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Z A P I S N I K 

 

 

 

5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala v četrtek, dne 7. 10. 2021 ob 16.00 uri v sejni 

sobi 15 stavbe Mestne občine Kranj z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje virusne okužbe Covid 19. 

 

Sejo sta vodila župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe:  

 

Navzoče mestne svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Kranj: Lea Bidovec, Ana Černe, Janez Černe, 

Irena Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Gordana Grobelnik, mag. Barbara Gunčar, Iztok Jenko, Nataša 

Jenkole, Saša Kristan, Milan Glamočanin, Nataša Majcen, Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., 

Ana Pavlovski mag., Gašper Peterc, Damjana Piškur, Jožef Rozman, Nada Sredojević, Albin Traven, Boris Vehovec, 

mag. Igor Velov, Manja Zorko,  Lea Zupan in dr. Andreja Valič Zver. 

 

Svojo odsotnost so opravičili:  Bojan Homan, mag. Branko Grims, Andreja Kert, dr. Neven Polajnar, Zoran 

Stevanović in Boštjan Trilar. 

 

Na seji so bili navzoči še: Mirko Tavčar – vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, Mateja Koprivec - vodja 

Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Tanja Hrovat – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janez Ziherl – vodja 

Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tomaž 

Lanišek – vodja Sektorja za projekte, razvoj in pametno skupnost,  Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Tatjana 

Kocijančič  – vodja Oddelka za mestni svet in krajevne skupnosti ter Neva Vehovec Iličić in Milena Bohinc – 

strokovni sodelavki v Oddelku za mestni svet in krajevne skupnosti. 

 

Na seji so bili prisotni novinarji: Petra Mlakar (Dnevnik), Peter Šalamon (Žurnal24), Simon Šubic (Gorenjski glas), 

Gorazd Kavčič (Gorenjski glas, fotograf), Maja Tekavec (Radio Gorenc), Tinkara Zupan (STA), Aljana Jocif (Radio 

Slovenija) in Silvo Plavec (TV Slovenija, snemalec). 

 

Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 27 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  
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Mestni svet je obvestil, da bo danes glasovanje potekalo na podlagi 59. člena Poslovnika MS, in sicer z 

dvigovanjem rok. Razprava bo potekala za govorniškim odrom. 

 

Glede na določbo 38. člena Poslovnika Mestnega sveta se o dnevnem redu ne razpravlja in ne glasuje, zato je 

predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, pričel z obravnavo 1. točke.  

 

 

 

1. STALIŠČE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ DO PREDLOGA ZA RAZPIS REFERENDUMA ZA 

USTANOVITEV OBČINE GOLNIK Z IZLOČITVIJO DELA MESTNE OBČINE KRANJ V NOVO OBČINO GOLNIK, KI 

GA JE 30. 9. 2021 V OBRAVNAVO DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE VLOŽILA SKUPINA POSLANK 

IN POSLANCEV (PRVOPODPISANA MATEJA UDOVČ) 

 

 

Uvodno poročilo je podal župan Matjaž Rakovec. V obravnavo in sprejem je predlagal naslednje predloge 

sklepov: 

1. Mestni svet se je seznanil s predlogom za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo 

dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je 30. 9. 2021 v obravnavo Državnemu zboru 

Republike Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Mateja Udovč).  

 

2. Mestni svet daje negativno mnenje k predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z 

izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ker ocenjuje, da razpis referenduma ni 

potreben, saj: 

o Pobuda ne uživa širše javne podpore. Predlogu nasprotuje svet Krajevne skupnosti Golnik, po 

katerem naj bi nova občina nosila ime. Svet Krajevne skupnosti Predoslje ni prejel nikakršne 

pobude krajanov za odločanje za ali proti ustanovitvi nove občine. Ostali sveti krajevnih 

skupnosti na območju predlagane nove Občine Golnik pa se do predloga še niso opredelili. 

o Niti ob nastanku niti dolgoročno nova občina ne bi zadostila pogoju finančne samostojnosti in 

razvoja, zato ne bi mogla v zadostni meri zadovoljevati potreb in interesov prebivalcev in 

izvrševati z zakoni določenih izvirnih nalog (13. člen Zakona o lokalni samoupravi). 

 

3. Mestni svet nasprotuje ustanovitvi Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino 

Golnik, saj škoduje interesom občanov Mestne občine Kranj, vključno občanov na območjih krajevnih 

skupnosti Golnik, Trstenik, Goriče, Predoslje, Tenetiše, Kokrica in Britof. 

 

4. V primeru morebitnega razpisa referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne 

občine Kranj v novo Občino Golnik Mestni svet Mestne občine Kranj Državnemu zboru RS predlaga: 

o izvedbo referenduma na celotnem območju Mestne občine Kranj, saj se z izločitvijo posega tudi 

v pravice in koristi ostalih občanov Mestne občine Kranj, 

o da se referendumski izid posebej ugotavlja in upošteva za vsa naselja na območju posameznih 

krajevnih skupnosti Golnik, Trstenik, Goriče, Predoslje, Tenetiše, Kokrica in Britof. 

 

5. Mestni svet Mestne občine Kranj opozarja Državni zbor RS, da bi morebitni razpis referenduma z 

izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik lahko sprožil neustavljiv proces drobitev občin, 

saj bi Državni zbor v primeru razpisa referenduma za novo Občino Golnik težko odrekel možnost razpisa 

referenduma tudi drugim pobudnikom v drugih občinah, če bi posamezni poslanec DZ ali skupina to 

zahtevala.  

 

 



3 

 

Stališče komisije: 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine 

Golnik z izločitvijo dela MOK v novo Občino Golnik, ki ga je Občinskim svetom in županom občin in mestnih 

občin v mnenje posredoval Državni zbor nasprotuje in odločno zagovarja ohranitev MOK v sedanjem obsegu!   

Mag. Barbara Gunčar je predstavila svojo pobudo do predloga za razpis referenduma za ustanovitev občine 

Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo občino Golnik.  

 

V razpravi so sodelovali: Mirko Tavčar, Nataša Majcen, Irena Dolenc, mag. Igor Velov, Matjaž Rakovec, Tomaž 

Ogris, Milan Glamočanin, Iztok Jenko, Evstahij Drmota, mag. Barbara Gunčar, Marko Čehovin, Lea Zupan, Ana 

Černe, Ana Pavlovski, Manja Zorko in Lea Bidovec. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Mestni svet se je seznanil s predlogom za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela 

Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je 30. 9. 2021 v obravnavo Državnemu zboru Republike 

Slovenije vložila Skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Mateja Udovč).  

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

2. Mestni svet daje negativno mnenje k predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z 

izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ker ocenjuje, da razpis referenduma ni potreben, 

saj: 

o Pobuda ne uživa širše javne podpore. Predlogu nasprotuje svet Krajevne skupnosti Golnik, po 

katerem naj bi nova občina nosila ime. Svet Krajevne skupnosti Predoslje ni prejel nikakršne 

pobude krajanov za odločanje za ali proti ustanovitvi nove občine. Ostali sveti krajevnih 

skupnosti na območju predlagane nove Občine Golnik pa se do predloga še niso opredelili. 

o Niti ob nastanku niti dolgoročno nova občina ne bi zadostila pogoju finančne samostojnosti in 

razvoja, zato ne bi mogla v zadostni meri zadovoljevati potreb in interesov prebivalcev in 

izvrševati z zakoni določenih izvirnih nalog (13. člen Zakona o lokalni samoupravi). 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

3. Mestni svet nasprotuje ustanovitvi Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, 

saj škoduje interesom občanov Mestne občine Kranj, vključno občanov na območjih krajevnih skupnosti 

Golnik, Trstenik, Goriče, Predoslje, Tenetiše, Kokrica in Britof. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

4. V primeru morebitnega razpisa referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine 

Kranj v novo Občino Golnik Mestni svet Mestne občine Kranj Državnemu zboru RS predlaga: 

o izvedbo referenduma na celotnem območju Mestne občine Kranj, saj se z izločitvijo posega tudi 

v pravice in koristi ostalih občanov Mestne občine Kranj, 

o da se referendumski izid posebej ugotavlja in upošteva za vsa naselja na območju posameznih 

krajevnih skupnosti Golnik, Trstenik, Goriče, Predoslje, Tenetiše, Kokrica in Britof. 

 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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5. Mestni svet Mestne občine Kranj opozarja Državni zbor RS, da bi morebitni razpis referenduma z izločitvijo 

dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik lahko sprožil neustavljiv proces drobitev občin, saj bi Državni 

zbor v primeru razpisa referenduma za novo Občino Golnik težko odrekel možnost razpisa referenduma tudi 

drugim pobudnikom v drugih občinah, če bi posamezni poslanec DZ ali skupina to zahtevala.  

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

 

 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 

 

 

        Janez Černe  

        Podžupan 

 


