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Zadeva: NACRT PRIDOBIVANJA NEPREMICNEGA PREMOZENJA MESTNE OBCINE KRANJ 
ZA LETO 2019 - dopolnitev 

PRAVNA PODLAGA 

Pravna podlaga za sprejem naerta pridobivanja je Zakon 0 stvarnem premozenju drzave in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, stevilka 11/18 in 79/18) in Uredba 0 stvarnem premozenju drzave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, stevilka 31/18). 

Odplacni naein pridobitve lastninske pravice na nepremienem premozenju v breme proraeunskih sredstev 
je mogoe samo na podlagi sprejetega letnega naerta pridobivanja nepremienega premozenja. Naert 
pridobivanja nepremienega premozenja Mestne obeine Kranj za leta 2019 je bil kot sestavni del proraeuna 
Mestne obeine Kranj za leta 2019 sprejet na 41. seji dne 17.10.2018, ter dopolnjen na 6. seji dne 
22.5.2019, na 7. seji dne 19.6.2019, na 2. izredni seji dne 18.7.2019 in na 8. seji dne 18.9.2019 .. 

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih 
drugih potreb upravljavcev stvarnega premozenja, ki jih ni bilo mogoee doloeiti ob pripravi naerta ravnanja 
s stvarnim premozenjem iz drugega odstavka 24. elena ali drugega odstavka 25. elena tega zakona, in 
zaradi nepredvidenih okolisein na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni naert ravnanja s stvarnim 
premozenjem. 

Naert pridobivanja nepremienega premozenja zajema podatke 0: 

upravljavcu 
vrsti nepremienine, ki je lahko zemljisee, stavba, del stavbe ali zemljisee s stavbo, 
samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec naertuje nakup, 
okvirni povrsini nepremienine, izrazeni v m2 in 
naertovanih sredstvih v proraeunu za leto, na katero se nanasa naert pridobivanja. 

Obrazec st. 1: Naert pridobivanja nepremienega premozenja 

U ~av Javec: M b v. K estna 0 cma ran] 

ZAPORED. VRSTA SAMOUPRAVNA OKVIRNA PREDVIDENA 
STEVILKA NEPREMICNINE LOKALNA VELIKOST SREDSTVA 

SKUPNOST 
Zemljisce pare. st. 585/2 Mestna obcina 

1 k.o. 2124 - Hrastje Kranj 421 m2 12.566,00 EUR 
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SKLEP 

Sprejme se dopolnitev Nacrta pridobivanja z nepremicnim premozenjem Mestne obcine Kranj za leta 
2019. 

Pripravila: 
Zora (erne, pravnica 

~~ 
Mag. Mateja Koprivec 
Urad za splosne zadeve 

212 



N 
I'D 
3 

3 
I'D 
::J 
Qj' 
< 
OJ 




