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MESTNA OBČINA KRANJ 

 

Župan 
 
 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 01 

 F: 04 237 31 06 
 E: obcina.kranj@kranj.si 

 www.kranj.si 

 

 

Številka: 478-81/2011-48/01 

Datum:    6.3.2012 

 

PREDMET: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM  

PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011  - 

POROČILO 

 

Sprejeto na 5. seji sveta Mestne občine Kranj dne 30.03.2011 in dopolnjeno na 6. seji dne 

11.05.2011, na 7. seji dne 22.6.2011, 8. seji dne 21.9.2011 ter  na 9. seji sveta Mestne 

občine Kranj dne 26.10.2011. 

 

PRAVNA PODLAGA 

 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007 in 

86/2010) in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 

84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009 in 49/2010).  

 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja 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. 

 

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično 

premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

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

razpolaganja z nepremičnim premoženjem s sprejetim proračunom. 

 

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

 

Zemljišča se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 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 deležu, 

– stavbni pravici ter, 

– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču. 
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Stavbe se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vpisujejo s podatki o: 

– upravljavcu, 

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

– šifri in imenu katastrske občine, 

– številki stavbe, 

– številki dela stavbe, 

– vrsti rabe in velikosti, 

– solastniškem deležu, 

– 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 premoženjem se spremeni ali dopolni enkrat letno, 

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

premoženjem izjemoma v posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni. 

                

 

RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 

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, stavbna zemljišča in kapitalske deleže v finančnih institucijah.  

 

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

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

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

izvedenca.    

 

 

POSLOVNI OBJEKTI IN POSLOVNI PROSTORI 

 

Mestna občina Kranj bo v letu 2011 prodala določene poslovne objekte in poslovne prostore. 

Pri odločanju o predvideni prodaji poslovnih objektov in poslovnih prostorov je bilo 

upoštevano načelo, da se prodajajo poslovni prostori v stavbah, v katerih Mestna občina Kranj 

ni izključni lastnik, ampak lastništvo Mestne občine Kranj na določenem poslovnem prostoru 

predstavlja le določen odstotek na lastništvu celotne stavbe. Pri oceni prihodka predlaganih 

prodaj je bila upoštevana povprečna ocenjena vrednost m2 površine poslovnega prostora na 

podlagi dosedanjih cenitev primerljivih poslovnih prostorov sodnega cenilca in izvedenca in 

pa predvsem predvidevanja, da vseh predlaganih poslovnih prostorov ne bo mogoče prodati v 

letu 2011.  

 

Predlog prodaje poslovnih prostorov: 

Cesta 1. maja 5, Kranj 

Poslovni prostor v nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Cesta 1. maja 5, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 157/1, dvorišče v izmeri 3.599 m2 in stavbišče v 

izmeri 2.057 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 

309 k.o. Huje, v izmeri 12,60 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 12.518,00 EUR.   
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Cesta 1. maja 5, Kranj 

Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Cesta 1. maja 5, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 157/1, dvorišče v izmeri 3.599 m2 in stavbišče v 

izmeri 2.057 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 

309 k.o. Huje, v izmeri 16,10 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 12.518,00 EUR.   

 

Koroška cesta 29, Kranj 

Poslovni prostor v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj, ki stoji na zemljišču 

parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišče v izmeri 93 m2, njiva v 

izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 

sodišča v Kranju, številka 6 k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 150.225,00 EUR. 

 

Koroška cesta 29, Kranj  

Poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj, ki stoji na zemljišču 

parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišče v izmeri 93 m2, njiva v 

izmeri 83 m2 in stavba v izmeri 12 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 

sodišča v Kranju, številka 6 k.o. Kranj, v izmeri 20,40 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 20.865,00 EUR. 

 

Gasilska ulica 17 in 19, Kranj 

Poslovno stanovanjska stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Gasilska ulica 17 in 19, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 200/1, stanovanjska stavba v izmeri 298 m2, 

dvorišče v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 81 m2, vknjiženo v 

zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 2078, k.o. Stražišče. 

Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 296.278,00 EUR. 

 

Stritarjeva 8, Kranj 

Poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu na naslovu Stritarjeva 8, Kranj, ki stoji na 

zemljišču parcelna številka 280/3, dvorišče v izmeri 185 m2 in parcelna številka 280/11, 

stanovanjska stavba v izmeri 339 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 

sodišča v Kranju, številka 1190 k.o. Kranj, v izmeri 133,50 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 175.332,00 EUR. 

 

Pot na kolodvor 2, Kranj  
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Pot na kolodvor 2, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 174/1, sadovnjak v izmeri 147 m2 in parcelna 

številka 174/2, stavbišče v izmeri 183 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 

sodišča v Kranju, številka 68 k.o. Kranj, v izmeri 25,40 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 30.000,00 EUR. 

 

Pot na kolodvor 2, Kranj  
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Pot na kolodvor 2, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 174/1, sadovnjak v izmeri 147 m2 in parcelna 

številka 174/2, stavbišče v izmeri 183 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 

sodišča v Kranju, številka 68 k.o. Kranj, v izmeri 29,10 m2. Nepremičnina je v uporabi. 

Ocenjena vrednost: 35.000,00 EUR. 
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Vodopivčeva ulica 8, Kranj  
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Vodopivčeva ulica 8, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, stanovanjska stavba v izmeri 378 m2 in 

parcelna številka 385/2, sadovnjak v izmeri 151 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku 

Okrajnega sodišča v Kranju, številka 461 k.o. Kranj, v izmeri 42,80 m2. Nepremičnina je v 

uporabi. 

Ocenjena vrednost: 51.360,00 EUR. 
 

Vodopivčeva ulica 8, Kranj  
Poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Vodopivčeva ulica 8, 

Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, stanovanjska stavba v izmeri 378 m2 in 

parcelna številka 385/2, sadovnjak v izmeri 151 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku 

Okrajnega sodišča v Kranju, številka 461 k.o. Kranj, v izmeri 26,30 m2. Nepremičnina je v 

uporabi. 

Ocenjena vrednost: 31.560,00 EUR. 
 

Objekt Policijske uprave Kranj na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju – ureditev 

zemljiškoknjižnega stanja 

Parcelna številka in katastrska občina: objekt skupaj s pripadajočim zemljiščem stoji na 

zemljišču parc. št. 912/2, 912/3, 326/39, 326/35, 326/32, 326/29 in 326/16, vse k.o. Kranj v 

deležu 1/1 in parc. št. 326/27, 326/25, in 326/43, vse k.o. Kranj v deležu do ½. 

Orientacijska vrednost: kupnina je bila v celoti že poravnana v letu 2006 (kupnina in obresti v 

skupni vrednosti so znašale 371.082.135,08 SIT oz. 1.548.498,31 EUR) 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba – dodatek k pogodbi. 
 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj je na podlagi sklepa Sveta Mestne občine 

Kranj št. 06801-02/98-420-2/01 z dne 15.11.2001 in popravka sklepa št. 06801-02/98-493-

2/01 z dne 19.12.2001 o prodaji 32-odstotnega lastninskega deleža na nepremičnini – objekta 

Policijske postaje Kranj na Bleiweisovi cesti 3 v Kranju, sklenila pogodbo št. 46502-19/2001-

43/01 z dne 19.4.2001 in dodatek številka 1 k pogodbi št. 46502-19/2001-43/01 z dne 

1.12.2005. Kupnina je bila v skladu s pogodbo v celoti plačana v skladu s pogodbo in 

dodatkom številka 1 k pogodbi.  Po opravljeni parcelaciji zemljišča, na katerem stoji objekt je 

potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim, zaradi česar je potrebno skleniti 

dodatek k pogodbi. 

 

STANOVANJA 
 

Mestna občina Kranj je v letu 2001 ponudila najemnikom stanovanj v lasti Mestne občine 

Kranj možnost nakupa stanovanj. Vsa stanovanja, ki bodo predmet prodaje so obremenjena z 

najemnim razmerjem. V letu 2011 se tako predvideva prodaja do največ 30 stanovanj v lasti 

Mestne občne Kranj v povprečni velikosti 50 m2. Pri oceni prihodka predlaganih prodaj je 

bila upoštevana povprečna ocenjena vrednost m2 stanovanjske površine na podlagi 

dosedanjih cenitev primerljivih stanovanj sodnega cenilca in izvedenca.  

Pred začetkom postopka prodaje vsakega stanovanja bo o prodaji s konkretnimi 

podatki odločal svet Mestne občine Kranj. 

 

Predlog prodaje stanovanj: 

 

Stanovanje št. 35, v 6. nadstropju, na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju 

Predmet prodaje je stanovanje z identifikacijsko št. 35. E,  stanovanje št. 35, v 6. nadstropju, v 

objektu na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju, vpisano pri podvložku št. 877/11, k.o. 

Klanec. 
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Ocenjena vrednost: 75.806,00 EUR. 

 

Prodaja stanovanja št. 35, v objektu na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju 

Kupnina:  75.806,00 EUR- javna dražba  

Datum sklenitve pogodbe: 19.07.2011 

 

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

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

naslovu Župančičeva ulica 23, Kranj. 

Metoda razpolaganja: javna dražba 

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 dražba 

Ocenjena vrednost: 180.000,00 EUR 

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

prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. 

Objekt leži 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. 

 

Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj stanovanj, poslovnih objektov in 

poslovnih prostorov v letu 2011 bi tako znašal 100.000,00  EUR. 

 

 

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 

zaokrožitvi funkcionalnih zemljišč na podlagi prejetih in bodočih vlog strank.  
 

Predlog prodaje zemljišč: 

 

Zemljišča ob Likozarjevi cesti 

Predmet prodaje so zemljišča, ki v naravi ležijo v ozkem pasu ob Likozarjevi cesti in sicer od 

trgovine Spaar proti mestu in od trgovine Spaar proti križišču v smeri LN Planina V: 
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- del zemljišča parc. št. 253/1, njiva v izmeri 5317 m2, vpisanega v vl. št. 328 k.o. Klanec,  v 

približni izmeri 1050 m2, v deležu 1050/5317 in dela zemljišča parc. št. 252/3, njiva v 

izmeri 6425 m2, vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 

550/6425, 

- del zemljišča parc. št. 258/2, njiva v izmeri 2304 m2, vpisanega v vl. št. 328 k.o. Klanec, v 

približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 

2569 m2 , vpisanega v vl. št. 93, k.o. Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu 

400/2569, 

- del zemljišča parc. št. 262/1, njiva v izmeri 6294 m2, vpisanega v vl. št. 328 k.o. Klanec, v 

približni izmeri 1000 m2, v deležu 1000/6294, 

- del zemljišča parc. št. 277/1, njiva v izmeri 1943 m2, v približni izmeri 1600 m2, v deležu 

1600/1943, dela zemljišča parc. št. 278/12, njiva v izmeri 554 m2, v približni izmeri 200 

m2, v deležu 200/554, parc. št. 278/13, njiva v izmeri 64 m2, v približni izmeri 40 m2, v 

deležu 40/64 in parc. št. 283/1, njiva v izmeri 3360 m2 in travnik v izmeri 480 m2, v 

približni izmeri 200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93 k.o. Klanec,  

- del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva v izmeri 2840 m2, vpisanega v vl. št. 700 k.o. 

Klanec,  v približni izmeri 520 m2, v deležu 520/2840, dela zemljišča parcelna številka 

208/2, njiva v izmeri 1427 m2, vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 800 

m2, v deležu 800/1427 in dela zemljišča parcelna številka 209/2,  travnik v izmeri 1957 

m2, vpisanega v vl. št. 700 k.o. Klanec, v približni izmeri 950 m2, v deležu 950/1957. 

Ocenjena vrednost: 1.768.000,00 EUR. 

 

Stražišče - Šempetrsko naselje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1166/2, njiva v izmeri 5901 m2, dvorišče v 

izmeri 4429 m2 in travnik v izmeri 2508 m2, ter parcelna številka 1166/31, dvorišče v izmeri 

100 m2, trenutno vpisane v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju številka 

999, k.o. Stražišče. Zemljišča so namenjena prodaji kot zaokrožitev obstoječih zemljišč, za 

vrtove in za parkirišča. 

Ocenjena vrednost: 970.950,00 EUR. 

 

Drulovka 

Predmet prodaje so zemljišča v okviru naselja Drulovka, ki v naravi predstavljajo zelenice ob 

obstoječih vrstnih hišah ali pa neurejena parkirišča. 

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 30. seji, dne 30.01.2002 sprejel sklepa: 

- Mestna občina Kranj proda lastnikom stavbnega zemljišča v okviru zazidalnega načrta 

novega naselja Drulovka z neposredno pogodbo zemljišča za zaokrožitev 

funkcionalnega zemljišča individualnih objektov in sicer zemljišča izključno v 

podaljšku določenega lastniškega zemljišča načeloma v širini 5 m po ceni 73 EUR za 

1 m2 zemljišča (plačljivo v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan 

plačila). Davek na promet nepremičnin in druge stroške v zvezi s pogodbo nosijo 

kupci. 

- V vse kupoprodajne pogodbe, ki bodo sklenjene za prodajo funkcionalnih zemljišč v 

okviru ZN Drulovka, se vnese pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev 

dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 

Zemljišča, ki so predlagana za prodajo so: 

- parc. št. 104/33, gozd v izmeri 617 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 104/31, gozd v izmeri 2052 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 104/17, gozd v izmeri 3485 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 74/27, gozd v izmeri 2242 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 72/5, gozd v izmeri 736 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 78/14, gozd v izmeri 2033 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka, 



505 

 

 

 

- parc. št. 74/30, gozd v izmeri 18189 m2 in gozd v izmeri 36447 m2, vpisano v vl. št. 

788, k.o. Drulovka, 

- parc. št. 104/56, gozd v izmeri 9422 m2, vpisano v vl. št. 579 k.o. Drulovka, 

- parc. št. 103/1, gozd v izmeri 3959 m2, vpisano v vl. št. 579 k.o. Drulovka, 

- parc. št. 565/32, gozd v izmeri 19229 m2, vpisano v vl. št. 468 k.o. Breg ob Savi,  

- parc. št. 565/30, gozd v izmeri 892 m2 in gozd v izmeri 3053 m2, vpisano v vl. št. 468 

k.o. Breg ob Savi,  

- parc. št. 565/24, gozd v izmeri 504 m2, vpisano v vl. št. 468 k.o. Breg ob Savi,  

- parc. št. 553/2, gozd v izmeri 3783 m2, vpisano v vl. št. 438 k.o. Breg ob Savi,  

- parc. št. 558/10, gozd v izmeri 1377 m2, vpisano v vl. št. 438 k.o. Breg ob Savi.  

Ocenjena vrednost: 360.000,00 EUR. 

 

Exoterm 

Predmet prodaje je:  

- zemljišče, parcelna številka 180/1, travnik v izmeri 2.955 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 179, travnik v izmeri 5.323 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 178, njiva v izmeri 5.072 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 267/2, pot v izmeri 426 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 177/1, travnik v izmeri 3.067 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 177/2, travnik v izmeri 187 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 187/1, travnik v izmeri 1.120 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 187/5, travnik v izmeri 209 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 187/6, travnik v izmeri 979 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 189/1, travnik v izmeri 1.006 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 189/2, travnik v izmeri 320 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 189/3, travnik v izmeri 87 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 189/4, travnik v izmeri 87 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 190/2, travnik v izmeri 275 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 190/3, travnik v izmeri 222 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 191/1, travnik v izmeri 1.652 m2,  

- zemljišče, parcelna številka 184/1,  pašnik  v izmeri 502 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 185/4, pašnik  v izmeri 409,  

- zemljišče, parcelna številka 187/4, travnik v izmeri 289 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 187/8, travnik v izmeri 1.313 m2,      

- zemljišče, parcelna številka 189/6, travnik v izmeri 112 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 192/5, travnik v izmeri 124 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 193/3, travnik v izmeri 132 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 198/5, travnik v izmeri 49 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 198/4, travnik v izmeri 222 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 197/3, travnik v izmeri 327 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 186/4, pašnik  v izmeri 122, 

- zemljišče, parcelna številka 186/3, njiva v izmeri 52 m2,     

- zemljišče, parcelna številka 183/1, pašnik  v izmeri 761, 

- zemljišče, parcelna številka 185/7, neplodno v izmeri 305 m2,      

in druga zemljišča, vsa k.o. Struževo, kupljena v letu 2008 na podlagi sprejetih sklepov sveta 

Mestne občine Kranj za potrebe izgradnje in delovanja regijskega centra za obdelavo 

odpadkov (MBO), ki naj bi se nahajal v industrijski coni Exoterm – Polica. 

Ocenjena vrednost: 1.000.000,00 EUR.  
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Struževo – stanovanjska gradnja 

Predmet prodaje so zemljišča namenjena za gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem - 

gradbena parcela objektov B in C, ki obsega del zemljišč parcelna številka 94/1 in 269/2 k.o. 

Struževo v približni izmeri 3.600 m2, skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. 

Ocenjena vrednost: 440.000,00 EUR.  

 

Zemljišče parcelna številka 211/10, 211/11, 211/12 in 211/13, vsa k.o. Predoslje 

Predmet prodaje so zemljišča parcelna številka 211/10, sadovnjak v izmeri 278 m2, parcelna 

številka 211/11, sadovnjak v izmeri 63 m2, parcelna številka 211/12, sadovnjak v izmeri 31 

m2 in parcelna številka 211/13, sadovnjak v izmeri 693 m2, vsa k.o. Predoslje. 

Ocenjena vrednost: 60.000,00 EUR. 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 211/13 k.o. Predoslje  v izmeri 693 m2 

Kupnina: 17.925,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 18.11.2011 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 211/11 in 211/12, obe k.o. Predoslje  v izmeri 94 m2 

Kupnina: 5.100,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 24.11.2011 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 211/10 k.o. Predoslje  v izmeri 278 m2 

Kupnina: 19.700,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 22.11.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 558/10, k.o. Breg ob Savi 

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 558/10, gozd v izmeri 1377 m2, vpisanega 

v vložni številki 438 k.o. Breg ob Savi, v približni izmeri 1000 m2, v deležu 1000/1377. Pred 

sklenitvijo prodajne pogodbe je potrebno urediti plombo – zaznamba spora za določitev nujne 

poti. 

Ocenjena vrednost: 150.000,00 EUR. 

 

Zemljišče pod transformatorsko postajo TP Kokrica šola, parcelna številka 5/23, k.o. 

Kokrica 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 5/23, k.o. Kokrica pod transformatorsko 

postajo TP Kokrica šola, v izmeri 13 m2, k.o. Kokrica. 

Ocenjena vrednost: 1.625,00 EUR (125,00 EUR/m2). 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 5/23 k.o. Kokrica   v izmeri 13 m2 

Kupnina: 1.625,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 19.4.2011 

 

Zemljišče pod transformatorsko postajo v lasti Krajevne skupnosti Trstenik 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 731/19, travnik v izmeri 9 m2, vpisano v 

zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju številka 371, k.o. Babni vrt, v lasti 

Krajevne skupnosti Trstenik, na katerem v naravi stoji transformatorska postaja  - TP 

Trstenik. 

Ocenjena vrednost: 810,00 EUR.  

 

Rekonstrukcija križišča Koroške in Bleiweisove ceste (krožišče Beksl) 
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Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 320/8, k.o. Kranj, v približni izmeri 33 m2. 

Ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR.  

 

Prodaja zemljišca parc. št. 320/8 k.o. Kranj   v izmeri 33 m2 

Kupnina: 225,84 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 28.6.2011 

 

Rekonstrukcija Ceste na Brdo - mimo Laknerja 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1109/4, v približni izmeri 324 m2 in parcelna 

številka 5/13, v približni izmeri 8 m2, oba k.o. Kokrica.  

Ocenjena vrednost: 33.200,00 EUR.  

 

Zemljišče parcelna številka 360/1, k.o. Kranj 

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 360/1, njiva v izmeri 175 m2, vpisanega v 

vložni številki 710 k.o. Kranj, v približni izmeri 75 m2, v deležu 75/481. Pred sklenitvijo 

prodajne pogodbe je potrebna parcelacija zemljišča. 

Ocenjena vrednost: 3.750,00 EUR (50,00 EUR/m2). 

 

Zemljišče parcelna številka 2715/30, k.o. Bitnje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 2715/19, pot v izmeri 23 m2, k.o. Bitnje, v 

deležu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 1.495,00 EUR (65,00 EUR/m2). 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 2715/30 k.o. Bitnje  v izmeri 23 m2 

Kupnina: 1.495,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 20.7.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 2715/31, k.o. Bitnje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 2715/19, pot v izmeri 69 m2, k.o. Bitnje, v 

deležu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 4.485,00 EUR (65 EUR/m2). 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 2715/31 k.o. Bitnje  v izmeri 69 m2 

Kupnina: 4.485,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 19.7.2011. 

 

Zemljišče parcelna številka 1017/4, k.o. Kranj 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1017/4, pot v izmeri 145 m2, k.o. Kranj, v 

deležu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 406,00 EUR (2,80 EUR/m2). 

 

Prodaja zemljišca parc. št. 1017/4 k.o. Kranj   v izmeri 145 m2 

Kupnina: 406,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 26.7.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 253/2, k.o. Huje 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 253/2, travnik v izmeri 548 m2, k.o. Huje, v 

deležu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 6.658,20 EUR (12,15 EUR/m2). 
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Zemljišče parcelna številka 444/19, v deležu 1459/3706, parcelna številka 445/1, v deležu 

2281/3528, parcelna številka 444/1, v deležu 2000/11210, vsa k.o. Kranj 

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 444/19 gozd v izmeri 1.459 m2 v deležu 

1459/3706, vpisanega v vl. št. 2701, del zemljišča parcelna številka 445/1 pašnik v približni 

izmeri 2.281 m2 v deležu 2281/3528, vpisanega v vl. št. 1347, del zemljišča parcelna številka 

444/1 vodotok v približni izmeri 2.000 m2 v deležu 2000/11210, vpisanega v vl.št. 1347, vsa 

k.o. Kranj, v skupni površini 5.740 m2. 

Ocenjena vrednost: 78.628,00 EUR. 

 

Prodaja deležev zemljišč parcelna številka 444/19, v deležu 1459/3706, parcelna številka 

445/1, v deležu 2281/3528, parcelna številka 444/1, v deležu 2000/11210, vsa k.o. Kranj 

Kupnina: 78.628,00EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 7.11.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 1115/4 k.o. Babni vrt 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1115/4, pot v izmeri 109 m
2
, k.o. Babni vrt. 

Pred sklenitvijo prodajne pogodbe je potrebno zaključiti postopek parcelacije zemljišča in 

zemljišče izvzeti iz javne rabe. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 7.194,00 EUR (66,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišča parcelna številka 1115/4 k.o. Babni vrt  je 

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

 

Prodaja zemljišca parc. št. 1115/4 k.o. Babni vrt v izmeri 109 m2 

Kupnina: 7.194,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 28.10.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 908/2 in 908/3 k.o. Zgornja Besnica 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 908/2, pot v izmeri 71 m
2
 in zemljišče parcelna 

številka 908/3, pot v izmeri 29 m
2
, obe k.o. Zgornja Besnica.  

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 6.000,00 EUR (60,00 EUR/m
2
). 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč parcelna številka 908/2 in 908/3, obe k.o. 

Zgornja Besnica je sklenitev menjalne pogodbe, s katero bo Mestna občina Kranj pridobila 

zemljišče za cesto, ki bo potekala po zemljiščih parcelna številka 292/3 in 293/8, obe k.o. 

Zgornja Besnica. 

 

Prodaja  zemljišca parc. št. 908/2 in 908/3 k.o. Zgornja Besnica v skupni izmeri 100 m2 

Kupnina za zemljišče: 6.000,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 11.7.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 371/2 k.o. Klanec 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 371/2, dvorišče v izmeri 314 m
2
, k.o. Klanec, v 

deležu 1/1. Zemljišče je deloma v rezervatu elektrovoda.  

Metoda razpolaganja: zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi. 

Ocenjena vrednost: 21.136,00 EUR (127 m
2
 zemljišča po ceni 112,00 EUR/m

2
 in 187 m

2
 

zemljišča po ceni 36,96 EUR/m
2 

– rezervat kablovoda). 

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišča parcelna številka 371/2 k.o. Klanec,  je 

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

 

Prodaja  zemljišca parc. št. 371/2 k.o. Klanec v  izmeri 314 m2 
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Kupnina za zemljišče: 21.136,00 EUR- javna dražba 

Datum sklenitve pogodbe: 2.8.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 908/2 k.o. Kranj v deležu 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 približni izmeri 500 m

2
, v deležu 5/6 

Metoda razpolaganja: javna dražba 

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 

deležu 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. Stražišče 

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

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. Stražišče 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. Stražišče. 

 

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. 

 
Zemljišče parcelna številka 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt  

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt v izmeri 155 m2. Po 

izvzemu iz javne rabe bo Mestna občina Kranj istočasno sklenila z lastnikom prodajno oz. menjalno 

pogodbo za zemljišče parc. št. 962/6, k.o. 2085 – Babni vrt 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR. 

Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 

občine Kranj. 

 

Zemljišče parcelna številka 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt  

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1113/7, k.o. 2085 – Babni vrt v izmeri 17 m2. Po 

izvzemu iz javne rabe bo Mestna občina Kranj istočasno sklenila z lastnikom prodajno oz. menjalno 

pogodbo za zemljišče parc. št. 905/2, 905/3 in 905/7, k.o. 2085 – Babni vrt 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 850,00 EUR. 

Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 

občine Kranj. 

 

Zemljišče parcelna številka 110/1, k.o. 2128 – Zgornja Besnica 

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 110/1, k.o.  – Zgornja Besnica v izmeri 431 m2, deloma 

stavbno, deloma kmetijsko zemljišče. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 
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Ocenjena vrednost: 3.700,00 EUR. 

Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 

občine Kranj. 

 

Zemljišče parcelna številka 3056 in 3060/4, k.o. 2134 - Žabnica  

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 3056, k.o. 2134 - Žabnica v izmeri 1.788 m2 in 

parcelna številka 3060/4, k.o. 2134 – Žabnica v izmeri 1.610 m2. Mestna občina Kranj sklenila z 

Ministrstvom za obrambo prodajno pogodbo za zemljišče parc. št. 3056 in 3060/4, k.o. 2134 - 

Žabnica, ki zemljišči predstavljata opuščeni poti znotraj kompleksa »Strelišče Crngrob«, s katerim 

upravlja Ministrstvo za obrambo. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 7.419,49 EUR. 

Ekonomska utemeljenost: doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne 

občine Kranj. 
 

Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj zemljišč v letu 2011 bi tako znašal 

2.010.000,00 EUR. 

 

KAPITALSKI DELEŽI V FINANČNIH INSTITUCIJAH 
 

Mestna občina Kranj ustvari določeni prihodek iz naslova prodaje finančnega premoženja – 

vrednostnih papirjev. 

Mestna občina Kranj predvideva prodajo naslednjega finančnega premoženja – vrednostnih 

papirjev: 

- Cestno podjetje Kranj, d.d. (CKRG), število delnic 6.939, knjigovodska vrednost 

164.816,37 EUR, 

- Finira, d.d., Ljubjana (FIRR), število delnic 48, knjigovodska vrednost 60,09 EUR, 

- Gorenjska banka, d.d., Kranj (GBKR), število delnic 1.282, knjigovodska vrednost 

157.541,88 EUR, 

- Mercator, d.d. Ljubljana (MELR), število delnic 15, knjigovodska vrednost 

2.656,39 EUR, 

- Mercata, finančna družba, d.d., Ljubljana (MROR), število delnic 64, knjigovodska 

vrednost 98,07 EUR, 

- Sivent, d.d., Ljubljana (SING), število delnic 1, knjigovodska vrednost 4,17 EUR, 

- JEM, Jeseniške mesnine, d.d., v stečaju, število delnic 416, knjigovodska vrednost 

8.345,85 EUR, 

- Sava, Družba za upravljanje in financiranje, d.d. (SAVA), število delnic 10, knjigovodska 

vrednost 2.227,04 EUR, 

- Klavnica Škofja Loka d.o.o., knjigovodska vrednost 33.383,41 EUR. 
 

Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj kapitalskih deležev v finančnih 

institucijah v letu 2011 bi tako znašal 2.000.000,00  EUR. 

 

 

PREDLOG SKLEPA 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji sklep: 
 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

 

Mitja Herak, spec.           Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE    ŽUPAN 
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MESTNA OBČINA KRANJ 

 

Župan 
 

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 01 
 F: 04 237 31 06 

 E: obcina.kranj@kranj.si 

 www.kranj.si 

 

Številka: 478-81/2011-48/01 

Datum: 6.3.2012 

 

PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011 – POROČILO 

 

Sprejeto na 5. seji sveta Mestne občine Kranj dne 30.03.2011 in dopolnjeno na 7. seji dne 

22.6.2011, 8. seji dne 21.9.2011 in na 9. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 26.10.2011. 

 

 

PRAVNA PODLAGA 

 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007 in 

86/2010) in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 

84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009 in 49/2010).  

 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 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. 

 

PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 

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

interesa v letu 2011 pridobivala določeno nepremično premoženje, ki predstavlja 

stanovanjske zgradbe in prostore, druge zgradbe in prostore in zemljišča. 
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STANOVANJSKE ZGRADBE IN PROSTORI 

 

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov na podlagi uveljavljanja predkupnih pravic 

V letu 2011 bo Mestna občina Kranj za realizacijo svojih projektov ter zaradi zadovoljevanja 

javnega interesa na določenih za te namene predvidenih stanovanjskih zgradbah in prostorih 

uveljavljala predkupno pravico na podlagi in v skladu z določili Odloka o predkupni pravici 

Mestne občine Kranj na nepremičninah (Uradni list RS, številka 126/2004 in 89/2007) in 

Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik 

(Uradni vestnik Gorenjske, številka 19/1983).  

  

 

DRUGE ZGRADBE IN PROSTORI 
 

Nakup drugih zgradb in prostorov na podlagi uveljavljanja predkupnih pravic 

V letu 2010 bo Mestna občina Kranj za realizacijo svojih projektov ter zaradi zadovoljevanja 

javnega interesa na določenih za te namene predvidenih drugih zgradbah in prostorih 

uveljavljala predkupno pravico na podlagi in v skladu z določili Odloka o predkupni pravici 

Mestne občine Kranj na nepremičninah (Uradni list RS, številka 126/2004 in 89/2007) in 

Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik 

(Uradni vestnik Gorenjske, številka 19/1983).  

 

Nakup prostorov Osrednje knjižnice Kranj - Koroška cesta 4, Kranj  

V letu 2011, bomo v skladu s pogodbenimi določili nadaljevali z nakupom prostorov 

Osrednje knjižnice Kranj na naslovu Koroška cesta 4 v Kranju.  

Predvidena sredstva za nakup prostorov Osrednje knjižnice Kranj na naslovu Koroška cesta 4 

v Kranju v letu 2011 znašajo v višini 255.989,00 EUR.  

 

Nakup hodnika v objektu na Savski cesti 34 v Kranju 

Mestna občina Kranj bo v letu 2011 kupila sorazmerni delež skupnega hodnika v objektu na 

Savski cesti 34 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 249/2, poslovna stavba v 

izmeri 1898 m2, garaža v izmeri 293 m2 in dvorišče  v izmeri 782 m2, vse vpisane v vložni 

številki 266, k. o . Huje. Hodnik predstavlja posebni skupni prostor v drugi etaži z 

identifikacijsko številko dela stavbe 24 (2122-459-24), ki pripada lastnikom 5 delov stavbe, ki 

imajo dostop do svojih prostorov skozi ta hodnik.  Hodnik v neto tlorisni površini meri 76,07 

m2. MOK bi morala odkupiti približno 15 m2 hodnika, kar predstavlja 1/5 deleža.  

Predvidena sredstva za nakup tega dela hodnika znašajo v višini 8.500,00 EUR. 

 

Skupaj predvidena sredstva za nakup drugih zgradb in prostorov znašajo 264.489,00 

EUR. 

 

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 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. 
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Predlog pridobivanja  nezazidanih stavbnih in drugih zemljišč: 

 

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 100.000,00 EUR. 
 
Nakup  zemljišca parc. št. 884/16 k.o. Stražišče v skupni izmeri 690 m2 

Kupnina za zemljišče: 6.900,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 31.3.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 583/72 k.o. Drulovka  v skupni izmeri 1 m2 

Kupnina za zemljišče: 10,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 5.4.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 29/7 k.o. Podreča v skupni izmeri 80 m2 

Kupnina za zemljišče: 800,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 18.4.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 106/2 k.o. Predoslje v skupni izmeri 110 m2 

Kupnina za zemljišče: 1.100,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 11.5.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 27/2 k.o. Struževo v skupni izmeri 30 m2 

Kupnina za zemljišče: 300,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 19.4.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 107/7 k.o.  Predoslje v skupni izmeri 14 m2 

Kupnina za zemljišče: 140,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 19.4.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 107/6 k.o. Predoslje v skupni izmeri 41 m2 

Kupnina za zemljišče: 410,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 30.5.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 878/6, 878/7 in 878/5, vse k.o. Britof v skupni izmeri 192 m2 

Kupnina za zemljišče: 1.920,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 21.7.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 121/9 in 1800/8, obe k.o. Kokrica v skupni izmeri 708 m2 

Kupnina za zemljišče: 7.080,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 21.7.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 1183/6 k.o. Babni vrt v skupni izmeri 694 m2 

Kupnina za zemljišče: 5.250,00- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 17.5.2011. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 131/11 k.o. Primskovo v skupni izmeri 267 m2 

Kupnina za zemljišče: 1.335,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 2.8.2011 
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Nakup  zemljišca parc. št. 791/3 k.o. Primskovo v skupni izmeri 180 m2 

Kupnina za zemljišče: 1.800,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 17.10.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 583/39 in 583/40 k.o. Drulovka v skupni izmeri 376 m2 

Kupnina za zemljišče: 3.760,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 22.11.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 280/1, 260/1, 242/1, 244, 402 in 401/2, vse k.o. Srednja vas v 

skupni izmeri 3.912 m2 

Kupnina za zemljišče: 39.120,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 278 k.o. Srednja vas v skupni izmeri 200 m2 

Kupnina za zemljišče: 2.000,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2011 

 

Zemljišča na Zlatem polju v zazidalnem načrtu območja Šolski center Zlato polje      

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 823/6, njiva v izmeri 6.462 m2 in zemljišče 

parcelna številka 830/6, njiva v izmeri 6.083 m2, obe k.o. Kranj, v zazidalnem načrtu 

območja Šolski center Zlato polje, ki so namenjena družbenim dejavnostim, oziroma 

nadaljnjemu razvoju šolstva. Vrednost predmetnih zemljišč znaša 150,00 EUR/m2, kar skupaj 

za 12.545 m2 znaša 1.881.750,00 EUR. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč v zazidalnem načrtu območja Šolski center Zlato polje 

znašajo 1.881.750,00 EUR. 

 

Zemljišča za razširitev ureditev Bleiweisove ceste   

Predmet nakupa so zemljišča za ureditev Bleiweisove ceste. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za ureditev Bleiweisove ceste znašajo 20.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture – Agromehanika - Hrastje 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - 

Agromehanika - Hrastje. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - Agromehanika 

- Hrastje znašajo 30.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture - Pot na Jošta 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture - Pot na Jošta. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture - Pot na Jošta 

znašajo 33.300,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 920/11, 919, 920/4, 915/2, 915/3, 903/5, 915/1, 1273/1 k.o. 

Stražišče  

Kupnina za zemljišče: 12.984,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 14.7.2011 

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - LN Planina jug 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - LN 

Planina jug. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - LN Planina jug 

znašajo 557.520,00 EUR. 
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Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - Voge  

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - 

Voge. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - 

Voge znašajo 39.680,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 1866 k.o. Britof  

Kupnina za zemljišče: 10.168,47 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2011  

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Pševo  

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Pševo. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Pševo 

znašajo 50.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za ureditev potoka Trenča     

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za ureditev potoka Trenča. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za ureditev potoka Trenča znašajo 5.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za potrebe bodoče izgradnje vzhodne vpadnice v mesto Kranj 

Predmet nakupa so bremen prosta zemljišča potrebna za izgradnjo bodoče vzhodne vpadnice 

v mesto Kranj in sicer zemljišče parcelna številka 272/2, vrt v izmeri 645 m2, zemljišče 

parcelna številka 273/2, stavbišče v izmeri 382 m2 in zemljišče parcelna številka 273/1, 

gospodarsko poslopje v izmeri 71 m2 in dvorišče v izmeri 1.242 m2 vsa vpisana v 

zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju številka 29 k.o. Klanec s pripadajočim 

poslovno stanovanjskim objektom na naslovu Cesta talcev 7 v Kranju . 

Predvidena celotna sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim poslovno stanovanjskim 

objektom za potrebe izgradnje bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj znašajo 612.000,00 

EUR. Predvidena sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim poslovno stanovanjskim 

objektom za potrebe izgradnje bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj v letu 2009 znašajo 

162.000,00 EUR, v letu 2010 znašajo 150.000,00 EUR, v letu 2011 znašajo 150.000,00 EUR 

in v letu 2012 znašajo 150.000,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 272/2, 273/2 in 273/1 k.o. Klanec 

Kupnina za zemljišče: 150.000,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 29.5.2009 

 

Zemljišča za potrebe investicijskega vzdrževanja cest - nujni posegi 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi znašajo 

15.000,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 389/4 k.o. Britof v skupni izmeri  17 m2 

Kupnina za zemljišče: 294,44 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 17.1.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 164/1 k.o. Stražišče   

Kupnina za zemljišče: 5.280,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 14.2.2011  
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Nakup  zemljišca parc. št. 395/5 k.o. Britof v skupni izmeri  14 m2 

Kupnina za zemljišče: 196,31 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 1.2.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 1288/1 k.o. Primskovo v skupni izmeri  25 m2 

Kupnina za zemljišče: 2.300,75 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 12.12.2011 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 1227/40 k.o. Stražišče v skupni izmeri  13 m2 

Kupnina za zemljišče: 195,78EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 17.11.2011 

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče  

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture - Čirče znašajo 

5.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - Hrastje - desni breg Save 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - 

Hrastje - desni breg Save. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - Hrastje - desni 

breg Save znašajo 3.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture - Vodovod Bašelj - Kranj 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture - Vodovod 

Bašelj - Kranj. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalno infrastrukturo - Vodovod Bašelj - Kranj 

znašajo 78.721,00 EUR. 

 

Zemljišča za namen zagotavljanja in gospodarjenja z vodnimi viri 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za namen zagotavljanja in gospodarjenja z vodnimi 

viri. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za namen zagotavljanja in gospodarjenja z vodnimi 

viri znašajo 50.000,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 562/1 k.o. Drulovka 

Kupnina za zemljišče: 4.800,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 4.5.2011 

 

Zemljišča za potrebe prometne ureditve Slovenskega trga                                          
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za prometno ureditev Slovenskega trga. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za prometno ureditev Slovenskega trga znašajo 

8.140,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 320/6, 320/7, 1000/4 in 1000/5, vse  k.o. Kranj  v skupni izmeri 26 

m2 

Kupnina za zemljišče: 1.300,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 27.12.2011  
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Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture – C. Kranj – Rupa – AC 

nadvoz 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - C. 

Kranj – Rupa – AC nadvoz. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - C. Kranj – 

Rupa – AC nadvoz znašajo 100.000,00 EUR. 

 

Zemljišča za rekonstrukcijo ceste Dežman - Lakner in obnovo ceste Kokrica – Brdo –

Predoslje, 2. faza 

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za rekonstrukcijo ceste Dežman - Lakner in obnovo 

ceste Kokrica – Brdo – Predoslje, 2. faza. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za rekonstrukcijo ceste Dežman - Lakner in obnovo 

ceste Kokrica – Brdo – Predoslje, 2. faza znašajo 30.000,00 EUR. 

 

Zemljišče za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture  

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 

znašajo 3.600,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 366  k.o. Kranj   

Kupnina za zemljišče: 800,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 13.4.2011  

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture Gorki II. faza   
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture Gorki II. faza. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture Gorki II. faza 

znašajo 261.048,00 EUR. 

 

Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof jug  

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof jug. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof jug 

znašajo 275.000,00 EUR. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 824/3 in 824/4  k.o. Britof  

Kupnina za zemljišče: 257.546,25 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 23..10.2010 

 

Zemljišče parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 113 m
2
, vpisano v vložni številki 130, 

k.o. Stražišče 

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 113 m2, ki bo vpisano 

v vložni številki 130, k.o. Stražišče, katerega kot dostopno in intervencijsko pot uporablja 

javni zavod Kranjski vrtci (Vrtec Živ Žav), katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišča parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 113 m2, 

vpisanega v vložni številki 130, k.o. Stražišče znašajo 150,00 EUR/m2 (davek ni vključen v 

ceno), kar skupaj za 113 m2 znaša 16.950,00 EUR (davek ni vključen v ceno). 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 212/3  k.o. Stražišče 

Kupnina za zemljišče: 16.950,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 19.4.2011 
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Smučarsko skakalni center Gorenja Sava – nakup zemljišč 

Dobršen del skakalnega centra Gorenje Sava leži na zemljišču, ki je v privatni lasti. Z 

odkupom zemljišč bomo dokončno uredili lastniška razmerja za ves center.  

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za dokončno ureditev lastniških razmerij na območju 

Smučarsko skakalnega centra Gorenja Sava. 

Predvidena sredstva za nakup zemljišč skupaj znašajo 52.000,00 EUR, od tega 15.000,00 

EUR v letu 2011 in 37.000,00 EUR v letu 2012. 

 

Zemljišče parcelna številka 156/1, travnik v približni izmeri 180 m
2
 in parcelna številka 

156/10, cesta v izmeri 129 m
2
, obe k.o. Tenetiše 

Predmet nakupa je del zemljišča parcelna številka 156/1 k.o. Tenetiše v približni izmeri 180 

m
2 

in zemljišče parcelna številka 156/10, cesta v izmeri 129 m
2
, k.o. Tenetiše. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 6.180,00 EUR ( 20,00 EUR/m
2
) 

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

pločnik v naselju Tenetiše. 

 

Zemljišče parcelna številka 292/3, pot v izmeri 93 m
2
 in zemljišče parcelna številka 

293/8, pot v izmeri 40 m
2
, obe k.o. Zgornja Besnica      

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 293/2, pot v izmeri 93 m
2
 in zemljišče parcelna 

številka 293/8, pot v izmeri 40 m
2
, obe k.o. Zgornja Besnica. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 6.000,00 EUR (45,11 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj bo z menjavo zemljišč parcelna številka 292/3 

in 293/8 k.o. Zgornja Besnica za zemljišči parcelna številka 908/2 in 908/3, obe k.o. Zgornja 

Besnica pridobila zemljišče, potrebno za cesto. 

 

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 že predstavlja 

pokopališče. 

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

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

Babni vrt v deležu 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 že predstavlja 

pokopališče. Po opravljeni parcelaciji mora Mestna občina Kranj skleniti razdružitveno 
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pogodbo z Župnijo Trstenik. Po opravljeni parcelaciji mora doplačati še 130 m
2
 zemljišča, ki 

je bilo že uporabljeno za razširitev pokopališča. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 755/2 k.o. Trstenik 

Kupnina za zemljišče: 8.970,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 30.12.2011 

 

Zemljišče parcelna številka 164/7, cesta v izmeri 28 m
2
, k.o. Stražišče 

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

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. Stražišče 

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. Stražišče. 

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 

Stražišče. 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.  

 
Zemljišče parc. št. 962/6, k.o. 2085 – Babni vrt 

Predmet nakupa: je zemljišče parcelna številka parc. št. 962/6, k.o. 2085 – Babni vrt v izmeri 166 m2 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 5.000,00 EUR  

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

kmetijskih in gozdnih zemljišč. Istočasno bo Mestna občina Kranj sklenila z lastnikom sklenila 

prodajno oz. menjalno pogodbo za zemljišče parcelna številka 1111/4, k.o. 2085 – Babni vrt, ki bo 

izvzeto iz javne rabe. 

 

Zemljišče parcelna številka 448/59 in 448/62, obe k.o. 2100 – Kranj 

Predmet nakupa sta zemljišči parcelna številka 448/59, dvorišče v izmeri 59 m
2
 in parcelna številka 

448/62, dvorišče v izmeri 7 m
2
, obe k.o. Kranj. 

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: 9.072,00 EUR (144,00 EUR/m
2
) 

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva zemljišče, na katerem bodo urejena parkirna 

mesta, s tem pa bo zagotovljeno dovolj prostora za intervencijsko pot. 

 

Nakup  zemljišca parc. št. 448/59 in 448/62, obe k.o.Kranj v skupni izmeri  63 m2 

Kupnina za zemljišče: 9.072,00 EUR- neposredna pogodba 

Datum sklenitve pogodbe: 22.11.2011 
 

Zemljišče parc. št.  257/10, k.o. 2087 – Golnik 

Predmet nakupa: je zemljišče parc. št.  257/10, k.o. 2087 – Golnik, v skupni izmeri 294 m2
.
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Metoda razpolaganja: neposredna pogodba 

Ocenjena vrednost: brezplačen prenos  

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

lastnini. pot izpolnjuje pogoje za kategorizacijo, solastniki poti pa so pripravljeni brezplačno prenesti 

nepremičnino v last in upravljanje Mestne občine Kranj. Po opravljenem prenosu bo cesta 

kategorizirana kot javna pot.  

 

Skupaj predvidena sredstva za nakup zemljišč znašajo 3.711.759,00 EUR. 

 

 

PREDLOG SKLEPA 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji sklep: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011. 

 

 

Mitja Herak, spec.                                                           Mohor Bogataj 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                             ŽUPAN 
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