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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA: Montažna večnamenska dvorana s pokritim drsališčem – dopolnilno 

gradivo in sprememba gradiva 

 

 

Uprava Mestne občine Kranj je na podlagi sklepa Statutarno pravne komisije, da uprava 

na Upravni enoti Kranj preveri ali je ustanovitev stavbne pravice za montažni objekt 

ustrezna rešitev za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ali bi bila glede na 

določbe Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti kakšna druga 

rešitev s pravnega vidika ustreznejša, dne 17.2.2012 s strani Upravne enote Kranj 

pridobila mnenje, da najemna pogodba za pridobitev gradbenega dovoljenja ni ustrezna 

pravna podlaga oziroma ne šteje med ustrezna dokazila o pravici gradnje. Podlaga je 56. 

člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami), 

ki kot dokazilo o pravici graditi šteje dejstvo, da ima investitor na določeni 

nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu 

omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na nepremičnini, najemna pogodba pa omogoča 

zgolj uporabo nepremičnine, ne pa tudi pravice gradnje. Zaradi uskladitve z zakonom in 

na podlagi mnenja Upravne enote Kranj in Statutarno pravne komisije predlagamo, da 

se pridevnik »premičen« v vseh slovničnih oblikah in v vseh pomenih v gradivu in 

pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice črta. 

 

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je sprejela sklep, da uprava 

do seje pripravi pojasnila v zvezi s kalkulacijo cene ure uporabe montažne večnamenske 

dvorane in primerjavo cene ure uporabe dvorane s cenami ure uporabe dvoran v drugih 

občinah navajamo. Glede na navedeno prilagamo izsek iz cenikov najema drsališča 

Tivoli, Športne dvorane na Bledu, in Športne dvorane Podmežakla. Cena najema 

očiščenega ledu v Hali Tivoli znaša 125,00 EUR/uro, cena najema neočiščenega  ledu 

pa 100,00 EUR/uro. V Športni dvorani na Bledu znaša tržna cena 150,00 EUR/uro, med 

Občino Bled in klubi, ki jih občina subvencionira, pa velja dogovor 120,00 EUR/uro, od 

česar klub plača 40,00 EUR, občina pa 80,00 EUR, hkrati pa občina sofinancira tudi 

obratovalne stroške. V dvorani Podmežakla na Jesenicah znaša cena najema 80,00 

EUR/uro, kar pa ne pokrije dejanskih stroškov, zato so v fazi spremembe cenika. 

Podlaga je cenitev tržne vrednosti najemnine, ki po mnenju cenilca znaša 125,00 

EUR/uro brez vključenih obratovalnih stroškov. 

 



Glede na opravljene poizvedbe in glede na nesporno dejstvo, da je montažni objekt v 

primerjavi z zidanimi objekti kvečjemu bolj potraten, je uprava uskladila z upravljalcem 

novo ceno, ki znaša 120,00 EUR/uro z vključenim DDV, kar je povsem primerljivo z 

najemom ledene ploskve v drugih občinah. 

 

 

MITJA HERAK, spec.      MOHOR BOGATAJ 

Direktor občinske uprave      ŽUPAN 

 

 

 

Priloge: 

- mnenje Upravne enote Kranj številka 351-37/2007-130 z dne 15.2.2012 
- izsek iz cenikov najema drsališča Tivoli, Športne dvorane na Bledu, in Športne 

dvorane Podmežakla 
- izsek iz cenitve tržne vrednosti najemnine za ledeno ploskev v Športni dvorani 

Podmežakla 


