rekoostrukcijo in 

konstrukcijski poseg v objekt tel' spremembo namembnosti brez gradbenega 

dovoljenja. Sodisce ugotavlja, da so 0 tern tekli upravni postopki, v katerih se je 

ugotavljalo, ali bi moral a tozenka za opravljena dela pridobiti gradbeno 

dovoljenje, ti postopki so zakljuceni. Morebitne nepravilnosti upravne odlocbe 

oziroma nepravi Inosti postopka, v katerem je bila izdana, je mogoce uveljavljati Ie 
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z ustreznimi rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi, ki jih ta postopek predvideva. 

Ce upravna odlocba v takem postopku ni odpravljena, spremenjena ali 

razveljavljena, je pravdno sodisce na taksno pravnomocno odlocbo vezano in ne 

more preizkusat ne njene pl'avilnosti ne pravilnosti postopka, v katerem je bila 

izdana (13. clen Zakona 0 pravdnem postopku '). V konkretnem primeru je bilo 

tekom inspekcijskega postopka ugotovljeno, da je 510 v primei'll posegov v objekt 

na naslovu Cesta talcev 7, Kranj, za opravo vzdrzevalnih del, za katera gradbeno 

dovoljenje ni potrebno. Potrebe po postavitvi izvedenca gradbene stroke tako v 

tem postopku ni bilo, tudi toznica je na prvem naroku za glavno obravnavo 

navedla, da vprasanja upravnega in inspekcijskega nadzora niso predmet razsoje v 

predmetni zadevi. 

8. Med pravdnima strankama ni sporno, da sta toznica kot prodajalka in tozenka kot 

kupec dne 29.5.2009 sklenili prodajno pogodbo za zemljisca pare. st. 272/2 (vrt v 

iZlneri 645 m2), parc. 5t. 273/2 (stavbisce v izmeri 382 m2) in parc. st. 27311 

(gospodarsko poslopje v izmeri 71 m2 in dvorisce v izmeri 1.242 m2), vse k. O. 

Klanec. V 4. clenu pogodbe sta stranki doloeili pogodbeno ceno v visini 

600.000,00 EUR, ki se jo je kupec zavezal placati v stirih zaporednih obrokih, 

vsakega v vi§ini 150.000,00 EUR, pri cemer zadnji obrok zapade v placilo 30. 6. 

2012 (priloga A2). Iz potrdila 0 namenski rabi zemljisca izhaja, da parco st. 273/1 

in parc. st. 272/2 po osnovni namenski rabi spadata pod obmocje prometne 

infrastrukture in obmocje za stanovanje, po podrobnejsi namenski rabi pa pod LN 

vzhodna vpadnica - obmocje, za katerega je kratkorocno predvidena izdelava 

lokacijskega nacrta. Parc. st. 273/2 k. O. Klanec po osnovni namenski rabi spada 

pod obmocje prometne infrastrukture, po podrobnejsi namenski rabi pa pod LN 

vzhodna vpadnica - obmocje, za katerega je kratkorocno predvidena izdelava 

lokacijskega nacrta (vse Jistine tudi v prilogi A2, skice pa v prilogah B3 in B4). 

Med pravdnima strankama ni spomo, da od septembra 2014 v tern objektu deluje 

Medgeneracijski center Kranj. 

Med njima pa je sporno, ali je tozenka prevarala toznico, tako da je sklenila 

prodajno pogodbo, ceprav je ze ob sklenitvi vedela, da kupljenega objekta ne bo 

rusila zaradi izgradnje vzhodne mestne vpadnice, pac pa bo objekt popolnoma 

prenovila in trzila v sebi lasten namen. Toznica navaja, da v kolikor bi vedela, da 

bo mogoce objekt prenoviti, ga ne bi prodala ali pa ga ne bi prodala po taki ceni. 

Zaradi sklenitve pogodbe ji je nastala skoda v visini razlike med prejeto kupnino 

in ocenjeno vrednostjo nepremicnine cenilca Antona Bradaca. Med ravnanjem 

tozenke in nastalo skodo je pod ana tudi vzrocna zveza. Tozenka se brani in trdi, da 

bi toznica prodajno pogodbo lahko sklenila s komerkoli, pa vendar je 

nepremicnine v odkup ponujala tozenki. Po petnajstih letih pozivov je tozenka 

nepremicnine odkupila v caSll gospodarske rasti, za izgradnjo predvidene vpadnice 
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pa sredstva v proracunu tudi takrat se niso bila zagotovljena. Prornetni koridorji se 

v prostorskih aktih planirajo dolgorocno, kar ne porneni takojsnje realizaeije 

projekta. Tozenka navaja, da toznice ni v nicerner prevarala, ni ji zarnolcala 

dejstev, k prodaji je ni silila. Predpostavke odskodninske odgovornosti tako niso 

podane. 

9. Uvodoma je sodisce presojalo, ali je utemeljen ugovor zastaranja, ki ga je podala 

tozenka. Navaja, daje bila pogodba sklenjena 29.5 . 2009. Obligaeijski zakonik 2 v 

352. clenu doloca, da odskodninska terjatev za povzroceno skodo zastara v treh 

letih, odkar je oskodovanec zvedel za skodo in za tistega ki jo je povzrocil. V 

vsakern prirneru pa zastara v petih letih, odkar je skoda nastala. Tozniea navaja, da 

ne osporava pogodbe, skoda ji je nastala, ko je izvedela, da se na objektu 

opravljajo gradbena dela in ji je postalo jasno, za kaksen namen je bila njena 

nepremicnina dejansko kupljena. Tako je za nastalo skodo in storilca zvedela sele 

v letu 2014, ko je tozenka zacela z gradbenimi deli na objektu oziroma ko je v 

septernbru 2014 v teh objektih odprla medgeneracijski center. Res je toznica za 

skodo izvedela sele takrat, ko je tozenka na objektu zacela z deli, to pa je bilo v 

letu 2014, toiba pa je bila vlozena 26 . 2. 2016, torej pravocasno. Vendar je bilo 

tozbeni zahtevek potrebno v celoti zavrniti iz drugih razlogov. 

10. Sodisce ugotavlja, da sta pravdni stranki v tern postopku oziroma pogodbeni 

stranki v obligacijskem razrnerju dogovorili predmet pogodbe in pogodbeno eeno 

ter sklenili prodajno pogodbo. Pogodbeni stranki s pogodbo sami oblikujeta 

medsebojno obligacijsko razmerje tako, da dolocita konkretna pravna pravila, ki ju 

medsebojno zavezujejo v tern pogodbenem razrnerju. Za njeno veljavno sklenitev 

je potrebna soglasna izjava volje pogodbenih strank. Cetudi toznica trdi, da je bila 

prevarana in da ji je tozenka zamolcala dejstva (9. clen OZ), pa je pravica 

zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe prenehala v treh letih, odkar je bila 

pogodba sklenjena (99. clen OZ). Pogodba ni bila razveljavljena, torej je bila 

veljavno sklenjena, kar je povedala tudi toiniea - da ne osporava pogodbe. 

Toznica trdi, da je zaradi sklenjene pogodbe utrpela skodo, za nastanek katere je 

odgovorna tozenka. Za obstoj odskodninske odgovomosti rnorajo biti podane 

splosne predpostavke, ki so protipravnost, ki se oznacuje tudi s pojrnom skodljivo 

dejstvo, vzrocna zveza med protipravnos~o, ki izvira iz sfere odgovorne osebe, in 

negativno posledico oziroma skodo, ki nastane v sferi oskodovane osebe in skoda, 

ki jo povzroci protipravno ravnanje. Podane rnorajo biti vse predpostavke, da 

obstaja odskodninska odgovornost in hkrati stern obveznost odgovome osebe 

povrniti skodo oskodovancu. Za enD od predpostavk, tor~j za skodo, toznica 

navaja, da ji je zaradi sklenjene pogodbe nastala skoda v obliki izgubljenega 

dobicka. Skoda je vsak negativen poseg v pravno sfero drugega, pravno priznana 

skoda pa je sarno tista skoda, za katero pravo kot sankcijo doloca odskodninsko 
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odgovornost. Oblike pravno priznanih skod so navedene v 132. clenu OZ, ki 

doloca, da je skoda zmanjsanje premozenja (navadna skoda), prepreCitev 

povecanja premozenja (izgubljeni dobicek), pa tudi povzroeitev telesnih ali 

dusevnih bolecin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe 

(nepremozenjska skoda). Toznica v tozbi navaja, da ji je skoda nastala v obliki 

izgubljenega dobicka v viSini 590.000,00 BUR, kar predstavlja razliko med 

ocenjeno vrednostjo neprcmicnine sodnega cenilca Antona Bradaca v visini 

1.190.000,00 BUR in pogodbeno cello v visini 600.000,00 EUR. Izgubljeni 

dobieek je prepreeitev poveeanja oskodovancevega premozenja. Tretji odstavek 

168. elena OZ dolo<:a, da se pri oceni izgubljenega dobieka uposteva dobicek, ki bi 

ga bilo mogoee utemeljeno pricakovati glede na normalen tek stvari ali glede na 

posebne okolis(;ine, ki pa ga zaradi oskodovalcevega dejanja ali opustitve ni bilo 

mogoce doseci. Visina izgubljenega dobicka je enaka obsegu, za katerega bi se 

oskodovancevo prcmozenje poveealo, ce ne bi bilo skodnega dogodka. Toznica 

torej trdi, da bi nepremicnine lahko na trgu prodala za 1.190.000,00 EUR, to njeno 

dejanje pa je preprecila sklenitev prodajne pogodbe s tozenko. 

II. Toznica je povedala, da je gostinsko dejavnost v Gostilni Blazun opravljal njen 

oce od konca leta 1969 pa do smrti leta 1983, potem pa je dejavnost zacela 

opravljati sarna, vse do leta 2003, ko se ji je ponudila priloznost nakupa 

poslovncga prostora v poslovnem objektu, ki ga je gradila zbornica. Kmalu po 

smrti oceta so se pojavile ideje 0 siritvi dejavnosti, kar je potrdil tudi moz toznice 

Silvo Sircelj. Vendar je bila njihova gostilna trideset let pod rezervatom zaradi 

vzhodne vpadnice in graditve mostu. Yes cas so prosili obcino, naj njihove objekte 

izvzame iz projekta za izgradnjo vzhodne vpadnice oziroma feleH so pridobiti 

informacijo 0 tern, ali se bo zgradil most cez Kokro. Navedeni obcinski plani so 

toznici predstavljali oviro, da bi se gostilna lahko sirila in da bi izdelali tujskc 

sobe, pray tako so zeleli narediti stanovanja za sinova. lz Iistinske dokumentacije v 

spisu izhaja, da je moz tofnice Silvo Sircelj na naslov tozenke ze v avgustu 1990 

poslal dopis in spraseval 0 named gradnje mostu cez Kokro in jih seznanil z 

zamislijo 0 razsiritvi dejavnosti (priloga A 15). Nato je dne 13. 10. 1994 na Obcino 

Kranj posredoval prosnjo, da se opravi sprememba obstojecih planskih 

dokumentov, s katerimi nameravajo zgraditi nov most cez Kokro. V kolikor se bo 

izgradnja mostu realizirala ali pa ta potreba ostane kot Odplto vprasanje v planskih 

dokumentih, pa zahteva, da takoj uvede postopek za odkup vseh poslovnih in 

stanovanjskih objektov ter pripadajocega zemljisca po trZnih cenah (priloga AS). 

Y dopisu z dne 28. 4. 1999 toznica poziva tozenko, da se njena zemljisca 

izvzamejo iz projekta rezervata gradnje predvidene mestne vpadnice, v kolikor 

rezervat obstoji, pa ponuja te objekte in zemljisca v odkup (priloga A6). V dopisu 

z dne 14. 6. 2007 toznica navaja, da je tozenki od leta 1983 predlagala dye 

moznosti, in sicer odkup kompletne lastnine in selitev na drugo lokacijo ali pa 

spremembo prostorskega plana (priloga A 16). TOZnica je torej z navedenimi 
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listinami izkazala, da je na naslov tozenke posiljala dopise oziroma pozive, s 

katerimi je predlagala bodisi izvzem spornih zemljisc iz obstojeCih prostorskih 

planov z narnenorn odstranitve blokade za sirjenje dejavnosti, bodisi odkup 

neprernicnin s strani tofenke. To je potrdila tudi s svojo izpovedbo, ko je rekla, da 

je sla vsako leto ali vsaki dye leti na upravno enoto vprasat, ali so kaksne 

sprernembe s prostorskimi akti in vedno je bil odgovor, da ne. Silvo Sircelj je 

izpovedoval 0 plombi nad posestvom, zaradi katere se glede na poizvedovanja na 

obcini ni dalo nic graditi, sarno obnavljati. Ni pa tozenka izkazala, da bi kadarkoli 

na pristojne organe vlozila zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. V tozbi 

namrec trdi, da je pri tozenki veckl'at vlagala zahtevke za izdajo grad ben ega 

dovoljenja ozirorna vloge, na podlagi katerih bi lahko razsirila svojo dejavnost in 

dogradila objekt. Dodaja, da tozenka nj nikdar pisno zavrnila njenih vlog, v 

vednost so ji poslali Ie lokacijsko informacijo. Vlog za izdajo gradbenega 

dovoljenja toznica v spis ni predlozila, povedalaje celo, da za gradbeno dovoljenje 

vloge niso podali. Reklaje, dajije bilo na podlagi pogledov na sestankih z zupani 

jasno, da se na tern obmocju ne sme poceti nie. Toznicaje dodala, daje vloge pisal 

njen mof Silvo Sircelj, ki je povedal, da je na pristojne organe posiljal razne 

dopise, z zeno sta se hodila tudi ustno zanimati, zahtevka za izdajo gradbenega 

dovoljenja pa ni vlofil. Tako se izkaze, da niti toznica niti njen moz nista vlozila 

nobenega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja z namenom sirjenja svoje 

dejavnosti, ki bi jima bi! zavmjen. Pray tako toznica ni izkazala, da bi sarna zelela 

izvesti kakrsnakoli vzdrZevalna dela na objektu, za kaj takega ni podala nobene 

vloge. Na organe tozenke je vlagala Ie pobude za sprernembo prostorskih planov, 

v nasprotnem primeru je ponujala nepremicnine v odkup tozenki. Tudi Silvo 

Sircelj je povedal, da sta posiljala razne dopise, zanirnala sta se tudi neposredno 

ustno, saj sta zelela, da se jima omogoci sirjenje, v nasprotnern primeru pa naj 

zadevo odkupijo. Kef vloga za izdajo gradbenega dovoljenja ni bila nikoli 

vlozena, jima tudi oi mogla biti zavrnjena. Ni pa spomo, da bi tudi toznica3 lahko 

v objektu opravljala vzdrZevalna dela, vendar tega interesa oi izrazila. Se je pa te 

moznosti zavedala, saj je njen moz Silvo Sircelj povedal, da jim je bil zmeraj 

poslan en dopis, da na tern delu ni mogoee nie graditi, sarno obnavljati. 

12. Kot sta povedala tako toznica kot njen moz, sta bila v pogostih stikih s tozenko in 

se zanimala 0 morebitni spremembi prostorskega plana, v katerem je objekt zaradi 

bodoce izgradnje mestne vpadnice predviden za rusenje. Kot je povedal Silvo 

Sircelj, se na objektu ni dalo dograjevati ali posodabljati, pac pa sarno obnavljati. 

Zelela sta bodisi izvzem teh nepremicnin iz prostorskega plana bodisi odkup 

nepremicoine s strani tozenke. Te pobude sta zaeela dajati ze 15 let pred dejansko 

sklenitvijo prodajne pogodbe. Iz dopisa iz leta 1994 izhaja, da je toznica oziroma 

njen moz ponujal nepremicnine v odkup tozenki (priloga AS), kar je potrdil v svoji 

izpovedi Silvo Sircelj. Ponudbo za odkup so dali sarno tozenki, ne pa tudi na trg. 

3 Taka katje kasneje cez nckaj let ta starila toZellka. 
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Po njegovern je bilo taka zato, ker je imela tozenka predkupno pravico, enako je 

paved ala tudi Danijela Zagar. Pa tudi ni bilo zagotovljenih proracunskih sredstev v 

proracunu Obcine Kranj, je dodal InOZ toznice Silva Sircelj. Taka ne drzi, da bi 

toznico iz njenih neprernicnin spravila tozenka z zvijaca, kot je toznica to 

predstavila v letu 2016 takratnemu mestnemu svetniku Zoranu Stevanovicu, ki je 

mestni svetnik od leta 2014. ZasJiSan kot pricaje namrec povedal, da na sestankih 

v zvezi s prodajo teh nepremicnin ni bi I in okoliscine pozna Ie toliko, kot mu j ih je 

predstavila toznica. Izkaze pa se, da ni bilo na strani tozenke pray nobenega 

zvijacnega ravnanja, toznicaje sam a nepremicnino ponujala v odkup tozenki. 

13. Toznica niti ne trdi, da je nepremicnine prodajala na trgu, izkazala je Ie, da j ih je 

15 let v odkup ponujala tozenki. Ales Sladojevic, ki je bi! direktor obcinske uprave 

MOK v obdobju ad 1.4.2007 do l. 7. 2010, je povedal, daje v zvezi z nakupom 

teh nepremicnin nadaljeval neke pogovore, ki so se zaceli, se preden je on prisel 

na polozaj . Potrdil je izpoved Silva Sirclja, ki je povedal, da do odkupa prej ni 

prislo, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstva v proracunu. Obcina ni nikoli imela 

zadostnih sredstev v proracunu, da bi sla ponujati, po drugi strani pa je morala biti 

tudi volja prodajalcev. V konkretnem primeru je do sklenitve prodajne pogodbe 

prislo bolj na zeljo prodajalke, je pojasnil Sladojevic. Slo je za korektno gesto 

tozenke, saj se nepremicnine nahajajo v pasu, kjer bo morala tozenka enkrat v 

bodocnosti zgraditi cesto. Interesa obcine ni bilo, saj je bila kupnina 600.000,00 

EUR, na zalogo pa ob aktualnih tekocih proracunskih potrebah tudi niso kupovali. 

Da je bila sklenitev prodajne pogodbe bolj v interesu toinice in da je bila tozenka 

do nakupa precej zadriana, je potrdil tudi takratni pod zupan MOK Stane Straus, ki 

je to funkcijo opravljal od leta 2007 (ali 2008) pa do leta 2010. S toznico se je 

enkrat ali dvakrat nakljucno srecal in mu je povedala, da se njena parcela prodaja 

in ali bi jo obcina kupita. 0 tem so se na MOK pogovarjali na kolegiju zupana, 

kaksnega velikega navdusenja na zacetku ni bilo. Gre namrec za dolgorocne 

investicije in kupljena parcel a bo lahko pray prisla cez deset, dvajset ali trideset 

let, lahko pa tudi nikoli, ce se koridor ukine. Nato so se po razmisleku odloCili za 

nakup, saj ce se bo v prihodnosti kdaj delala tam mestna vpadnica, bo obcina ze 

razpolagala stem zemljiscem in takrat ne bo tdav. Takratni pod zupan Stane 

Straus (zadolzen za gospodarske zadeve) je dodal, da v kolikor bi bila ta 

nepremicnina zraven koridorja, se 0 nakupu ne bi pogovarjali. Takratni pod zupan 

Igor Velov (zadolzen za druzbene dejavnosti) je pray tako povedal, da je bila 

sklenitev prodajne pogodbe bolj v interesu toznice kot prodajalke, tozenki se z 

nakupom ni mudilo. Kupovali so Ie zato, ker se nepremicnina nahaja v rezervatu, 

sicer ne bi imeli interesa. Pojasnil je, da do nakupa kljub pobudam toznice ni 

prislo ze prej iz najmanj tl'eh razlogov - prvi je lastnistvo trase, drugi je v zvezi s 
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soglasj i z umestitvijo v prostor in tretji najpomembnejsi, ker ni bilo zagotovljenih 

sredstev. Skladne so torej izpovedi vseh zaslisanih, da je do sklenitve prodajne 

pogodbe s tozenko prislo na pobudo toznice, sklenjena pa je bila v casu, ko je 

imela tozenka zagotovljenih dovolj pmracunskih sredstev za placilo kupnine. 

14. Daje imela tozenka interes za nakup nepremicnin zato, ker se nahajajo v koridolju 

prcdvidene mestne vpadnice, so pojasnila oba takratna podzupana MOK Stane 

Straus in Igor Velov, takratni direktor obcinske uprave MOK Ales Sladojevic in 

tudi takratni zupan MOK Damijan Perne. Iz izjave Damijana Perneta izhaja, da je 

bil edini namen nakupa spornih nepremicnin zgolj pridobitev zemljisca za gradnjo 

vzhodne vpadnice v skladu s prostorskim izvedbenim nacl10m (priloga A9). Ales 

SJadojevic je pray tako povedal, da ob nakupu z nepremicnino niso imeli nobenih 

namenov. Kupili so jo zato, ker se nahaja v obmocju, kjer je obcina zaradi bodoce 

gradnje cest postavila neke omejitve. Nepremicninaje bila nato prazna, lahko daje 

bilo notri kaksno skladisce ali so bila kaksna drustva, preko razvojnih prograrnov 

obcine pa vsebine v tern objektu niso bile predvidene. Tudi Brane Simene, ki je bil 

v letu 2013 nacelnik projektne pisarne, je povedal, da so bila financna sredstva za 

projekt obnove nekdanje 81azunove gostilne rezervirana v proracunu za leta 2014. 

Sam pri razgovorih 0 obnovi objekta ni sodeloval, projektna skupina je dobila 

same realizaeijo. Stane Straus je dodal, da so sc;! za nakup odlocili zato, da ce se bo 

v prihodnosti kdaj delala tam mestna vpadnica, bo obcina ze razpolagala stem 

zemljiscem in takrat ne bo teZav. Kot podzupan je takrat pokrival gospodarske 

dejavnosti, kamor spada tudi prostorski razvoj - ceste, vpadnice, infrastruktura 

obcine. To je bila ena izmed vpadnic in v kolikor bi se v prihodnosti vpadnica kdaj 

delala, bi bilo smiselno, da je abc ina lastnica te parcele. Da bi se na kolegijih 

zupana takrat pogovarjaJi 0 medgeneraeijskem eentru na tej lokaciji, se Stane 

Straus ni spornnil. Jasno je. da dokler tam ne bo vpadnice, mora 7.gradba necemu 

sluziti, zato so se kasneje pojavile ideje 0 vl1eu ali cemerkoli. Logicno je, da ce se 

neka neprcmicnina kupi, ji je potrebno nameniti neko rabo, da ne propada. Sam se 

stem ni ukvarjal, pac pa se je stern ukvarjal sektor za druzbene dejavnosti. Tudi 

Igor Velov, ki je funkcijo podzupana opravljal med letom 2006 in 2010, je 

povedal en aka, in sicer, da ker je nepremicnina lezala na obmocju, predvidenem 

za prometno infrastrukturo, se jim je nakup zdel smiseln. V tistem casu so 

smatrali, da bo skozi tisti koridor potekala obvoznica in da bodo objekt porusili. 0 

medgeneracijskem centru v casu njegovega mandata ni bilo govora. Nada Bogataj 

KrZan, ki je bila v letu 2009 zaposlena v kabinetu zupana, je povedala, da objekt 

zagotovo ni bil kupljen z namenom obnovitve in vzpostavitve medgeneracijskega 

centra. Do te odlocitve je na strani tozenke prislo kasneje. Nada Bogataj KrZan je 

bila v Ictu 2011 nacelnica urada za druzbene dejavnosti in je vodila Fundaeijo 

Vincenca Drakslerja. V Ietu 2011 so sli pogledat vse objekte v lasti MOK z 

gospodom Vincencem Drakslerjem, saj se je odlocil, da bo svoja sredstva narnenil 

za nek socialni program. Tozenka v pisnih vlogah navaja, da je Vincenc Draksler 
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izjemno navezan na mesto Kranj, ze prej je veckrat daroval sredstva. Sam se je 

zeJeJ odlociti, kje bo center deloval. Najbolj so ga nagovatjali, da sredstva vlozi v 

star~ ekonomsko solo, vendar mu je bil najbolj vsec objekt, kjer je bila vcasih 

Blazullova gostilna. Nada Bogataj Krzan mu je takoj povedala, daje na tern mestu 

predvidena obvoznica in da se bo objekt enkrat moral rusiti, ne pa pray kmalu. 

Vincenc Draksler je dejal, da v kolikor bo do tega prislo cez 20 let, njega ne bo 

vee. Vseeno so iskali se druge lokacije, ki jih niso dobili, Vincenc Draksler pa je 

rekel, da v kolikor se ne bodo hitro obrnili, tega denarja ne boo V zvezi s c\ankom, 

objavljenim v casopisu Dnevnik z dne 5. 1. 2013 (priloga AI8), ki ga je v spis 

vlozila toznica, je prica Nada 80gataj Krzan povedala, daje Vincenca Drakslerja v 

casu med bozicem in novirn letom po telefonu poklical novinar, ki je sele ob 

koncu pogovora povedal, da je novinar. Takrat je bil g. Draksler v slabem 

zdravstvenern stanju, ravno je prisel iz bolnice. Ko je prebral clanek, je Nadi 

Bogataj Krzan povedal, da ne drzi tisto, kar je napisano. Odlocili so se, da bode 

sredstva vlozili v medgeneracijski center, saj se je pripravljal nov program s 

podrocja socialnega varstva, v katercm je bilo navedeno, da bo potreben v vsaki 

regiji najmanj en medgeneracijski center. Ker je bil takrat cas ekonomske krize, so 

zeleli ponujena sredstva izkoristiti. Izpoved Nade Bogataj Krzan je v bistvenem 

potrdila tudi Tanja Hrovat, ki je z delom v projektni pisarni zacela 5. II. 2012. 

Takrat se se ni govorilo 0 medgeneracijskem centru, vsaj njej ni bilo znano. 

Projekt obnove nepremicnine za potrebe medgeneracijskega centra so vod iii v 

letih 2013 in 2014. Sodisce ugotavlja, da toznica ni uspela dokazati, da tozenka 

nepremienin ni kupila zaradi izgradnje mestne vpadnice, pac pa zato, da bi v njej 

opravljala pridobitno in nepridobitno dejavnost. Ideje 0 medgeneracijskem centru 

so se pojavile nekaj let po nakupu nepremicnine, kot so to izpovedale zaslisane 

price, enako pa izhaja tudi iz izjave takratnega zupana MOK Damjana Pemeta z 

decembra 2017. V njej navaja, da MOK ob podpisu pogodbe ni imela nobenega 

namena kakorkoli investirati ali nadalje vzdrzevati to nepremicnino, saj ni bilo 

namena, da bi se objekt obdrZal (priloga 89). 

15. Med pravdnima strankama ni sporno, da sta vrednost spomih nepremicnin ocenili 

vsaka s svojim cenilcem. Cenilec, ki je cenitev opravil na zahtevo toznice Anton 

Bradac je vrednost nepremicnin ocenil na 1.190.00,00 EUR (priloga A 7), cenilec, 

ki je cenitev opravil na zahtevo tozenke Roman Logar pa na 835.174,00 EUR 

(priloga AS). Kupnina po pogodbi je dejansko znasala 600.000,00 EUR (priloga 

A2). Zakaj je bila pogodbena cena nizja od obeh cenitev, Silvo Sircelj ni vede1 

povedati, po njegovem je slo za izsiljevanje. Toznica je povedala, da sta jo pred 

podpisom pogodbe podzupan Igor Velov in gospod Sladojevic poklicala na 

sestanek in ji povedala, da je cena 600.000,00 EUR, sicer jo lahko tudi 

razlastninijo. Naslednji dan sta ji povedala, da je ta cena na mestnem svetu 

potrjena, da pa izplacilo ne bo v enem znesku, pac pa v stirih letih brez obresti. 0 

ceni je izpovedala tudi Danijela Zagar, bivsa sodelavka toznice, ki naj bi bila 
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seznanjena s potekom razgovorov in pogajanj med pravdnima strankama, znane pa 

naj bi ji bile tudi okoliscine v zvezi z nizanjern kupnine za nepremicnine. Iz njene 

izpovedi izhaja, da v zvezi s konkretno zadevo ni bila nikoli na sestankih na MOK 

(kot je povedala, ni odvetnik toznice). Bila pa je na sestankih v zvezi z obrtno 

cono, sestanki so bili s Sladojevicem, na katerih je bila prisotna tudi toznica. Po 

njenem je bila ponujena cena nizka, 0 tern je debatirala z usluzbenko, ki ima izpit 

za cenilca. Sodisce njeni izpovedi ne more slediti, saj ni izpovedala iz lastnega, pri 

pogovorih 0 ceni nepremicnin ni sodelovala, pac pa ji je 0 tern povedala toznica, 

primemost cene pa je ocenila neka usluzbenka, ki ima izpit za cenilca. Bolj je 

potrebno slediti izpovedim tistih prie, ki so pri dogovorih 0 ceni neposredno 

sodelovali. Glede na to, da sta glede na trditve in izpoved toznice pri pogajanjih 0 

ceni sodelovala takratni direktor obcinske uprave Ales Sladojevie in takratni 

podzupan Igor Velov, zadolzen predvsem za druzbene dejavnosti, je sodisee v 

zvezi s pogodbeno ceno oba tudi zaslisalo. Ales Sladojevie je povedal, da so bila 

pogajanja okoli cene, na koncu pa je toznica sprejeJa njihovo ponudbo v visini 

600.000,00 EUR. Vedeli so, da ponujajo manj kot po cenitvah, ampak to je bila 

maksimalna cena in se s tako kupnino so imeli precej tezav prepricati mestni svet 

za nakup. Tudi te kupnine pa niso zmogli v enem letu, pae pa v stirih. Toznica in 

njen mof sta povedaJa, da so prodano nepremicnino uporabJjali se tri leta od 

sklenitve prodajne pogodbe, sicer samo za stanovanjske namene, zato je bila tudi 

dogovorjena nizja kupnina. Za uporabo nista placevala uporabnine. Po besedah 

Alesa Sladojeviea je bilo to upostevano pri doloeitvi same cene, to je bila stvar 

pogajalskega procesa. Glede na to, da je tozenka stiri leta placevala kupnino, se je 

bilo treba dogovoriti, kdaj se izvede primopredaja. Ales Velov pa je v zvezi s 

pogodbeno ceno povedal, da je toznica takrat razpolagala z neko cenitvijo, MOK 

paje kot kupec ocenila, da so pripravljeni dati 600.000,00 EUR na stiri obroke. Za 

njih je bila relevantna cenitev, ki jo je narocila obcina in je pomenila izhodisce za 

pogajanja. 

16. Sodisce je v zvezi z dane cenitvijo nepremienine zaslisalo tudi Antona Bradaca, ki 

je 31. 8. 2008 izdelal cenitev nepremicnine (priloga A7). Povedalje, daje cenitev 

opravil na prosnjo toznice. Njegova cenitev v visini 1.190.000,00 EUR predstavlja 

posteno trzno vrednost nepremicnine, pri cemer pa ni uposteval nobenih 

obremenitev nepremicnine. Postena trzna vrednost jc tista, ki jo v dobri veri 

skleneta obe stranki in je lahko nekaj odstotkov visja ali nizja, ne more pa to biti 

20 %. Pojasnil je, da dejstvo, da nepremicnina lezi na obmocju predvidene mestne 

vpadnice, ne pomeni bremena, pac pa omejeno moznost uporabe. Ta objekt je imel 

moznost uporabe za tisto, za katero je bit narejen, vendar ni bilo dovoljeno 

dograjevati, nadgrajevati. Zato je tudi pod tocko 0.70 navedeno, da so 

nepremicnine ocenjene brez bremena in brez kakrsnihkoli omejitvenih pogojev. Je 

pa vedel, da nepremicnina lezi na obmocju predvidene mestne vpadnice. V kolikor 

bi mu bilo nalozeno, da pod a tudi ceno ob upostevanju lege nepremicnine, bi to 
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tudi storil v naslednji postavki, pa mu ni bilo tako naroceno. Nato je v izpovedi 

nadaljeval, da ta cena pomeni prodajo nepremicnine po delih, v tern primeru bi 

iztrzili toliko, kotje on naracullal. Iz njegove cenitve ni razvidno, daje narejena za 

primer prodaje po delih, pray tako 0 tern ni seznanil toznice, kot je izpovedal. 

Potem je dodal, da ji je to povedal. V kolikor pa bi toznica prodajala nepremicnino 

kot celoto, bi morala biti potrpezljiva in cakati kupca, ki bi se prej ali slej nasel. 

Na zahtevo tozenke je pred sklenitvijo prodajne pogodbe cenitev spornih 

nepremicnin opravil tudi Roman Logar, ki je njihovo vrednost ocenil na 

835.174,00 EUR (priloga A8). V njegovi cenitvi pa je pod tocko 2.3.1 navedeno, 

da so omej itveni pogoji nakazani v urbanisticnih dokumentih Mestne obcine 

Kranj, ki dolocajo, da je predmetno zemljisce opredeljeno v obmocju vzhodne 

vpadnice v center mesta Kranj. Na vprasanje pooblascenke tozenke, ali je marda 

razlika v visinah cenitev nastala zaradi dejstva, da Anton Bradac ni uposteval 

rezervata ceste kot neko breme, izvedencc in cenilec Roman Logar pa je to 

uposteval, je Anton Bradac pojasnil, da temu ni tako. Ni sicer znal pojasniti, zakaj 

je cenitev Romana Logarja toliko nizja, saj bi moral njegovo cenitev prebrati, po 

njegovem daljnem spominu pa je toznici takrat rekel, naj malo "posminkajo", 

premazejo, pa bode z lahkoto prodali. Nekaj mal ega vlozis, dobis pa desetkrat 

toliko, kot si vlozil. Anton Bradac, zaslisan kot prica, ni pojasnil, ali dejstvo, da 

nepremicnina lezi v obmocju predvidene mestne vpadnice, vpliva na ceno 

nepremicnin. Najprej je na vprasanje pooblascenke tozenke odgovoril, da ne 

vpliva, nato pa, da ni res, da je postena trzna cena enaka v kolikor nepremicnina 

lezi v rezervatu ali izven njega (list. St. 113 spisa). Tako iz njegove izpovedi 

izhaja, da je cenitev opravil ob predpostavki, da bi se nepremicnina prodajala po 

delih, nadalje tudi ob predpostavki, da se nepremicnina malo "posminka" in bolje 

prod a tel' ob predpostavki, da lega v obmocju predvidene mestne vpadnice ne 

vpliva na ceno nepremicnin. Sodisce ugotavlja, da je izvedenec cenitev napravil, 

kot da nepremicnina ne lezi v rezervatu, povedal je tudi, da ni relevanten podatek 

za kupca, da bo moral v bodoce nepremicnino podreti, ker nekateri tudi 

spckulirajo4. Njegova izpoved je v tern delu nasprotna z izpovedjo toznice, ki je 

povedala, da je bilo ogromno interesentov, ko pa so videli prostorske akte z 

omejitvijo, da se tu ne srne nic delati in da se bo objekt rusil, pa nihce ni hotel 

kupiti. Njegova cenitev temelji torej na ~tevilnih predvidevanjih in nikakor toznica 

stern ni uspela dokazati, da bi neprernicnino na trgu lahko prodala za ocenjeno 

vrednost, ali kotje povedala na naroku za najmanj milijon dvesto. 

17. Gledano s strani toznice kot prodajalke je po izvedenem dokaznem postopku moe 

zakljueiti, da toznica zahtevka za gradbeno dovoljenje ni nikoli vlozila, pray tako 

ni izkazala, da bi sarna zelela izvesti kakrsnakoli vzdrzevalna dela na objektu, 

zavzemala se je Ie za spremembo prostorskih planov. Ker do tega ni prislo, je 

zacela pOllujati nepremicnino v odkup toznici. Do sklenitve prodajne pogodbe je 

4 ,.Nekdu, ki ima denar, vloti. N~iboljSa nalozba. KlIpi§ za en milijon. Ves, da bos ta milijon dobil. Pri 
nasih bankah nikoli ne ve~, ali ga hos dobil naz!\i." 

15 



prislo na pobudo toznice, ki je zelela nepremicnino prodati in jo je v odkup 

ponujala Ie tozenki , ne pa tudi na trgu . Silvo Sircelj je povedal, da so 

nepremicnino prodajali Ie obcini, po njegovem zato, ker je ime1a predkupno 

pravico. Sodisce pojasnjuje, da predkupno pravico obcine ureja Zakon 0 urejanju 

prostora5 v clenih 85. in dalje, vendar v konkretnem primeru MOK predkupne 

pravice ni uveljavljala, kar je razvidno iz potrdila z dne 14. 5. 2009 (priloga 

prodajne pogodbe v prilogi A2). Toznica bi tako lahko nepremicnino prodajala na 

trgu, vendar tega ni storila kljub temu, da ovir v zvezi z uveljavljanjem predkupne 

praviee ni bilo. Toznica si je v svoji izpovedi prihajaJa v nasprotje. Najprej je 

rekla, da "komu naj to prodam, kdo bo to kupil." Takoj nato pa je povedala, da bi 

nepremicnino lahko prodala za visjo vrednost, se celo visjo od ocenjene, potem pa 

spet, da kupca ni bilo, ker se ne bi smelo nic graditi. Ob tem je potrebno dodati, da 

cenilec Anton Bradac pri oceni nepremicnine ni uposteval omejitvenih pogojev 

(lega nepremicnine v obmocju mestne vpadnice), ker mu to ni bilo nalozeno. Pray 

tako je povedal, da bi bilo mogoce za nepremicnino iztrZiti toliko, kotje on ocenil 

v primeru, da bi se nepremicnina prodajala po delih . Kupee bi se prej ali slej nasel, 

kljub omejitvam, vendar toznica kupca niti ni iskala. Toznica je nepremicnine 

ponujala Ie tozenki , ki se je za nakup odlocila zato, ker leZijo v obmocju 

predvidene mestne vpadnice in se ji je nakup zato zdel smiseln. Ker je izgradnja 

mestne vpadnice dolgorocen plan, se ji z nakupom ni mudilo, odlasala gaje. Ko je 

tozenka v proracunu zagotovila dovolj sredstev za nakup ncpremicnine, je prislo 

do sklenitve prodajne pogodbe za ceno, katero sta dogovorili pravdni stranki . 

Pravni posel je bi! veljavno sklenjen, tozenka je postal a lastnica nepremicnine. 

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uzivati na 

najobseznejsi nacin ter z njo razpolagati (37. clen Stvamopravnega zakonika6
). 

Tozenka je z nepremicnino razpolagala tako, da je v objektu uredila 

medgeneracijski center, ideje 0 tem pa so se pojavile nekaj let po sklenitvi 

prodajne pogodbe, ko je bilo potrebno najti lokacijo zanj, sredstva pa je zagotovil 

Vincenc Draksler. Ni odvec dodati, da nepremicnina se vedno lezi v varovalnem 

pasu vzhodne vpadnice in so objekti posledicno se vedno predvideni za rusenje. 

Prostorski plani se niso v nicemer spremenili . 

18. Pray tako niso lItemeljeni ocitki toznice, da je tozenka v zacetkll leta 2014 zacela z 

obnovo oziroma rekonstrukcijo objekta tel' spremembo namembnosti brez 

gradbenega dovoljenja, ceprav bi ga moral a pridobiti . Brane Simene je povedal, da 

so bili tudi sami v dvomih , ali za predvidene posege potrebujejo gradbeno 

dovoljenje ali ne, tudi glede na to, daje projektni dokumentaciji PZI navedeno, da 

gre za rekonstrukcijo (priloga A (7). Statike in gabaritov sicer niso spreminjali, so 

se pa vseeno za razblinitev dvomov obmili na pristojni inspektorat. V zvezi z 

izvajanjem del na objektu je bil opravljen inspekcijski nadzor. Gradbena 

inspektoricaje opravila dva ogleda, in sicer 27.5.2014 in 28.8.2014 (zapisni v 

5 Uradni list RS, ~t. 11012002 s sprem., ZureP-I 
6 Uradni list RS, st. 87/2002 s sprem., SPZ 
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prilogi B8) in ugotovila, da se na objektu opravljalo dela, ki spadajo med 

vzdrzevalna dcla, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Pray tako 

je inspektorica ugotovila, da sprememba namembnosti iz gostinske dejavnosti v 

medgeneracijski center ne predstavlja spremembe namembnosti, za kateI'D bi bilo 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato je bil inspekcijski postopek ustavljen 

(sklep z dne II. 5. 2015 v prilogi B5). Kako je tozenka razpolagala z 

nepremicnino, na kateri ima lastninsko pravico, je stvar tozenke kot lastnice, 

morebitne nepravilnosti pri izvedbi del pa so stvar upravnega postopka. Nikakor ni 

mogoce slediti toznici, dajc zaradi razpolaganja tozenke z nepremicnino nekaj let 

pO sklenjeni prodajni pogodbi nastala skoda tozniei. Sodisce tako zakljucuje, da ni 

podana ena od predpostavk odskodninske odgovornosti tozenke, to je protipravno 

ravnanje tozenke. Pray tako toznica ni izkazala druge predpostavke, to je nastanka 

skode, saj nepremicnine na trgu ni niti poskusiJa prodati. Zgolj cenitev Antona 

Bradaca ne pomeni, da bi nepremicnino lahko prodaJa za ocenjeni znesek, sploh 

ob pomislekih sodisca v zvezi s to eenitvijo in nejasnimi pojasnili Antona 

Bradaca, zaslisanim na naroku. Sodgce se dodaja, da je toznica v spis vlozila 

nekaj easopisnih clankov, iz katerih naj bi bilo razvidno protipravno ravnanje 

tozenke (priloge AIS do A23, ceprav toznica v zvezi s temi clanki ni podala 

nobenih konkretnih trditev, katera dejstva z njimi dokazuje). Vscbina clankov je 

dejansko enaka trditveni podlagi toznice in v njih so navedena dejstva, ki jih je 

toznica predstavila novinarjem. Sodisce pa je v predmetnem pravdnem postopku 

skladno z naeeIom kontradiktornosti (5. eJen ZPP) dalo moznost izjave obema 

strankama, izdelalo dokazno oeeno na podlagi zaslisanja tozniee in predlaganih 

pric in na pod\agi vpogleda v vse listinske dokaze in zakljueilo, da je potrebno 

zahtevek tozniee v celoti zavrniti, saj ni podan temelj odskodninske odgovornosti. 

19. Sodisce je 0 stroskih postopka odJocilo na podlagi 154. elena ZPP, ki doloea, da 

mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroske. Sodisce je v 

skladu s 155. clenom ZPP upostevalo sarno tiste stroske, ki so potrebni za pravdo, 

in jih je priznalo in odmerilo v skladu z Zakonom 0 odvetnistvu 7(v povezavi z S. 

clenom Zakona 0 drzavnem odvetnistvu8 in 50.c clenom Zakona 0 lokalni 

samoupravi9
) in Odvetnisko tarifolO. Upostevaje vrednost sp~ra, ki je 590.000,00 

EU R, znasa nagrada na podlagi tar. st. IS OT 2000 tock. Sodisee je tozenki 

priznalo stroske za odgovor na tozbo v visini 2000 tock, za pripravljalno vlogo z 

dne 16. II. 2017 v viSini 2000 tock, za priprav Ijalno vlogo z dne 15. 12. 2017 v 

visini 1500 tock (druga tocka tar. st. 19 OT), za pripravljalno vlogo z dne IS. 11. 

2017 v visini 1000 toek (tretia tocka tar. st. 19 OT). Za prvi narok za glavno 

obravnavo dne 22. II. 2017 je sodisce priznalo 2000 tock (1. tocka tar. st. 20 OT) 

in umino v visini 50 tock. Za Ilarok dne 17. 1. 201S je sodisce toznici priznalo 

7 Uradni list RS, ~t. 18/1993 s sprem., ZOdv 
8 Uradni list RS, st. 23/2017, ZDOdv 
9 Uradni list RS, ~t. 72/1993 s sprem., ZLS 
10 Uradni list RS, ~t. 2/15 
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1000 tock in urn ina 250 tack, za narok dne 2. 3. 2017 1000 tack in za nal'ok dne 

II. 4. 2017 1000 tack. Skupaj se~tevek tack zna~a 11800 tack tel' nadaljnjih 128 

taCk za materialne stroske (13. clen OT), kar skupaj znasa 11928 toCke. 

Up6stevaje vrednost tocke 0,459 EUR zna§ajo stroski toznice 5.474,95 EUR, 

povecano za 22 % DDV pa 6.679,44 EUR. 

PRA VNI POUK: 

Zoper to sodbo je dovoljena pritofba v roku 30 dni ad prejema pisnega odpravka 

sodbe. Morebitno pritoz.bo je potrebno vloziti pisno v dveh izvodih pri tern 

sodiscu, a njej pa bo OOlocalo Visje sodisce v Ljubljani. Pritofba se steje za 

pravocasno vlozeno tudi, ce je oddana zadnji dan pritozbenega roka priporoceno 

po posti. Pritozba mora obsegati navedbo sod be, zoper katero se vlaga, izjavo ali 

se izpodbija v celoti ali v dolocenem delu, pritozbene razloge in podpis pritoznika 

(335. clen ZPP). 

Ce je pritozba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko 

obravnavala, jo sodisce zavrze, ne da bi pozivalo vloznika, naj jo popravi ali 

dopolni (336. elen ZPP). Ob vlozitvi pritozbe mora hiti plaeana so dna taksa. Ce 

sodna taksa ni placana niti v roku, ki ga doloci sodisce v nalogu za njeno placito in 

tudi niso podani razlogi za oprostitev, odlog ali obroeno placito sodnih taks, se 

steje, da je pritozba umaknjena (tretji odstavek 105.a elena ZPP). Ce je pritozba 

vlozena po pooblaseencu, mora biti pooblaScenec odvetnik ali druga oseba, ki je 

opravila pravniski drfavni izpit (tretji odstavek 87. elena ZPP), sicer sodisee 

pritozbo kot nedovoljeno zavrze (drugi odstavek 89. elena ZPP). 

Kranj, I \. april 2018 
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Okrozna sodnica: 

mag. Meta PRISTAVEC I. r. 

T~. ~~eh:j.~ .:glas9np:=~J~; 
, .. , ' } eodne OMb. I 

I 


