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ZADEVA: Kriteriji za delitev sredstev namenjenih za redno vzdrževanje občinskih cest, 
meteorne kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in  zelenih 
površin v izven mestnih krajevnih skupnostih za proračunsko leto 2014 
 
 
Kriteriji so pripravljeni na podlagi navodila za pripravo proračuna 2014. Pri pripravi kriterijev so 
bile upoštevane evidence cest, javne razsvetljave, otroških igrišč in postajališč, s katerimi 
razpolaga UGGJS. V mesecu avgustu smo zaključili projekt zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture, v sklopu katerega se je izvedlo snemanje občinskih cest. Nadgradnja projekta, ki 
se že izvaja, bo podlaga za pripravo novih kriterijev za leto 2015.  
Vzdrževanje občinskih cest in pripadajoče meteorne kanalizacije. Podrobnejši podatki občinskih 
cest so povzeti iz baze cestnih podatkov Mestne občine Kranj. Na podlagi spremembe odloka o 
kategorizaciji in ovrednotenja stanja cest ter podatkov, ki bodo pridobljeni iz nadgradnje projekta 
zbirni kataster  se bodo pripravili predlogi za določitev kriterijev za vzdrževanje cest.  
 
Predvidena dela, ki se bodo izvajala na občinskih cestah v izven mestnih krajevnih skupnostih so 
sledeča: 
 

Opis del: 

Ročno krpanje makadamskih vozišč                    

Strojno krpanje makadamskih vozišč              

Popravilo poškodovanih bankin in nasutje z gramozom     

Krpanje udarnih jam z asfaltom   
Pluženje snega                   

Posipanje cest   

Vzdrževanje peskolovov z odvozom materiala   

Čiščenje muld in jarkov       
 
Znesek vzdrževanja kvadratnega metra cestišča znaša glede na celotno površino cest izven 
mestnih krajevnih skupnosti. Dotacije za posamezne krajevne skupnosti so prikazane v sledeči 
tabeli in sicer so razdeljene na kategorizirana cestišča in nekategorizirana cestišča.   
 
CESTE kategorizirane 

ceste 
nekategorizirane 
ceste 

SKUPAJ (zaokroženo na 
stotice) 

 (m2) (m2) € 

BESNICA 43181,0 3425,0 24.469,00 

BRITOF 25988,0 348,0 13.891,00 

GOLNIK 17665,0 2564,4 10.685,00 
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GORIČE 23394,0 5000,6 14.958,00 

JOŠT 17328,0 16139,0 17.630,00 

KOKRICA 41819,0   21.904,00 

MAVČIČE 37690,0 1278,7 20.515,00 

PODBLICA 7235,0 4061,9 5.984,00 

PREDOSLJE 15331,0   8.121,00 

TENETIŠE 5380,0 1427,0 3.633,00 

TRSTENIK 38526,0 1512,0 21.049,00 

ŽABNICA 19360,0 13227,0 17.095,00 

SKUPAJ 179.934,00 
 
Sredstva za vzdrževanje dela občinskih cest so v proračunu predvidena na postavki transferov.  
Glede na problematiko v zvezi z odločitvami posamezni krajevnih skupnosti v preteklih letih, da 
prenesejo le del vzdrževanja (npr. pluženje ali nekategorizirano cesto ali le odsek ceste) cest na 
javno podjetje, so bile tiste krajevne skupnosti, ki same vzdržujejo ceste v neenakopravnem 
položaju. Zato odločanje, po sprejemu proračuna, o načinu vzdrževanja cest v izven mestnih 
krajevnih skupnostih ne bo možno.   
 
Sredstva namenjena za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne 
razsvetljave in  zelenih površin: 
 
KOMUNALA  postaje z 

nadstreškom 
(kos) 

postaje 
brez 

nadstreška 
(kos) 

Svetlobna  
telesa (kos) 

zelene 
površine  

(m2) 

otroška 
igrišča 
(kos) 

SKUPAJ  

BESNICA 7 7 0 50 0 321,00 

BRITOF 2 2 0 389 0 214,00 

GOLNIK 2 3 80 640 1 1.496,00 

GORIČE 3 3 66 661 0 1.282,00 

JOŠT 1 3 0 423 0 214,00 

KOKRICA 3 14 125 0 0 2.137,00 

MAVČIČE 2 8 78 0 0 1.390,00 

PODBLICA 1 6 30 0 0 641,00 

PREDOSLJE 2 1 0 0 0 107,00 

TENETIŠE 2 1 47 394 1 962,00 

TRSTENIK 0 6 95 0 1 1.602,00 

ŽABNICA 7 12 51 1630 1 1.496,00 

SKUPAJ 11.862,00 

 
Zaradi problematike, ki je podobna, kot na cestnem področju velja enako, tako da po sprejemu 
proračuna ne bo več možno spreminjati način vzdrževanja infrastrukturnih objektov. 
 
V proračunu se prav tako namenijo sredstva za vzdrževanje športnih igrišč. Od tega zneska se 
nameni za vsak kvadratni meter urejene zelene površine športnega igrišča 0,1974 € za redno 
vzdrževanje igrišč.   
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KOŠNJA TRAVE zelene površine 
(m2) 

SKUPAJ € (zaokroženo na 
stotice) 

ČIRČE 200 107,00 

KOKRICA 27897 5.555,00 
OREHEK DRULOVKA 21400 4.210,00 

BITNJE 300 1.596,00 

PRIMSKOVO 1000 203,00 

STRUŽEVO 4220 834,00 

TENETIŠE 4400 865,00 

TRSTENIK 2500 492,00 

ŽABNICA 400 86,00 

HRASTJE 9254 1.827,00 

PREDOSLJE 230 1.231,00 

SKUPAJ 17.006,00 

 
Krajevne skupnosti poleg vzdrževanja cest in ostale infrastrukture opravljajo še sledeče naloge : 
- izvajajo nadzor nad stanjem cest, kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne 

razsvetljave in  zelenih površin, 
- po sprejemu proračuna pripravijo  plan vzdrževanja občinskih cest in ostale infrastrukture, ki 

so predmet kriterijev 
- vodijo evidence vzdrževalnih del,  
- vodijo in urejajo evidence cest, kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne 

razsvetljave in  zelenih površin, 
- izvajajo dodatna dela na podlagi zahteve občinskega inšpektorja, ki niso sestani del rednega 

vzdrževanja, 
 
Krajevna skupnosti morajo dela, ki so predmet kriterijev, opravljati strokovno in kvalitetno. 
Ceste in javne površine morajo biti vzdrževane tako, da je na njih mogoč promet za katerega so 
namenjeni, na način in ob pogojih, ki jih določajo Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih 
cestah v Mestni občini Kranj in drugi predpisi, izdani na njihovi podlagi ter predpisi o varnosti 
cestnega prometa. Površine, dolžine in število infrastrukturnih objektov se enkrat letno usklajuje 
glede na podatke iz evidenc, ki jih vodijo krajevne skupnosti. 
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