Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (ur.l.RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
59/99, 70/2000), 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur.l.RS, 43/95, 33/96), 13. člen
Statuta Občine Cerklje (UVG, št. 7/95, 19/96, 1/97), 11. člena Statuta Občine Naklo (UVG,
št. 8/99), 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št. 2/99), 15.
člena Statuta Občine Jezersko (UVG, št. 10/99) in 21. člena Statuta Občine Šenčur (UVG, št.
6/95, 6/96, 36/98, 21/99) so Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 31.01.2001, Občinski
svet občine Cerklje na 18. seji dne 29.01.2001, Občinski svet občine Naklo na 17. seji dne
12.02.2001, Občinski svet občine Preddvor na 19. seji dne 14.02.2001, Občinski svet občine
Jezersko na 18. seji dne 20.02.2001 in Občinski svet občine Šenčur na 17. seji dne 31.01.2001
sprejeli
DOGOVOR
O UREDITVI MEDSEBOJNIH PREMOŽENJSKO PRAVNIH RAZMERIJ
V ZVEZI Z DELITVIJO PREMOŽENJA BIVŠE OBČINE KRANJ
NA DAN 31.12.1994
»prečiščeno besedilo«
1. člen
S tem dogovorom občine dogovorijo način ureditve medsebojnih premoženjsko pravnih
razmerij in delitve premoženja bivše Občine Kranj.
2. člen
Predmet delitve premoženja in bremen so: nepremičnine, premičnine, ustanoviteljske pravice,
kapitalski upravljavski deleži, denar, vrednostni papirji, terjatve, sredstva rezerv, sredstva za
druge namene z odgovarjajočo pasivo.
3. člen
Izhodišča za ureditev premoženjsko pravnih razmerij in delitev premoženja predstavlja
premoženjska bilanca bivše občine Kranj po stanju na dan 31.12.1994.
4. člen
Iz delitve se izvzame premoženje in bremena: Javno pravobranilstvo Gorenjske, Uprava
inšpekcijskih služb za Gorenjsko, Geodetska uprava, Občinski sodnik za prekrške Kranj,
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Kranj, Upravna enota Kranj, Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Kranj, Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Kranj,
OE Zobna poliklinika, Gorenjske lekarne in Center za socialno delo Kranj. Izvzame se tudi
Javno podjetje Komunala Kranj p.o., katerega premoženje je bilo razdeljeno z Odlokom o
statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno
podjetje, do.o. (Ur.l.RS, št. 1/2000, z dne 07.01.2000).
5. člen
Premoženje in bremena se delijo po legi, kar pomeni, da pridobi premoženje bivše Občine
Kranj občina naslednica, na katere območju nepremičnina in pripadajoča premičnina leži.
Seznami nepremičnin so priloga k temu dogovoru.
Premoženje in bremena počitniških kapacitet, ki ležijo izven območja bivše Občine Kranj,
pripadejo Mestni občini Kranj, na nepremičninah – počitniške kapacitete, se vknjiži lastninska
pravica Mestne občine Kranj.

6. člen
Na podlagi tega dogovora Mestna občina Kranj priznava naslednicam bivše Občine Kranj kot
denarno nadomestilo za vrednost premoženja, ki se delo po legi, nadomestilo v znseku
668.500.000 SIT, od tega:
- 178.725.084 SIT
Občini Cerklje
- 149.391.259 SIT
Občini Naklo
- 230.002.982 SIT
Občini Šenčur
- 86.411.041 SIT
Občini Preddvor
- 23.969.934 SIT
Občini Jezersko
7. člen
Mestna občina Kranj poravna ostalim občinam, podpisnicam dogovora, zneske iz prejšnjega
člena na naslednji način:
LETO

CERKLJE

NAKLO

ŠENČUR

178.725.084

149.391.259

230.002.982

SIT

2000

35.745.017

29.878.252

46.000.596

SIT

2001

71.490.034

59.756.504

92.001.193

SIT

2002

71.490.034

59.756.504

92.001.193

SIT

LETO

PREDDVOR

JEZERSKO

Obv. MOK

86.411.041

23.969.634

668.500.000

SIT

2000

17.282.208

4.793.927

133.700.000

SIT

2001

34.564.416

9.587.854

267.400.000

SIT

2002

34.564.416

9.587.854

267.400.000

SIT

Obveznosti v letu 2000 MOK poravna do 31.12.2000, v letu 2001 do 30.06.2001 in v letu
2002 do 30.06.2002.
Zneski iz prejšnjega odstavka za leti 2001 in 2002 se revalorizirajo za čas od dneva
veljavnosti dogovora, do izplačila posameznega zneska v višini temeljna obrestne mere
(TOM), ki jo določa Banka Slovenije.
V primeru, da Mestna občina Kranj ne poravna svojih obveznosti v roku, se zaračunajo
zakonske zamudne obresti in sicer od dneva zapadlosti posameznega plačila v plačilo do
plačila.
8. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih na področju bivše Občine Kranj se prenesejo na
nove občine po legi, to je po sedežu posameznega zavoda.
9. člen
Kapitalski deleži se razdelijo naslednicam bivše Občine Kranj na naslednji način:
Delnice Gorenjske banka Kranj.
- 145 delnic
Občini Cerklje;
- 115 delnic
Občini Naklo;

- 196 delnic
- 83 delnic
- 29 delnic
- 1.282 delnic

Občini Šenčur;
Občini Preddvor;
Občini Jezersko;
Mestni občini Kranj.

Delnice Cestnega podjetja Kranj:
- 786 delnic
Občini Cerklje;
- 622 delnic
Občini Naklo;
- 1.059 delnic
Občini Šenčur;
- 451 delnic
Občini Preddvor;
- 157 delnic
Občini Jezersko;
- 6.939 delnic
Mestni občini Kranj.
Poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in BSC Poslovno
podporni center, d.o.o. Kranj:
- 7,85%
Občini Cerklje;
- 6,21%
Občini Naklo;
- 10,58%
Občini Šenčur;
- 4,50%
Občini Preddvor;
- 1,57%
Občini Jezersko;
- 69,23%
Mestni občini Kranj.
10. člen
Podpisnice dogovora ugotavljajo, da je bila razdelitev denarnih sredstev, depozitov in terjatev
že sprejeta na svetih občin naslednic in opravljena po kriteriju dohodnine po sprejemu
zaključnega računa proračuna bivše Občine Kranj za leto 1994.
11. člen
Z veljavnostjo tega dogovora se pri nepremičninah bivše Občine Kranj dovoljuje vknjižba
lastninske pravice za posamezno občino v zemljiško knjigo po legi nepremičnine.
Posamezna občina na podlagi tega dogovora na svoje stroške poskrbi za ureditev vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
12. člen
Z uveljavitvijo tega dogovora so urejena medsebojna premoženjsko pravna razmerja v zvezi z
delitvijo premoženja bivše Občine Kranj, zato se občine podpisnice zavezujejo, da iz tega
naslova druga od druge ne bodo terjale ničesar več. Hkrati se zavezujejo tudi umakniti vse do
sedaj vložene tožbe, v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj, pri pristojnih
sodiščih.
13. člen
Dogovor velja, ko ga sprejmejo v enakem besedilu sveti vseh občin, ki so udeležene pri
delitvi premoženja bivše občine Kranj.
Dogovor se objavi v uradnih glasilih občin podpisnic.
14. člen
Ta dogovor je sklenjen v štiriindvajsetih izvodih, od katerih vsaka občina podpisnica dobi štiri
izvode.
Kranj, 20.12.2001
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