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Številka:    900-14/2021-(401102) 

Datum:      7. 10. 2021 

        

Zadeva:   Sprejeti sklepi 

Zveza:  5. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 7. 10. 2021 

 

DNEVNI RED: 

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) 

 

SPREJETI SKLEPI:  

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.  
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