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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       
OSNUTEK - 09.01.2008           
      

POSLOVNI PROSTORI            
PREDMET M2 EUR/M2 VREDNOST - EUR 2008 - EUR 2009 - EUR 

Osrednja knjižnica Kranj, Koroška cesta 4, Kranj 5.069,65 1.273,25 6.454.931,86     1.100.000,00 1.354.886,00 
SKUPAJ POSLOVNI PROSTORI     6.454.931,86    1.100.000,00 1.354.886,00 

      

STANOVANJA           
PREDMET M2 EUR/M2 VREDNOST - EUR 2008 - EUR 2009 - EUR 

do največ 10 stanovanj 500,00 1.200,00 600.000,00    600.000,00 600.000,00 
SKUPAJ STANOVANJA       600.000,00 600.000,00 
      

NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA IN DRUGA ZEMLJIŠČA           
PREDMET M2 EUR/M2 VREDNOST - EUR 2008 - EUR 2009 - EUR 

Zemljišča po katerih že poteka cesta 20.550,00 10,00 205.500,00    205.500,00 205.500,00 
Zemljišča za gradnjo neprofitnih stanovanj - Goriče 1.166,67 60,00 70.000,00    70.000,00 0,00 
Zemljišča za gradnjo kolesarske mreže 693,33 60,00 41.600,00    20.800,00 20.800,00 
Zemljišče za rekonstrukcijo Savske ceste 250,00 60,00 15.000,00    15.000,00 0,00 
Zemljišče za razširitev ceste Drulovka Breg 808,33 60,00 48.500,00    48.500,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo ceste Njivica občinska meja 1.022,37 60,00 61.342,00    61.342,00 0,00 
Zemljišče za ureditev ceste Babni vrt - občinska meja 483,33 60,00 29.000,00    29.000,00 0,00 
Zemljišče za dokončno ureditev ceste Dežman Lakner in Kokrica Brdo 6.433,33 60,00 386.000,00    386.000,00 0,00 
Zemljišče za ureditev sanacije poplav in mostov 348,33 60,00 20.900,00    20.900,00 0,00 
Zemljišče za ureditev ceste Kokrica - Mlaka/Grič 8.222,50 60,00 493.350,00    193.350,00 300.000,00 
Zemljišče za ureditev ceste Agromehanika Hrastje 1.323,33 60,00 79.400,00    79.000,00 400,00 
Zemljišče za ureditev Poti na Jošta 766,67 60,00 46.000,00    46.000,00 0,00 
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Zemljišče za obnovo Gosposvetske ulice 1.993,33 60,00 119.600,00    119.600,00 0,00 
Zemljišče za razširitev Ceste Staneta Žagarja 650,00 60,00 39.000,00    0,00 39.000,00 
Zemljišče za ureditev potoka Trenča 3.583,33 60,00 215.000,00    215.000,00 0,00 
Zemljišče za gradnjo ceste na območju Polica Exoterm 200,00 60,00 12.000,00    12.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo prehodov čez regionalko v Bitnjah 139,10 60,00 8.346,00    8.346,00 0,00 
Zemljišče za ureditev pločnika Tenetiše - Trstenik 1.000,00 60,00 60.000,00    60.000,00 0,00 
Zemljišče za potrebe ureditve ceste R2/410 Golnik Kranj 533,33 60,00 32.000,00    32.000,00 0,00 
Zemljišče za razširitev ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz 1.000,00 60,00 60.000,00    0,00 60.000,00 
Zemljišča za gradnjo parkirne hiše Likozarjeva 2.000,00 110,00 220.000,00    220.000,00 0,00 
Zemljišča potrebna za ureditev kompleksa Jelenov k. - Slov.trg.- Koroška 833,33 60,00 50.000,00    0,00 50.000,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Bitnje - Šutna - Žabnica 166,67 60,00 10.000,00    10.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Voge 1.444,44 90,00 130.000,00    130.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče 666,67 60,00 40.000,00    40.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Zlato polje - SEVER 333,33 60,00 20.000,00    20.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Veliki hrib 166,67 60,00 10.000,00    0,00 10.000,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Stražišče 416,67 60,00 25.000,00    0,00 25.000,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Drulovka - Zarica 83,33 60,00 5.000,00    5.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne inf. - Skalica - Ul.T.Odrove, C.1.maja 50,00 60,00 3.000,00    3.000,00 0,00 
Zemljišče za izgradnjo komunalne infrastrukture - Kalvarija 50,00 60,00 3.000,00    3.000,00 0,00 
Zemljišče za ureditev ceste -  vrtnarija - Zlato polje 430,00 60,00 25.800,00    0,00 25.800,00 
Kmetijska zemljišča 100.000,00 5,00 500.000,00    500.000,00 500.000,00 
SKUPAJ NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA IN DRUGA 
ZEMLJIŠČA     3.084.338,00    2.553.338,00 1.236.500,00 
      

Aleš Sladojević univ.dipl.soc.    
Damijan Perne, 

dr.med.spec.psih.   
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE        ŽUPAN   
 


