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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 

  

1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2017 

 

Gradivo za 16. sejo Občinskega sveta – dne 29.3.2017 

  

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 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

43/2014, 7/2015), Zakon o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list  RS, 

št. Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 

50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015- ZUUJFO, 76/2015) 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 

10/2014) 

 

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 

 

Občinski svet Občine Kranjska Gora je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti – v nadaljevanju ZSPDSLS in določb Uredbe o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v nadaljevanju Uredbe 

SPDSLS, na 14. redni seji dne 9.11.2016 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Kranjska Gora za leto 2017. 

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

 

V primeru, da med proračunskim letom pride do sprememb ali potrebe po dodatnem 

pridobivanju nepremičnega premoženja ali dodatnem razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine, lahko občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve že sprejetega 

Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. 

 

 

 

 



 

   

2 

 

 

II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA  

      Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2017 

 

V obdobju, ko je bil sprejet Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska 

Gora za leto 2017, je prišlo do sprememb, ki se nanašajo tako na Načrt pridobivanja 

nepremičnega premoženja kot tudi na Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

Dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2017 

1. Za zemljišča za most za tekače je potrebno povišati sredstva za 9.500,00,  ker planirana 

sredstva v višini 6.500,00 EUR ne bodo zadostovala za odkup.  

 

2. Za rekonstrukcijo občinske ceste skozi naselje Rateče je potrebno odkupiti zemljišča, na 

katera posega cesta, pa doslej stanje ni bilo urejeno. Potrebna zemljišča privatnih 

lastnikov izhajajo iz projekta. Za nakup zemljišč ocenjujemo predvidena sredstva na 

15.000,00 EUR. 

 

3. V Gozdu Martuljku je potrebno odkupiti del zemljišča parc. št. 227/9 k.o. Gozd, na 

katerega posega občinska cesta JP 689911. 

 

4. Sredstva planirana za odkup zemljišč za pločnik Belca v višini 5.000,00 ne bodo 

zadostovala, zato jih povišujemo še za 5.000,00 EUR. 

 

5. Zemljišča parc. št. 1309/8, 1309/6 in 1309/10, vse k.o. Dovje – gre za avtobusno 

postajališče in del pločnika ter parkirišče (trikotnik) pod trgovino Mercator v Mojstrani so 

bila prodana na podlagi javnega razpisa konec leta 2016, zato je bila v letu 2016 plačana 

le zahtevana varščina – preostanek kupnine pa v januarju 2017 (gre za prenos sredstev iz 

leta 2016). 

 

6. Za pot v Mojstrani – dostop do plezalne stene - ferate na Grančišču se predvideva odkup 

zemljišča v predvidena višini 5.000,00 EUR. 

 

7. Za odkup več kategoriziranih občinskih cest na Dovjem dodajamo še 13.000,00 EUR. 

 

8. Ponovno planiramo odkup stanovanjske stavbe na parceli 1267/7 k.o. Dovje, da 

kompenziramo sredstva dolga lastnice te stavbe. Odkupljena stavba pa bo namenjena kot 

nujno potrebne stanovanjske površine v izjemnih primerih oziroma potrebah, ker občina 

takih prostorov sedaj nima. 

 

 

Spremembe in dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičninami za leto 2017 

Po sprejetem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je bilo vloženih še 

nekaj prošenj za odkup posameznih občinskih zemljišč ali posameznih delov občinskih 

zemljišč, zato smo ta zemljišča vključili v načrt razpolaganja z zemljišči.  

 

Dodatna zemljišča za prodajo, njihova površina in razlog za razpolaganje z njimi  so razvidna 

iz priloge: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Kranjska Gora za leto 2017 - PREDLOG, njihova lokacija pa tudi iz priloženih posnetkov iz 

GURS. 
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III. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da o predlaganih spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja 

razpravlja in po razpravi sprejme naslednji  

 

SKLEP: Sprejmejo se 1. (prve) Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2017. 

  

Številka:032-3/2017-6 

Datum: 15.3.2017 

 

Pripravila:                                                                                                

Egidija Košir-Mrovlje, univ.dipl.prav., 

višja svetovalka I                                                                              

                                                                                                                      ŽUPAN                                                                                                   

                                                                                                                 Janez Hrovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska 

Gora za leto 2017 - PREDLOG 

- Geografski prikaz parcel s podatki o parcelah, ki so vključene v načrt 
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                                                                                                                         PREDLOG 

                          

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list l. RS, št. Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 

90/2014-ZDU-1l, 14/2015- ZUUJFO, 76/2015) in določb Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 

10/2014), je občinski svet Občine Kranjska Gora, na ___ redni seji dne _____ sprejel 

 

 1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

NAČRTA  RAVNANJA  Z  NEPREMIČNIM  PREMOŽENJEM 

OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2017 

 

 

I.  UVOD 

 

Pravno podlago ravnanja s stvarnim premoženjem občine predstavlja Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 

86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l. 14/2015-ZUUJFO, 76/2015) 

in na podlagi tega zakona sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014)  – v nadaljevanju 

Uredba SPDSLS.  

 

Občinski svet je na podlagi 11. člena ZSPDSLS in določb Uredbe SPDSLS na 14. redni seji 

dne 9.11.2016 sprejel NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2017, ki je sestavljen iz: 

- načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in 

- načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

 

Sprejeti načrt ravnanja se med letom lahko spremeni ali dopolni. 

 

 

II.  SPREMEMBE  IN  DOPOLNITVE  NAČRTA  PRIDOBIVANJA  NEPREMIČNIN 

 

Zap. 

št. 

Šifra in naziv 

katastr. 

občine in 

parc. št. 

Vrsta 

nepremičnine 

Okvirna 

velikost 

  v  m2 

Namen  

načrtovanega 

pridobivanja 

nepremičnine 

Predvidena 

sredstva 

v EUR 

 

 2167 - k.o.  

RATEČE, 

parc. št. 

    

1.  zemljišče  zemljišče, potrebno  

za most za tekače v 

Ratečah – sredstva 

planirana pod p.p. 

130222 (dodanih 

9.500 EUR) 

16.000 

2.  stavbna 

zemljišča 

skupaj cca 

500 m2 

zemljišča za 

rekonstrukcijo 

občinske ceste 

skozi Rateče 

15.000 
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 2170 - k.o. 

GOZD 

parc. št. 

    

3. del parc. št.  

227/9 

zemljišče potrebna še 

parcelacija 

zemljišče, 

uporabljeno za 

občinsko cesto JP 

689911 v Gozdu 

Martuljku 

 

2.000 

 2171 – k.o. 

DOVJE, 

parc. št. 

    

4.  zemljišče  odkup zemljišč za 

pločnik spodnja 

Belca – sredstva 

planirana pod p.p. 

130224 

(dodanih še 5.000 

EUR) 

10.000 

5. 1309/8 

1309/6 

1309/10 

zemljišče pri 

trgovini 

Mercator v 

Mojstrani  

8 m2 

225 m2 

46 m2 

varščina za kupnino 

plačana v letu 

2016, preostanek 

kupnine v januarju 

2017 (prenos 

sredstev) 

20.000 

6.  zemljišče, 

potrebna še 

parcelacija 

 odkup zemljišč za 

pot do ferate na 

Grančišču 

5.000 

7.  zemljišča  zemljišča, 

uporabljena za več 

odsekov 

kategoriziranih  

občinskih cest na v 

Zg. Radovni in na 

Dovjem 

13.000 

8. 1276/7 stan. stavba 

na naslovu 

Delavska ulica 

32, Mojstrana 

parc. št. 1267/7 

k.o. Dovje, 

sredstva 

planirana pod 

p.p. 160520 

 

 stavba s 

pripadajočim 

zemljiščem,  

po podatkih 

zemljiškega 

katastra parcela 

obsega 670 m2, na 

parceli stoji stavba, 

v kataster stavb 

vpisana s številko 

stavbe 291 – za 

namen potrebnih 

nujnih 

stanovanjskih 

prostorov 

100.000 
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Po navedeni tabeli so v rebalansu proračuna sredstva v višini  55.000,00 EUR planirana pod 

proračunsko postavko 160620 – Nakup zemljišč, preostala sredstva pa pod drugimi 

proračunskimi postavkami, ki so navedene v tabeli. 

 

 

 

III.  DOPOLNITVE NAČRTA RAZPOLAGANJA  

       Z NEPREMIČNINAMI 

 

 

III.1.   Spremembe in dopolnitve Načrta razpolaganja z zemljišči 

 

 

Zap. 

št. 

Šifra katastrske 

občine 

in parc. št. 

nepremičnine 

Velikost parcele 

v m2 

Pojasnilo za 

razpolaganje 

 

Posplošena 

tržna 

vrednost oz. 

ocenjena 

vrednost 

 2169  

k.o. KRANJSKA 

GORA 

parc. št. 

   

1. 847/4 68 m2 funkcionalno zemljišče 

pri hotelu Lek, kjer so 

podzemni rezervoarji za 

kurilno olje za potrebe 

hotela Lek 

 

 

10.000 

2. 885/145, del 

885/5/151, del 

zemljišče, potrebna je 

še parcelacija  

del obeh navedenih 

zemljišč, na katerem je 

postavljen nadstrešek pri 

stanovanjski stavbi na 

naslovu Vršiška cesta 7, 

Kranjska Gora 

 

10.000 

3. 853/16 zemljišče funkcionalno zemljišče 

pri stanovanjski stavbi na 

naslovu (z ureditvijo 

služnosti infrastrukture) 

10.000 

 2171  

k.o. DOVJE 

parc. št. 

   

4. 2048/2 zemljišče gre za staro opuščeno pot, 

ki deli funkcionalno 

zemljišče med 

stanovanjsko stavbo na 

naslovu Zgornja Radovna 

4  in gospodarskim 

poslopjem 

10.000 
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k.o. 2171 –  

DOVJE 

   

5. 2010/6 - del potrebna še 

parcelacija 

del tega zemljišča 

predstavlja funkcionalno 

zemljišče k stanovanjski 

stavbi na naslovu Dovje 

79 

5.000 

6. 1488/1 874 m2 zemljišče v Zg. Radovni, 

ki  meji na zemljišče 

prosilca za nakup, to 

zemljišče že ves čas kosi 

in zanj skrbi 

800 

 

 

 

III.2.   Dopolnitev Načrta razpolaganja s stavbami oziroma deli stavb 

 

 

Zap. 

št. 

Naslov stavbe 

oziroma dela 

stavbe 

Podatki o nepremičnini 

(delu stavbe - stanovanju) 

in identifikacijski številki 

Ocenjena 

vrednost  

po cenitvi - 

oceni 

 

1. Podkoren 2, 

4280 Kranjska 

Gora 

enosobno stanovanje št. 9, v II. nadstropju,  

v velikosti 40,94 m2, stavba je v zaključni fazi 

etažiranja 

35.000 

2. Podkoren 2, 

4280 Kranjska 

Gora 

enosobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju, 

v velikosti 40,94 m2, stavba je v zaključni fazi 

etažiranja 

35.000 

  SKUPAJ        70.000 

 

Za večstanovanjsko stavbo Podkoren 2 je postopek vzpostavitve etažne lastnine v zaključni 

fazi, zato se v letu 2017 predvideva prodaja navedenih stanovanj. 

 

 

Pripravila: 

Egidija Košir Mrovlje, univ.dipl.prav.                                                              

višja svetovalka I                                                                                  ŽUPAN 

                                                                                                          Janez Hrovat                                                                                                                                                                                                                                                      
























