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SVETU  

MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje  
 

Na 5. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 30.3.2011  je svetnik g. Jure Kristan predlagal, da 

se v zemljiški knjigi uredijo vse izmere in prenosi za določena zemljišča, ki jih občina kupi 

oz. na njem naredi cesto ali objekt, kar je ţe izpostavil na komisiji za krajevne skupnosti. 

 

 

Odgovor: 
Uprava Mestne občine Kranj se zaveda problematike zemljiškoknjiţne ureditve zemljišč, ki 

jih je Mestna občina Kranj v preteklosti ţe odkupila zaradi rekonstrukcije ali obnove cest, 

kakor tudi problematike ţe kategoriziranih občinskih cest, ki so še vedno v zasebni lasti.  

 

Pri reševanju te problematike je uprava Mestne občine Kranj omejena do višine sredstev, ki 

so zagotovljena v vsakoletnem sprejetem proračunu. Konec leta 2010 se je precej povečalo 

število vlog strank, ki so na podlagi obvestil o vrednosti popisanih nepremičnin, prejetih s 

strani Geodetske uprave Republike Slovenije, ugotovile, da še ni zemljiškoknjiţno urejen 

odpis delov zemljišč, ki so bila bodisi ţe kupljena s strani Mestne občine Kranj ali pa po njih 

potekajo ţe obstoječe kategorizirane občinske ceste. Zato Mestna občina Kranj zadeve, ki so 

se začele v preteklosti, rešuje na podlagi prejetih vlog strank. 

 

Za odkupe obstoječih cest, ki se na podlagi preteklih sklepov Sveta Mestne občine Kranj, 

odkupujejo po enotni ceni 10 €/m
2
, so v  letu 2011 zagotovljena sredstva v višini 100.000 € v 

okviru NRP 40600090 »Nakup obstoječih cest«, na postavki 101403 »Nakupi zemljišč«, na 

kontu 420600 »Nakup zemljišč«.  

 

V večini primerov je pred sklenitvijo pogodbe potrebno izvesti še parcelacijo oziroma odmero 

zemljišča, ki dejansko predstavlja del kategorizirane občinske ceste, zaradi česar so v  letu 

2011 zagotovljena sredstva v višini 80.000 € v okviru NRP 40600090 »Nakup obstoječih 

cest«, na postavki 101404 »Stroški geodetov, cenilcev,..«, na kontu 402113 »Geodetske 

storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve«. 

 

V primeru rekonstrukcije ali obnove cest, ki so se izvajala v preteklih letih in so bile ţe 

sklenjene prodajne pogodbe, v nekaterih primerih prihaja do razlik v površini odkupljenih 

zemljišč in po opravljeni odmeri dejanski izmeri zemljišč, uporabljenih za rekonstrukcijo cest. 



V teh primerih so v letu 2011 zagotovljena sredstva v višini 15.000 € v okviru NRP 40600068 

»Investicijsko vzdrţevanje cest – nujni posegi«, na postavki 221004 »Cestna dejavnost - 

zemljišča«, na kontu 420600 »Nakup zemljišč«.  

 

V teh primerih je razlika v kvadraturi po opravljeni parcelaciji oziroma odmeri ceste nekje 

med 0 m
2
 do 10 m

2
, pri čemer gre lahko za doplačila premalo plačane kupnine ali vrnitev 

preveč plačane kupnine. V prvem primeru mora Mestna občina Kranj zagotoviti sredstva iz 

proračuna, v drugem primeru pa stranke vrnejo sredstva na račun Mestne občine Kranj. 
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