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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
PREDMET: Odgovor na vprašanje svetnika Stanislava Boštjančiča 
 
 
Svetnik Stanislav Boštjančič je na 37. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 26.5.2010  povedal, 
da se je na občino obrnil Frelih Srečko iz Britofa, ki živi ob občinski cesti na parc. št. 342/6, 
k.o. Britof in je opazil, da se je pred hišo, v kateri stanuje družina Medved Pečenko, njihovo 
zemljišče zajedlo 1 meter v cesto, kjer so postavili tudi neko stavbo s streho. Na tistem koncu 
je sedaj cesta široka 4 metre namesto prejšnjih 5 metrov. Opozoril je občino in dobil odgovor 
s strani Oddelka za splošne zadeve, da so lastniki hoteli imeti najem ali odkup ta del cestišča, 
da bi svoje zemljišče razširili. V odgovoru je zapisano, da ni prišlo do nobenih pogodb in da 
je cesta taka, kot je. To zadevo je g. Frelih fotografiral in ponovno poslal na občino. Drugi 
odgovor je bil s strani  podžupana Staneta Štrausa, da to res ni prav in, da se bo v najkrajšem 
možnem času posredovalo in vzpostavilo v prejšnje stanje. Zgodilo se ni nič. Vprašal je, kako 
to, da se občinske ceste ne varujejo bolj, kot se in zakaj občina v isti zadevi pošilja dva 
različna odgovora ob enakem dejanskem stanju. 
 
Odgovor: 
 
Mestna občina Kranj je v letu 2006 prejela vlogo za najem ali odkup dela zemljišča parc. št. 
342/2, k.o. Britof. Vlogo so strokovno pregledali na oddelku za okolje in oddelku za 
gospodarske javne službe in ugotovili, da se zemljišče ne proda, lahko pa se odda v najem.  
Na podlagi pozitivnega mnenja je bila pripravljena in podpisana najemna pogodba, s katero je 
Mestna občina Kranj oddala  v najem 25 m2 zemljišča.  
Nadstrešek, ki stoji na zemljišču, je postavljen v skladu s soglasjem Mestne občine Kranj, 
prav tako je stranka pridobila soglasje za postavitev ograje z drsnimi vrati. 
Po prijavi je bil na ogledu tudi inšpektor, pristojen za nadzor Odloka o občinskih cestah. Pri 
ogledu je bilo ugotovljeno, da stranka razpolaga s soglasjem Mestne občine Kranj za 
postavitev nadstreška in da je le-ta postavljen v skladu z dovoljenji Mestne občine Kranj. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da poseg ne ovira in ne ogroža udeležencev v prometu, zato je bil 
postopek na podlagi določil Zakona o inšpekcijskem nadzoru ustavljen.  
 
Pripravila:    
Zora Černe, pravnica   
   

   
Tatjana Hudobivnik, univ. dipl.prav.   

Vodja oddelka za splošne zadeve   
   

 


