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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŢUPAN  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

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

 

Številka: 478-81/2011-48/01 

 

Datum:   9.9.2011 28.03.2011 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA 

MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011 – DOPOLNITEV 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja 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 nepremičnega premoţenja 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 premoţenju v breme 

proračunskih sredstev je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoţenja. 

 

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

pridobivanja nepremičnega premoţenja s sprejetim proračunom. 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja se lahko med letom spremeni ali dopolni. 

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja zajema podatke o: 

– okvirni lokaciji, 

– okvirni velikosti, 

– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaţa, drugi objekti, 

zemljišče), 

– predvidenih sredstvih. 

 

 

 



 2 

 

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA 
 

Mestna občina Kranj bo z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega 

interesa v letu 2011 pridobivala določeno nepremično premoţenje, ki predstavlja stanovanjske 

zgradbe in prostore, druge zgradbe in prostore in zemljišča. 

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA 

PREMOŢENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011 

 

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 predstavljajo tudi zemljišča po katerih ţe 

potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne 

poti in bo Mestna občina Kranj z nakupom le teh le uredila zemljiškoknjiţno stanje z 

dejanskim.  

 

Predlog pridobivanja  nezazidanih stavbnih in drugih zemljišč: 

 

Del zemljišča parcelna številka 95/2, k.o. Sp. Besnica in del zemljišča parcelna številka 

1197/4, 119/5, 120/2, 120/3, 121/2, 704/2, 704/4, 706/2 k.o. Pševo,  

Predmet nakupa: je del zemljišča parcelna številka 95/2, k.o. Sp. Besnica in parcelne številke 

1197/4, 119/5, 120/2, 120/3, 121/2, 704/2, 704/4, 706/2,  k.o. Pševo, v skupni izmeri 648 m
2
. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 20.000,00 EUR 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, po katerem poteka 

makadamska cesta v Rakovici. Po odkupu zemljišč bi se cesta kategorizirala in asfaltirala v 

letu 2011.  

 

Zemljišče parcelna številka 723/4, pokopališče v izmeri 34 m
2
, k.o. Babni vrt 

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 723/4, pokopališče v izmeri 34 m
2
, k.o. Babni 

vrt. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 2.346,00 EUR (69,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, ki v naravi ţe predstavlja 

pokopališče. 

 

Zemljišče parcelna številka 755/2, k.o. Babni vrt v pribliţni izmeri 130 m
2
 

Predmet pridobivanja je zemljišče parcelna številka 755/2, pokopališče v izmeri 560 m
2
, k.o. 

Babni vrt v deleţu 877/1307. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 8.970,00 EUR ( 69,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, ki v naravi ţe predstavlja 

pokopališče. Po opravljeni parcelaciji mora Mestna občina Kranj skleniti razdruţitveno 

pogodbo z Ţupnijo Trstenik. Po opravljeni parcelaciji mora doplačati še 130 m
2
 zemljišča, ki 

je bilo ţe uporabljeno za razširitev pokopališča. 
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Zemljišče parcelna številka 164/7, cesta v izmeri 28 m
2
, k.o. Straţišče 

Predmet nakupa je zemljišča parcelna številka 164/7, cesta v izmeri 28 m
2
, k.o. Straţišče. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 4.480,00 EUR (160,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, zaradi rekonstrukcije 

dela kategorizirane javne ceste z oznako LK 187120 Hafnarjeva pot. 

 

Zemljišče parcelna številka k.o. 1227/38 in 1227/39, obe k.o. Straţišče 

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 1227/38, cesta v izmeri 1 m
2
 in parcelna 

številka 1227/39, cesta v izmeri 4 m
2
, k.o. Straţišče. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 500,00 EUR (100,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: zemljišči sta del kategorizirane javne ceste z oznako LC 183010 

Straţišče. Mestna občina Kranj ob rekonstrukciji ni sklenila prodajne pogodbe z lastnikom 

zemljišča.  

 

Zemljišče parcelna številka 905/2, 905/3 in 905/7 v skupni izmeri 55 m
2
, k.o. Babni vrt 

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 905/2, 905/3 in 905/7 v skupni izmeri 55 m
2
, 

k.o. Babni vrt. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 2.750,00 EUR (50,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče zaradi rekonstrukcije dela 

kategorizirane javne ceste z oznako JP 683520 Trstenik V.  

 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji  

 

SKLEP 

 

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine 

Kranj za leto 2011. 

 

 

 

 

Mitja Herak, spec.                                                 Mohor Bogataj 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                 ŢUPAN 

 


