
 

   

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 
  
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
POROČEVALEC: Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 
  

 ZADEVA: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019 
Gradivo za 24. sejo Občinskega sveta – dne 10.10.2018 

   
   
 
ZAKONSKA PODLAGA: 29. člen ZLS, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, 

Ur. list RS št. 94/2007, 27/2008-odločba US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2012-ZUJF), 16. 
člen Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 
31/2017), Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. list 
RS, št. 11/2018), Uredba o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
31/2018) 

 
Predlog za obravnavo : Na podlagi Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 

55/2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015) 
predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

 
 
 

I. UVOD  
 

Ravnanje s stvarnim premoženjem občine opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/2018) – v 
nadaljevanju ZSPDSLS-1 in na podlagi tega zakona sprejeta Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) – v nadaljevanju 
Uredba SPDSLS-1.  
 
Na podlagi 24. člena ZSPDSLS-1 načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne 
lokalne skupnosti vsebuje:  

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in  
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet 
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna – 
župana, v rokih za sprejetje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za tekoče oziroma 
prihodnje proračunsko leto.  
 
Uredba SPDSLS-1 v 2. členu določa vsebino načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja, ki se ga pripravi na Obrazcu št. 1 ki je kot priloga sestavni del te uredbe in 
obsega podatke o: 

- upravljavcu, 



 

   

- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo, 
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,  
- okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih in 
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja. 

 
Vsebino Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem opredeljuje 3. člen Uredbe 
SPDSLS-1, ki določa, da so v ta načrt vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s 
stavbo.  
 
Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi  na Obrazcu št.2a, ki je kot priloga sestavni del te 
uredbe, in obsega podatke o: 

- upravljavcu, 
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče, 
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče, 
- parcelni številki zemljišča, 
- površini parcele, izraženi v m2 in 
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, 

ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZDSPDSLS-1. 
 

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na Obrazcu št. 2b, ki je sestavni del 
uredbe in vsebuje podatke o: 

- upravljavcu, 
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe, 
- točnem naslovu dela stavbe, 
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela 

stavbe,  
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih in 
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, 

ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZDSPDSLS-1. 
 
Načrt razpolaganja z zemljišči in stavbami se pripravi na Obrazcu št. 2c, ki je kot priloga 
sestavni del te uredbe, in obsega podatke o: 

- upravljavcu, 
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo, 
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo, 
- parcelni številki zemljišča, 
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, 
- točnem naslovu stavbe oz. dela stavbe, 
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela 

stavbe,  
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih in  
- posplošeni tržni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, 

ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZDSPDSLS-1. 
 
 

 
 
 
 



 

   

II. OBRAZLOŽITEV 
 
V skladu z navedenimi določbami ZSPDSLS-1 in Uredbe SPDSLS-1smo pripravili predlog 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019, ki je sestavljen iz: 
- načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine in 
- načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. 
 
V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja so vključena zemljišča, ki jih občina 
potrebuje za izvedbo posameznih projektov in izgradnjo javne infrastrukture. V tem načrt so 
planirana sredstva: 

- za zemljišče, potrebno za pot do Ferate v Mojstrani (prenos iz leta 2017, ker še 
potekajo pogovori z lastnikom zemljišča); 

- za zemljišča za razširitev ceste in gradnjo pločnika ob občinski cesti – Dovški Gobeli, 
- za zemljišča potrebna za pločnik v Gozdu Martuljku – II faza, ker še niso bile 

sklenjene vse potrebne pogodbe; 
- za zemljišča, uporabljena za že zgrajene in kategorizirane občinske ceste. 

 
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so vključena: 
-  samo zemljišča - gre za zemljišča, ki se lokacijsko nahajajo ob posameznih 

stanovanjskih hišah v občini in predstavljajo funkcionalno zaokrožena stavbna 
zemljišča, ki jih nekateri lastniki že uporabljajo in jih želijo odkupiti ter so za nakup že 
posredovali prošnjo na občino. Lokacije in velikosti teh zemljišč so razvidne iz 
priloženih slik in podatkov iz Javnega vpogleda v GURS.  
 

Tako načrt pridobivanja nepremičnin kot tudi načrt razpolaganja z nepremičninami se v letu 
2019 lahko še spremeni ali dopolni, v kolikor bodo okoliščine tako narekovale. V temu 
primeru bodo občinskemu svetu predložene spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem občine. 
 
 
III. PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
občine za leto 2019 obravnava in po obravnavi sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019. 
 
Štev:032-6/2018-3 
Datum: 18.9.2018 
 
Pripravila:                                                                                                
Egidija Košir-Mrovlje, univ.dipl.prav., 
višja svetovalka I                                                                              
                                                                                                                      ŽUPAN                                                        
                                                                                                                  Janez Hrovat 
 
 
 



 

   

Priloge: 
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019 – PREDLOG 
- Podatki o parcelah in grafični prikaz parcel iz PISO – po podatkih vzetih iz GURS za 

nepremičnine, navedene v načrtu ravnanja 
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PREDLOG                         
 
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in določb Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), je občinski svet Občine 
Kranjska Gora, na  ________.  redni seji dne  _______________ sprejel  
 
 
 

NAČRT  RAVNANJA  Z  NEPREMIČNIM  PREMOŽENJEM 
OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2019 

 
 
I.  UVOD 
 
Ravnanje s stvarnim premoženjem občine opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/2018) – v 
nadaljevanju ZSPDSLS-1 in na podlagi tega zakona sprejeta Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) – v nadaljevanju 
Uredba SPDSLS-1.  
 
Na podlagi 24. člena ZSPDSLS-1 načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne 
lokalne skupnosti vsebuje:  

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in  
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet 
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna – 
župana, v rokih za sprejetje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za tekoče oziroma 
prihodnje proračunsko leto.  
 
Natančnejšo vsebino načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem določa Uredba SPDSLS-1. 
 
 
II. OBRAZLOŽITEV 
 
 Glede na Uredbo  SPDSLS-1 so sestavni del tega načrta: 

- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja - Obrazec št. 1  
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem: Načrt razpolaganja z zemljišči  - 

Obrazec št.2a, Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb - Obrazec št. 2b in Načrt 
razpolaganja z zemljišči s stavbo – Obrazec št. 2c. 

 
V predlogu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019 ni predvidenega 
razpolaganja z zemljišči s stavbo (prazen obrazec št. 2c). 
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III.  ZAKLJUČEK 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine se med letom lahko še spremeni ali 
dopolni. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja se sprejmejo po enakem postopku kot 
velja kot za njegov sprejem. 
 
 
 
Pripravila: 
Egidija Košir Mrovlje, univ.dipl.prav.                                                              
višja svetovalka I                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                                          Janez Hrovat     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Obrazec št. 1:     Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
- Obrazec št. 2a:   Načrt razpolaganja z zemljišči 
- Obrazec št. 2b:   Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb         
- Obrazec št. 2c:   Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo                                                                                                                   
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Obrazec št.  1:  NAČRT  PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
Bodoči lastnik OBČINA KRANJSKA GORA 
 

                             
 

Zap.  
št. 

Upravljavec Samoupravna 
lokalna skupnost 

Vrsta nepremičnin Okvirna 
površina 
nepremičnine 

Ocenjena, 
posplošena 
ali orientacijska 
vrednost 
nepremičnine 

1. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

zemljišče za pot do ferate pod Grančiščem v 
Mojstrani -  sredstva planirana pod p.p. 160620 
 

cca 50 m2 5.000,00 

2. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

zemljišča za pločnik Dovje (ob odseku JP št. 690422 
in JP 690413) - sredstva planirana pod p.p. 
130224 
 

po  projektu 12.000,00 

3. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

zemljišča za razširitev odseka občinske ceste  
na Dovjem (JP 690411) - sredstva planirana pod p.p. 
130220 
 

po projektu 5.000,00 

4. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

zemljišča za nadaljevanje pločnika skozi Gozd 
Martuljek (še neodkupljena) 
sredstva planirana pod p.p.  130224 
 

po projektu 3.000,00 

5. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

zemljišča, v preteklosti uporabljena za odseke 
občinskih cest – sredstva planirana pod p.p. 160620 
 

 25.000,00 

    SKUPAJ 50.000,00 
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Obrazec št. 2a:  NAČRT  RAZPOLAGANJA  Z  ZEMLJIŠČI  
 

Zap. 
št. 

Upravljavec Samoupravna 
lokalna skupnost 

Šifra in ime 
katastrske občine 

Parc. 
številka 

Površina 
parcele 
 v m2 

Ocenjena, posplošena 
ali orientacijska 
vrednost nepremičnine 

1. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2171 DOVJE 1482//74 
zemljišče pod stavbo 
v Vratih – zimska 
soba 

 
 

115 predlog za 
brezplačno odsvojitev (javni 
interes -56 čl. ZSPDSLS-1) 

2. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2171 DOVJE 1484/8 
zemljišče pod stavbo 
– bivak pod Luknjo 
 

35 predlog za 
brezplačno odsvojitev (javni 
interes -56 čl. ZSPDSLS-1) 

 
3. OBČINA 

KRANJSKA GORA 
OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2171 DOVJE 1024/15 – del za 
postajališče Sonček 

 

 cela meri   1.428 20.000,00 

4. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169  
KRANJSKA GORA 

438/28 
funkcionalno 
zemljišče pri stavbi 
Naselje Slavka 
Černeta  19 
 

67 6.000,00 

5. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169  
KRANJSKA GORA 

402/21 
402/23 
funkcionalno 
zemljišče pri stavbi 
Bezje 1 
 

34 
18 

5.000,00 

6. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169  
KRANJSKA GORA 

885/46 - del 
funkcionalno 
zemljišče pri stavbi 
Log 19 
 

cela meri 215 18.000,00 
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7. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169  
KRANJSKA GORA 

808/91 – del 
funkcionalno 
zemljišče pri stavbi 
Naselje Ivan Krivca 
 

cela meri 818 8.000,00 

8. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169  
KRANJSKA GORA 

891/29 - del 
484/7  - del 
funkcionalno 
zemljišče pri stavbi 
Koroška 10a 
 

cela meri 85 
cela meri 229 

16.000,00 

9. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169 
KRANJSKA GORA 

885/163 
funkcionalno  
zemljišče pri stavbi 
Vršiška cesta 9 
 

99 9.000,00 

10. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169 
KRANJSKA GORA 

885/195 - del 
funkcionalno  
zemljišče pri stavbi 
Borovška 33 
 

cela meri 333  8.000,00 

11. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2169 
KRANJSKA GORA 

od 403/38 do 403/47 
- parkirni prostori pri 
stavbi naselje Slavka 
Černeta 14 
 

vsak parkirni 
prostor meri po 13  

10.000,00 

12. OBČINA 
KRANJSKA GORA 

OBČINA 
KRANJSKA GORA 

2168 
PODKOREN 

784/6 
vmesni pas med 
parcelo 100/1 in 
100/2 (delno menjava 
z odsekom občinske 
ceste v Podkorenu – 
JP 689271) 
 

13 - 

     SKUPAJ 100.000,00 






















































































