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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

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

 
Številka: 410-0139/2007 
Datum: 09.01.2008 
 
 
 
PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2009  
 
 
 
PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007, 
objavljen 16.02.2007, veljavnost od 03.03.2007, uporaba od 03.09.2007) in Uredba o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007, objavljena 
18.09.2007, veljavnost od 19.09.2007).  
 
Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem 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. 
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PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
Mestna občina Kranj bo z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega 
interesa v letu 2009 pridobivala določeno nepremično premoženje, ki predstavlja poslovne 
prostore, stanovanja, nezazidana stavbna zemljišča ter druga zemljišča. 
 
 
POSLOVNI PROSTORI 
 
Nakup novih prostorov Osrednje knjižnice Kranj - Koroška cesta 4, Kranj (Globus) 
V letu 2009, bomo v skladu s pogodbenimi določili zaključili z nakupom novih prostorov 
Osrednje knjižnice Kranj na naslovu Koroška cesta 4 v Kranju.  
Predvidena sredstva za nakup novih prostorov Osrednje knjižnice Kranj na naslovu Koroška 
cesta 4 v Kranju v letu 2009 znašajo v višini 1.354.886,00 EUR. S tem bosta plačana dva 
obrok v skladu s pogodbenimi določili in sicer en obrok v višini 1.032.138,39 EUR (po 
uspešno opravljenem tehničnem pregledu) in drugi obrok v višini 322.747,58 EUR (po 
izvedeni primopredaji in ureditvi vseh zemljiškoknjižnih listin).  
 
Predvidena sredstva za nakup poslovnih prostorov znašajo 1.354.886,00 EUR. 
 
 
STANOVANJA 

 

Mestna občina Kranj bo v letu 2009 na območju Mestne občine Kranj, predvsem v območju 
starega mestnega jedra Kranja pridobila določena stanovanja, ki jih potrebuje za reševanje 
stanovanjske problematike njenih meščank in meščanov, ter za zadovoljevanje javnega 
interesa. 
 
Mestna občina Kranj v letu 2009 na območju Mestne občine Kranj, predvsem v območju 
starega mestnega jedra Kranja predvideva nakup do 10 stanovanj v predvideni povprečni 
kvadraturi 50 m2 za posamezno stanovanje. 
 
Predvidena sredstva za nakup stanovanj znašajo 600.000,00 EUR. 
 

 
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA IN DRUGA 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 predstavlja 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 160.000 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: 
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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 205.500,00 EUR. 
Zemljišča za gradnjo kolesarske mreže 
Predmet nakupa so zemljišča za gradnjo kolesarske mreže na celotnem območju Mestne 
občine Kranj.     
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za gradnjo kolesarske mreže znašajo 20.800,00 EUR. 
Zemljišče za ureditev ceste Kokrica - Mlaka/Grič 
Predmet nakupa so zemljišča za ureditev ceste Kokrica - Mlaka/Grič. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za ureditev ceste Kokrica - Mlaka/Grič znašajo 
300.000,00 EUR. 
Zemljišče za ureditev ceste Agromehanika Hrastje 
Predmet nakupa so zemljišča za ureditev ceste Agromehanika Hrastje. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za ureditev ceste Agromehanika Hrastje znašajo 
400,00 EUR. 
Zemljišče za razširitev Ceste Staneta Žagarja  
Predmet nakupa so zemljišča za razširitev Ceste Staneta Žagarja. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za razširitev Ceste Staneta Žagarja znašajo 39.000,00 
EUR. 
Zemljišče za razširitev ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz   
Predmet nakupa so zemljišča za razširitev ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za razširitev ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz znašajo 
60.000,00 EUR. 
Zemljišča potrebna za ureditev kompleksa Jelenov klanec – Slovenski trg – Koroška 
cesta  
Predmet nakupa so zemljišča za ureditev kompleksa Jelenov klanec – Slovenski trg – Koroška 
cesta. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za ureditev kompleksa Jelenov klanec – Slovenski trg 
– Koroška cesta znašajo 50.000,00 EUR. 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Veliki hrib  
Predmet nakupa so zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture - Veliki hrib. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture - Veliki hrib 
znašajo 10.000,00 EUR. 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Stražišče  
Predmet nakupa so zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture – Stražišče. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture - Stražišče 
znašajo 25.000,00 EUR. 
Zemljišče za ureditev ceste -  vrtnarija - Zlato polje   
Predmet nakupa so zemljišča za ureditev ceste -  vrtnarija - Zlato polje. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za ureditev ceste -  vrtnarija - Zlato polje znašajo 
25.800,00 EUR. 
Kmetijska zemljišča  
Predmet pridobivanja so kmetijska zemljišča, ki jih bo Mestna občina Kranj v bodoče 
potrebovala za zadovoljevanje in uresničevanje svojih interesov in sicer na celotnem območju 
Mestne občine Kranj.  
Predvidena sredstva za nakup kmetijskih zemljišč znašajo 500.000,00 EUR. 
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Predvidena sredstva potrebna v letu 2009 za nakup oziroma pridobivanje nezazidanih 
stavbnih zemljišč ter drugih zemljišč znašajo  1.236.500,00 EUR. 
 
 
 
 
 

Aleš Sladojević univ.dipl.soc.           Damijan Perne dr.med.spec.psih. 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE    ŽUPAN  
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LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA    
MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2008 IN 2009     
DRUGA OBRAVNAVA - 06.02.2008         
     
     

POSLOVNI PROSTORI          
PREDMET M2 EUR/M2 VREDNOST - EUR 2009 - EUR 

Osrednja knjižnica Kranj, Koroška cesta 4, Kranj 5.069,65 1.273,25 6.454.931,86     1.354.886,00  
SKUPAJ POSLOVNI PROSTORI     6.454.931,86    1.354.886,00  
     
STANOVANJA         

PREDMET M2 EUR/M2 VREDNOST - EUR 2009 - EUR 
do največ 10 stanovanj 500,00 1.200,00 600.000,00    600.000,00  
2 počitniški stanovanjski enoti v zdravilišču na območju RS     150.000,00    0,00  
SKUPAJ STANOVANJA       600.000,00  
     
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA IN DRUGA ZEMLJIŠČA         

PREDMET M2 EUR/M2 VREDNOST - EUR 2009 - EUR 
Zemljišča po katerih že poteka cesta 20.550,00 10,00 205.500,00    205.500,00  
Zemljišča za gradnjo neprofitnih stanovanj - Goriče 1.166,67 60,00 70.000,00    0,00  
Zemljišča za gradnjo kolesarske mreže 693,33 60,00 41.600,00    20.800,00  
Zemljišče za rekonstrukcijo Savske ceste 250,00 60,00 15.000,00    0,00  
Zemljišče za razširitev ceste Drulovka Breg 808,33 60,00 48.500,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo ceste Njivica občinska meja 1.022,37 60,00 61.342,00    0,00  
Zemljišče za ureditev ceste Babni vrt - občinska meja 483,33 60,00 29.000,00    0,00  
Zemljišče za dokončno ureditev ceste Dežman Lakner in Kokrica Brdo 6.433,33 60,00 386.000,00    0,00  
Zemljišče za ureditev sanacije poplav in mostov 348,33 60,00 20.900,00    0,00  
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Zemljišče za ureditev ceste Kokrica - Mlaka/Grič 8.222,50 60,00 493.350,00    300.000,00  
Zemljišče za ureditev ceste Agromehanika Hrastje 1.323,33 60,00 79.400,00    400,00  
Zemljišče za ureditev Poti na Jošta 766,67 60,00 46.000,00    0,00  
Zemljišče za obnovo Gosposvetske ulice 1.993,33 60,00 119.600,00    0,00  
Zemljišče za razširitev Ceste Staneta Žagarja 650,00 60,00 39.000,00    39.000,00  
Zemljišče za ureditev potoka Trenča 3.583,33 60,00 215.000,00    0,00  
Zemljišče za gradnjo ceste na območju Polica Exoterm 200,00 60,00 12.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo prehodov čez regionalko v Bitnjah 139,10 60,00 8.346,00    0,00  
Zemljišče za ureditev pločnika Tenetiše - Trstenik 1.000,00 60,00 60.000,00    0,00  
Zemljišče za potrebe ureditve ceste R2/410 Golnik Kranj 533,33 60,00 32.000,00    0,00  
Zemljišče za razširitev ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz 1.000,00 60,00 60.000,00    60.000,00  
Zemljišča za gradnjo parkirne hiše Likozarjeva 2.000,00 110,00 220.000,00    0,00  
Zemljišča potrebna za ureditev kompleksa Jelenov k. - Slov.trg.- Koroška 833,33 60,00 50.000,00    50.000,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Bitnje - Šutna - Žabnica 166,67 60,00 10.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Voge 1.444,44 90,00 130.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče 666,67 60,00 40.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Zlato polje - SEVER 333,33 60,00 20.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Veliki hrib 166,67 60,00 10.000,00    10.000,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Stražišče 416,67 60,00 25.000,00    25.000,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Drulovka - Zarica 83,33 60,00 5.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne inf. - Skalica - Ul.T.Odrove, C.1.maja 50,00 60,00 3.000,00    0,00  
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Kalvarija 50,00 60,00 3.000,00    0,00  

Planina jug - funkcionalna zemljišča 817,00 125,00 102.125,00    0,00  
Zemljišče za ureditev ceste -  vrtnarija - Zlato polje 430,00 60,00 25.800,00    25.800,00  
Kmetijska zemljišča 100.000,00 5,00 500.000,00    500.000,00  
SKUPAJ NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA IN DRUGA 
ZEMLJIŠČA     3.186.463,00    1.236.500,00  
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Aleš Sladojević univ.dipl.soc.    
Damijan Perne, 

dr.med.spec.psih.  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE        ŽUPAN  
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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

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

 
Številka: (410-0139/2007) 
Datum: 06.02.2008 
 
 
PREDMET: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2009  
 
 
PRAVNA PODLAGA 
 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007, 
objavljen 16.02.2007, veljavnost od 03.03.2007, uporaba od 03.09.2007) in Uredba o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007, objavljena 
18.09.2007, veljavnost od 19.09.2007).  
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 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. 
 
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično 
premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
 
Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem s sprejetim proračunom. 
 
V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča in stavbe. 
 
Zemljišča se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vpisujejo s podatki o: 
– upravljavcu, 
– šifri in imenu katastrske občine, 
– parcelni številki, 
– velikosti parcele, 
– vrsti dejanske rabe zemljišča, 
– orientacijski vrednosti, 
– statusu nepremičnine (je v uporabi, ni v uporabi), 
– solastniškem deležu, 
– stavbni pravici ter, 
– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču. 
 
Stavbe se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vpisujejo s podatki o: 
– upravljavcu, 
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– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni številki, 
– šifri in imenu katastrske občine, 
– številki stavbe, 
– številki dela stavbe, 
– vrsti rabe in velikosti, 
– solastniškem deležu, 
– orientacijski vrednosti, 
– statusu nepremičnine (je v uporabi, ni v uporabi) ter, 
– morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, 

naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje). 
 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se spremeni ali dopolni enkrat letno, 
praviloma v prvi polovici tekočega leta. Lahko pa se letni 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 2009 
prodala v nadaljevanju predlagane nepremičnine, ki obsegajo stanovanja, poslovne prostore in 
nezazidana stavbna zemljišča ter druga zemljišča.  
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 PROSTORI 
 
Mestna občina Kranj bo v letu 2009 prodala določene poslovne prostore. Pri odločanju o 
predvideni prodaji 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 2009.  
 
Predlog prodaje poslovnih prostorov: 
 
Cesta 1. maja 5, Kranj 
Poslovni prostor v nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Cesta 1. maja 5, 
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 157/1, dvorišče v izmeri 3599 m2 in stavbišče v 
izmeri 2057 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 
309 k.o. Huje, v izmeri 12,34 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 12.518,00 EUR.   
Cesta 1. maja 5, Kranj 
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Cesta 1. maja 5, 
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 157/1, dvorišče v izmeri 3599 m2 in stavbišče v 
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izmeri 2057 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 
309 k.o. Huje, v izmeri 16,10 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 12.518,00 EUR.   
Likozarjeva 22, Kranj 
Stanovanjska hiša s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Likozarjeva 22, Kranj, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 278/2, sadovnjak v izmeri 907 m2 in parcelna številka 278/3, 
stavbišče v izmeri 162 m2 in dvorišče v izmeri 138 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem 
vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 396 k.o. Klanec. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 220.440,00 EUR. 
Tomšičeva ulica 42, Kranj 
Poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Tomšičeva ulica 42, Kranj, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 140, stavbišče v izmeri 561 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem 
vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 55 k.o. Kranj, v velikosti 28,00 m2. V naravi je 
izpraznjeno stanovanje v pritličju (2 sobi), ki se uporablja kot skladiščni prostor. 
Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 25.038,00 EUR. 
Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj 
Poslovni prostor na podstrešju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Tuga Vidmarja 2, 
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 405/2, stanovanjska stavba – stavbišče v izmeri 
439 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 860 k.o. 
Klanec, v velikosti v izmeri 14,40 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 16.692,00 EUR. 
Koroška cesta 29, Kranj 
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, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 
sodišča v Kranju, številka 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 150.225,00 EUR. 
Koroška cesta 29, Kranj  
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, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 
sodišča v Kranju, številka 6 k.o. Kranj, v izmeri 20,40 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 20.865,00 EUR. 
Koroška cesta 29, Kranj  
Podstreha v objektu 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, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v 
Kranju, številka 6 k.o. Kranj, v deležu 76/100. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 20.865,00 EUR. 
Staneta Žagarja 19, Kranj 
Poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 19, Kranj, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska stavba v izmeri 192 m2, vknjiženo v 
zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj. Lastnina 
Mestne občine Kranj so v naravi prostori v prvem nadstropju, v mansardi in v drugem 
nadstropju v celoti in del prostorov v kleti, s skupno uporabno površino 258,84 m2, kar v 
naravi predstavlja poslovne prostore Uprave VVZ Kranjski vrtci. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 250.000,00 EUR. 
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Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj 
Poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj, ki 
stoji na zemljišču parcelna številka 943/5, stanovanjska stavba v izmeri 124 m2, zelenica v 
izmeri 144 m2, dvorišče v izmeri 326 m2 in parcelna številka 943/3, zelenica v izmeri 348 
m2,  vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1166, k.o. 
Kranj. Lastnina Mestne občine Kranj v naravi predstavlja poslovne prostore Vrtca Kekec. 
Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 125.188,00 EUR. 
Gasilska ulica 17 in 19, Kranj 
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, vknjiženo v 
zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 2078, k.o. Stražišče. 
Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 296.278,00 EUR. 
Pot na kolodvor 2, Kranj  
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Pot na kolodvor 2, 
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 174/1, sadovnjak v izmeri 147 m2 in parcelna 
številka 174/2, stavbišče v izmeri 183 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 
sodišča v Kranju, številka 68 k.o. Kranj, v izmeri 25,40 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 30.000,00 EUR. 
Pot na kolodvor 2, Kranj  
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Pot na kolodvor 2, 
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 174/1, sadovnjak v izmeri 147 m2 in parcelna 
številka 174/2, stavbišče v izmeri 183 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 
sodišča v Kranju, številka 68 k.o. Kranj, v izmeri 29,10 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 35.000,00 EUR. 
Tomšičeva ulica 14, Kranj 
Poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Tomšičeva ulica 14, Kranj, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 183, stavbišče v izmeri 198 m2 in parcelna številka 184, 
sadovnjak v izmeri 223 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v 
Kranju, številka 78 k.o. Kranj, v velikosti 223 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 250.000,00 EUR. 
Kidričeva 6 in 6a, Kranj 
Poslovni prostor v nadstropju objekta na naslovu Kidričeva 6 in 6a, Kranj, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 881/5, stavba v izmeri 1198 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem 
vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 2183 k.o. Kranj, v velikosti 171,97 m2. 
Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 210.000,00 EUR. 
Tavčarjeva 22, Kranj 
Poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Tavčarjeva 14, Kranj, ki stoji na zemljišču 
parcelna številka 11, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišče v izmeri 77 m2, 
vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 329 k.o. Kranj, v 
velikosti 58,50 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 70.200,00 EUR. 
 
 
 
 



 13 

ZEMLJIŠČA 
 
Mestna občina Kranj je lastnica določenega dela nezazidanega stavbnega zemljišča in drugega 
zemljišča. V letu 2009 naj bi se predvidoma prodalo del navedenega zemljišča, na območjih 
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 
oddelkov in sklepa sveta Mestne občine Kranj 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: 
 
Stražišče - Šempetrsko naselje 
Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1166/2, njiva v izmeri 5901 m2, dvorišče v 
izmeri 4537 m2 in travnik v izmeri 2508 m2, trenutno vpisane v zemljiškoknjižnem vložku 
Okrajnega sodišča v Kranju številka 999, k.o. Stražišče. Zemljišča so namenjena prodaji kot 
zaokrožitev obstoječih zemljišč, za vrtove in za parkirišča. 
Ocenjena vrednost: 970.950,00 EUR. 
Drulovka 
Predmet prodaje so zemljišča v okviru naselja Drulovka, ki v naravi predstavljajo zelenice ob 
obstoječih vrstnih hišah ali pa neurejena parkirišča. 
Ocenjena vrednost: 360.000,00 EUR. 
Mlaka, Pševo 
Predmet prodaje so zemljišča v okviru zazidalnega načrta. 
Ocenjena vrednost: 260.000,00 EUR.  
Zemljišča v MOK - direktna prodaja 
Predmet prodaje so zemljišča na celotnem območju Mestne občine Kranj, namenjena 
predvsem funkcionalni zaokrožitvi zemljišč. Predmet prodaje so manjša zemljišča, ki 
izpolnjujejo pogoje za direktno prodajo. 
Ocenjena vrednost: 1.300.000,00 EUR. 
Zemljišča v MOK - dražba 
Predmet prodaje so zemljišča na celotnem območju Mestne občine Kranj, namenjena 
predvsem funkcionalni zaokrožitvi zemljišč in izgradnji parkirišč. Predmet prodaje so večja 
zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na javni dražbi. 
Ocenjena vrednost: 1.400.000,00 EUR. 
 
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj zemljišč v letu 2009 bi tako znašal 
100.000,00 EUR. 
 
 
 
Aleš Sladojević univ.dipl.soc.           Damijan Perne dr.med.spec.psih. 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE    ŽUPAN  
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LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2008 IN 2009      

DRUGA OBRAVNAVA - 06.02.2008      

      

      

POSLOVNI PROSTORI           

PREDMET M2 EUR/M2 
VREDNOST - 

EUR 
2009 - 
EUR 

 

Cesta 1. maja 5, Kranj 12,34 1.014,42    12.518,00    0,00     

Cesta 1. maja 5, Kranj 16,10 777,52    12.518,00    0,00     

Likozarjeva 22, Kranj 1.207,00 182,63    220.440,00    0,00     

Tomšičeva ulica 42, Kranj 28,00 894,21    25.038,00    0,00     

Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj 14,40 1.159,17    16.692,00    0,00     

Koroška cesta 29, Kranj 152,69 983,86    150.225,00    0,00     

Koroška cesta 29, Kranj 20,40 1.022,79    20.865,00    0,00     

Koroška cesta 29, Kranj 20,40 1.022,79    20.865,00    0,00     

Koroška cesta 14, Kranj  84,82 1.790,26    151.850,00    0,00     

Koroška cesta 14, Kranj  28,73 1.666,20    47.870,00    0,00     

Koroška cesta 14, Kranj  42,52 1.782,53    75.793,00    0,00     

Koroška cesta 16, Kranj 44,20 1.360,00    60.112,00    0,00    

Koroška cesta 16, Kranj 35,03 1.283,36    44.956,00    0,00     

Staneta Žagarja 19, Kranj 258,84 965,85    250.000,00    0,00     

Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj 124,00 1.009,58    125.188,00    0,00     

Gasilska ulica 17 in 19, Kranj 298,00 994,22    296.278,00    0,00     

Stritarjeva 8, Kranj 73,47 1.197,77    88.000,00    0,00     

Stritarjeva 8, Kranj 207,80 1.203,08    250.000,00    0,00     
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Stritarjeva 8, Kranj 240,40 1.206,32    290.000,00    0,00     

Pot na kolodvor 2, Kranj 25,40 1.181,10    30.000,00    0,00     

Pot na kolodvor 2, Kranj 29,10 1.202,75    35.000,00    0,00     

Tomšičeva ulica 14, Kranj 223,00 1.121,08    250.000,00    0,00     

Kidričeva 6 in 6a, Kranj 171,97 1.221,14    210.000,00    0,00     

Tavčarjeva 22, Kranj 58,50 1.200,00    70.200,00    0,00     

Slovenski trg 1, Kranj - CSD 525,00 1.000,00    525.000,00    0,00     

SKUPAJ POSLOVNI PROSTORI       0,00     

      

STANOVANJA          

PREDMET M2 EUR/M2 
VREDNOST - 

EUR 
2009 - 
EUR 

 

do največ 30 stanovanj 1.500,00 1.200,00    1.800.000,00    0,00     

apartma 28004 v Barbarigi 37,59 1.506,60    56.633,00    0,00     

apartma 28004 v Barbarigi 37,25 1.326,55    49.414,00    0,00     

apartma 208221 v Maredi 31,23 1.409,96    44.033,00    0,00     

SKUPAJ STANOVANJA       0,00     

      

NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA      

PREDMET M2 EUR/M2 
VREDNOST - 

EUR 
2009 - 
EUR 

 

Zemljišča ob Likozarjevi cesti 9.500,00 200,00    1.900.000,00    0,00     

Voge 578,00 130,00    75.140,00    0,00     

Stražišče - Šempetrsko naselje 12.946,00 75,00    970.950,00    100.000,00     

Drulovka 5.000,00 72,00    360.000,00    180.000,00     

Zemljišča pod transformatorskimi postajami 210,00 130,00 27.300,00      

Mlaka, Pševo 2.000,00 130,00    260.000,00    130.000,00     

Zemljišča v MOK - direktna prodaja 10.000,00 130,00    1.300.000,00    100.000,00     
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Zemljišča v MOK - dražba 10.000,00 140,00    1.400.000,00    100.000,00     

Zemljišča v lasti KS Primskovo 1.270,00 150,00    190.500,00    0,00     

Zemljišča v lasti KS Besnica 360,00 110,00    39.600,00    0,00     
SKUPAJ NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA V LASTI 
MOK       100.000,00    

 

SKUPAJ NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA       100.000,00     

      

      

Aleš Sladojević univ.dipl.soc.       

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE     

 


