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Svet Mestne občine Kranj, tu 

 

 

 

ZADEVA: Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj, 

podana na 19. seji Sveta Mestne občine Kranj 

 

3. Vlasta Sagadin:  

- V zvezi z investicijo ceste Njivica – Podblica – občinska meja in namigovanjem na 

koruptivna dejanja jo je zanimalo, od koga se je odkupovalo zemljišča za cesto in po 

kakšnih cenah, kdo je izdelal projekt in strošek izdelave projekta, koliko je bilo 

odstopanj projekta od same izvedbe, zakaj je prišlo do odstopanj in kolikšna je 

celotna vrednost investicije. 

 

Odgovor:  

Mestna občina Kranj je v letu 2008 odkupovala zemljišča, potrebna za izgradnjo cestne 

povezave z Radovljiško občinsko mejo skozi naselje Njivica na podlagi opravljenih 

cenitev zemljišč in sprejetih sklepov Sveta Mestne občine Kranj.  

Odkupljeni so bili deli zemljišč: 

- parc. št. 1183/2 in 1183/3 k.o. Nemilje po ceni 2,96 EUR/m
2
 zemljišča (od 

lastnika Vrhunc Petra),  

- parc. št. 1185 in 1186 k.o. Nemilje po ceni 2,96 EUR/m
2
 zemljišča (od lastnika 

Mohorič Janeza)  

- parc. št. 1249 k.o. Nemilje po ceni 1,64 EUR/m
2
 zemljišča (od lastnikov Šolar 

Marije, Pogačnik Marije in  Pogačnik Igorja),  

- parc. št. 1210/1, 1211, 1212, 1213/1, 1222, 1223, 1226/1, 1227 in 1228, vse k.o. 

Nemilje po ceni 4,30 EUR/m
2
 zemljišča (od lastnikov Pogačnik Marije in 

Igorja). 

-  

Za vsa zemljišča so bile naročene cenitve zemljišč, vendar sta lastnika Pogačnik Igor in 

Marija zahtevala višjo ceno in na pogajanjih je bila dosežena cena 4,30 EUR/m
2
 

zemljišča. Za Svet Mestne občine Kranj je bilo pripravljeno gradivo z obrazložitvijo, da 



je cena po cenitvi različna od zahteve lastnikov. Svet Mestne občine Kranj je  na 38. seji 

dne 20.9.2006 sprejel  posamezni program nakupa in prodaje premoženja za zemljišča 

parc. št. 1210/1, 1211, 1212, 1213/1, 1222, 1223, 1226/1, 1227 in 1228, vse k.o. 

Nemilje po ceni 4,30 EUR/m
2
 zemljišča.  

Za nakup vseh potrebnih zemljišč je Mestna občina Kranj plačala 61.087,72 EUR. 

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Planing biro Kranj. Strošek izdelave 

projektne dokumentacije je bil 38.976,80 EUR. V tej ceni je vključena izdelava idejnega 

projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, geodetski 

posnetek in geološke raziskave terena. 

Med gradnjo bistvenih odstopanj od projekta ni bilo. Malenkostno je bila spremenjena 

serpentina med profili 29 in 34, ker se je izkazalo, da bi cesta na tem delu brez 

sprememb delno posegla v zemljišče, ki ni bilo odkupljeno. Ta poseg ni vplival na 

vrednost investicije. Drugo odstopanje od projekta je bila sprememba nasipnega 

materiala, saj je projekt predvideval izdelavo nasutja z izkopanim materialom, med 

samo gradnjo pa se je izkazalo, da izkopani material ni dovolj nosilen, zato je bilo 

potrebno pripeljati drugega. Ta sprememba je bila skupaj z obnovo ceste skozi vas 

potrjena na 16. seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 20.06.2012. 

Izvedba investicije na terenu je znašala 1.061.035,07 EUR, pri čemer so upoštevana 

gradbena dela, strokovni nadzor in koordinator za varstvo in zdravje pri delu.  

Celotna vrednost investicije je tako znašala 1.161.099,60 EUR. 

 

 

S spoštovanjem,  

 

 

Pripravila: 

Bojan Leskovar 

 

Boštjan Zavrl 

 

 

 

Brane Šimenc,  

Načelnik projektne pisarne 

 

  

      Mohor Bogataj 

      Župan 
 

 

 


