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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 

  

ZADEVA: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 

za leto 2018 

Gradivo za 4. sejo Občinskega sveta dne 10.4.2019 

  

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

RS št. 94/2007, z vsemi sprem. in dopolnit.) 

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, 

79/2018)  

 

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. 

61/2018) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za 

prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 

 

 

 

 

 

 

I. UVOD 

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v nadaljevanju 

ZSPDSLS-1, v 28. členu opredeljuje poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim 

premoženjem. V tem členu je določeno, da poročilo o realizaciji ravnanja s stvarnim 

premoženjem predloži organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 

skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar 

najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna. 

  

Po opredelitvi pojmov iz 3. člena ZSPDSLS-1 izhaja, da stvarno premoženje obsega 

nepremičnine v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti in premičnine v lasti države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

Glede ravnanja s stvarnim premoženjem občine je občinski svet sprejel le Načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2018, medtem ko ravnanje s premičnim 

premoženjem občine za leto 2018 ni bilo predvideno.  
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Občinski svet je: 

- na 20. redni seji dne 8.11.2017 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Kranjska Gora za leto 2018, ki obsega načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2018; 

 

- na 22. redni seji dne 28.3.2018 je sprejel 1. Spremembe in dopolnitve Načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 208, ki se 

nanašajo na spremembe in dopolnitve tako Načrta pridobivanja kot tudi Načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine; 

 

- na 23.redni seji dne 23.5.2018 je sprejel 2. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 208, ki se nanašajo le na 

spremembe in dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. 

 

 

 

 

II. OBRAZLOŽITEV 

 

V skladu z navedenim zakonom, smo v nadaljevanju pripravili tabelo, iz katere izhaja 

realizacija sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in razpolaganja s 

stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2018. V tabeli smo navedli tudi vzroke, 

zaradi katerih ni bila realizirana posamezna prodaja oziroma nakup nepremičnin iz sprejetega 

načrta. 
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REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2018 

 

 

A/ REALIZACIJA NAČRTA  PRIDOBIVANJA  NEPREMIČNIN 

 

 

Zap. 

št. 

Šifra in 

naziv 

katastr. 

občine in 

parc. št. 

Vrsta 

nepremičnine 

Namen  

načrtovanega 

pridobivanja 

nepremičnine 

Realizirano 

 

Ni realizirano 

- razlog 

Predvidena sredstva 

sredstva  

po sprejetem načrtu 

 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

 

 
2167 - k.o.  

RATEČE, 

parc. št. 

     

1.  zemljišče (v 

postopku 

odmere) 

 

zemljišče potrebno 

za rekonstrukcijo 

občinske ceste in 

pločnik v Ratečah – 

sredstva planirana 

pod p.p.130224  

realizirano, v začetku leta 

2019 so bile sklenjene 

pogodbe z lastniki zemljišč, 

na katere je posegla 

rekonstrukcija ceste in 

gradnja pločnika, z večino 

lastnikov zemljišč pa se je 

tudi uredilo že s postopkom 

poravnave meje, zato bodo 

porabljena sredstva manjša od 

planiranih 

5.000,00 

 

realizacija se je 

prenesla v leto 2019 

in s tem tudi sredstva 

0,00 

2.  zemljišče   za kolesarsko pot 

Rateče – Planica, za 

še nerealizirane 

pogodbe iz leta 2017 

- sredstva planirana  

pod p.p. 130224 

realizirano – sklenjene so bile 

pogodbe, razen dveh zaradi 

nestrinjanja z odmero 

7.709,40 6.305,40 
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Zap. 

št. 

Šifra in 

naziv 

katastr. 

občine in 

parc. št. 

Vrsta 

nepremičnine 

Namen  

načrtovanega 

pridobivanja 

nepremičnine 

Realizirano 

 

Ni realizirano 

- razlog 

Predvidena sredstva 

sredstva  

po sprejetem načrtu 

 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

3.  zemljišče  za most za tekače v 

Ratečah 

delno realizirano, ker je bila 

potrebna sprememba projekta, 

izplačane so bile akontacije, 

poračun se predvideva v letu 

2019 

 

16.000,00 8.812,50 

 2169 – k.o. 

KRANJSKA 

GORA 

parc. št. 

     

4. 198/4 zemljišče v 

izmeri 1.206 m2 

 

za postavitev 

kozolca z igrali 

nasproti Leka 

realizirano - sklenjena 

pogodba z lastnicama tega 

zemljišča 

 

10.000,00 9.648,00 

 

 

 2171 - k.o. 

DOVJE, 

parc. št. 

     

5.  zemljišče odkup zemljišč za 

pločnik Spodnja 

Belca – sredstva 

planirana pod p.p. 

130224 

je v postopku realizacije – 

konec leta 2018 se je začelo 

sklepati pogodbe z lastniki 

zemljišč, uporabljenih za 

pločnik, v letu 2018 še ni 

prišlo do izplačil na podlagi 

teh pogodb, realizacija izplačil 

bo v letu 2019 – planirana 

sredstva so se iz leta 2018 

prenesla v leto 2019 

5.000,00 0,00 
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Zap. 

št. 

Šifra in 

naziv 

katastr. 

občine in 

parc. št. 

Vrsta 

nepremičnine 

Namen  

načrtovanega 

pridobivanja 

nepremičnine 

Realizirano 

 

Ni realizirano 

- razlog 

Predvidena sredstva 

sredstva  

po sprejetem načrtu 

 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

6.  zemljišče odkup zemljišč za 

pločnik Mojstrana, 

na relaciji od 

trgovine do SMP 

- sredstva pod  

p.p.130224 

realizirano – sklenjene 

kupoprodajne pogodbe in 

izplačane kupnine v letu 2018, 

za dve pogodbi še v letu 2019 

(sredstva so bila prenesena) 

 

10.000,00 10.832,00 

7.  zemljišče pot do ferate na 

Grančišču 

ni realizirano – ni dosežen 

dogovor z lastnikom 

 

5.000,00 0,00 

8.  zemljišče zemljišča, potrebna 

za razširitev 

občinske ceste in 

gradnjo pločnika ob 

»Dovški Gobeli« 

pod p.p. 130224 

ni realizirano – investicija 

prestavljena v leto 2019 

10.000,00 0,00 

9.  zemljišča odkupi zemljišč za 

že obstoječe odseke 

kategoriziranih 

občinskih cest v 

vseh k.o. občine  

realizirano v celoti, za 

odkupljena zemljišča za že 

obstoječe odseke občinskih 

cest v naselju Kranjska Gora, 

Gozd Martuljek, Mojstrana in 

Dovje 

35.000,00 39.142,64 

   SKUPAJ   74.740,54 
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B/. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI 

 

Realizacija Načrta razpolaganja z zemljišči 

 

 

Zap. 

št. 

Šifra katastrske 

občine 

in parc. št. 

nepremičnine 

Velikost parcele Pojasnilo za 

razpolaganje z 

nepremičnina

mi 

 

Posplošena 

tržna 

vrednost oz. 

ocenjena 

vrednost  

v EUR 

Realizirana prodaja 

 

Ni realizirana 

prodaja - razlog 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

v EUR 

 2169  

k.o. KRANJSKA 

GORA 

parc. št. 

     

1. 885/37 

885/189 

885/188 

 

 

94 m2 

34 m2 

57 m2 

funkcionalno zaokroženo 

stavbno  zemljišče pri 

stanovanjski stavbi na 

naslovu Vršiška cesta 7, 

Kranjska Gora 

 

15.000 ni še realizirano iz 

razloga na strani 

kupca 

0,00 

2. del parcele 885/196 
 

207 m2 gre za stavbno parcelo pri 

stanovanjski hiši Log 18a, 

del stavbe posega na 

občinsko zemljišče – staro 

stanje 

 

15.000 ni še realizirano iz 

razloga na strani 

kupca 

0,00 

3.  466/12 

 

 50 m2 

 

funkcionalno zemljišče 

pri stanovanjski stavbi 

Kolodvorska ulica 7, 

Kranjska Gora 

 

4.000 ni še realizirano iz 

razloga na strani 

kupca 

0,00 
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Zap. 

št. 

Šifra katastrske 

občine 

in parc. št. 

nepremičnine 

Velikost parcele Pojasnilo za 

razpolaganje z 

nepremičnina

mi 

 

Posplošena 

tržna 

vrednost oz. 

ocenjena 

vrednost  

v EUR 

Realizirana prodaja 

 

Ni realizirana 

prodaja - razlog 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

v EUR 

4, 891/100 

 

 

 

 

 

zemljišče 185 m2 funkcionalno zemljišče 

pri Pensionu Lipa v 

Kranjski Gori  

22.000 realizirana prodaja 22.015,00 

5. 885/156 zemljišče 180 m2 funkcionalno zaokroženo 

stavbno zemljišče pri 

stanovanjski stavbi na 

naslovu Borovška 40, 

Kranjska Gora 

 

3.000,00 realizirana prodaja 2.700,00 

6. 885/192 

885/193 

885/194 

zemljišče 102 m2 

zemljišče 148 m2 

zemljišče 144 m2 

gre za dogovor v zvezi s 

pridobitvijo služnosti,  

potrebne za gradnjo 

kanalizacije na Borovški 

cesti v Kranjski Gori 

 

7.000,00 realizirana prodaja  5.910,00 

 2171 

k.o. DOVJE  

parc. št. 

     

7. 1269/7 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo  pogodba  2019  

 1269/8 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja 1.190,00 

 1269/9 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja 1.190,00 

 1269/10 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  pogodba 2019  

 1269/11 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  še ni realizirano  
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Zap. 

št. 

Šifra katastrske 

občine 

in parc. št. 

nepremičnine 

Velikost parcele Pojasnilo za 

razpolaganje z 

nepremičnina

mi 

 

Posplošena 

tržna 

vrednost oz. 

ocenjena 

vrednost  

v EUR 

Realizirana prodaja 

 

Ni realizirana 

prodaja - razlog 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

v EUR 

 1269/12 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirano dec. 2018  

 1269/13 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirano dec. 2018  

 1269/14 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja, 

en obrok še jan. 2019 

1.155,00 

  

 

     

8. 1269/15 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja 1.260,00 

 1269/16 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja 1.190,00 

 1269/17 ZPS v izmeri 17  m2 zemljišče pod garažo  pogodba 2019  

 1269/18 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  še ni realizirano  

 1269/19 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  pogodba  dec. 2018 

kupnina v letu 2019 

 

 1269/20 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja 1.190,00 

 1269/21 ZPS v izmeri 17 m2 zemljišče pod garažo  realizirana prodaja 1.190,00 

 1269/22 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo  še ni realizirano  

       

9. 1275/14 ZPS v izmeri 19 m2 zemljišče pod garažo 6.000,00 realizirano 1.330,00 

 1275/15 ZPS v izmeri 19 m2 zemljišče pod garažo  pogodba  2019  

 1275/16 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo  pogodba  2019  

 1275/17 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo  realizirano 1.330,00 

 1275/18 ZPS v izmeri 19 m2 zemljišče pod garažo  pogodba  2019  

       

10. 1275/20 ZPS v izmeri 15 m2 zemljišče za nadstrešek 9.000,00 še ni realizirano  0,00 

 1275/21 ZPS v izmeri 16 m2 zemljišče za nadstrešek  še ni realizirano  

 1275/22 ZPS v izmeri 16  m2 zemljišče za nadstrešek  še ni realizirano  
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Zap. 

št. 

Šifra katastrske 

občine 

in parc. št. 

nepremičnine 

Velikost parcele Pojasnilo za 

razpolaganje z 

nepremičnina

mi 

 

Posplošena 

tržna 

vrednost oz. 

ocenjena 

vrednost  

v EUR 

Realizirana prodaja 

 

Ni realizirana 

prodaja - razlog 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

v EUR 

 1275/23 ZPS v izmeri 16 m2 zemljišče za nadstrešek  še ni realizirano  

 1275/24 ZPS v izmeri 16 m2 zemljišče za nadstrešek  še ni realizirano  

       

11. 1275/25 potrebna še odmera zemljišče za parkirišče  še ni realizirano 0,00 

       

12. 1293/40 ZPS v izmeri 18 m2 zemljišče pod garažo 1.260,00 še ni realizirano 0,00 

 1293/46 ZPS v izmeri 18  m2 zemljišče pod garažo 1.260,00 še ni realizirano  

 1293/48 ZPS v izmeri 18  m2 zemljišče pod garažo 1.260,00 še ni realizirano  

 1293/50 ZPS v izmeri 18  m2 zemljišče pod garažo 1.260,00 še ni realizirano  

     

 

 

  

13. 2048/2 

 

zemljišče 481 m2 – 

gre za opuščeno pot, 

med hišo in gosp. 

posl., zato se proda  

funkcionalno zemljišče 

pri stanovanjski stavbi 

Zgornja Radovna 4 

10.000 

 

 

še ni realizirano 0,00 

       

14.   menjava zemljišča za 

cesto in doplačilo 

 realizirano 1.051,00 

       

15. Obročna odplačila 

kupnine za zemljišča 

iz preteklih let v letu 

2018 (obročno 

odplačilo kupnine) 

    6.431,88 

     SKUPAJ 49.132,88 
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Realizacija 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 

 

Realizirano 

 

Ni realizirano 

razlog 

Plačani znesek 

po sklenjenih 

pogodbah 

v EUR 

1. Podkoren 2, 

4280 Kranjska Gora 

enosobno stanovanje št. 9, v II. nadstropju,  

v velikosti 40,94 m2 – ETAŽNA 

LASTNINA UREJENA 

35.000 ni realizirano – 

razlog na strani strank 

 

0,00 

2. Podkoren 2, 

4280 Kranjska Gora 

enosobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju, 

v velikosti 40,94 m2 - ETAŽNA 

LASTNINA UREJENA 

35.000 ni realizirano – 

razlog na strani strank 

 

0,00 

3. Delavska ulica 8, 

Mojstrana 

enosobno stanovanje št. 4 v izmeri 41,79 

m2, v I. nadstropju, z identifikacijsko 

številko: 2171-150-4 

42.600 ni realizirano – 

oddano v najem kot 

neprofitno stanovanje 

0,00 

4. Bezje 4, 

4280 Kranjska Gora 

trisobno stanovanje št. 12 v izmeri 75,31 

m2, v 5. etaži, z identifikacijsko številko: 

2169-424-12 

92.000 ni realizirano – 

razlog na strani strank 

0,00 

  SKUPAJ 204.600         0,00 
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III. PREDLOG SKLEPA 

 

SKLEP: Občinski svet se je seznanil s Poročilom  o realizaciji načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2018. 

 

 

Štev.: 032-8/2019-11 

Datum: 26.3.2019 

 

 

Pripravila: 

Egidija Košir Mrovlje, univ.dipl.prav. 

višja svetovalka I 

 

                                                                                                           ŽUPAN 

                                                                                                       Janez Hrovat 


