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Svetnica Sasa Kristan je na 7. seji postavila naslednje vprasanje: »Prebivalci Britofa so ob izgradnji 

kanalizacije Gorki ugotovili nezakonito prodajo nepremicnine (gre za dYe parcelni stevilki), ki v naravi 

predstavlja pespot. V proracunu za 2018 te parcele ni bilo, bila pa je previdena za prodajo v proracunu za 

leta 2019. Iz izpiskov zemljiske knjige je razvidno, da sta bili ti dYe parceli prodani oziroma prepisani na 

novega lastnika 5.6.2018. To pomeni, da sta bili prodani nezakonito, mimo nacrta razpolaganja 5 

premozenjem in mestnega sveta ter pristojnih komisij, kar je po mnenju prizadetih prebivalcev zrelo tudi 

za kaksno ovadbo. Prebivalci zelijo, da se pogodba 0 prodaji razveljavi, zemljisce vzpostavi v prvotno stanje 

in da pespot ostane. Zeli cim prej pisni odgovor«. 

One 1. 7. 2019 je po elektronski posti vprasanje razsirila: Glede mojega vprasanja na 7. Seji MS MO Kranj 

glede dveh nepremicnin k.o. Britof, parc. st. 338/16 in 338/19, ki v naravi predstavljata pespot in v 

proracunu za leta 2018 nista bili predvideni za prodajo, sta pa predvideni za prodajo v proracunu 2019. Iz 

izpiskov ZK pa je razvidno, da sta bili parceli prodani oz. prepisani na novega lastnika 5.6.2018, kar pomeni, 

da sta bili prodani nezakonito, mimo nacrta razpolaganja 5 premozenjem obcine, mimo mestnega sveta 

in mimo pristojnih komisij, kar pomeni, da bomo nezakonito dejanje morali predati v obravnavo 

Racunskemu sodiscu in drugim pristojnim institucijam. Izpostavila sem tudi pomislek, da v Nacrtu 

razpolaganja s premozenjem za leta 2019 ni obrazlozitev pri posameznih parcelah, kot je bilo to pri 

preteklih proracunih in je velika verjetnost da je taksnih primerov vec in se jih skusa na ta nacin legalizirati. 

Moje vprasanje dopolnjujem z dodatno zahtevo, in sicer, da se pripravi izpise iz zemljiske knjige za vse 

parcelne stevilke, ki so v Nacrtu razpolaganja 5 premozenjem MOK v proracunu za leta 2019 predvidene 

za prodajo. Na podlagi teh izpisov pripravite porocilo 0 dejanskem lastnistvu. Prosim vas se za pojasnilo, 

kako boste nepravilnosti v zvezi 5 parcelnimi stevilkama 338/16 in 338/19 povrnili v prvotno stanje.« 

Odgovor: 

Iz vpogleda v spis, ki se je vodil pod stevilko 478-131/2009 in se je zacel na vlogo stranke, ki je zelela 

odkupiti preostali del nepremicnine, katere solastnik je bil, je razvidno, da se je prodaja izvrsila v letu 2009. 

V dopisu, s katerim ste na MO Kranj naslovili svoja vprasanja, je navedeno, da sta bili nepremicnini parc. 
st. 338/16 in 338/19 k. O. Britof na novega lastnika prepisani 5.6.2018, zaradi cesar ste sklepali, da je 
Mestna obcina Kranj predmetni nepremicnini prodala v letu 2018. Slednje pa ne drzi. Iz spisa in iz prodajne 
pogodbe st. 478-131/2009-12-43/08 z dne 4.11.2010 je razvidno, da sta bili torej nepremicnini prodani v 
letu 2010. Predhodno sta bili nepremicnini na podlagi letnega nacrta razpolaganja z nepremicnim 
premozenjem Mestne obcine Kranj, ki ga je vsako leta potrdil Svet Mestne obcine Kranj in posamicnega 
programa ravnanja 5 stvarnim premozenjem st. 478-131/209-11-43/08 z dne 23.9.2009 uvrsceni v 
program prodaje. Nadalje je iz vpogleda v zgodovinski zemljiskoknjizni izpisek predmetnih zemljisc 



razvidno, da je bila nepremicnina pare. st. 338/16, k. o. Britof v solastnini Mestne obcine Kranj (v delezu 
do 23/32-tin) in stranke, ki je posredovala vlogo za odkup (v delezu do 9/32-tin). Na pobudo Mestne 
obcine Kranj se je v odkup ponudila se sosednja parcela 338/19, k. o. Britof, v izmeri 2 m2, kar je stranka 
tudi sprejela. Iz zemljiskoknjiznega izpiska je razvidno, da je bil pred tem manjsi del parcele 338/16 k. o. 
Britof vrnjen v denacionalizacijskem postopku, skupaj spare. st. 338/1 k. o. Britof pa je stranka postala 
lastnik vseh treh parcel. V letu 2018 pa se je izvrsil prepis zemljisc na podlagi pogodbe, sklenjene med 
dvema fizicnima osebama, Mestna obcina Kranj pa pri tej pogodbi ni sodelovala, ker ni bila lastnica 
zemljisc ze vse od leta 2010. 
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