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7. 

Zadeva: Razpis svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in 

Primskovo 0 spremembi obmocja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo 

1. PRAVNI TEMEU 

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

uradno precisceno 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 obcinski svet pred odlocanjem 0 posameznih vprasanjih iz svoje 

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

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

doloca, da obcinski svet lahko s spremembo statuta ukine ozji del obcine ali spremeni njegovo obmocje. Sprememba 

statuta, s katero se ukine ozji del obcine oziroma spremeni njegovo obmocje, lahko zacne veljati sele po izteku mandata 

sveta ozjega dela obcine. Cetrti odstavek istega elena doloca, da mora obcinski svet pred ustanovitvijo ozjih delov obcine 

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

obmocij v obcini, kjer naj bi bili ustanovljeni ozji deli obcine. Ugotavljanje interesa se nanasa na ime in obmocje ozjega 

dela obcine. 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI TER CIUI ZA SPREJEM AKTA 

Po statisticnih podatkih iz januarja leta 2018 je imela KS Primskovo 5079 prebivalcev. Od sredine leta 2018 naj bi bila 

priblizna oeena stevila prebivalcev strnjenega vecstanovanjskega naselja Planina III znotraj KS Primskovo 1482 oseb, 

starejsih od 18 let. Druzbena in bivanjska problematika prebivaleev Planine III naj bi bila v toliko drugacna od tiste 

preostalih prebivaleev KS Primskovo, da naj bi bila po izrazenih predlogih njihova vecinska volja, da bi se odcepili od KS 

Primskovo in se prikljucili k podobnemu stanovanjskemu naselju oz. h KS Bratov Smuk. Zaradi skupnih mej obeh krajevnih 

skupnosti bo katastrska delitev lazja in manj zahtevna. Pridobljeni sta bili mnenji obeh krajevnih skupnosti. Svet Krajevne 

skupnosti Bratov Smuk je na 4. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel sklep: Svet je obravnaval pobudo in soglasno sprejel, da 

nima zadrzkov glede prikljucitve. Za krajevno skupnost bo, v primeru prikljucitve, pomembno vlogo imela ustrezna 

dolocitev nove meje. Sklep Sveta Krajevne skupnosti Primskovo, ki je bil sprejet na 4. seji dne 9. 4. 2019 pod 8. tocko -

Vprasanja, pobude in predlogi clanov Sveta KS, se glasi: » Svet KS nalozi g. Ribnikarju, da poslje dopis Ivi Zigon, da se KS 

Primskovo trudi za dobrobit in sodelovanje vseh krajanov. V primeru, da si res zelijo odeepiti od KS Primskovo, jih ne bode 

ovirali in Svet KS Primskovo podpira voljo prebivalcev tega dela KS Primskovo.« Pred odlocanjem 0 spremembi obmocij 

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 RE~ITVE 

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

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

samoupravni lokalni skupnosti uporabljajo dolocbe tega zakona, ce ni drugace doloceno, tersmiselne uporabe 30. clena 

navedenega zakona, ki v prvem odstavku doloca vsebino akta 0 razpisu referenduma, doloca vrsto referenduma, besedilo 
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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 prebivalee posameznih obmoeij, 

konkretno obmoeja krajevne skupnosti Primskovo in Bratov Smuk. Sklep 0 razpisu svetovalnega referenduma tako doloea, 

da se prebivaleem referendumskega obmoeja postavi vprasanje, ki se glasi: »Ali se strinjate, da se obmoeje, ki obsega 

objekte 5 hiSnimi stevilkami Cesta Jaka Platise 7, 9, 11, 13, 17, 19 in 21, Uliea 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 Rueigajeva eesta 35, izloei iz obmoeja krajevne 

skupnosti Primskovo in prikljuei h krajevni skupnosti Bratov Smuk? Referendum se zaradi ekonomienosti postopka izvede 

istoeasno z rednimi lokalnimi volitvami, 20. 11. 2022, kot dan razpisa, s katerim zaenejo teei 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 obeine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Sklep 0 razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Bratov 

Smuk in Primskovo 0 spremembi obmocja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo . 

Pripravili: 

Milena Bohine 

Sabina Metelko 

c/I&L 
tJk(~ 

Katja ~true 

Vodja Kabineta zupana 4rn 

Priloge: 

Sklep 0 razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa obcanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in 

Primskovo 0 spremembi obmoeja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo 

Izvleeek iz zapisnika 4. redne seje KS Bratov Smuk z dne 13. 3. 2019 

Zapisnik 4. seje Sveta Krajevne skupnosti Primskovo z dne 9. 4. 2019 
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Na podlagi 46. b elena in eetrtega odstavka 18. elena Zakona 0 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 Bratov Smuk in Primskovo 0 spremembi obmocja krajevnih 

skupnosti Bratov Smuk in Primskovo 

1. elen 

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

Bratov Smuk in Primskovo 0 spremembi obmoeja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo. 

2. elen 

Referendumsko obmoeje obsega obmoeji krajevnih skupnosti Primskovo in Bratov Smuk. 

3. elen 

Vprasanje, ki se daje na referendum, 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 Rueigajeva 

cesta 35, izloei iz obmoeja krajevne skupnosti Primskovo in prikljuei h krajevni skupnosti Bratov Smuk?« 

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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IZVlECEK IZ ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE KS BRAlOV SMUK 

Krajevna skupnost 
BRATOVSMUK 
likozarjeva ulica 29, 
4000 Kranj 

~tevilka: 2/2019 
Daturn:13. 3. 2019 

ZAPISNIK 

4. redne seje Sveta KS Bratov Smuk, ki je bila 13. 3. 2019 ob 18. uri v prostorih Krajevne 
skupnosti, Bratov Smuk, likozarjeva ulica 29, Kranj. 
Prisotni: Manja Zorko, Stanislav Rupnik, Roman ~alamon, Branlslav Rauter, Bojan Kadunc, 
Mllena Kavclc Pavlin 
Odsotni: Monika Kostadinova 

DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zaplsnika 3. redne seje KS 
2. Cistilna akcija 2019 
3. Smukfest 2019 
4. Bilten 
S. Vzdrzevalna dela prostorov KS 
6. Sosvet KS 
7. Pobude in predlogl krajanov 
8. VpraSanja, predlogi in pobude clanov sveta KS 

Ad. 7 
Pobude In predlogi krajanov 

1. Planina III. 
Na KS se je obrnila krajanka Pia nine 3 iz KS Primskovo s pobudo za prikljucitev naselja Planine 
III. K nasi krajevni skupnosti. 
Sklep: Svet je obravnaval pobudo in soglasno sprejet da nima zadrikov glede prikljuCitve. Za 
KS bo, v primeru prikljuCitve, pomembno vlogo imela ustrezna doloCitev nove meje. 

Zapisala: 
MANJAZORKO 

Predsednica sveta KS bratov Smuk 
MANJAZORKO 



. / 
KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO KRANJ 
Jezerska c. 41 
4000 KRANJ 

ZAPISNIK 

4. seje Sveta krajevne skupnosti Primskovo, ki je bila v torek , dne 09.04.2019 ob 18.00 
uri v sejni sobi KS . 

Dnevni rea: 

• Potrditev dnevnega reda 4. seje 
• Potrditev zapisnika 3. seje 
• Volitev predsednika in podpredsednika sveta KS 

• Odpiranje ponudb - upravnik 

• Oogovori z druStvi (aneksi in pritoibe) 
• Ureditev odjema el. Energije pri enem dobavitelju 

• Potek veljavnosti pogodb za najem prostorov 
• VpraSanja, pobude in predlogi clanov sveta KS 

Navzoei: 
• Matevi Ribnikar, Beno Fekonja, Robert Ceferin, Miroslav Rogelj in NataSa Rogelj 

SKLEP: 
Podpredsednik g. Ribnikar je ugotovil, da je prisotnih pet (5) clanov in da je svet 

sklepcen. 

Svet KS Primskovo zahteva ad MO Kranj pisno obrazloiitev zakaj oz. po katerem zakonu 
je 

potrebno prisotnost na seji podati z lastnorocnim podpisom na posebnem listu!? 

Ad 1) - Potrditev dnevnega reda 4. seje 

SKLEP: 
Svet KS Primskovo soglasno potrdi dnevni red 4. seje. 

sprejeto (5 prisotnlh: 5 ZA, 0 PROTt, 0 VZDRZANIH) 

Ad Z) - Potrditev zapisnika 3. seje 

SKLEP: 
Svet KS Primskovo soglasno potrdi zapisnik 3.seje. 

sprejeto (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTt, 0 VZORlANIH) 

Ad 3) - Volitev predsednika in podpredsednika sveta KS 
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Svetnica Natasa Rogelj je predlagala za predsednika sveta KS Primskovo g. Matevia 

Ribnikarja. Omenjeni je soglasal 5 predlogam. Svet KS Primskavo je glasaval a 
kandidatu in 

izglasoval g. Matevia Rihnikarja za predsednika. 

Za podpredsednika sveta KS Primskova ni bilo kandidata , zata se ta tocka prenese 
na 

naslednjo sejo. 

SKLEP: 

Sprejeto (5 prisotnih: 4 ZA, 0 PROn, 1 VZDRlANIH) 

Ad 4) - Odpiranje ponudb - upravnik 

G. Ribnikar pove, da je v mesecu marcu 2019 paslal pavpra!ievanje za dele upravnika 
trem (3) 

ponudnikom in sicer: Domplan d.d. Kranj, Oom sistemi d.o.a. Kranj in Fesst d.o.o. Kranj. 

Rok oddaje ponudbe je bil1.4.2019. Ponudbi sta paslali podjetji Dom sistemi in Fesst. 
Podjetje Fesst se pozove, da dopolni panudbo in sicer naj napise koliko je postavka 

na enato oz. kolika je mesecni stro!iek {taka katje panudba oddala Dam sistemi}. 

SKLEP: 
Svet KS Primskovo naloii g. Ribnikarju, da pozove podjetje Fesst k dopolnitvi 

ponudbe. 

Sprejeto (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRlANIH) 

Ad 5) - Dogovori z druStvi (aneksi in pritozbe) 

G. Ribnikar je pavedal, da je g. Ignac Vidmar (bivsi predsednik sveta KS Primskovo) tik 
prea 

koncem svojega mandata predsednika sveta KS Primskavo, podpisal kar nekaj skadljivih 
pogodb. 

Cistilka KS gao Vucenovic je padala opis del in nalog, ki jih opravlja. Pavedala je tudi, da 
2x 

tedensko cisti prostor od pevskega druStva Viharnik (drustvo, katerega clan je g. Ignac 
Vidmar 

bivsi predsednik sveta KS). 
G. Ribnikar je eistilki naroeil, da od 1.4.2019 dalje ne eisti vee prostor pevskega druStva 

Vihamik. 

Pridobil se je cenik, ki ga priporoca MO Kranj za oddajo najema dvorane. 
Svet KS Primskovo je potrdil, da se izda nov cenik za oddajo prastarov KS . Pray taka se 

do 

01.09.2019 sklenejo nove pagadbe z najemniki oz. drustvi v damu krajanav Primskava. 

sprejeto (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROn, 0 VZDRZANIH) 
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Ad 6) - Ureditev odjema el. energije pri enem dobavitelju 

Krajevna skupnost ima vee dobaviteljev elektriene energije. 

Svet KS se odloci, da poeaka na upravnika, ki bo pooblascen ,da uredi odjem eJ. energije 
samo pri 

enem dobavitelju. 

sprejeto (5 prisotnih: 5 ZA, 0 PROll, 0 VZORlANIH) 

Ad 7) - Potek veljavnosti pogodb za najem prostorov 

Tocko smo obravnavali pod Ad 5. 

Ad 8) - VpraSanja, pobude in predlogi (Ianov sveta KS 

G. Ribnikar pove, da ima KS Primskovo nov gmail in sicer: 
KSPRIMSKOVOKR@GMAIl.COM. 

Uradne ure so vsak prvi torek v mesecu od 16.30 -18.00 ure. 
G. Ribnikar je pridobil podatek, da je bilo v mandatu g. Vidmarja izdelanih eea 50 kljucev 

za vstop 

v stavbo krajevne skupnosti in ni nikjer pod atka kdo je kljuee prevzel. Sedaj se je opazito, 
da 

vstopajo in se zadriujejo v stavbi osebe,ki nimajo sklenjene pogodbe 0 najemu oz. ne bi 
smele 

biti v prostorih doma krajevne skupnosti. Zato se je svet KS Primskovo odlo~i1, da pridobi 
ponudbo 

o nadzoru vstopa v prostore (od podjetja , ki opravlja registraeijo prihoda odhoda iz 
stavbe in od 

kljuCavnicarja. 
G. Eva Zigon iz PIa nine je poslala dopis, kjer navaja, da bi se Planina III rada odcepila od 

KS 

Primskovo in se prikljucila KS Planini. Prosijo svet KS Primskovo, da poda mnenje oz . 
predlog 0 tej 

odloeitvi. 
G. Ceferin pove, da je bila leta 2010 ie v biltenu Stiki objava 0 problemih na obmocju 

Primskovega 
in posredovano na MO Kranj v resitev. Do danes MO Kranj ni ponudila nobene resitve. 
Po pregledu dokumentov smo ugotovili, da je gao Senk podpisala Obrazloiitev realizacije 
financnega nacrta KS Primskovo 2018. Smatramo, da tega ne bi smela podpisati, ker 
financni nacrt ni bi! sprejet in po dostopnih podatkih je g. Vidmar ponarejallistine. 
PGD Primskovo prosijo za soglasje za uporabo zemljisCa, ki ga ima v lasti KS Primskovo , 

kiga 

bode uporabljali ob 140 letnici PDG-ja 8.6.2019. Po dogodku gasilci sami pocistijo 
prostor. 

SKLEP: 
Svet KS naloii: 

• g. Ceferinu, da pridobi ponudbo za registriranje vstopa - izstopa iz stavbe KS 

• g. Ribnikarju, da poslje dopis gao Evi Zigon. da se KS Primskovo trudi za dobrobit in 
sodelovanje vseh krajanov. V primeru, da sl res ielijo odcepiti od KS Primskovo jih 
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ne 
bomo ovirali in svet KS Primskovo podpira voljo prebivalcev tega dela KS 
Primskovo. 

• g. Ribnikar naj pozove PGD Primskovo - g. Kerna naj posljejo soglasje iz maila 
PGD-ja in ne iz privat maila. Svet KS Primskovo daje soglasje za uporabo zemljisea. 

• gao Senk naj prosnjo krajana g. Ceha posreduje na MO Kranj oz. osebi pooblasceni 
za resevanje takih problemov ,ker je seznanjena z njegovo zadevo (osebni 
pogovor in sprejem njegove prosnje). 

• g. Ribnikar naj poda urgentno zahtevo rajonski policistki gao Romani Krizaj naj z 
redarjem pregledata prometno varnost po Primskovem in sicer: visine ograj pri 
izvozih iz ulice , nepregledne ovinke,postavitev novih omejitev hitrosti, postavitev 
merilcev hitrosti - prisotnost policistov z radarjem, ••• saj so nekatere olXinske 
ceste po Primskovem postale smrtno nevarne! 

Seja je bila zakljucena ob 19.30 uri. 

Matevz Ribnikar 


