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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 

 
Številka: 

 

Datum: 17.05.2010 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
PREDMET: DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA 
LETO 2010  

 
 
PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007) in 
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007, 
94/2007, 55/2009 in 100/2009) 
 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme 
svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da letni 
načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod 
določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna. 
 
Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme 
proračunskih sredstev je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 
 
Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom. 
 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se lahko med letom spremeni ali dopolni. 
 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o: 
– okvirni lokaciji, 
– okvirni velikosti, 
– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, 

zemljišče), 
– predvidenih sredstvih. 
                 
Svet Mestne občine Kranj je na 32. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 16.12.2009,  sprejel 
letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2010.  
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Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji SKLEP  
 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2010 sprejet 
na 32. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 16.12.2009, se dopolni v postavki: 
 
 
DRUGE ZGRADBE IN PROSTORI 

 

Nakup zemljišča s pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v Kranju 
Predmet nakupa je zemljišče s pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v Kranju 
(nepremičnine parcelna številka 166/1, 166/2 in 166/4, k.o. Kranj), potrebno zaradi 
omogočanja izvedbe strehe in vhodnega portala obrambnega stolpa Škrlovec. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča s pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v 
Kranju znašajo 180.000,00 EUR.  
 
  
ZEMLJIŠČA 
 
Zemljišče parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 112 m2, vpisano v vložni številki 130, 
k.o. Stražišče 
Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 112 m2, vpisano v 
vložni številki 130, k.o. Stražišče, katerega kot dostopno in intervencijsko pot uporablja javni 
zavod Kranjski vrtci (Vrtec Živ Žav), katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 113 m2, 
vpisanega v vložni številki 130, k.o. Stražišče znašajo 150,00 EUR/m2 (davek ni vključen v 
ceno), kar skupaj za 112 m2 znaša 16.800,00 EUR (davek ni vključen v ceno). 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture – cesta v Bitnjah 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture - cesta v Bitnjah in 
sicer za razširitev ceste pri mostu Žepek v Bitnjah. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture - cesta v Bitnjah 
znašajo 15.000,00 EUR. 
 
Zemljišče za vzpostavitev poslovne cone Hrastje 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za vzpostavitev poslovne cone Hrastje in sicer 
predvidoma zemljišča parcelna številka 517, 512, 513 in 516, vsa k.o. Hrastje. 
Navedena zemljišča se bodo predvidoma pridobivala na podlagi menjalne pogodbe v javnem 
interesu z Republiko Slovenijo. 
 
Zemljišče za vzpostavitev poslovne cone Primskovo – ob avtocesti 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za vzpostavitev poslovne cone Primskovo – ob 
avtocesti in sicer predvidoma zemljišče parcelna številka 1151 k.o. Primskovo. 
Navedeno zemljišče se bo predvidoma pridobivalo na podlagi menjalne pogodbe v javnem 
interesu z Republiko Slovenijo. 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture – Hafnarjeva pot  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture – Hafnarjeva pot. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture – Hafnarjeva pot 
znašajo 5.000,00 EUR. 
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Zemljišče za eno parkirno mesto v Barbarigi 
Predmet nakupa je zemljišče za eno parkirno mesto v Barbarigi ob apartmaju katerega lastnica 
je Mestna občina Kranj. Predmet nakupa je približno 12,77 m2 zemljišča, v deležu 36/10000 
zemljišča številka 7851, številka vložka 6229, k.o. Vodnjan (celotna površina 3546 m2), po 
ceni 220,00 EUR/m2. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča za eno parkirno mesto v Barbarigi znašajo okvirno 
2.808,43 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo športnega objekta Bitnje   
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo športnega objekta pri nogometnem igrišču 
v Bitnjah v približni izmeri 1100 m2. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo športnega objekta Bitnje znašajo 
predvidoma 5.000,00 EUR. 
 
Zemljišče za postavitev protihrupne zaščitne ograje ob Ljubljanski cesti v naselju 
Orehek     
Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 358/6, travnik v izmeri 517 m2, k.o. Stražišče, 
ki se potrebuje za postavitev protihrupne zaščitne ograje ob Ljubljanski cesti v naselju 
Orehek. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča za postavitev protihrupne zaščitne ograje ob 
Ljubljanski cesti v naselju Orehek znašajo 5.170,00 EUR. 
 
 
 
 
Aleš Sladojević univ.dipl.soc.           Damijan Perne dr.med.spec.psih. 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE    ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


