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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

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

 
Številka: 

 

Datum: 10.03.2011 
 
 
PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2010 - POROČILO 
 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2010 je bil 
sprejet na 32. seji 16.12.2009, z dopolnitvijo sprejeto na 37. Seji dne 26.05.2010. 
 

PRAVNA PODLAGA 
 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007) in Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007 in 94/2007).  
 
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 2010 
pridobivala določeno nepremično premoženje, ki predstavlja stanovanjske zgradbe in prostore, druge zgradbe in 
prostore in zemljišča. 
 
STANOVANJSKE ZGRADBE IN PROSTORI 
 

Nakup stanovanjskih 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 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 
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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 2010, 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 
2010 znašajo v višini 2.559.889,00 EUR.  
 
Nakup prostorov nove Osrednje knjižnice Kranj z ident. št. 2.E – poslovni prostor št. 2, 
Koroška cesta 4, Kranj, parcelna številka 2093/2, k.o. Kranj v izmeri 4.673,50 m2; po 
dodatku k prodajni pogodbi v izmeri 5.069,65 m2; po dodatku št. 2 k prodajni pogodbi v 
izmeri 5.149,54 m2 
Sredstva za nakup zemljišča: 2.303.901 EUR (PRODAJNA POGODBA, DODATEK TER 
DODATEK ŠT. 2). 
Datum sklenitve pogodbe: 26.9.2006; datum sklenitve dodatka: 13.6.2007; datum sklenitve 
dodatka št. 2: 17.6.2009 
 
Zemljišča za potrebe avtobusnih postajališč 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za avtobusna postajališča. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za avtobusna postajališča znašajo 10.000,00 EUR. 
 
Skupaj predvidena sredstva za nakup drugih zgradb in prostorov znašajo 2.569.889,00 EUR. 
 
Nakup zemljišča s pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v Kranju 
Predmet nakupa je zemljišče s pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v Kranju (nepremičnine parcelna 
številka 166/1, 166/2 in 166/4, k.o. Kranj), potrebno zaradi omogočanja izvedbe strehe in vhodnega portala 
obrambnega stolpa Škrlovec. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča s pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v Kranju znašajo 
180.000,00 EUR.  
 
Nakup zemljišča s pripadajočim objektom parcelna številka 166/1, 166/2 in 166/4, k.o. 
Kranj  
Sredstva za nakup zemljišča: 180.000,00 EUR (Prodajna pogodba). 
Datum sklenitve pogodbe: 23.06.2010. 
 
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. 
 
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.  
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Predvidena sredstva za nakup zemljišč po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, 
lokalne krajevne ceste in javne poti znašajo 140.000,00 EUR. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 247/1, cesta v izmeri 1047 m2, k.o. Golnik, zemljišča parc. št. 
250/2, travnik v izmeri 505 m2, k.o. Golnik in zemljišča parc. št. 250/3, travnik v izmeri 175 
m2, k.o. Golnik. 
Sredstva za nakup zemljišča: 17.270,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 21.01.2010. 
 
Nakup dela zemljišča parc. št. 50/1, k.o. Drulovka, v približni izmeri 12 m2.  
Sredstva za nakup zemljišča: 120,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 09.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 583/56, cesta v izmeri 2695 m2 in stavbišče v izmeri 6 m2, k.o. 
Drulovka. 
Sredstva za nakup zemljišča: 13.505,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 05.11.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 1124/11, cesta v izmeri 16 m2, k.o. Kokrica, parc. št. 1124/12, 
cesta v izmeri 15 m2, k.o. Kokrica, parc. št. 1124/13, cesta v izmeri 9 m2, k.o. Kokrica, parc. 
št. 1124/14, cesta v izmeri 45 m2, k.o. Kokrica, parc. št. 1800/11, cesta v izmeri 50 m2, k.o. 
Kokrica in parc. št. 1800/15, cesta v izmeri 61 m2, k.o. Kokrica. 
Sredstva za nakup zemljišča: 1.960,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 28.07.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 627/4, v izmeri 59 m2, k.o. Nemilje. 
Sredstva za nakup zemljišča: 590,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 596/1, njiva, v približni izmeri 470 m2, k.o. Stražišče 
Sredstva za nakup zemljišča:  590,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 388/25, k.o. Britof, v izmeri 25 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: doplačilo v višini 196,29 EUR (DODATEK K PRODAJNI 
POGODBI). 
Datum sklenitve pogodbe: 15.01.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka  1515/1, k.o. Bitnje približni izmeri 3.000 m2, po dodatku 
k prodajni pogodbi parc. št. 1515/4 v izmeri 2950 m2, 
Sredstva za nakup zemljišča: 147.500,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 26.02.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka  388/21, k.o. Britof, v izmeri 10 m2 
Sredstva za nakup zemljišča: doplačilo v višini 98,15 EUR (DODATEK K PRODAJNI 
POGODBI). 
Datum sklenitve pogodbe: 15.01.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 166/1, 166/2 in 166/4, k.o. Kranj 
Sredstva za nakup zemljišča: 180.000,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 23.06.2010. 
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Nakup zemljišča parcelna številka 1098/24,  v izmeri 15 m2,  k.o. Primskovo 
Sredstva za nakup zemljišča: doplačilo v višini 640,00 EUR (DODATEK K PRODAJNI 
POGODBI). 
Datum sklenitve pogodbe: 15.07.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 907/3, 907/4, 903/4, 903/3, vse k.o. Babni vrt 
Sredstva za nakup zemljišča: 3.240,00 EUR (MENJALNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 23.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 666/3, k.o. Planica 
Sredstva za nakup zemljišča: 3.740,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 3.2.2010. 
 
Brezplačen prenos zemljišča (urejanje obstoječih cest) parcelna številka 551/6 in 551/7, k.o. 
Klanec  
Datum sklenitve pogodbe: 25.10.2010. 
Brezplačen prenos zemljišča (urejanje obstoječih cest) parcelna številka  240/4, k.o. 
Stražišče 
Datum sklenitve pogodbe: 25.10.2010. 
 
Brezplačen prenos zemljišča (urejanje obstoječih cest) parcelna številka 542/13, k.o. Klanec 
Datum sklenitve pogodbe: 25.10.2010. 
 
Brezplačen prenos zemljišča (urejanje obstoječih cest) parcelna številka 542/9, k.o. Klanec 
Datum sklenitve pogodbe: 25.10.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 965/2, cesta v izmeri 204 m2, zemljišča parc. št. 965/3, cesta v 
izmeri 21 m2 in zemljišča parc. št. 965/4, cesta v izmeri 39 m2, vsa k.o. Babni vrt. 
Sredstva za nakup zemljišča: 2.640,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 21.01.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 417/4, cesta v izmeri 1094 m2, k.o. Babni vrt. 
Sredstva za nakup zemljišča: 10.490,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 22.4.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 2916/8, pot v izmeri 186 m2 in zemljišča parc. št. 2916/10, pot v 
izmeri 38 m2, obe k.o. Žabnica. 
Sredstva za nakup zemljišča: 2.240,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 19.02.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 253/37, pot v izmeri 59 m2, k.o. Kokrica. 
Sredstva za nakup zemljišča: 590,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 31.03.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 1010/10, travnik v izmeri 152 m2, k.o. Babni vrt. 
Sredstva za nakup zemljišča: vračilo v višini 400,00 EUR (DODATEK K PRODAJNI 
POGODBI). 
Datum sklenitve dodatka: 21.01.2010. 
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Nakup zemljišča parc. št. 935/6, travnik v izmeri 550 m2, parc.št. 1010/6, travnik v izmeri 
126 m2, parc.št. 1012/8, travnik v izmeri 10 m2, parc.št.  1010/12, travnik v izmeri 103 m2 
in zemljišča parc.št. 1012/6, travnik v izmeri 16 m2, vsa k.o. Babni vrt. 
Sredstva za nakup zemljišča: doplačilo v višini 20,00 EUR (DODATEK K PRODAJNI 
POGODBI). 
Datum sklenitve dodatka: 01.12.2010. 
 
Brezplačen prenos zemljišča (urejanje obstoječih cest) parcelna številka 352, k.o. Rupa. 
Datum sklenitve pogodbe: 28.04.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 894/2, cesta v izmeri 106 m2 in zemljišča parcelna številka 893/5, 
cesta v izmeri 406 m2, k.o. Stražišče 
Sredstva za nakup zemljišča: 5.120,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 19.2.2010. 
 
Nakup dela (do 1/8) zemljišča parc. št. 857/2, cesta v izmeri 28 m2, 861/2, cesta v izmeri 238 
m2, 860/2, cesta v izmeri 369 m2, 896/2, cesta v izmeri 220 m2, 897/2, cesta v izmeri 310 
m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 1.456,25 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 26.1.2010. 
 
Nakup dela (do 7/8) zemljišča parc. št. 857/2, cesta v izmeri 28 m2, 861/2, cesta v izmeri 238 
m2, 860/2, cesta v izmeri 369 m2, 896/2, cesta v izmeri 220 m2, 897/2, cesta v izmeri 310 
m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 11.650,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 17.11.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 892/11, cesta v izmeri 41 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 410,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 23.4.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 5/4, cesta v izmeri 86 m2, parcelna številka 5/5, cesta v izmeri 2 
m2 in parcelna številka 5/7, cesta v izmeri 182 m2,  k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 2.700,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 16.3.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 849/2, cesta v izmeri 105 m2 in zemljišča parcelna številka 858/2, 
cesta v izmeri 227 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 3.320,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 15.3.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 895/2, cesta v izmeri 77 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 770,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 2.2.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 1/2, cesta v izmeri 44 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 440,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 6.2.2010. 
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Nakup zemljišča parc. št. 884/13, cesta v izmeri 404 m2 in parcelna številka 884/12, cesta v 
izmeri 3 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 4.070,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 4.2.2010. 
 
Nakup zemljišča parc. št. 586/2, cesta v izmeri 208 m2, k.o. Pševo. 
Sredstva za nakup zemljišča: 2.080,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 30.3.2010. 
 
Nakup dela zemljišča parc. št. 443/1, pot v izmeri 1630 m2, k.o. Kokrica. 
Sredstva za nakup zemljišča: 12.000,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 23.4.2010. 
 
Nakup dela zemljišča parc. št. 239/4, pot v izmeri 28 m2 in parcelna številka 239/5, pot v 
izmeri 22 m2, k.o. Nemilje (MENJALNA POGODBA) 
Sredstva za nakup zemljišča: 500,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 21.10.2010. 
 
Brezplačen prenos zemljišča (urejanje obstoječih cest) parcelna številka 382/9, travnik v 
izmeri 587 m2 in zemljišča parcelna številka 382/10, njiva v izmeri 7 m2, k.o. Zgornja 
Besnica 
 Datum sklenitve pogodbe: 24.6.2010. 
 
Zemljišča za rekonstrukcijo Savske ceste     
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za rekonstrukcijo Savske ceste. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za rekonstrukcijo Savske ceste znašajo 7.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za razširitev ceste Drulovka - Breg   
Predmet nakupa so zemljišča za razširitev ceste Drulovka - Breg. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za razširitev ceste Drulovka - Breg znašajo 40.000,00 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 10.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture – Kokrica – Mlaka / Grič  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture – Kokrica – Mlaka / Grič. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture – Kokrica –Mlaka / Grič znašajo 
250.000,00 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 20.000,00 EUR. 
 
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. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture - Bitnje - Šutna - Žabnica   
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture - Bitnje - Šutna - Žabnica. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture - Bitnje - Šutna - Žabnica znašajo 
15.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - Voge  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - Voge. 
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Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture LN Britof - Voge znašajo 
30.000,00 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 117.000,00 EUR. 
Nakup zemljišča parcelna številka 540/1, v približni izmeri 146 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča:  5.088,10 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 540/2, v približni izmeri 360 m2, k.o. Stražišče. 
 Sredstva za nakup zemljišča: 12.546,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 539/2, v približni izmeri 315 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 12.993,75 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 554/1, v približni izmeri 532 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 26.999,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 545/2, v približni izmeri 500 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 57.500,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 30.11.2010. 
 
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. Predvidena sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim 
poslovno stanovanjskim objektom za potrebe izgradnje bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj v letu 2010 
znašajo 150.000,00 EUR. Predvidena sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim poslovno stanovanjskim 
objektom za potrebe izgradnje bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj v letu 2011 znašajo 150.000,00 EUR. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč s pripadajočim poslovno stanovanjskim objektom za potrebe izgradnje 
bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj v letu 2012 znašajo 150.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - Kokrški log 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - Kokrški log. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - Kokrški log znašajo 17.000,00 
EUR. 
 
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 7.000,00 EUR. 
 
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 
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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 
20.000,00 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 14.500,00 
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 
55.000,00 EUR. 
 
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 10.000,00 EUR. 
 
Zemljišče za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - Golnik 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture - Golnik. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za komunalne in cestne infrastrukture - Golnik znašajo 12.000,00 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 10.000,00 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture - Cesta v Puškarno  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture - Cesta v Puškarno. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture - Cesta v Puškarno znašajo 20.000,00 
EUR. 
 
Skupaj predvidena sredstva za nakup zemljišč znašajo 1.507.020,00 EUR. 
 
Zemljišče parcelna številka 212/3, dvorišče v izmeri 113 m2, 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). 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture – cesta v Bitnjah 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture - cesta v Bitnjah in sicer za razširitev 
ceste pri mostu Žepek v Bitnjah. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture - cesta v Bitnjah znašajo 15.000,00 
EUR. 
Nakup zemljišča parcelna številka 43/1, v približni izmeri 50 m2, k.o. Bitnje. 
Sredstva za nakup zemljišča:  6.085,00 EUR. (POGODBA ki nadomešča razlastitev) 
Datum sklenitve pogodbe: 28.05.2010. 
 
Zemljišče za vzpostavitev poslovne cone Hrastje 
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za vzpostavitev poslovne cone Hrastje in sicer predvidoma zemljišča 
parcelna številka 517, 512, 513 in 516, vsa k.o. Hrastje. 
Navedena zemljišča se bodo predvidoma pridobivala na podlagi menjalne pogodbe v javnem interesu z 
Republiko Slovenijo. 
 
Zemljišče za vzpostavitev poslovne cone Primskovo – ob avtocesti 
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Predmet nakupa so zemljišča potrebna za vzpostavitev poslovne cone Primskovo – ob avtocesti in sicer 
predvidoma zemljišče parcelna številka 1151 k.o. Primskovo. 
Navedeno zemljišče se bo predvidoma pridobivalo na podlagi menjalne pogodbe v javnem interesu z Republiko 
Slovenijo. 
 
Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture – Hafnarjeva pot  
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture – Hafnarjeva pot. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture – Hafnarjeva pot znašajo 5.000,00 EUR. 

 
Realizacija: V letu 2010 je bila sklenjena prodajna pogodba Plačilo je bilo v letu 2011.  
Nakup dela zemljišča parc. št. 164/1, k.o. Stražišče, v približni izmeri 33 m2.  
Sredstva za nakup zemljišča: 5.280,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 08.12.2010. 
 
Zemljišče za eno parkirno mesto v Barbarigi 
Predmet nakupa je zemljišče za eno parkirno mesto v Barbarigi ob apartmaju katerega lastnica je Mestna občina 
Kranj. Predmet nakupa je približno 12,77 m2 zemljišča, v deležu 36/10000 zemljišča številka 7851, številka 
vložka 6229, k.o. Vodnjan (celotna površina 3546 m2), po ceni 220,00 EUR/m2. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča za eno parkirno mesto v Barbarigi znašajo okvirno 2.808,43 EUR. 
 
Zemljišča za izgradnjo športnega objekta Bitnje   
Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo športnega objekta pri nogometnem igrišču v Bitnjah v 
približni izmeri 1100 m2. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo športnega objekta Bitnje znašajo predvidoma 5.000,00 EUR. 
 
Zemljišče za postavitev protihrupne zaščitne ograje ob Ljubljanski cesti v naselju 
Orehek     
Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 358/6, travnik v izmeri 517 m2, k.o. Stražišče, ki se potrebuje za 
postavitev protihrupne zaščitne ograje ob Ljubljanski cesti v naselju Orehek. 
Predvidena sredstva za nakup zemljišča za postavitev protihrupne zaščitne ograje ob Ljubljanski cesti v naselju 
Orehek znašajo 5.170,00 EUR. 
 
Nakup zemljišča parcelna številka 358/6, travnik v izmeri 517 m2, k.o. Stražišče. 
Sredstva za nakup zemljišča: 5.170,00 EUR. (PRODAJNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 26.11.2010. 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji sklep: 
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2010. 
 

 
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 

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

 
Številka: 

 

Datum: 10.03.2011 
 
 
 
PREDMET: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2010 - 
POROČILO  

 
 
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 
2010 je bil sprejet na 32. seji 16.12.2009. 
 
 
PRAVNA PODLAGA 
 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007) in Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007 in 94/2007).  
 

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. 
 

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, 
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– 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 2010 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 2010 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 2010.  
 
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.   
 
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. 
 
Staneta Žagarja 6, Kranj 



 

Odlok o ZR 2010                                    Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem - poročilo 

460 

 

Poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 6, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna 
številka 935/4, stanovanjska stavba v izmeri 172 m2, stavba v izmeri 61 m2, parcelna številka 934/4, stavba v 
izmeri 184 m2 in parcelna številka 935/16, stavba v izmeri 19 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku 
Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1399, k.o. Kranj. Lastnina Mestne občine Kranj v naravi predstavlja 
poslovne prostore vrtca Čira čara. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 1.177.692,00 EUR. 
 

Staneta Žagarja 19, Kranj 
Poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna 
številka 938/14, stanovanjska stavba v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča 
v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj. Lastnina Mestne občine Kranj so v naravi prostori v prvem nadstropju, v 
mansardi in v drugem nadstropju v celoti in del prostorov v kleti, s skupno uporabno površino 261,93 m2, kar v 
naravi predstavlja poslovne prostore Uprave VVZ Kranjski vrtci. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 548.920,00 EUR. 
 

Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj 
Poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj, ki stoji na zemljišču 
parcelna številka 943/5, stanovanjska stavba v izmeri 124 m2, zelenica v izmeri 144 m2, dvorišče v izmeri 326 
m2 in parcelna številka 943/3, zelenica v izmeri 348 m2,  vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega 
sodišča v Kranju, številka 1166, k.o. Kranj. Lastnina Mestne občine Kranj v naravi predstavlja poslovne prostore 
Vrtca Kekec. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 394.991,00 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 171,28 
m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 205.536,00 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 146,11 
m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 175.332,00 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 153,92 
m2. Nepremičnina je v uporabi.  
Ocenjena vrednost: 184.704,00 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. 
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Ocenjena vrednost: 35.000,00 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 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. 
 
Tavčarjeva 22, Kranj 
Poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Tavčarjeva 22, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 11, 
stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišče v izmeri 77 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku 
Okrajnega sodišča v Kranju, številka 329 k.o. Kranj, v velikosti 58,50 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 70.200,00 EUR. 
 
Tavčarjeva 22, Kranj 
Poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu Tavčarjeva 22, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 11, 
stanovanjska stavba v izmeri 470 m2 in dvorišče v izmeri 77 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku 
Okrajnega sodišča v Kranju, številka 329 k.o. Kranj, v velikosti 15,10 m2. Nepremičnina je v uporabi. 
Ocenjena vrednost: 18.120,00 EUR. 
 
Slovenski trg 1, Kranj – prostori Centra za socialno delo 
Poslovni prostori v D traktu poslovne stavbe Mestne občine Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, Kranj, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 280/2, poslovna stavba v izmeri 2673 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku 
Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1190 k.o. Kranj. Poslovni prostori obsegajo 32 pisarn s pripadajočimi 
hodniki in sanitarijami v pritličju in nadstropju v skupni površini 525 m2.  
Ocenjena vrednost: 525.000,00 EUR. 
 
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj poslovnih objektov in poslovnih prostorov v letu 
2010 bi tako znašal 600.000,00 EUR. 
 
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 2010 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.  
 
Prodaja nepremičnine  – stanovanja št. 5 E, stanovanja št. 5, v izmeri 41,49 m2, v 1. 
nadstropju, v objektu na naslovu Ulica 1. avgusta 1, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna 
številka 883/2, vpisanem pri vložni št. 2305, k.o. Kranj. 
Dobljena sredstva od prodaje: 52.741,77 EUR 
Datum sklenitve pogodbe: 23.03.2010 
 

Prodaja nepremičnine  – stanovanja št. 3 E, stanovanja št. 3, v izmeri 54,85 m2, v 2. 
nadstropju, v objektu na naslovu Zoisova ulica 7, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna 
številka 930/14, vpisanem pri vložni št. 1322/3, k.o. Kranj. 
Dobljena sredstva od prodaje: 68.726,00 EUR 
Datum sklenitve pogodbe: 13.08.2010 
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Mestna občina Kranj bo v letu 2010 prodala počitniški objekt, katerega ne potrebuje več. Predlagamo prodaje 
naslednjega počitniškega objekta: 
Apartma številka 28004 v naselju Barbariga-Mandriol 
Apartma številka 28004 v pritličju z atrijem v izmeri 37,59 m2 v objektu z večjim številom apartmajev, v naselju 
Barbariga-Mandriol, parcelna številka 7471, zemljiškoknjižni vložek Okrajnega sodišča v Pulju številka 6935, 
delež do 2/4 k.o. Vodnjan. 
Ocenjena vrednost: 49.414,00 EUR. 
 

Prodaja nepremičnine na javni dražbi – apartma številka 08109 v naselju Barbariga-
Mandriol, ki se nahaja v prvem in drugem nadstropju objekta z večjim številom apartmajev, 
v izmeri 37,25 m2, ki je vknjižen pod parc. št. 7632, vpisano pri vl. št. 5822, podvložek 
številka 2, k.o. Vodnjan, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Pulju.  
Dobljena sredstva od prodaje: 38.522,00 EUR 
Datum sklenitve pogodbe: 14.06.2010 
 
Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj stanovanj v letu 2010 bi tako znašal 200.000,00 
EUR. 
 
STAVBNA ZEMLJIŠČA 
 
Mestna občina Kranj je lastnica določenega dela nezazidanega stavbnega zemljišča in drugega zemljišča. V letu 
2010 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. 
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. 
Ocenjena vrednost: 360.000,00 EUR. 
 

Zemljišča pod transformatorskimi postajami 
Predmet prodaje so zemljišča, na katerih v naravi že stojijo transformatorske postaje. Za posamezno 
transformatorsko postajo se predvideva prodaja približno 30 m2 zemljišča. 
Ocenjena vrednost: 90.000,00 EUR.  
 

Prodaja zemljišča parc. št. 892/25, zelenica v izmeri 25 m2, k.o. Kranj. 
Dobljena sredstva od prodaje: 5.400,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 23.06.2010. 
 
Zemljišča namenjena za transformatorske postaje 
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Predmet prodaje so zemljišča, na katerih se bodo v bodoče na novo postavile transformatorske postaje. Za 
posamezno transformatorsko postajo se predvideva prodaja približno 30 m2 zemljišča. 
Ocenjena vrednost: 90.000,00 EUR.  
 
Mlaka, Pševo 
Predmet prodaje so zemljišča v okviru zazidalnega načrta. 
Ocenjena vrednost: 260.000,00 EUR.  
 

Zemljišča v MOK - direktna prodaja 
Predmet prodaje so zemljišča na celotnem območju Mestne občine Kranj, namenjena predvsem funkcionalni 
zaokrožitvi zemljišč. Predmet prodaje so manjša zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje za direktno prodajo. 
Ocenjena vrednost: 1.500.000,00 EUR. 
 

Prodaja zemljišča parc. št. 1259/8, pot v izmeri 11 m2, vpisano v vložni številki 1225, k.o. 
Stražišče. Dobljena sredstva od prodaje: 1.320,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 24.09.2010. 
 

Prodaja  zemljišča parc. št. 302/16 in parc. št. 306/2, obe k.o. Vojvodin 
Dobljena sredstva od prodaje: 17.151,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 23.4.2010. 
 

Prodaja  zemljišča parc. št. 305/1, parc. št. 305/2 in parc. št. 306/1, vse k.o. Vojvodin 
Dobljena sredstva od prodaje: 15.504,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 23.4.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka 1275/2, pot, v izmeri 33 m2, k.o. Nemilje. 
Dobljena sredstva od prodaje: 1.021,35 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 02.06.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka 596/4, njiva, v približni izmeri 740 m2, k.o. Stražišče 
Dobljena sredstva od prodaje: 81.480,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 17.02.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka 1451/2, gozd, v izmeri 830 m2. 
Dobljena sredstva od prodaje: 99.600,00 EUR. (MENJALNA POGODBA) 
Datum sklenitve pogodbe: 30.11.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka 192/4, dvorišče 235 m2, funkcionalni objekt 50 m2, 
vpisano v vložno št. 174, k.o. Huje. 
Dobljena sredstva od prodaje: 49.875,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 11.1.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  230/1, k.o. Primskovo, v skupni izmeri 145 m2 
Dobljena sredstva od prodaje: 20.300,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 19.1.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  1291/3, v izmeri 380 m2,  k.o. Primskovo 
Dobljena sredstva od prodaje: 1.879,56 EUR ( DODATEK K POGODBI). 
Datum sklenitve pogodbe: 1.6.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  208/17, k.o. Primskovo 
Dobljena sredstva od prodaje: 10.220,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 4.8.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  162/21 v izmeri 29 m2, parc. št.  162/20 v izmeri 31 m2, 
parc. št. 162/19 v izmeri 35 m2 in parc. št. 162/18 v izmeri 22 m2, k.o. Huje 
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Dobljena sredstva od prodaje: 10.530,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 31.8.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  1113/4, k.o. Babni vrt 
Dobljena sredstva od prodaje: 2.660,00 EUR (MENJALNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 3.6.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  1166/33, k.o. Stražišče 
Dobljena sredstva od prodaje: 11.220 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 26.7.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  924/47, k.o. Stražišče. 
Dobljena sredstva od prodaje:  6.600,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe:  17.06.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  924/48, k.o. Stražišče. 
Dobljena sredstva od prodaje:  2.760,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe:  15.06.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  338/16 v deležu 23/32 in zemljišča parcelna številka  
338/19, obeh k.o. Britof. 
Dobljena sredstva od prodaje:  3.900,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe:  04.11.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  1186/5, parkirišče v izmeri 95 m2, k.o. Kranj 
Dobljena sredstva od prodaje: 15.390,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 30.9.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  145/5, travnik v izmeri 249 m2, k.o. Spodnja Besnica 
Dobljena sredstva od prodaje: 10.458,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 26.7.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  145/4, travnik v izmeri 244 m2, k.o. Spodnja Besnica 
Dobljena sredstva od prodaje: 10.248,00 EUR (PRODAJNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 23.9.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  239/2, stavba v izmeri 196 m2, k.o. Nemilje 
Dobljena sredstva od prodaje: 2.881,00 EUR (MENJALNA POGODBA). 
Datum sklenitve pogodbe: 21.10.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  82/3, pašnik v izmeri 92 m2, k.o. Rupa. 
Dobljena sredstva od prodaje: 2.976,00 EUR ( DODATEK K POGODBI – doplačilo 
kupnine). 
Datum sklenitve pogodbe: 5.5.2010. 
 

Prodaja zemljišča parcelna številka  582/1, pot v izmeri 88 m2 k.o. Breg ob Savi. 
Dobljena sredstva od prodaje: 284,40 EUR ( DODATEK K POGODBI – doplačilo 
kupnine). 
Datum sklenitve pogodbe: 21.9.2010. 
 

Zemljišča v MOK - dražba 
Predmet prodaje so zemljišča na celotnem območju Mestne občine Kranj, namenjena predvsem funkcionalni 
zaokrožitvi zemljišč in izgradnji parkirišč, ter drugim namenom. Predmet prodaje so večja zemljišča, ki 
izpolnjujejo pogoje za prodajo na javni dražbi. 
Ocenjena vrednost: 1.500.000,00 EUR. 
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Prodaja nepremičnine na javni dražbi – zemljišča parc. št. 55/3, travnik v izmeri 271 m2, 
k.o. Drulovka. 
Dobljena sredstva od prodaje: 26.016,00 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 29.9.2010. 
 
Prodaja nepremičnine na javni dražbi – zemljišča parc. št. 87/1, gozd v izmeri 349 m2, k.o. 
Drulovka. 
Dobljena sredstva od prodaje: 57.061,50 EUR. 
Datum sklenitve pogodbe: 30.6.2010. 
 
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.  
 

Ocenjeni prihodek od realiziranih predlaganih prodaj zemljišč v letu 2010 bi tako znašal 1.652.000,00 
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 
2010 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 2010. 
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