
 

   

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 

  

 ZADEVA: TRETJE  (3.) DOPOLNITVE 

NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE za leto 2019 

Gradivo za 6. sejo Občinskega sveta – dne 18.9.2019 

   

   

 

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

list RS št. 94/2007 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 

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  

 

Ravnanje s stvarnim premoženjem občine opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) – 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.  

 



 

   

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se lahko med letom spremeni in dopolni po 
enakem postopku kot to velja za njegov sprejem, če nastanejo okoliščine, zaradi katerih so 

spremembe in dopolnitve potrebne. 

 

Uredba SPDSLS-1 podrobneje določa vsebino načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. 

 

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na posebnem Obrazcu št. 1 ki 

je kot priloga sestavni del navedene 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. 

 

V Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se vključi zemljišča, stavbe, dele stavb 

in zemljišča s stavbo, zato so z Uredbo SPDSLS-1 določeni posebni obrazci glede na vrsto 

nepremičnine, s katero občina razpolaga. 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. 

 

 

II. OBRAZLOŽITEV 

 

Občinski svet je na 24. redni seji dne 10.10.2018 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine za leto 2019, na 2. redni seji dne 19.12.2019 (v novem mandatu) pa je 

sprejel 1. (prve) spremembe in dopolnitve tega načrta,  na 5.redni seji dne 29.5.2019 pa 2. 

dopolnitve tega načrta. 
 

Zaradi nastalih okoliščin predlagamo, da člani občinskega sveta obravnavajo še o predlagane 

3. dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki se nanašajo na načrt 
pridobivanja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – konkretno na razpolaganje 

z zemljiščem. 

 

1. PRIDOBIVANJE  NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ 

 

Načrt pridobivanja nepremičnin se dopolni z naslednjimi nepremičninami: 
 

parcela 828/61 k.o. 2169 Kranjska Gora, zemljišče površine   664 m2 in 

parcela 828/63 k.o. 2169 Kranjska Gora, zemljišče površine       9 m2. 

 

 

Obrazložitev: Ob navedeni parceli sta nastali s parcelacijo, na podlagi odločbe GURS, z 
namenom ureditve parkirišča, potrebnega za obiskovalce Ruske kapelice na Vršiču. V naravi 

je to že parkirišče v makadamski izvedbi, saj je na tam prostoru imela Direkcija RS za 

infrastrukturo prostor oziroma deponijo za gradbeni materiala v času obnove ceste na Vršič. 
Po zaključku del pa nam je ponudila, da tu uredimo parkirišče, pod pogojem, da uredimo 

lastništvo in potrebno zavarovanje (gledati priloženi zapisnik z dne 20.9.2018). 



 

   

 

Občina se je z lastnikoma zemljišč že pogovorila in sta odmerjeno zemljišče za parkirišče 
pripravljena prodati, zato sta tudi že podala predhodno soglasje za parcelacijo. Zemljišči, ki 

sta bili odmerjeni, je ocenil cenilec Danilo Klinar. Po cenitvi znaša ocenjena vrednost 5 

EUR/m2, kar za obe potrebni zemljišči skupaj znaša 3.365,00 EUR (5,00 EUR/m2 x 673 m2). 

 

2. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI - ZEMLJIŠČI 

 

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se dodatno vključi še naslednja 

zemljišča:  

 

- parcela 885/180 katastrska občina 2169 Kranjska Gora, v izmeri 192 m2, ki v naravi 

predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi z naslovom Ulica Josipa Vandota 

8, Kranjska Gora (zemljišče ima stranka v najemi in ga želi odkupiti; 

- del parcele 2073/59 katastrska občina 2171 Dovje, ki se v naravi lokacijsko nahaja v 

podaljšku parcele 2073/48 k.o. Dovje, in je sedaj v najemu uporabnika stanovanja v stavbi 

Dovje 114, poleg te parcele.  Na tem delu parcele stoji pomožni objekt – drvarnica, del pa 

predstavlja vrt ob stavbi. Najemnik želi najeto zemljišče odkupiti, predhodno pa bo 

potrebno izvesti še geodetsko odmero – parcelacijo. 

 

 

III. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji  

 

 

SKLEP: 

Sprejmejo se 3. dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 

2019. 

 

Štev:032-13/2019-7 

Datum: 14.8.2019 

 

 

Pripravila:                                                                                                

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

višja svetovalka I                                                                              

                                                                                                                       ŽUPAN                                           

                                                                                                                  Janez Hrovat 
 

 

 

Priloge: 

- Obrazec št. 1 in št. 2a – za 3. dopolnitve 

- Geografski prikaz parcel 

- Podatki o parcelah iz GURS  

- Zk izpiski za parcele 
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                                                                                                                                                                                                             PREDLOG 

 

Obrazec št.  1:  NAČRT  PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2019 – 3. dopolnitve  

Bodoči lastnik OBČINA KRANJSKA GORA 

 

                         

 

 

Zap.  

št. 
Upravljavec Samoupravna 

lokalna skupnost 

Vrsta nepremičnin Okvirna 

površina 
nepremičnine 

Ocenjena, posplošena 

ali orient. vrednost 

nepremičnine 

1. OBČINA 

KRANJSKA GORA 

OBČINA 

KRANJSKA GORA 
zemljišče – parcela 828/61 v izmeri 664 m2 in 

zemljišče s parc. št. 828/63, v izmeri   9 m2 

(za parkirišče na Vršiču – sredstva so planirana pod 

proračunsko postavko 130231) 

 

664 m2 

9 m2 

3.320,00 EUR 

45,00 EUR 

   SKUPAJ 673 m2 3.365,00 EUR 
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Obrazec 2a:  NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2019 – 3. dopolnitve - predlog 

 

 

 
 

Zap. 

št. 
Upravljavec Samoupravna 

lokalna skupnost 

Šifra in ime 

katastrske občine 

Parcelna 

številka 

Površina 

parcele 

 v m2 

Ocenjena, posplošena 

ali orientacijska 

vrednost nepremičnine 

1. OBČINA 

KRANJSKA GORA 

OBČINA 

KRANJSKA GORA 

2169 

KRANJSKA GORA 

zemljišče –  

parcela 885/180 

 

192 16.000,00 

2. OBČINA 

KRANJSKA GORA 

OBČINA 

KRANJSKA GORA 

2171 DOVJE del zemljišča parcele 
2073/59 – potrebna 

še parcelacija 

 8.000,00 

      24.000,00 




































