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8. 

Zadeva: Razpis svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Planina in Huje za 

zdruzitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravna podlaga za razpis referenduma je doloeba 46. b elena Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 -

uradno preeisceno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 -

ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), ki doloca, da lahko obeinski svet pred odlocanjem 0 posameznih vprasanjih iz svoje 

pristojnosti razpise svetovalni referendum. Svetovalni referendum se lahko razpise za vso obeino ali za njen del. Odlocitev 

volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje obeinskih organov. Zakon 0 lokalni samoupravi v 18. elenu med drugim 

doloea, da obeinski svet lahko s spremembo statuta ukine ozji del obcine ali spremeni njegovo obmoeje. Sprememba 

statuta, s katero se ukine ozji del obeine oziroma spremeni njegovo obmoeje, lahko zaene veljati sele po izteku mandata 

sveta ozjega dela obcine. (etrti odstavek istega elena doloea, da mora obcinski svet pred ustanovitvijo ozjih delov obcine 

ali pred spremembo njihovih obmocij na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih 

obmoeij v obeini, kjer naj bi bili ustanovljeni ozji deli obcine. Ugotavljanje interesa se nanasa na ime in obmoeje ozjega 

dela obeine. 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI TER CIUI ZA SPREJEM AKTA 

Mestna obcina Kranj je dne 24. 8. 2021 prejela Sklepa 13. seje Sveta Krajevne skupnosti Planina in sklepa 14. seje Sveta 

Krajevne skupnosti Huje, s katerima ciani obeh svetov predlagajo Mestni obeini Kranj izvedbo referenduma, na katerem 

se bo odlocalo 0 zdruzitvi krajevnih skupnosti. Tako Svet Krajevne skupnosti Planina kot Svet Krajevne skupnosti Huje se 

strinjata z zdruzitvijo v enD krajevno skupnost z imenom Krajevna skupnost Planina - Huje. Zaradi uresnicevanja skupnih 

interesov in ciljev je smotrno in rentabilno pristopiti k zdruzitvi. Pred odloeanjem 0 spremembi obmoeij krajevnih 

skupnosti je Mestna obcina Kranj v skladu z zgoraj navedenimi predpisi dolzna ugotoviti interes prebivalcev obeh 

krajevnih skupnosti, katerih obmocje naj bi se spremenilo. 

3. POGLAVITNE RESITVE 

Akt 0 razpisu svetovalnega referenduma na podlagi 3. in 56. clena Zakona 0 referendumu in Ijudski iniciativi (Uradni list 

RS, st. 26/07 - uradno preeisceno besedilo, 6/18 - odl. US in 52/20), ki doloeata, da se za izvedbo referenduma v 

samoupravni lokalni skupnosti uporabljajo dolocbe tega zakona, ee ni drugace doloeeno, ter smiselne uporabe 30. elena 

navedenega zakona, ki v prvem odstavku doloea vsebino akta 0 razpisu referenduma, doloea vrsto referenduma, besedilo 

vprasanja, ki se daje na referendum, dan razpisa referenduma in dan glasovanja na referendumu, ki se izvede na 

referendumskem obmoeju. Slednje skladno s eetrtim odstavkom 18. elena ZLS obsega prebivalce posameznih obmocij, 

konkretno obmoeja krajevne skupnosti Planina in Huje. Sklep 0 razpisu svetovalnega referenduma tako doloca, da se 

prebivalcem referendumskega obmocja postavi vprasanje, ki se glasi: »Ali se strinjate, da se obmocje , ki obsega 

objekte s hisnimi stevilkami Cesta Jaka Platise 7, 9, 11, 13, 17, 19 in 21, Ulica Janka Puclja 1, 3, 5, 7 in 9, Trg Rivoli 3,4,5, 

6, 7, 8 in 9, Trg Presernove brigade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A in 10, ter Rucigajeva cesta 35, izloci iz obmocja krajevne 

skupnosti Primskovo in prikljuci h krajevni skupnosti Bratov Smuk? Referendum se zaradi ekonomicnosti postopka izvede 
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istocasno z rednimi lokalnimi volitvami, 20. 11.2022, kot dan razpisa, 5 katerim zacnejo teci roki za volilna opravila, pa se 

steje 20. 10. 2022. 

4. OCENA FINANCNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Za izvedbo referenduma je predvidena oeena stroskov v visini 15.000 eur. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep 0 svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Plan ina in Huje za 

zdruzitev Krajevne skupnosti Planlna In Krajevne skupnosti Huje. 

Pripravili: 

Milena Bohine 

Sabina Metelko 

t/l&,L 
~~ 

Katja Strue 

Vodja Kabineta zupan a 

Priloge: 

Sklep 0 svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Planina in Huje za zdruzitev 

Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje. 

Sklepa 14. seje Sveta KS Huje z dne s. 5. 2021 

Sklepa 13. seje Sveta KS Planina z dne 5. S. 2021 
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Na podlagi 46. b elena in eetrtega odstavka 18. elena Zakona ° lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno 

preeiseeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A 

in 80/20 - ZIUOOPE) je mestni svet Mestne obeine Kranj, na svoji redni seji dne sprejel 

SKLEP 0 RAZPISU SVETOVALNEGA REFERENDUMA 

za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Planina in Huje za zdruzitev Krajevne skupnosti Planina in 

Krajevne skupnosti Huje 

1. elen 

Mestni svet Mestne obeine Kranj razpisuje svetovalni referendum za ugotavljanje interesa obeanov krajevne skupnosti 

Planina in Huje za zdruzitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje v krajevno skupnosti z imenom 

Krajevna skupnost Plan ina - Huje. 

2. elen 

Referendumsko obmoeje obsega obmoeji krajevnih skupnosti Planina in Huje. 

3. elen 

Vprasanje, ki se daje na referendum, se glasi: 

»Ali se strinjate, da se Krajevna skupnost Planina in Krajevna skupnost Huje zdruzita v krajevno skupnost z imenom: 

Krajevna skupnost Planina - Huje?« 

4. elen 

Za dan razpisa referenduma, s katerim zaenejo teCi roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se doloei 20. 

oktober 2022. 

5. elen 

Glasovanje na referendumi se izvede v nedeljo, 20. novembra 2022. 

6. elen 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in zaene veljati naslednji dan po objavi. 

Stevilka: 

Datum: 

Matjaz Rakovec 

Zupan 
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Krajevna skupnost Huje 
c.1. maja 5 
4000 Kranj 
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Sklepa 14. seje Sveta KS Huje, ki je bila 05.05.2021 ob 18.00 uri v prostorih KS Huje. 

Prisotni: Drago Corn, Sonja MaJi~, Halida Muratagit, Zvonko 8izjak, Sebastjan Tofaj in Gregor 
Belovic; 
Opraviceno odsotna: Ruzica KuJlakovic 

Na seji smo razpravtjali 0 : 

Predlogu za zdruiitev KS Plan ina in KS Huje v enD KS in poimenovanje 
in 0 predlogu 2:a referendum na katerem se bo odlocalo 0 zdruiitvi 

AD3 Predtog za zdruzitev KS Plan ina in KS Huje v enD KS in poimenovanje 
Predsednica nas je seznanila s pobudami prebivalcev KS Huje in KS Planina 0 zdruzitvi obeh KS v enD 
Krajevno skupnost. Po krajsi razpravi so prisotni izrazili mnenje, da bi bilo zaradi izvajanja skupnih 
interesov In citjev smotrno in rentabilno pristopiti k 2druiitvi. Podan je bi! tudi predlog 0 ustanovitvi 
Cetrtne skupnosti tako kot ima to urejeno MOL. V obeh primerih naj bi bil naziv KS ali Cetrtne 
skupnosti: Plan ina - Huje. Predloga sta bila dana na glasovanje. 
Sklep: Svetnice in Svetniki KS Huje se strinjajo z zdrulitvijo KS Planina in KS Huje v enD KS ali Cetrtno 
skupnost. 
Sklep: Ime nove KS se glasi KS Planina-Huje 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta 

AD4 Predlog za referendum na katerem se bo odlocalo 0 zdruiitvi 
Sklep: Ciani Sveta KS Huje predlagajo MOK izvedbo referenduma na katerem se bo odlocalo 0 

zdrufitvi KS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Kranj,05.05.2021 

Sonja Masic 

predsedni/~ ~vet~ 
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Sklepa 13. seje Sveta KS Plan;na, ki je bila 05.05.2021 ob 18.00 uri v prostorih KS Planina. 

Prisotni: Davor Brezar, Du~an Oresek, Marija Smeh, Sandi Rzen, Sanja Kern; 

Na seji smo razpravljali 0 : 

Predlogu za zdru~itev KS Planina in KS Huje v enD KS in poimenovanje 
in 0 predlogu za referendum na katerem se bo cdlocalo 0 zdrufitvi 

ZORUZrrEv KS PLAN INA IN KS HUJE V ENO KS 

/ 
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Zaradi uresnicevanja skupnih interesov in tiljev je smotrno in rentabilno pristopiti k zdruiitvi. Podan 
je bil tudi predlog 0 ustanovitvi Cetrtne skupnesti take kot ima to urejeno MOL. V obeh primerih naj 
bi bil naziv KS ali Cetrtne skupnosti: Plan ina - Huje. Predloga sta blla dana na glasovanje. 

Sklep: Svetnice in Svetniki KS Planina se strinjajo z zdruzitvijo KS Planina in KS Huje v enD KS ali 
Cetrtno skupnost. 
Sklep: Ime nove KS se gJasi KS Planina-Huje 
Sklepa sta bila soglasno potrJena 

REFERENDUM 
Sklep: Ciani Sveta KS Planina predlagajo MOK izvedbo referenduma na katerem se bo odlocalo 0 

zdru~itvi KS. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Kranj, 05.05.2021 


