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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŢUPAN 

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 40, fax. 04/ 237 31 59 

 

Številka: 478-81/2011-48/01 

Datum: 9.9.2011 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

PREDMET: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM    

PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011  - 

DOPOLNITEV 

 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 

2011 je bil kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2011 sprejet na 5. seji 

Sveta Mestne občine Kranj dne 11.5.2011 in dopolnjen na 7. seji Sveta Mestne občine 

Kranj dne  22.6.2011. 

 

PRAVNA PODLAGA 

 

Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

številka 86/2010) in Uredba o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011).  

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 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 premoţenjem se lahko izvede le, če je nepremično 

premoţenje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem. 

Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem s sprejetim proračunom. 

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem so vključena zemljišča in stavbe. 

Zemljišča se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 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 deleţu, 

– stavbni pravici ter, 

– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču. 

 

Stavbe se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem vpisujejo s podatki o: 

– upravljavcu, 

– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni številki, 

– šifri in imenu katastrske občine, 
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– številki stavbe, 

– številki dela stavbe, 

– vrsti rabe in velikosti, 

– solastniškem deleţu, 

– 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 premoţenjem se spremeni ali dopolni enkrat letno, 

praviloma v prvi polovici tekočega leta. Lahko pa se letni načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem izjemoma v posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni. 

                

 

RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM 
 

Mestna občina Kranj bo z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 2011 

prodala v nadaljevanju predlagane nepremičnine, ki obsegajo poslovne objekte in poslovne 

prostore, stanovanja in stavbna zemljišča.  

 

Nepremičnine se bodo praviloma prodajale na podlagi javne draţbe, razen manjših površin, ki 

v naravi predstavljajo in so namenjena zaokroţitvi funkcionalnih zemljišč, ki pa bodo prodana 

na podlagi direktne pogodbe s stranko, vse po ceni na podlagi cenitve sodnega cenilca in 

izvedenca.    

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011 

 

 

STANOVANJA 

 

Štirisobno stanovanje, v večstanovanjskem objektu na naslovu Ţupančičeva ulica 23, 

Kranj 
Predmet prodaje: štirisobno stanovanje št. 3, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta na 

naslovu Ţupančičeva ulica 23, Kranj. 

Metoda razpolaganja: javna draţba 

Ocenjena vrednost: 77.548,00 EUR 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje 

prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 

Stanovanje je potrebno temeljite prenove, na podlagi zbranih ponudb bi obnova znašala 

najmanj 40.000,00 EUR, za kar pa sredstva v proračunu niso zagotovljena. 

 

 

Hiša, na naslovu Trubarjev trg 8, v Kranju, z zemljiščem 

Predmet prodaje: starejša enonadstropna hiša z neizkoriščenim podstrešjem na naslovu 

Trubarjev trg 8, v Kranju, skupaj s stavbnim zemljiščem, komunalno opremo okolice in 

zunanjo ureditvijo. 

Metoda razpolaganja: javna draţba 

Ocenjena vrednost: 180.000,00 EUR 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje 

prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 

Objekt leţi v območju, kjer po zazidalnem načrtu ni dovoljena poslovna dejavnost, 

predvidena je samo za stanovanja. Sredstva za obnovo objekta v smislu pridobitve novih 

stanovanj v proračunu niso zagotovljena. 
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STAVBNA ZEMLJIŠČA 

 

Mestna občina Kranj je lastnica določenega dela nezazidanega stavbnega zemljišča in drugega 

zemljišča. V letu 2011 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 

zaokroţitvi funkcionalnih zemljišč na podlagi prejetih in bodočih vlog strank.  

 

Predlog prodaje zemljišč: 

 

Zemljišče parcelna številka 908/2 k.o. Kranj v deleţu 5/6 

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 908/2, sadovnjak v izmeri 1372 m
2
 in 

stavba v izmeri 50 m
2
, in sicer zemljišče v pribliţni izmeri 500 m

2
, v deleţu 5/6 

Metoda razpolaganja: javna draţba 

Ocenjena vrednost: 41.666,00 EUR (100,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje dela zemljišča parcelna številka 908/2  k.o. Kranj v 

deleţu 5/6 je doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 

občine Kranj. 

 

Zemljišče parcelna številka 1227/83, pot  v izmeri 76 m
2
, k.o. Straţišče 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1227/83, pot  v izmeri 76 m
2
, k.o. Straţišče.  

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 7.600,00 EUR (100,00 EUR/m
2
). 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč parcelna številka 1227/83, pot  v izmeri 76 m
2
, 

k.o. Straţišče je sklenitev menjalne pogodbe, s katero bo Mestna občina Kranj pridobila 

zemljišče za cesto, ki bo potekala po zemljiščih parcelna številka 61/49, 1227/38 in 1227/39, 

vse k.o. Straţišče. 

 

Zemljišče pod transformatorsko postajo – parc. št. 1918/2 in 1918/3, obe k.o. Britof 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1918/2, travnik v izmeri 58 m
2 

in parcelna 

številka 1918/3, travnik v izmeri 78 m
2
, obe k.o. Britof, na katerem v naravi stojita 

transformatorski postaji v naselju Britof Voge. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 12.240,00 EUR.  

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišča parcelna številka 1918/2 in 1918/3, obe k.o. 

Britof je prodaja zemljišča, ki po svojem namenu predstavlja transformatorski postaji in 

doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji  

 

SKLEP 

 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Kranj za leto 2011. 

 

 

Mitja Herak, spec.           Mohor Bogataj 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE         ŢUPAN 
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