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Številka: 900-9/2013-42/24 

Datum: 12.3.2013 

Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje  

Svetnica Irena Ahčin je na 21. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila dne 30.1.2013 

povedala: »Želim  pisno poročilo o stanju projekta pločnik Švabska vas – nadvoz avtoceste in 

sicer kako je bilo z vsemi mediacijami, kako je s soglasji za pridobivanje zemljišč. Poročilo 

naj izhaja iz točke sestanka na Rupi pred štirimi leti in naj opisuje sedanje stanje s priloženim 

celotnim popisom vseh lastnikov, ali so podali soglasje, ali ne in zakaj ne.«  

 

Odgovor:  

Mestna občina Kranj je v letu 2010 pošiljala dopise lastnikom zemljišč ob cesti Švabska vas – 

nadvoz avtoceste, skupaj z dogovorom, da bodo del svojega zemljišča prodali za namen 

širitve ceste. Približno polovico lastnikov je dogovor podpisalo, kar je razvidno iz priloženega 

seznama. 

Podjetje Pro3 d.o.o., ki za Mestno občino Kranj ureja pridobivanje zemljišč za potrebe 

rekonstrukcije ceste, je pridobivalo tudi služnosti za vodovod Bašelj-Kranj z istimi lastniki in 

ugotovilo, da le-ti želijo, da se sklene najprej dogovor s tremi lastniki, ki so postavili največ 

zahtev in potem pod istimi pogoji z ostalimi lastniki. 

Največji problem predstavljajo trije lastniki zemljišč, ki so postavili največ zahtev in s 

katerimi trenutno potekajo dogovori. Družba Pro3 d.o.o. se je z lastniki dogovorila naslednje: 

Z lastnikom zemljišč parc. št. 254, 255, 49, 48/1, 48/2, 52/3 in 50, vse k.o. Rupa so se 

dogovorili, da mu v zameno za odkup parcel poskušamo urediti najem zemljišča v lasti Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS za obdobje 30 let. Na sklad smo naslovili prošnjo in 

čakamo na njihovo odobritev. Druga njegova zahteva je, da mu izdamo dovoljenje za 

postavitev silosa, ki ga pa zaradi varstva kulturne dediščine (bližina cerkve) ni mogoče izdati. 

Za lastnika zemljišč parc. št. 228, 244, 246 in 245, vse k.o. Rupa iščemo nadomestno 

kmetijsko zemljišče v bližnji okolici Rupe. Mestna občina Kranj ne razpolaga s primernimi 

kmetijskimi oz. gozdnimi zemljišči, zato se zemljišče išče na prostem trgu nepremičnin. 

Lastniku zemljišč parc. št. 13 in 14, obe k.o. Rupa naj bi predvidena cesta segala skoraj do 

hiše in bi mu razvrednotila celotno zemljišče, zato se s takim posegom v nobenem primeru ne 

strinja. Za rešitev tega problema se že izvaja sprememba projekta, po katerem bo pločnik le 

po eni strani ceste, poseg v zemljišča pa bo na levi in desni enakomeren, zaradi krčenja širine 

pa se bo os ceste temu primerno premaknila. 

 

V kolikor v roku dveh mesecev z zgoraj navedenimi lastniki dogovori ne bodo sklenjeni, se 

bomo začeli dogovarjati z ostalimi lastniki. 
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Priloga: 

- seznam lastnikov parcel k.o. Rupa 


