
  
 

 
MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 55, fax. 04/ 237 31 59 
 
Številka: 478-1/2010-1-(43/15) 
Datum: 08.01.2010 
 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
Zadeva:  Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc.št. 369/4, 
369/55, 369/56 in 369/57, vl. št. 910, vse k. o. Klanec, zemljišču parc. št. 33/5, vl. št. 296, 
k.o. Srednja vas, zemljiščih parc. št. 15/2 in 14/2, vl. št. 462, obe k. o. Mavčiče, zemljišču 
parc. št. 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi, zemljišču parc. št. 468/8, vl. št. 95, k.o. 
Spodnja Besnica, zemljišču parc. št. 60/11, vl. št. 285, k.o. Huje, zemljišču parc. št. 
388/23, vl. št. 1209, k. o. Britof, zemljišču parc. št. 29/2, vl. št. 372, k.o. Golnik, zemljiščih 
parc. št. 63/17 in 63/20, vl. št. 854, obe k. o. Čirče, zemljišču parc. št. 211/1, vl. št. 1687, k. 
o. Primskovo ter zemljišču parc. št. 249/1, vl. št. 788, k. o. Kokrica.  
 
 
Mestna občina Kranj je pridobila naslednja zemljišča:  

- dne 3.11.2009 je s pogodbo o brezplačnem prenosu namesto razlastitve pridobila 
zemljišča parc. št. 369/4, 369/55, 369/56 ter 369/57, vl. št. 910, vse k.o. Klanec, 

- dne 23.2.2009 je s prodajno pogodbo odkupila zemljišče parc. št. 33/5, vl. št. 296, k.o. 
Srednja vas, 

- dne 18.2.2009 je s prodajno pogodbo odkupila zemljišči parc. št. 15/2 in 14/2, vl. št. 
462, obe k. o. Mavčiče, 

- dne 16.4.2009 je s pogodbo o brezplačnem prenosu namesto razlastitve pridobila 
zemljišče parc. št. 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi, 

- dne 28.7.2009 je s prodajno pogodbo odkupila zemljišče parc. št. 468/8, vl. št. 95, k.o. 
Spodnja Besnica, 

- dne 21.7.2009 je z menjalno pogodbo pridobila zemljišče parc. št. 60/11, vl. št. 285, 
k.o. Huje, 

- z dodatkom k prodajni pogodbi je pridobila zemljišče parc. št. 388/23, vl. št. 1209, k. 
o. Britof, 

- dne 18.3.2009 je s pogodbo o brezplačnem prenosu namesto razlastitve pridobila 
zemljišče parc. št. 29/2, vl. št. 372, k.o. Golnik, 

- dne 18.6.2008 je s prodajno pogodbo odkupila zemljišči parc. št. 63/17 in 63/20, vl. št. 
854, obe k. o. Čirče, 

- dne 19.2.2009 je s prodajno pogodbo odkupila zemljišče parc. št. 211/1, vl. št. 1687, k. 
o. Primskovo ter 

- dne 28.8.2009 je s prodajno pogodbo odkupila zemljišče parc. št. 249/1, vl. št. 788, k. 
o. Kokrica. 

 



  
 

 
Po zemljišču parc. št. 369/4, vl. št. 910, k.o. Klanec, v skladu z Odlokom o kategorizaciji 
občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 42/2006) 
poteka cesta s številko LZ183600; Cesta talcev IV, ki je vpisana v evidenco občinskih cest in 
javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 012. Zemljišča s parcelnimi številkami 
369/55, 369/56 in 369/57, vl. št. 910, k.o. Klanec so del prometnih površin, ki jih je Mestna 
občina Kranj dolžna pridobiti v last zaradi kategorizacije javne ceste. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 33/5, vl. št. 296, k.o. Srednja vas, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko JP683670; Srednja vas – Goriče, ki je vpisana v evidenco 
občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 075. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 15/2, vl. št. 462, k.o. Mavčiče, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko JP683240; Mavčiče V, ki je vpisana v evidenco 
občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 025. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 14/2, vl. št. 462, k.o. Mavčiče, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) potekata javni poti s številko JP683240; Mavčiče V, ki je vpisana v evidenco 
občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 025 ter JP683250; 
Mavčiče V, ki je vpisana v evidenco občinskih cest in javnih poti v mestu Kranj pod 
zaporedno številko 027. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko JP683640; Breg – do ribiške koče, ki je vpisana v 
evidenco občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 037. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 468/8, vl. št. 95, k.o. Spodnja Besnica, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko LC183020; Kranj – Besnica – Nemilje - Podblica, ki je 
vpisana v evidenco občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 002. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 60/11, vl. št. 285, k.o. Huje, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko LZ183430; Likozarjeva - Cesta 1. maja, ki je vpisana v 
evidenco občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 014. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 388/23, vl. št. 1209, k.o. Britof, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 



  
 

42/2006) poteka javna pot s številko LC183180; Kranj - Britof, ki je vpisana v evidenco 
občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 011. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 29/2, vl. št. 372, k.o. Golnik, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka državna cesta s številko R2 – 410. 
 
 
Po zemljiščih parcelna številka 63/17 in 63/20, vl. št. 854, obe k. o. Čirče, v skladu z 
Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 
3/2004 in 42/2006) poteka javna pot s številko JP187990; Pot v gozdičku - Čirče, ki je 
vpisana v evidenco občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 090. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 211/1, vl. št. 1687, k.o. Primskovo, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko JP688540; Jelinčičeva ulica, ki je vpisana v evidenco 
občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 134. 
 
 
Po zemljišču parcelna številka 249/1, vl. št. 788, k.o. Kokrica, v skladu z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 3/2004 in 
42/2006) poteka javna pot s številko LK187312; Galetova ulica 2, ki je vpisana v evidenco 
občinskih cest in javnih poti v mestu Kranju pod zaporedno številko 137. 
 
 
V skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005  popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl. US: U-I-
286/04-46, 126/2007) cesta sodi med grajeno javno dobro lokalnega pomena, način pridobitve 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pa se na podlagi istega zakona pridobi z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni 
dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Pristojni občinski organ izda sklep iz prejšnjega 
odstavka na zahtevo, ki jo lahko vloži župan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji  
 
 

SKLEP: 
 
 

 Nepremičnine: 
• zemljišče parc. št. 369/4, 369/55, 369/56 in 369/57, vl. št. 910, vse k. o. Klanec,  
• zemljišče parc. št. 33/5, vl. št. 296, k.o. Srednja vas,  
• zemljišče parc. št. 15/2 in 14/2, vl. št. 462, obe k. o. Mavčiče,  
• zemljišče parc. št. 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi,  
• zemljišče parc. št. 468/8, vl. št. 95, k.o. Spodnja Besnica,  
• zemljišče parc. št. 60/11, vl. št. 285, k.o. Huje,  
• zemljišče parc. št. 388/23, vl. št. 1209, k. o. Britof,  
• zemljišče parc. št. 29/2, vl. št. 372, k.o. Golnik,  
• zemljišče parc. št. 63/17 in 63/20, vl. št. 854, obe k. o. Čirče,  
• zemljišče parc. št. 211/1, vl. št. 1687, k. o. Primskovo ter  
• zemljišče parc. št. 249/1, vl. št. 788, k. o. Kokrica  

pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO 
v lasti Mestne občine Kranj. 

 
 
 

 
 
 
Priloge: 

- potrdila o kategorizaciji 
- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc.št. 369/4, 

369/55, 369/56 in 369/57, vl. št. 910, vse k. o. Klanec, zemljišču parc. št. 33/5, vl. št. 
296, k.o. Srednja vas, zemljiščih parc. št. 15/2 in 14/2, vl. št. 462, obe k. o. Mavčiče, 
zemljišču parc. št. 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi, zemljišču parc. št. 468/8, vl. št. 
95, k.o. Spodnja Besnica, zemljišču parc. št. 60/11, vl. št. 285, k.o. Huje, zemljišču 
parc. št. 388/23, vl. št. 1209, k. o. Britof, zemljišču parc. št. 29/2, vl. št. 372, k.o. 
Golnik, zemljiščih parc. št. 63/17 in 63/20, vl. št. 854, obe k. o. Čirče, zemljišču parc. 
št. 211/1, vl. št. 1687, k. o. Primskovo ter zemljišču parc. št. 249/1, vl. št. 788, k. o. 
Kokrica 

- ortofoto posnetki 

Pripravila:  
Darinka Zorko, univ. dipl. prav.  
 
 

 

Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav.  
VODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 

 



  
 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS 33/2007) je Svet Mestne občine 
Kranj na svoji __. seji, dne ______________ sprejel 
 
 

SKLEP 
 
 

1. člen 
 
 

Nepremičnine, zemljišče parc. št. 369/4, 369/55, 369/56 in 369/57, vl. št. 910, vse k. o. 
Klanec, zemljišče parc. št. 33/5, vl. št. 296, k.o. Srednja vas, zemljišče parc. št. 15/2 in 14/2, 
vl. št. 462, obe k. o. Mavčiče, zemljišče parc. št. 21/6, vl. št. 568, k.o. Breg ob Savi, zemljišče 
parc. št. 468/8, vl. št. 95, k.o. Spodnja Besnica, zemljišče parc. št. 60/11, vl. št. 285, k.o. 
Huje, zemljišče parc. št. 388/23, vl. št. 1209, k. o. Britof, zemljišče parc. št. 29/2, vl. št. 372, 
k.o. Golnik, zemljišče parc. št. 63/17 in 63/20, vl. št. 854, obe k. o. Čirče, zemljišče parc. št. 
211/1, vl. št. 1687, k. o. Primskovo ter zemljišče parc. št. 249/1, vl. št. 788, k. o. Kokrica 
pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO 
v lasti Mestne občine Kranj. 

 
2. člen 

 
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve 
tega sklepa. 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
 
  
 DAMIJAN PERNE, dr. med. spec. psih. 
                    ŽUPAN 
 
 
 


