
 

MESTNA OBČINA KRANJ 
S V E T 

 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14 
 

Številka: 900-13/2010-2-(41/04) 
Datum: 26. 05. 2010 
 
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ 
 
ZADEVA:  Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 37. sejo  
 
3. KADROVSKE ZADEVE 

A. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Jakoba Aljaža Kranj 
 

B. Imenovanje kandidata za člana Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor se je seznanil s predlaganim sklepom. 
 
 
4. PREMOŽENJSKE ZADEVE 

 
A. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj 

za leto 2010 
 
Odbor za finance: 
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi, ob upoštevanju danih pripomb, se z 
njimi strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme.  
Pri točki A. premoženjskih zadev, so imeli člani odbora več pripomb, in sicer, da naj se v 
obrazložitvah navede za kakšen namen se neko zemljišče kupuje ali menja, razvidna naj bo točna 
kvadratura, predvsem pa jih moti velik razpon v ceni m2, namreč iz obrazložitev ni razvidno katere 
kategorije je zemljišče, ki se kupuje. 
Tudi pri točki F. so imeli člani pripombo, da so obrazložitve dokaj nejasne, ni točno razvidno, zakaj 
se projekt draži za skoraj polovico. 
Pri točki G., kjer se mestnemu svetu predlaga v sprejem odobritev dodatnih sredstev za projekt Grad 
Kieselstein-kompleks, člani predlagajo  občinski upravi, da naj ugotovi, kolikšna je odgovornost 
projektanta projekta pri podražitvi. Mnenje članov je, da je projektant slabo pripravil projektno 
dokumentacijo, kajti iz revizije projekta sledijo dodatna dela oz. materiali in s tem kar velika 
podražitev. Naj se ugotovi odgovornost projektanta. 
 
Stanovanjski odbor: 
Odbor se je strinjal s predlaganim sklepom. 
 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor se ob pogoju, da se gradivo v vseh točkah dopolni vsaj z okvirno velikostjo nepremičnin, ki so 
predmet nakupa, strinja s predlaganim sklepom in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da ga 
sprejme. 
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Komisija za oživljanje mestnega jedra: 
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Dopolnitvijo letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2010, in sicer z nakupom zemljišča s 
pripadajočim objektom na naslovu Škrlovec 1 v Kranju in nanj nima pripomb. 
 

B. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih: 
- parc. št. 965/2, 965/3 in 965/4, vsa k.o. Babni vrt 
- parc. št. 635/4, 77/4, 81/2, 91/2, 94/2, 101/6, 101/9, 101/12, 78/2, 82/18, 104/7 in 89/6, 

vsa k.o. Mavčiče, 
- parc. št. 247/1, 250/2 in 250/3, vsa k.o. Golnik 

 
Odbor za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč: 
Odbor se strinja s predlaganim sklepom in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da ga sprejme. 

 
C. Pomoč delavcem družbe Zvezda Holding, d.d. 

 
D. Sklep o povečanju sredstev NRP KOKRICA 

 
E. Sklep o povečanju sredstev NRP Vodovod Bašelj – Kranj 

 
F. Sklep o povečanju vrednosti projekta 40600126 Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza 

 
G. Sklep o povečanju sredstev NRP GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS 

 
 
5. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 

KRANJ V LETU 2009 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila  z Oceno varnostnih razmer za območje MOK za leto 2009  
 
 
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE 

OBČINE KRANJ 
 

Komisija za krajevne skupnosti: 
Komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami Občinskega programa varnosti Mestne 
občine Kranj. 

 
 
7. ODLOK O OBMOČJIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI V MOK – 2. OBRAVNAVA  
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBA: 
- 1. člen: v besedilo se vključi tudi besedilo »preostala zemljišča«, ker so tudi del območja KS, 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Prisotni se s predlaganim gradivom strinjajo, razen predsednika Sveta KS Gorenja Sava. Priloge 
zapisniku oz. izpisu iz zapisnika so  podane pripombe KS Gorenja Sava, KS Center in KS Orehek-
Drulovka. 
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8. ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ – 2. 

OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBE: 
- odlok naj se pred objavo pregleda z vidika slovničnih in tipkarskih napak, 
- 3. člen: * v 3. točki se črta beseda »vodovoda«, 

* 15. točka se črta, 
* v 28. točki naj se besedilo za vejico spremeni tako da se glasi »za katero je izdano 
dokončno gradbeno dovoljenje najpozneje ob uveljavitvi pravilnika«, 

- 6. člen:  * uprava naj pojasni, kaj bo občina storila v primeru, ko osebe zasebnega prava ni, 
- 9. člen:  * 4. in 6. odstavek naj se črtata ali spremenita, ker občina z odlokom ne more nalagati  

obveznosti ministrstvu, 
- 11. člen: * opredelitev internega vodovoda naj se določi v novem odstavku, 
- 12. člen:  * v zadnji alineji 5. odstavka naj se za vejico spremeni besedilo, ki se glasi »po  

preteku 50 let«, 
- 22. člen:  * v 2. odstavku se v točki d. in e. besedna zveza »sodno odločitev« nadomesti z  

besedilom »sodno odločbo«, 
- doda naj se nov člen, ki bo določal, da se vodna bilanca, podatki o kvaliteti vode in  varčevalni 

ukrepi ter morebitni drugi pomembni podatki ažurno objavljajo na strani upravljavca, 
- 29. člen: * v 10. alineji naj se črta besedilo »ki je povzročen«, besedilo »bi jih« nadomesti z  

besedilom »jih je«, ter črta beseda »nenormalnim«, 
* v 11. alineji naj uprava pojasni katere spremembe so relevantne in jih je  
potrebno sankcionirati v zvezi z odvzemom vode, 

- 35. člen: * »Pravilnik« iz 1. odstavka naj se definira v 3. členu, 
- 36. člen: * v 4. odstavku naj se beseda »Na« nadomesti z besedo »Nad«, 
- 44. člen: * sankcioniranje iz 5., 6. in 7. odstavka naj se določi v poglavju, ki določa  

sankcioniranje, 
   * v 5. odstavku naj se določi zaveza uporabnika, da omogoči dostop upravljavcu, 
- določbi iz poglavja »Nadzor« in »Določbe o kaznih«, se pojavita dvakrat, 
 
Odbor za gospodarstvo:  
Odbor za gospodarstvo se strinja z  Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj 
(druga obravnava).  
 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 
Člani odbora so se soglasno strinjali z predstavljenim odlokom in spremembami in brez pripomb 
potrdili Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Prisotni se s predlaganim gradivom seznanili in želijo, da se do seje Sveta MOK pridobi odgovor na 
zastavljeno vprašanje predsednika Sveta KS Podblica. 
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9. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALNEM SISTEMU V MOK – 2. 
OBRAVNAVA 

 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBE: 

- 3. člen:  * 3.točka: črta se besedilo »max«, 
* 4. točka: se za besedo »dvostranski« postavi vejica, ter doda novo besedilo, 
ki se glasi »in sicer v oglasni površini 12 m2«, drugi stavek se črta, 
* 7. točka: za prvim stavkom se črta besedilo, ki se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi »in vsebine se izmenično pojavljajo«, 
* 8. točka: črta naj se besedilo za besedo »panoji«  ki se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi »so površine največ 18 m2«, 

- 5. člen:  * v 1. stavku 3. odstavka se za besedo »kot« zamenja beseda »je« in se  
nadomesti z besedo »jo«, 
* v 5 odstavku se črta beseda »lahko«, 2. stavek se nadomesti z besedilom »O 
pritožbi odloča župan«, 

- 6. člen:  * 8. točka: črta se beseda »displaje«, 
- 8. člen:  * črta se zadnji odstavek, ker je to stvar pogodbene materije, 
- 10. člen:  * v 2. stavku 3. odstavka se pred  besedo »vozilih« doda beseda »stoječih«, 
- 16. člen:  * 2. stavek naj se nadomesti z novim, ki se glasi »Stranka mora za  

oglaševanje z izvajalcem mestnega prometa skleniti pisno pogodbo.«, 
- 18. člen: 2. odstavek se črta. 

 
Odbor za finance: 
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo 
Mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
Odbor za gospodarstvo:  
Odbor za gospodarstvo soglaša z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK  (druga 
obravnava).  
 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 
Člani odbora so soglasno sprejeli Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija za turizem se strinja s predlaganim Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v 
MOK – 2. obravnava  in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da ga sprejme. 
 
Komisija za oživljanje mestnega jedra: 
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem 
sistemu v MOK in nanj nima pripomb. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Prisotni se s predlaganim gradivom seznanili in želijo, da se do seje Sveta MOK pridobi odgovor na 
vprašanja: 

- Kaj je krajevno običajen način za krajevne skupnosti? 
- Kakšen je postopek oglaševanja za krajevne skupnosti? 
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10. ODLOK O JAVNEM REDU V MESTNI OBČINI KRANJ -1. OBRAVNAVA 
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBE: 
- 2. člen: * uprava  naj pojasni oz. definira kaj je razumeti pod pojmom »drug podoben 

material«, 
- 3. člen:  * v 4. točki se besedilo »bi to lahko povzročilo poškodbe« nadomesti z besedilom  

»to povzroči stroške pri vzdrževanju«, 
- 4. člen: * v točki 3. naj uprava razmisli o vključitvi kidanja snega, če to ni drugje urejeno, 
- 5. člen: * besedilo »kjer to povzroča nesnago« naj se nadomesti z besedilom »v kolikor bi 
to  

povzročilo nesnage«, 
- 6. člen: * črta se besedilo za besedo »vodičev« in se doda besedilo »tja kamor je to izrecno 
prepovedano«. 
- 7. člen: * v 1. stavku se za besedo »iztrebke«, doda besedilo na javnih površinah«, 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Prisotni se s predlaganim gradivom seznanili.  
 
Komisija za oživljanje mestnega jedra: 
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Odlokom o javnem redu v Mestni občini 
Kranj – 1. obravnava. V 5. členu naj se 1. točka po novem glasi »hraniti živali (ptice ipd.). V 
prehodnih določbah naj se določi, da določilo v zvezi s puščanjem iztrebkov psov, mačk in drugih 
domačih živali v Odloku o urejanju, varstvu in vzdrževanju zelenih površin ter otroških igrišč na 
območju Mestne občine Kranj preneha veljati. 
 
 
11. ODLOKI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O USTANOVITVI 

JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV – 1. OBRAVNAVA 
 

Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja in podpira Odloke o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 
Komisija za krajevne skupnosti: 
Prisotni se s predlaganim gradivom seznanili. V gradivo naj se dodata pripombi glede Ljubljanske 
ceste h. št. 30 in 32 ter popravek za Babni vrt. 
 
 
12. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ – HITRI POSTOPEK 
 
Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
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Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Osrednja knjižnica Kranj in predlaga Mestnemu svetu MOK njegov sprejem. 
 
 
13. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ 
 
Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja in podpira Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
športnih programov v Mestni občini Kranj. 

 
Odbor za finance: 
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo 
Mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
 
14. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE 

INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE  
 
Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja in podpira Sklep o  spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture. 
 
Odbor za finance: 
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo 
Mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
 
15. OBVEZNA RAZLAGA 36. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 

POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE ZASNOVE MESTA KRANJ 
 

Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 

 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 
Potrdi se obvezna razlaga 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto 
urbanistične zasnove mesta Kranj. 
 
 
16. PROGRAM ŠPORTA V MOK ZA LETO 2011 
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja in podpira Program športa v MOK za leto 2011. 
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Odbor za finance: 
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo 
Mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
 
17. SOGLASJE K SPREMEMBI STATUTA JAVNEGA ZAVODA LOKALNA 

ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG) 
 

Statutarno pravna komisija: 
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb. 
 
Odbor za gospodarstvo:  
Odbor za gospodarstvo soglaša s spremembo Statuta javnega zavoda Lokalna energetska agencija 
Gorenjske (LEAG). 
 
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo: 
Potrdi se sprememba Statuta javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)  
 
 
18. STATUT ZDRUŽENJA MESTNIH OBČIN SLOVENIJE 
 
Statutarno pravna komisija: 
PRIPOMBA: 
- 7. člen: * v 3. odstavku se črta besedilo »ali direktor mestne uprave«, 

 
19. POROČILO NADZORNEGA ODBORA MOK O PREGLEDU POSLOVANJA MED 

NAROČNIKOM MESTNO OBČINO KRANJ IN IZVAJALCEM ALTEA SVETOVANJE 
D.O.O. LJUBLJANA 

 
 
20. POSLOVNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV 
 
Odbor za finance: 
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi, se z njimi strinjajo in predlagajo 
Mestnemu svetu, da jih sprejme.  
 
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport: 
Odbor se seznanja s Poslovnimi poročili javnih zavodov, v delu, ki ga pokriva odbor. 
 
Odbor za družbene dejavnosti: 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov s področij 
družbenih zadev. 
 
Komisija za turizem: 
Komisija za turizem daje soglasje k predlagani uporabi presežka prihodkov nad odhodki Zavoda za 
turizem Kranj v višini 23.738,00 EUR iz leta 2009  in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da 
sprejme predlagani sklep o izdaji soglasja. 
 



 8 

 
          PRILOGA 1 
 
KS Gorenja Sava 
Savska loka 6a 
4000 KRANJ               Kranj, 08. jul. 2009 
 
MO Kranj – Kabinet župana 
 
Zadeva: 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 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 
 
Lep pozdrav! 
         Predsednik 
               KS Gorenja Sava 
                  Janko Hvasti 
 
 
 
 
KS Gorenja Sava 
Savska loka 6a 
4000 Kranj 
25. maj 2010 
 
Izvleček iz Zapisnika 18. seje Sveta KS Gorenja Sava, ki je bila v čet. 20. maja 2010 
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V 2. točki dnevnega reda je Svet KS obravnaval gradivo za 44. Sejo Sveta MOK in v zvezi s 7. tč.- 
Odlok o območjih KS v MOK ( 2. obravnava ) sprejel naslednji sklep: 
 
Svet KS sprejme sklep, da meje KS Gorenja Sava tudi v bodoče ostajajo take, kot smo jih imeli 
že ob koncu prejšnje skupne države, vsekakor pa so take meje vse od takrat, ko imamo 
samostojno R Slovenijo. Ne vidimo nobenega pravega razloga in trdnega argumenta, da bi se 
obseg naše KS v bodoče okrnil. Obseg in meje naše KS Gorenja Sava so nam dobro znane, 
opredeljene v Statutu KS in take morajo ostati tudi v bodoče. 
 
V razpravi je bilo v zvezi s to točko me drugim tudi povedano: 

- Savski otok je za KS Center prometno povsem odrezan in je obremenjujoče vezav povsem na 
cestno infrastrukturo KS Gorenje Save in že iz tega vidika ne razumemo, zakaj se KS Center 
tako prizadeva za njegovo priključitev. 

- Tudi meja s KS Orehek-Drulovka se je spremenila, kot nam je znano, šele prav za ta-zadnji 
predlog Odloka o območjih KS, v prejšnjih dokumentih iz strani MOK Savske loke v KS 
Orehek-Drulovke ni bilo. 
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         PRILOGA 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
From: Franc Benedik [mailto:benedik.44@volja.net]  
Sent: Sunday, May 09, 2010 6:37 PM 
To: Tatjana Kocijančič 
Subject: RE: Ureditev meja krajevnih skupnosti 
 
Tatjana! 
 
Z gospodom Hvastijem je bil pri ga. Tatjani hudobivnik že organiziran razgovor glede meje med KS Center in 
KS Gorenja Sava. Na tistem razgovoru sem podal pismeno obrazložitev da je bila meja ves čas po sredini reke 
Save; ob dogovoru za meje na začetku tega mandata je bilo dogovorjeno, da so ulice v eni KS, kar je ves čas 
evidentno za Savski otok, saj imajo zgradbe številko Stara cesta, ki pa od Koroške do Ljubljanske ceste spada 
h KS Center (OBI trgovina ima št. Stara cesta 25) 
 
Pozdrav! 
 
F. Benedik  
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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
OREHEK - DRULOVKA 

Svet krajevne skupnosti 
Zasavska cesta 53C, 4000 Kranj 

 
             
         PRILOGA 3 
Datum: 21.01.2010 
 
 
 
Mestni občini Kranj 
 
 
Zadeva: Pripombe na  Odlok o območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj  
 
 
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: 
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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. 
 
 

Predlagamo, da se predlog imenovanega odloka umakne z dnevnega reda in z nekaj 
napora že začete razgovore o določitvi območij KS dokonča in izoblikuje primernejši način 
opisovanja meja med njimi. 
 
 
 
        Predsednik Sveta KS: 
                      Janez Frelih  
 
 
 
 
 


