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Številka: 478-194/2011-1 
Datum: 24.11.2011 
 
 
ZADEVA: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
        MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2012   
 
 
PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, številka 86/2010) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011).  
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme 
svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvrševanje 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
določi, da načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne 
skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. 
 
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je 
nepremično premoženje vključeno v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
 
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča in stavbe. 
 
Zemljišča se v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vpisujejo s podatki o: 
– identifikacijski oznaki nepremičnine, 
– orientacijski vrednosti, 
– predvideni metodi razpolaganja, 
– obrazložitvi ekonomske utemeljenosti razpolaganja z nepremičnino. 
 
Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec 
stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, 
ki jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje 
nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega 
premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena 
stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. 
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Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se spremeni ali dopolni enkrat letno, 
praviloma v prvi polovici tekočega leta. Lahko pa se načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem izjemoma v posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni. 
                
 
RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
Mestna občina Kranj bo z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 
2012 prodala v nadaljevanju predlagane nepremičnine, ki obsegajo poslovne objekte in 
poslovne prostore, stanovanja, stavbna zemljišča in kapitalske deleže v finančnih 
institucijah.  
Nepremičnine se bodo praviloma prodajale na podlagi javne dražbe, razen manjših 
površin, ki v naravi predstavljajo in so namenjena zaokrožitvi funkcionalnih zemljišč, ki 
pa bodo prodana na podlagi direktne pogodbe s stranko, vse po ceni na podlagi cenitve 
sodnega cenilca in izvedenca.    
 
 
POSLOVNI OBJEKTI IN POSLOVNI PROSTORI 
 
Mestna občina Kranj bo v letu 2012 prodala določene poslovne objekte in poslovne 
prostore. Pri odločanju o predvideni prodaji poslovnih objektov in poslovnih prostorov 
je bilo upoštevano načelo, da se prodajajo poslovni prostori v stavbah, v katerih Mestna 
občina Kranj ni izključni lastnik, ampak lastništvo Mestne občine Kranj na določenem 
poslovnem prostoru predstavlja le določen odstotek na lastništvu celotne stavbe. Pri 
oceni prihodka predlaganih prodaj je bila upoštevana povprečna ocenjena vrednost m2 
površine poslovnega prostora na podlagi dosedanjih cenitev primerljivih poslovnih 
prostorov sodnega cenilca in izvedenca in pa predvsem predvidevanja, da vseh 
predlaganih poslovnih prostorov ne bo mogoče prodati v letu 2012.  
 
Predlog prodaje poslovnih prostorov: 
 
Koroška cesta 29, Kranj 
Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj, 
ki stoji na zemljišču parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, 
dvorišče v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, k.o. Kranj, v 
izmeri 152,69 m2. Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 150.225,00 EUR.  
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
 
Koroška cesta 29, Kranj  
Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Koroška cesta 29, 
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, 
dvorišče v izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, k.o. Kranj, v 
izmeri 20,40 m2.  
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 20.865,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
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Gasilska ulica 17 in 19, Kranj 
Predmet prodaje je poslovno stanovanjska stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu 
Gasilska ulica 17 in 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 200/1, 
stanovanjska stavba v izmeri 298 m2, dvorišče v izmeri 414 m2 in gospodarsko 
poslopje v izmeri 81 m2, k.o. Stražišče.  
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 296.278,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
 
Stritarjeva 8, Kranj 
Predmet prodaje je poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu na naslovu 
Stritarjeva 8, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/3, dvorišče v izmeri 185 
m2 in parcelna številka 280/11, stanovanjska stavba v izmeri 339 m2, k.o. Kranj, v 
izmeri 133,50 m2. 
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 175.332,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
 
Vodopivčeva ulica 8, Kranj  
Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na 
naslovu Vodopivčeva ulica 8, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, 
stanovanjska stavba v izmeri 378 m2 in parcelna številka 385/2, sadovnjak v izmeri 151 
m2, k.o. Kranj, v izmeri 42,80 m2.  
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 51.360,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
 
Vodopivčeva ulica 8, Kranj  
Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na 
naslovu Vodopivčeva ulica 8, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, 
stanovanjska stavba v izmeri 378 m2 in parcelna številka 385/2, sadovnjak v izmeri 151 
m2, k.o. Kranj, v izmeri 26,30 m2.  
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 31.560,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
 
Trubarjev trg 8, 4000 Kranj 
Predmet prodaje je enonadstropna hiša z neizkoriščenim podstrešjem na naslovu 
Trubarjev trg 8, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 105 in 106, k.o. Kranj 
in obsega stavbišče v izmeri 180 m2 in sadovnjak v izmeri 245 m2, pri čemer znaša 
površina pritličja hiše 69,82 m2, površina nadstropja 68,47 m2 in podstrešja 17,12 m2, 
kar skupaj znaša 155,41 m2. 
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 180.000,00 EUR 
Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
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STANOVANJA 

 

Mestna občina Kranj je v letu 2001 ponudila najemnikom stanovanj v lasti Mestne 
občine Kranj možnost nakupa stanovanj. Vsa stanovanja, ki bodo predmet prodaje so 
obremenjena z najemnim razmerjem. V letu 2012 se tako predvideva prodaja do največ 
10 stanovanj v lasti Mestne občne Kranj v povprečni velikosti 50 m2. Pri oceni 
prihodka predlaganih prodaj je bila upoštevana povprečna ocenjena vrednost m2 
stanovanjske površine na podlagi dosedanjih cenitev primerljivih stanovanj sodnega 
cenilca in izvedenca.  
Pred začetkom postopka prodaje vsakega stanovanja bo o prodaji s konkretnimi 
podatki odločal svet Mestne občine Kranj. 
 
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj stanovanj, poslovnih 
objektov in poslovnih prostorov v letu 2012 bi tako znašal 100.000,00  EUR. 
 
 
 
STAVBNA ZEMLJIŠČA 
 
Mestna občina Kranj je lastnica določenega dela nezazidanega stavbnega zemljišča in 
drugega zemljišča. V letu 2012 naj bi se predvidoma prodalo del navedenih zemljišč, na 
območju celotne Mestne občine Kranj. Pri oceni prihodka predlaganih prodaj je bila 
upoštevana povprečna ocenjena vrednost m2 površine na podlagi dosedanjih cenitev 
primerljivih zemljišč sodnega cenilca in izvedenca.  
 
Mestna občina Kranj predvideva na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja pristojnih 
uradov prodajati zemljišča namenjena predvsem stanovanjski gradnji, ki predstavljajo 
večje komplekse, zemljišča namenjena predvsem stanovanjski gradnji na podlagi 
prejetih in bodočih vlog strank in zemljišča namenjena zaokrožitvi funkcionalnih 
zemljišč na podlagi prejetih in bodočih vlog strank.  
 
Predlog prodaje zemljišč: 
 
Zemljišča ob Likozarjevi cesti 
Predmet prodaje so zemljišča, ki v naravi ležijo v ozkem pasu ob Likozarjevi cesti in 
sicer od trgovine Spar proti mestu in od trgovine Spaar proti križišču v smeri LN 
Planina V: 
- del zemljišča parcelna številka 252/3, njiva v izmeri 6425 m2, k.o. Klanec, v približni 

izmeri 550 m2, v deležu 550/6425 
- del zemljišča parc. št. 258/2, njiva v izmeri 2304 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 

820 m2, v deležu 820/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 2569 m2, 
k.o. Klanec, v približni izmeri 380 m2, v deležu 380/2569, 

- del zemljišča parc. št. 262/1, njiva v izmeri 6294 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 
1000 m2, v deležu 1000/6294, 

- del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva v izmeri 2840 m2, k.o. Klanec,  v 
približni izmeri 490 m2, v deležu 490/2840, dela zemljišča parcelna številka 208/2, 
njiva v izmeri 1427 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 740 m2, v deležu 740/1427 in 
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dela zemljišča parcelna številka 209/2,  travnik v izmeri 1957 m2, k.o. Klanec, v 
približni izmeri 920 m2, v deležu 920/1957. 

Orientacijska vrednost: 833.000,00 EUR (170,00 EUR/m2 – vrednost na podlagi 
cenitve sodnega izvedenca) 
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč je doseganje čim višje kupnine in 
zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 
 
Stražišče - Šempetrsko naselje 
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1166/2, njiva v izmeri 5901 m2, dvorišče 
v izmeri 4429 m2 in travnik v izmeri 2508 m2, ter parcelna številka 1166/31, dvorišče v 
izmeri 100 m2, k.o. Stražišče. Zemljišča so namenjena prodaji kot zaokrožitev 
obstoječih zemljišč, za vrtove in za parkirišča. 
Metoda razpolaganja: neposredne pogodbe s posameznimi lastniki stanovanjskih hiš 
Orientacijska vrednost: 100.000,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč je doseganje čim višje kupnine in 
zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 
 
Drulovka 
Predmet prodaje so zemljišča v okviru naselja Drulovka, ki v naravi predstavljajo 
zelenice ob obstoječih vrstnih hišah ali pa neurejena parkirišča. 
Svet Mestne občine Kranj je na svoji 30. seji, dne 30.01.2002 sprejel sklepa: 

- Mestna občina Kranj proda lastnikom stavbnega zemljišča v okviru zazidalnega 
načrta novega naselja Drulovka z neposredno pogodbo zemljišča za zaokrožitev 
funkcionalnega zemljišča individualnih objektov in sicer zemljišča izključno v 
podaljšku določenega lastniškega zemljišča načeloma v širini 5 m po ceni 73 
EUR za 1 m2 zemljišča (plačljivo v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije za 
EUR na dan plačila). Davek na promet nepremičnin in druge stroške v zvezi s 
pogodbo nosijo kupci. 

- V vse kupoprodajne pogodbe, ki bodo sklenjene za prodajo funkcionalnih 
zemljišč v okviru ZN Drulovka, se vnese pravica služnosti Mestne občine Kranj 
za zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

Zemljišča, ki so predlagana za prodajo so: 
- parc. št. 104/33, gozd v izmeri 617 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 104/58, gozd v izmeri 744 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 104/31, gozd v izmeri 2052 m2,  k.o. Drulovka, 
- parc. št. 104/17, gozd v izmeri 3485 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 74/27, gozd v izmeri 2242 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 72/5, gozd v izmeri 736 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 78/14, gozd v izmeri 2033 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 74/30, gozd v izmeri 18189 m2 in gozd v izmeri 36447 m2,  k.o. 

Drulovka, 
- parc. št. 104/56, gozd v izmeri 9422 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 74/3, gozd v izmeri 197 m2, k.o. Drulovka, 
- parc. št. 74/22, gozd v izmeri 216 m2 k.o. Drulovka, 
- parc. št. 104/24, gozd v izmeri 120 m2, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 565/32, gozd v izmeri 19229 m2, k.o. Breg ob Savi,  
- parc. št. 565/30, gozd v izmeri 892 m2 in gozd v izmeri 3053 m2, k.o. Breg ob 

Savi,  
- parc. št. 565/24, gozd v izmeri 504 m2, k.o. Breg ob Savi,  
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- parc. št. 553/2, gozd v izmeri 3783 m2, k.o. Breg ob Savi. 

Orientacijska vrednost: 200.000,00 EUR (80,00 EUR/m2 zemljišča) – na podlagi 
cenitve sodnega izvedenca. 
Metoda razpolaganja: neposredne pogodbe s posameznimi lastniki stanovanjskih hiš oz. 
javna dražba, kadar bo vrednost zemljišča presegla 20.000,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: lastniki atrijskih hiš v naselju Drulovka uporabljajo zemljišče 
kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskim objektom oz. za vrtiček. Stanovalci 
Drulovke želijo pravno formalno urediti tudi lastništvo, zato na podlagi njihovih vlog 
Mestna občina Kranj prodaja funkcionalna zemljišča, oziroma jih oddaja v najem.  
 
Exoterm 
Predmet prodaje je:  

- zemljišče, parcelna številka 180/1, travnik v izmeri 2.952 m2,  
- zemljišče, parcelna številka 179, travnik v izmeri 5.832 m2,  

in druga zemljišča, vsa k.o. Struževo, kupljena v letu 2008 na podlagi sprejetih sklepov 
sveta Mestne občine Kranj za potrebe izgradnje in delovanja regijskega centra za 
obdelavo odpadkov (MBO), ki naj bi se nahajal v industrijski coni Exoterm – Polica. 
Orientacijska vrednost: 746.640,00 EUR.  
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč je doseganje čim višje kupnine in 
zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 
 
Struževo – stanovanjska gradnja 
Predmet prodaje so zemljišča namenjena za gradnjo dveh stanovanjskih blokov v 
Struževem - gradbena parcela objektov B in C, ki obsega del zemljišč parcelna številka 
94/1 in 269/2 k.o. Struževo v približni izmeri 3.600 m2, skupaj s pravnomočnim 
gradbenim dovoljenjem. 
Orientacijska vrednost: 440.000,00 EUR.  
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč je doseganje čim višje kupnine in 
zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 
 
Zemljišče parcelna številka 908/2 k.o. Kranj v deležu 5/6 
Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 908/2, sadovnjak v izmeri 1372 m2 in 
stavba v izmeri 50 m2, in sicer zemljišče v približni izmeri 500 m2, v deležu 5/6 
Metoda razpolaganja: javna dražba 
Orientacijska vrednost: 60.000,00 EUR (144,00 EUR/m2) 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje dela zemljišča parcelna številka 908/2  k.o. Kranj 
v deležu 5/6 je doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun 
Mestne občine Kranj. 
 
Zemljišče pod transformatorsko postajo v lasti Krajevne skupnosti Trstenik 
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 731/19, travnik v izmeri 9 m2, vpisano v 
zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju številka 371, k.o. Babni vrt, v 
lasti Krajevne skupnosti Trstenik, na katerem v naravi stoji transformatorska postaja  - 
TP Trstenik. 
Orientacijska vrednost: 810,00 EUR.  
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje dela zemljišča parcelna številka 731/19, k.o. 
Babni vrt je prodaja zemljišča, ki po svojem namenu predstavlja transformatorsko 
postajo in doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 
občine Kranj. 
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Zemljišče pod transformatorsko postajo – parc. št. 1918/2 in 1918/3, obe k.o. Britof 
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1918/2, travnik v izmeri 58 m2 in 
parcelna številka 1918/3, travnik v izmeri 78 m2, obe k.o. Britof, na katerem v naravi 
stojita transformatorski postaji v naselju Britof Voge. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 12.240,00 EUR (cenitev sodnega izvedenca) 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišča parcelna številka 1918/2 in 1918/3, obe 
k.o. Britof je prodaja zemljišča, ki po svojem namenu predstavlja transformatorski 
postaji in doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 
občine Kranj. 
 
Zemljišče pod transformatorsko postajo TP Medicinski center – del parc. št. 908/6, 
k.o. Kranj 
Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 908/6, zelenica v približni izmeri 24 
m2, k.o. Kranj, na katerem v naravi stoji transformatorska postaja TP Medicinski center. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 2.160,00 EUR.  
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje dela zemljišča parcelna številka 908/6, k.o. Kranj 
je prodaja zemljišča, ki po svojem namenu predstavlja transformatorsko postajo in 
doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine 
Kranj. 
 
Zemljišče za transformatorsko postajo TP Laze – del parc. št. 634/1, k.o. Stražišče 
Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 634/1, pašnik v približni izmeri 24 
m2, k.o. Stražišče, na katerem bo postavljena transformatorska postaja TP Laze. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 2.160,00 EUR.  
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje dela zemljišča parcelna številka 634/1, k.o. 
Stražišče je prodaja zemljišča, ki bo po svojem namenu predstavljalo transformatorsko 
postajo in doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 
občine Kranj. 
 
Zemljišče parcelna številka 360/1, k.o. Kranj 
Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 360/1, njiva v izmeri 175 m2, k.o. 
Kranj, v približni izmeri 75 m2, v deležu 75/481. Pred sklenitvijo prodajne pogodbe je 
potrebna parcelacija zemljišča. 
Orientacijska vrednost: 3.750,00 EUR (50,00 EUR/m2), na podlagi cenitve sodnega 
izvedenca. 
 
Zemljišče parcelna številka 253/2, k.o. Huje 
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 253/2, travnik v izmeri 548 m2, k.o. 
Huje, v deležu 1/1. 
Orientacijska vrednost: 6.658,20 EUR (12,15 EUR/m2). 
 
Zemljišče parcelna številka 1227/83, pot  v izmeri 76 m2, k.o. Stražišče 
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1227/83, pot  v izmeri 76 m2, k.o. 
Stražišče.  
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 7.600,00 EUR (100,00 EUR/m2). 
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Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč parcelna številka 1227/83, pot  v izmeri 
76 m2, k.o. Stražišče je sklenitev menjalne pogodbe, s katero bo Mestna občina Kranj 
pridobila zemljišče za cesto, ki bo potekala po zemljiščih parcelna številka 61/49, k.o. 
Stražišče. 
 
Zemljišče parcelna številka 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt  
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt v izmeri 
155 m2. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 5.000,00 EUR ( na podlagi cenitve sodnega izvedenca). 
Ekonomska utemeljenost: Po izvzemu iz javne rabe bo Mestna občina Kranj istočasno 
sklenila z lastnikom prodajno oz. menjalno pogodbo za zemljišče parc. št. 962/6, k.o. 
2085 – Babni vrt, ki predstavljajo kategorizirano občinsko cesto. 
 
Zemljišče parcelna številka 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt  
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt v izmeri 17 
m2. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 850,00 EUR (na podlagi cenitve sodnega izvedenca). 
Ekonomska utemeljenost:  Po izvzemu iz javne rabe bo Mestna občina Kranj istočasno 
sklenila z lastnikom prodajno oz. menjalno pogodbo za zemljišče parc. št. 905/2, 905/3 
in 905/7, k.o. 2085 – Babni vrt, ki predstavljajo kategorizirano občinsko cesto. 
 
Zemljišče parcelna številka 3056 in 3060/4, k.o. 2134 - Žabnica  
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 3056, k.o. 2134 - Žabnica v izmeri 1.788 
m2 in parcelna številka 3060/4, k.o. 2134 – Žabnica v izmeri 1.610 m2. Mestna občina 
Kranj sklenila z Ministrstvom za obrambo prodajno pogodbo za zemljišče parc. št. 3056 
in 3060/4, k.o. 2134 - Žabnica, ki zemljišči predstavljata opuščeni poti znotraj 
kompleksa »Strelišče Crngrob«, s katerim upravlja Ministrstvo za obrambo. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 7.419,49 EUR (na podlagi cenitve sodnega izvedenca). 
Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj bo sklenila z Ministrstvom za obrambo 
prodajno pogodbo za zemljišče parc. št. 3056 in 3060/4, k.o. 2134 - Žabnica, ki 
zemljišči predstavljata opuščeni poti znotraj kompleksa »Strelišče Crngrob«, s katerim 
upravlja Ministrstvo za obrambo. 
 
Del zemljišča parcelna številka 325/9, k.o. 2130 - Golnik  
Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 325/9, k.o. 2130 – Golnik, travnik  v 
izmeri 1.341 m2, in sicer zemljišče v približni izmeri 180 m2. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 18.000,00 EUR. 
Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje dela zemljišča parcelna številka 325/9  k.o. 
Golnik je doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 
občine Kranj, z odkupom zemljišča pa bo kupec funkcionalno zaokrožil svoje zemljišče. 
 
Zemljišča parcelna številka 694/58 k.o. Pševo  
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 694/58 k.o. Pševo, pot  v izmeri 223 m2.  
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 370,18 EUR (kmetijsko zemljišče – cena na podlagi cenitve 
sodnega izvedenca). 
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Ekonomska utemeljenost: zemljišče parc. št. 694/58 k.o. Pševo je opuščena pot, ki leži 
med zemljiščema parcelna številka 657/11 in 493, obe k.o. Pševo. Svet Mestne občine 
Kranj je že sprejel sklep, da se zemljišče izvzame iz javne rabe. Z odkupom zemljišča 
bo lastnik zemljišč parc. št. 657/11 in 493 k.o. Pševo funkcionalno zaokrožil svoje 
zemljišče. Gre za kmetijsko zemljišče, ki ga Mestna občina Kranj ne potrebuje.  
 
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj zemljišč v letu 2012 bi tako 
znašal 2.000.000,00 EUR. 
 
USTANOVITEV ODPLAČNE SLUŽNOSTI 
Predmet ustanovitve služnosti so naslednji objekti v lasti MOK: 
-OŠ SIMONA JENKA, Cesta XXXI. Divizije 7a, k.o. 2101 Rupa, št. parcele 257/1, 
257/35,  št. stavbe 169, površina cca 1881 m2, pričakovani prihodek 3829,57 EUR 
-OŠ PREDOSLJE, Predoslje 17a, k.o. 2103 Predoslje, št. parcele 46/3, 41/3,46/1, 37/2, 
40/6 in 35/1, št. stavbe 25, površina cca 1803m2, pričakovani prihodek 3296,00 EUR 
-OŠ MATIJA ČOPA, Ulica Tuga Vidmarja 1, k.o.2121 Klanec, št. parcele 383, št. 
stavbe 454, površina cca 1224 m2, pričakovani prihodek 2515,67 EUR 
 -OŠ JAKOBA ALJAŽA, Ulica Tončka Dežmana , k.o.2122 Huje, št. parcele 190/2, 
182/9, št. stavbe 497, površina cca 2016 m2, pričakovani prihodek 5800,00 EUR 
-OŠ STANETA ŽAGARJA, Cesta 1.maja 10a, k.o. 2122 Huje, št. parcele 104,88, 106 
št. stavbe 10, površina cca 571 m2, pričakovani prihodek 2080,00 EUR 
-OŠ SIMONA JENKA, Komenskega 2, k.o. 2100 Kranj, št. parcele 960/10, št. stavbe 
378, površina cca 479 m2, pričakovani prihodek 980,27 EUR 
-OŠ OREHEK, Zasavska cesta 53a, k.o. 2135 Drulovka, št. parcele 424/2,424/3 št. 
stavbe 257,725, površina cca 881 m2, pričakovani prihodek 1795, 97 EUR 
-VRTEC ŽIV ŽAV, Jernejeva 14 k.o. 2135 Stražišče, št. parcele 211/1, št. stavbe 43, 
površina cca 244 m2, pričakovani prihodek 498,02 EUR 
-VRTEC ČENČA, Oprešnikova 4a, k.o.2121 Klanec, št. parcele 123/1, št. stavbe 209, 
površina cca 202 m2, pričakovani prihodek 410,88 EUR 
-KS KOKRICAa, cesta na Brdo 30, k.o. 2102 Kokrica, št. parcele 217/2, št. stavbe 151, 
površina cca 410 m2, pričakovani prihodek 835,92 EUR 
Orientacijska vrednost: skupna orientacijska vrednost pri 4% letnem nadomestilu znaša 
22042,30 EUR 
Predvidena metoda razpolaganja: Javno zbiranje ponudb in sklenitev služnostne 
pogodbe. Po objavljenem zbiranju ponudb in po preteku roka za prijavo bodo s 
ponudniki izvedena pogajanja. 
Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja z nepremičnino: Cilj je povečati 
vlogo obnovljivih virov, vsi stroški postavitve in delovanja sončne elektrarne bremenijo 
izbranega ponudnika, občina dobiva letno nadomestilo za uporabo streh s strani 
služnostnega upravičenca. Ta sredstva so lahko tudi namensko določena za vzdrževanje 
objekta, na katerem bo postavljena sončna elektrarna. Na objektih, kjer  je streha 
potrebna obnove, bo v primeru rekonstrukcije igrala pomembno vlogo tudi nova strešna 
izolacija, ki bo bistveno zmanjšala toplotne izgube. Pomemben je tudi izobraževalni 
vidik postavitve, saj bo otrokom v vrtcih in šolah omogočeno, da se seznanijo s t.i. 
zeleno energijo preko možnosti vsakodnevnega vpogleda o proizvedeni električni 
energiji, kakor tudi preko tematskih predavanj, ki jih bo organiziral izbrani ponudnik. 
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KAPITALSKI DELEŽI V FINANČNIH INSTITUCIJAH 
 
Mestna občina Kranj ustvari določeni prihodek iz naslova prodaje finančnega 
premoženja – vrednostnih papirjev. 
Mestna občina Kranj predvideva prodajo naslednjega finančnega premoženja – 
vrednostnih papirjev: 
 
   
VREDNOSTNI PAPIR ŠTEVILO 

DELNIC 
KNJIGOVODSKA 

VREDNOST 
  V EUR 

Gorenjska gradbena družba d.d. (CKRG) 6.939 164.816,37    
Finira d.o.o., Ljubjana (FIR1) 32 26,56    
Gorenjska banka, d.d., Kranj (GBKR) 1.282 157.541,88    
Mercator, d.d. Ljubljana (MELR) 15 2.656,39    
Mercata, finančna družba, d.d. (MROR) 64 98,07    
Sivent, d.d., Ljubljana (SING) 10 4,17    
Sava, d.d. (SAVA) 10 2.227,04    
Klavnica Škofja Loka d.o.o.  33.382,99    
KS NALOŽBE d.d. (KSFR) 9 36,00    
NFD 1 delniški investicijski sklad d.d. (NF1N) 1.630 3.488,20    
NFD HOLDING d.d. (NF2R) 65 257,40    
KD Group d.d. (KDHR) 16 1.805,44    
Vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni (KDIR) 92 1.154,60    

   
SKUPAJ FIN.PREMOŽ.-VRED.PAPIRJI  367.495,11    
 
 
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj kapitalskih deležev v 
finančnih institucijah v letu 2012 znaša 2.000.000,00  EUR. 
 
 
 

Mitja Herak, spec.           Mohor Bogataj  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE        ŽUPAN 
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MESTNA OBČINA KRANJ 
 
Župan 
 
 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 01 
 F: 04 237 31 06 
 E: obcina.kranj@kranj.si 
 www.kranj.si 

 
 
 
Številka: 478-194/2011-2 
Datum:   24.11.2011 
 
 
 
ZADEVA: NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  
        MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2012 
 
 
 
 
PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, številka 86/2010) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011).  
 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme 
svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvrševanje 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
določi, da načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne 
skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. 
 
Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme 
proračunskih sredstev je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 
 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se lahko med letom spremeni ali dopolni. 
 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o: 
– okvirni lokaciji, 
– okvirni velikosti, 
– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi 

objekti, zemljišče), 
– predvidenih sredstvih, 
– ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja. 
 
PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
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Mestna občina Kranj bo z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega 
interesa v letu 2012 pridobivala določeno nepremično premoženje, ki predstavlja 
stanovanjske zgradbe in prostore, druge zgradbe in prostore in zemljišča. 
 
ZEMLJIŠČA 
 
Mestna občina Kranj je lastnica določenega dela nezazidanega stavbnega zemljišča in 
drugega zemljišča na območju Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj je 
investitorica določenih objektov in komunalne infrastrukture na svojih zemljiščih. Za 
izvedbo vseh predvidenih investicij pa potrebuje še dodatno nezazidano stavbno in 
drugo zemljišče, ki je v lasti pravnih oziroma fizičnih oseb. Velik del teh zemljišč pa 
predstavljajo tudi zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne 
zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti in bo Mestna občina Kranj z nakupom 
le teh le uredila zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Predvidoma je potrebno pridobiti 
preko 130.000 m2 zemljišč po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne 
zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti. 
 
Predlog pridobivanja  nezazidanih stavbnih in drugih zemljišč: 
 
Zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, 
lokalne krajevne ceste in javne poti 
Predmet pridobivanja so zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, 
lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti in so trenutno v lasti fizičnih in 
pravnih oseb in sicer na celotnem območju Mestne občine Kranj.  
Predvidena sredstva za nakup zemljišč po katerih že potekajo kategorizirane lokalne 
ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti znašajo 100.000,00 
EUR. 
 
Zemljišča, ki niso zajeta v drugih načrtih razvojnih programov  
Predvidena sredstva za nakup zemljišča ob Osnovni šoli Orehek za namen obračališča 
in nakup zemljišča pred zgradbo Krajevne skupnosti Mavčiče znašajo 200.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture – Cesta Njivice – 
občinska meja  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - 
Cesta Njivice – občinska meja. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture znašajo 
10.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture - Pot na Jošta 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture - Pot na Jošta. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture - Pot na Jošta 
znašajo 27.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - LN Planina jug 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - 
LN Planina jug. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - LN 
Planina jug znašajo 557.520,00 EUR. 
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Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - Voge  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof 
- Voge. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof 
- Voge znašajo 40.000,00 EUR. 
 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Pševo  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Pševo. 
Mestna občina Kranj bo pridobivala zemljišča za prestavitev odseka Pševske ceste z 
oznako LC 183010 Stražišče-Javornik v skupni dolžini 420 m tako, da se združi s Cesto 
v Laze z novim križiščem. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Pševo 
znašajo 100.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za potrebe bodoče izgradnje vzhodne vpadnice v mesto Kranj 
Predmet nakupa so bremen prosta zemljišča potrebna za izgradnjo bodoče vzhodne 
vpadnice v mesto Kranj in sicer zemljišče parcelna številka 272/2, vrt v izmeri 645 m2, 
zemljišče parcelna številka 273/2, stavbišče v izmeri 382 m2 in zemljišče parcelna 
številka 273/1, gospodarsko poslopje v izmeri 71 m2 in dvorišče v izmeri 1.242 m2 vsa 
k.o. Klanec s pripadajočim poslovno stanovanjskim objektom na naslovu Cesta talcev 7 
v Kranju. 
Predvidena celotna sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim poslovno stanovanjskim 
objektom za potrebe izgradnje bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj znašajo 
612.000,00 EUR. Predvidena sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim poslovno 
stanovanjskim objektom za potrebe izgradnje bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj 
v letu 2009 znašajo 162.000,00 EUR, v letu 2010 znašajo 150.000,00 EUR, v letu 2011 
znašajo 150.000,00 EUR in v letu 2012 znašajo 150.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za potrebe investicijskega vzdrževanja cest - nujni posegi 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi 
znašajo 15.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče 
znašajo 370,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - Hrastje - desni breg 
Save 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - 
Hrastje - desni breg Save. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - Hrastje - 
desni breg Save znašajo 5.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture – C. Kranj – Rupa – 
AC nadvoz 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture 
na odseku od Ceste Kokrškega odreda do AC nadvoza v dolžini 1.150 m. Na obeh 
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straneh vozišča naj bi se po možnosti (odvisno od uspešnega odkupa zemljišč) zgradila 
pločnika. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - C. Kranj 
– Rupa – AC nadvoz znašajo 200.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za rekonstrukcijo ceste Dežman - Lakner in obnovo ceste Kokrica – 
Brdo –Predoslje, 2. faza 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za rekonstrukcijo ceste Dežman - Lakner in 
obnovo ceste Kokrica – Brdo – Predoslje, 2. faza. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za rekonstrukcijo ceste Dežman - Lakner in 
obnovo ceste Kokrica – Brdo – Predoslje, 2. faza znašajo 30.000,00 EUR. 
 
Smučarsko skakalni center Gorenja Sava – nakup zemljišč 
Dobršen del skakalnega centra Gorenje Sava leži na zemljišču, ki je v privatni lasti. Z 
odkupom zemljišč bomo dokončno uredili lastniška razmerja za ves center.  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za dokončno ureditev lastniških razmerij na 
območju Smučarsko skakalnega centra Gorenja Sava. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč skupaj znašajo 15.000,00 EUR. 
 
Zemljišče parcelna številka 164/7, cesta v izmeri 28 m2, k.o. Stražišče 
Predmet nakupa je zemljišča parcelna številka 164/7, cesta v izmeri 28 m2, k.o. 
Stražišče. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 4.480,00 EUR (160,00 EUR/m2) – na podlagi cenitve sodnega 
izvedenca 
Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, zaradi 
rekonstrukcije dela kategorizirane javne ceste z oznako LK 187120 Hafnarjeva pot. 
 
Zemljišče parcelna številka 905/2, 905/3 in 905/7 v skupni izmeri 55 m2, k.o. Babni 
vrt 
Predmet nakupa je zemljišča parcelna številka 905/2, 905/3 in 905/7 v skupni izmeri 55 
m2, k.o. Babni vrt. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 2.750,00 EUR (50,00 EUR/m2) – na podlagi cenitve sodnega 
izvedenca 
Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, zaradi 
rekonstrukcije dela kategorizirane javne ceste z oznako JP 683520 Trstenik V.  
 
Zemljišče parc. št. 962/6, k.o. 2085 – Babni vrt 
Predmet nakupa: je zemljišče parcelna številka parc. št. 962/6, k.o. 2085 – Babni vrt v 
izmeri 166 m2 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
Orientacijska vrednost: 5.000,00 EUR – na podlagi cenitve sodnega izvedenca 
Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, po katerem poteka 
pot do kmetijskih in gozdnih zemljišč. Istočasno bo Mestna občina Kranj sklenila z 
lastnikom sklenila prodajno oz. menjalno pogodbo za zemljišče parcelna številka 
1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt, ki bo izvzeto iz javne rabe. 
 
Zemljišče parcelna številka k.o. 1227/38 in 1227/39, obe k.o. Stražišče 
Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 1227/38, cesta v izmeri 1 m2 in parcelna 
številka 1227/39, cesta v izmeri 4 m2, k.o. Stražišče. 
Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
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Orientacijska vrednost: 500,00 EUR (100,00 EUR/m2) – na podlagi cenitve sodnega 
izvedenca 
Ekonomska utemeljenost: zemljišči sta del kategorizirane javne ceste z oznako LC 
183010 Stražišče. Mestna občina Kranj ob rekonstrukciji ni sklenila prodajne pogodbe z 
lastnikom zemljišča.  
 
Skupaj predvidena sredstva za nakup zemljišč znašajo 1.449.890,00 EUR. 
 
Mitja Herak, spec.                                               MohorBogataj 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                       ŽUPAN 
 
 


