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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŢUPAN  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

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

 

Številka: 478-81/2011-43/01 

 

Datum: 20.04.2011  

 

 

ZA SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

PREDMET: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011  - 

DOPOLNITEV  

 

 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Kranj za leto 

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

Seji sveta Mestne občine Kranj dne 30.03.2011. 

 

PRAVNA PODLAGA 

 

Zakon o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 14/2007 in 

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

skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za 

izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti 

lahko določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne 

lokalne skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna. 

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

premoţenje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem. 

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

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem s sprejetim proračunom. 

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

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

– upravljavcu, 

– šifri in imenu katastrske občine, 

– parcelni številki, 

– velikosti parcele, 

– vrsti dejanske rabe zemljišča, 

– orientacijski vrednosti, 

– statusu nepremičnine (je v uporabi, ni v uporabi), 

– solastniškem deleţu, 

– stavbni pravici ter, 

– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču. 



 2 

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

– upravljavcu, 

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

– šifri in imenu katastrske občine, 

– številki stavbe, 

– številki dela stavbe, 

– vrsti rabe in velikosti, 

– solastniškem deleţu, 

– orientacijski vrednosti, 

– statusu nepremičnine (je v uporabi, ni v uporabi) ter, 

– morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, 

naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje). 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem se spremeni ali dopolni enkrat letno, 

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

premoţenjem izjemoma v posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni. 

                

RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM 
 

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

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

prostore, stanovanja, stavbna zemljišča in kapitalske deleţe v finančnih institucijah.  

 

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

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

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

izvedenca.    

 

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2011   

 

STANOVANJA 
 

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

Kranj moţnost 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 stanovanja: 

 

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 podvloţku št. 877/11, k.o. 

Klanec. 

Ocenjena vrednost: 75.806,00 EUR. 
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STAVBNA ZEMLJIŠČA 

 

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

zemljišča. V letu 2011 naj bi se predvidoma prodalo del navedenega zemljišča, na območjih 

celotne Mestne občine Kranj. Pri oceni prihodka predlaganih prodaj je bila upoštevana 

povprečna ocenjena vrednost m2 površine na podlagi dosedanjih cenitev primerljivih zemljišč 

sodnega cenilca in izvedenca.  

Mestna občina Kranj predvideva na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja pristojnih 

oddelkov in sklepa sveta Mestne občine Kranj prodajati zemljišča namenjena predvsem 

stanovanjski gradnji, ki predstavljajo večje komplekse, zemljišča namenjena predvsem 

stanovanjski gradnji na podlagi prejetih in bodočih vlog strank in zemljišča namenjena 

zaokroţitvi funkcionalnih zemljišč na podlagi prejetih in bodočih vlog strank.  

 

Predlog prodaje zemljišč: 

 

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

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

vloţni številki 710 k.o. Kranj, v pribliţni izmeri 75 m2, v deleţu 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 

deleţu 1/1. 

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

 

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 

deleţu 1/1. 

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

 

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 

deleţu 1/1. 

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

 

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 

deleţu 1/1. 

Ocenjena vrednost: 6.658,20 EUR (12,15 EUR/m2). 

 

 

 

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

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE    ŢUPAN 

 

 

 

 


