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MESTNA OBČINA KRANJ 

S V E T 

Komisija za 

krajevne skupnosti  

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 2373 221, faks 04/ 2373 106 

 

 

Datum:    26. 1. 2010          

         

        OSNUTEK 
 
Zadeva: IZPIS IZ ZAPISNIKA  
 
Izpis iz zapisnika se nanaša na  38. seje Komisije za KS, ki je bila v ponedeljek, 25. 1. 2010, 
ob 19. uri v prostorih MOK. Ob začetku seje je bilo prisotnih 19 predsednikov od 26-ih, zato 
je bila seja sklepčna. Vodil jo je predsednik komisije Jože Lombar. 
 
Dnevni  red: 

1. obravnava zapisnika 36.  in 37.  seje, 
2. predlogi, pobude in vprašanja članov Komisije za KS, 
3. obravnava gradiva za 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj, in sicer: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi vzgojno-varstvenega 
zavoda  
  Kranjski vrtci – 1. obravnava 
- Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava 
- Predstavitev javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj 
 

3. Obravnava gradiva za 33. sejo Sveta Mestne občine Kranj, in sicer: 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi vzgojno-varstvenega 
zavoda Kranjski vrtci – 1. obravnava 
 
Poročevalec je bil Uroš Korenčan, vodja ODZ. 
Franci Benedik – V odloku niso predvidena območja vrtcev. Ali so državni standardi 
nadrejeni odlokom, da se MOK ne more sama odločati o okolišu za vrtec? Ali MOK lahko 
to stori sama? 
Igor Hribar – V 5.a členu je zapisano, da Kranjski vrtci lahko opravljajo dejavnosti 
avtošol. 
Odgovore je podal Uroš Korenčan. 
 
Sklep: Predlagani odlok se podpre soglasno. 
(ZA: 17   VZDRŽANA: 2) 
 
Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava 
 
Poročevalka je bila Tatjana Hudobivnik, vodja OSZ. 
V razpravi so sodelovali: Igor Hribar, Boris Oblak, Karel Piškur, Franci Benedik, Janez 
Frelih, Jože Lombar, Drago Štefe, Janko Hvasti. 
Povzetek razprave: 
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- meje v odloku niso definirane, 
- vse mora točno biti definirano v odloku, ne sme se prepustiti v določanje posameznim 

KS, 
- opredeljene morajo biti meje območij, ne navedene samo ulice,  
- v primeru mejnih ulic se morajo dodati hišne številke, 
- KS morajo dobiti grafični prikaz območjih KS; z vrisanimi mejami na kartah. 
 
Sklep: Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava se umakne z 
dnevnega reda Sveta MOK. Meje KS  strokovne službe  pripravijo v opisni obliki glede na 
obstoječe meje – rok 25. 2. 2010. V primeru neuspelih dogovorov o spornih mejah KS v 
nadaljevanju odloči Svet MOK. 
Sprejeto soglasno (ZA: 19). 
 
Predstavitev javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj 
 
Poročevalca ni bilo, glede na gradivo tudi ni bilo razprave. 
 
 

 
 
 
Zapisala: 
Tatjana Kocijančič 
 
 
 

Jože Lombar 
  Predsednik 

 
 
 
 
Priloga:  

- Pripombe predsednikov svetov KS 
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PRILOGA 1 – PRIPOMBE PREDSEDNIKOV SVETOV KS na gradivo Odlok o območjih 
krajevnih skupnosti v MOK – 1. obravnava 
 
 
KS Center  

1.  Bleiweisova  l in 3                                                                       
2,  Cankarjeva ulica                                                                      
3.  C. Iva Slavca                                                                            
4.  C. Kokrškega odreda (h.št. 1 in 3)                                            
5.  C. St. Žagarja  - samo parne  (h.št. 2 – 26)                            
6.  Glavni trg                                                                                 
7.  Gregorčičeva ulica                                                                   
8.  Jahačev prehod                                                                        
9.  Jenkova ulica                                                                           
10.Jurčičeva ulica                                                                           
11. Kokrški  breg                                                                          
12. Komenskega ulica                                                                  
13. Koroška  cesta – del (h.št. 4 – 47)                                          
14. Ljubljanska cesta – del (h.št. 1 – 6)                                       
15. Maiststrov trg                                                                         
16. Mladinska ulica                                                                      
17. Na skali                                                                                    
18. Partizanska cesta – del (h.št. 1 – 18)                                     
 19. Prešernova ulica                                                                    
20. Reginčeva ulica                                                                       
21. Pot na kolodvor                                                                        
22. Rotarjeva  ulica                                                                        
23. Savska cesta  - del (h.št  1 -20)                                              
24. Sejmišče                                                                                 
25. Slovenski trg                                                                             
26. Stara cesta                                                                              
27. Stošičeva ulica (h, št. 3, 4, 5 , 6)                                             
28. Stritarjeva ulica                                                                     
29. Škrlovec                                                                                
30. Tavčarjeva ulica                                                                    
31  Tomšičeva ulica                                                                     
32  Trubarjev trg                                                                         
33. Vodopivčeva ulica                                                                
                                                                                                   
 
 
KS Gorenja Sava 
 
Sporne oziroma neusklajene meje med KS Gorenja Sava ter KS Center in KS Orehek – 
Drulovka 
 
Dne 23. Junija 2009 je bil v pisarni vodje Oddelka za gospodarske in pravne zadeve gospe 
Tatjane Hudobivnik sestanek, na katerem naj bi uskladili sporne oziroma neusklajene dele 
meje med KS Gorenja Sava ter KS Center in KS Orehek Drulovka. Prisotni smo bili: za MOK 
ga. Tatjana Hudobivnik in ga. Tatjana Kocijančič in za KS predsedniki g. Janko Hvasti – KS 
Gorenja Sava, g. Franc Benedik – KS Center in    g. Janez Frelih – KS Orehek - Drulovka. 
 
Med KS Gorenjo Savo in KS Center je sporno, kateri KS pripada Majdičev oz Savski. otok. 
G. Benedik je v zvezi s tem na sestanku predložil nek tekst, v katerem navaja zgodovinske 
okoliščine od 9. stol., do sredine 19. stol. in naprej začetka 20. stol. do povojnih 
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nacionalizacij. O zadnjih 40. letih pa nič. Kot predsednik KS Gorenja Sava sem povedal, da 
sem leta 1996 prevzel mesto predsednika KS in takrat sem bil tudi seznanjen z obsegom in 
mejami naše KS. Meja je na tem, danes spornem področju, takrat in že pred tem potekala po 
sredini struge reke Save do zapornic, od tu naprej pa po sredini kanala in od elektrarne spet 
po sredini savske struge. Iz strani MOK se je to tudi vedno navajalo v njihovih izdanih 
dokumentih. KS Gorenja Sava je že v juniju 1999 in še enkrat kasneje, zaradi prisvajanja 
Savskega otoka, z dopisom KS Center opozorila, da je to področje del KS Gorenje Save a se 
na dopisa niso nikoli odzvali. Navedba g. Benedika kot argument, da je Savski otok del K.O. 
Kranj je brezpredmetna, ker pretežni del KS Gorenja Sava spada v K.O. Kranj. Ni nam tudi 
natančno znano, od kdaj je Savski otok del KS Gorenje Save, bilo bi pa povsem logično, da 
se je to zgodilo prav po letu 1956, ko je bil z mostom vzpostavljen direkten dostop na otok 
prav iz Gorenje Save. Menimo, da je prav ta okoliščina tudi danes povsem verodostojna za 
tako razmejitev. 
 
Med KS Gorenjo Savo in KS Orehek Drulovko pa je sporno to, kateri KS pripada kompleks 
bivše tovarne Planika, Dinosa in Begrada v Savski loki. G. Frelih navaja, da meja med KS 
Gorenjo Savo in KS Orehek Drulovko na tem delu poteka v liniji z mostičkom čez Savo pred 
bivšo Planiko in da imajo tako zapisano tudi v svojem zadnjem statutu. Kot predsednik KS 
Gorenja Sava sem povedal, da je Savska loka vedno v celoti spadala v KS Gorenja Sava in 
da sem informacijo o taki razmejitvi prvič slišal od g. Freliha pred kakim dobrin letom. Celo 
več, v našo KS je še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja spadal tudi park Zarica, ki pa so 
go kasneje iz strateških razlogov varovanja CZ in NO priključili h KS Orehek Drulovka. Tudi 
ta dejstva, ki jih navajam so se vedno potrjevala v vseh tozadevnih prejetih dokumentih iz 
strani MOK. Naj še dodam, da v predhodnem statutu KS Orehek Drulovka Savske loke 
zagotovo ni bilo, kar pomeni, da je bila torej priključitev nelegalna in samovoljna. 
 
KS Gorenja Sava želi tudi v bodoče ostati v teh mejah, saj predstavljajo povsem logičen in 
zaključen okvir njene lokalne skupnosti, kateri ji zagotavlja tudi učinkovito delovanje 
 
KS Kokrica 
Cilj Odloka o območjih krajevnih skupnosti v MO Kranj (»Odlok) je določna in nedvoumna 
opredelitev območij krajevnih skupnosti, z namenom, da bi se v prihodnosti izognili kakršnim 
koli problemom, ki bi lahko nastali na podlagi nejasnosti pri določanju pripadnosti krajevni 
skupnosti. Ugotavljamo, da predlog Odloka tega cilja ne dosega, saj z opredelitvijo območij 
krajevnih skupnosti glede na naselja in ulice (vendar brez hišnih številk) opredelitev območij 
KS ni nedvoumna. V odloku se tako naziv ulice, ki teče preko dveh ali več krajevnih 
skupnosti pojavlja večkrat brez jasne opredelitve mej med območji (npr. Cesta na Rupo je 
vključena tako v KS Kokrica kot KS Vodovodni stolp), kar ne prispeva k jasnosti opredelitve. 
Poleg tega določitev območij na podlagi naselij in ulic ne omogoča določitve nedvoumnih 
meja območij KS v nenaseljenih delih, saj iz odloka ni razvidno kaj je osnova za določitev 
območja naselja (odlok govori le o GIS, ne da bi navedel zbirko podatkov, ki je bila osnova 
za določitev naselja). 
 
Zato predlagamo, da se predlog Odloka umakne, ter se pripravi nov predlog, v katerem se 
območja krajevnih skupnosti določijo z navajanjem prostorskih enot na podlagi Registra 
prostorskih enot. Tak sistem velja že za določitev šolskih okolišev v MO Kranj. Register 
prostorskih enot je namreč že uvedel nove vrste prostorskih enot (vaška/četrtna skupnost, 
krajevna skupnost), zato bi bilo le smiselno, da se pri opredeljevanju območij krajevnih 
skupnosti ravna v skladu z Registrom.  
 
Hkrati naj se s tem postopkom zagotovi tudi upoštevanje že predlaganih sprememb meja 
krajevnih skupnosti (predlog za spremembe prostorskih enot pri Geodetski upravi). Tako je 
na primer KS Kokrica junija 2009 posredovala predlog sprememb ureditve območij krajevnih 
skupnosti v MO Kranj. Predlog KS Kokrica je bil, da se južna meja KS Kokrica v delu, ki se 
dotika KS Vodovodni stolp in KS Zlato polje po novem upošteva trasa avtoceste kot naravna 
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ovira. S to spremembo bi v KS Kokrica sodili vsi objekti na naslovih Cesta na Rupo 38, 40, 
42, 45, 47, 49, 51, 55, 85 (območje bivšega Gradbinca) ter gozdne parcele severno od 
avtoceste, ki so sedaj sodile v KS Vodovodni stolp, kakor tudi objekta na naslovih 
Bleiweisova cesta 73 in 114 ter parcele na Kranjskem polju severno od avtoceste, ki so sedaj 
sodile v KS Zlato polje. Iz predloženega predloga Odloka ni mogoče razbrati ali so bile te 
spremembe upoštevane ali ne. 
 
KS Orehek – Drulovka 
S predlogom imenovanega odloka za prvo obravnavo se ne moremo strinjati iz razlogov, ki 
jih navajamo v nadaljevanju. 
 
Po proučitvi preloženega odloka po našem mnenju predlagani način določitve območij 
krajevnih skupnosti ni primeren. Posebno to velja na ruralnih območjih, kjer ni strnjene 
pozidave in niso oblikovane ulice. Na teh območjih je meje potrebno določiti na način kot je 
vsebovan v obstoječih statutih KS. 
 
Na območjih kjer so meje sporne so že potekali razgovori med prizadetimi krajevnimi 
skupnostmi. Na teh razgovorih so bili predloženi tudi akti KS, ki to urejajo vendar v 
predlaganem odloku to ni upoštevano. Na območju naše KS ni opredeljena meja na 
Ljubljanski cesti, Savska loka od bivše Planike do Centralne čistilne naprave v Zarici pa 
sploh ni omenjeno. Na tem območju je tudi Športni park Zarica, katerega pretežni del je 
zemljiškoknjižni lastnik naša KS.   
 
Območje naše krajevne skupnosti ureja njen statut, ki ga je na podlagi 53.člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95)  sprejel Svet krajevne skupnosti OREHEK - 
DRULOVKA na 3.seji, dne 10.7.1997. 
Ta statut je bil tako kot je bilo zahtevano predložen Mestni občini Kranj in nanj do danes ni 
bilo pripomb zato smatramo, da je veljaven. 
 
Območje KS je določeno v 5. členu tega statuta zato ga v celoti povzememo: 

Krajevna skupnost OREHEK - DRULOVKA je del območja Mestne občine Kranj in 
obsega katastrsko občino Drulovka ter dele katastrskih občin Stražišče, Bitnje in Breg 
ob Savi. Meji na krajevne skupnosti Stražišče, Gorenja Sava, Čirče, Voklo, Mavčiče, 
Žabnica in Bitnje ter občino Šenčur. 

Meja je bila določena z zapisnikom o identifikaciji območja krajevne skupnosti z dne 
26.8.1982, št. 10-015-272/82 in poteka od tromeje k.o. Stražišče, Drulovka in Čirče 
na sredini betonskega mostu čez Savo nad tovarno Planika (star most), nato po 
mostu do desnega brega Save in naprej do želežniškega nasipa in ob njem do 
Delavskega mostu, od tu po severnem robu nove Škofjeloške ceste do zahodnega 
roba magistralne ceste Kranj-Ljubljana in po njem do k.o. Bitnje. Pri tem vključuje 
parcele št. 360/2/5/6, 361/1, 369/5, 370/4/5 vse k.o. Stražišče in 2596/2/3/6 vse k.o. 
Bitnje. Nato se nadaljuje po meji s k.o. Bitnje, Žabnica in Breg ob Savi do južne meje 
njene parcele št. 537/7, ki v podaljšku te meje seka cesto Drulovka - Breg in zajema 
parcele št. 538, 541, 542, 545, 546, 549, 553, 554/1, 557/2, 558/1, 559/1, 560, 561, 
562, 563 in 565, vse k. o. Breg ob Savi in gre do sredine reke Save in nato po sredini 
struge do izhodiščne točke. 

 
KS Zlato polje 
Gre za odlok o mejah KS. Menim, da bi bilo precej bolje meje opisati glede na naravne 
razmere - (meje) in mogoče po mejah katastrskih občin, tako, kot je bilo to že prej, skratka 
opisno, ne pa po ulicah. Menim, da način po ulicah omogoča veliko verjetnost zmešnjave, 
predvsem pa zahteva zelo frekventno ažuriranje, za kar pa se bojim, glede na izkušnje, da 
se ne bo dogajalo. Če pa so meje določene in opisane glede na naravne meje, ceste, KO, pa 
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se z novogradnjo nič ne spremeni. Vedno se ve kam spada. Predlagam, da se odlok 
zaenkrat umakne iz dnevnega reda in da se pripravi nov odlok, kjer bodo določene meje 
napisane v opisni obliki, tako, kot je to že enkrat bilo. Seveda so potrebni popravki, ki jih je 
treba upoštevati, nejasnosti pa uskladiti. Treba je določiti rok za izvedbo, ki po mojem 
mnenju ne bi smel biti daljši kot pol leta. Mogoče bi lahko angažirali predsednike KS, da iz 
svojih arhivov potegnejo besedila, kjer so opisane meje. Ti dokumenti lahko služijo za 
osnovo in jih je potrebno uskladiti med posameznimi KS-ji in popraviti, kjer je to potrebno. 
 
 


