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Z A P I S N I K 

 

 

11. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 27. 11. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani 

številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Matjaž Rakovec. 

 

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

Dolenc, Evstahij Drmota, Sandra Gazinkovski, Milan Glamočanin, Bojan Homan, Tanja Graonja Krstev, mag. 

Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Iztok Jenko mag., Nataša Jenkole, Saša Kristan, Nataša Majcen, Nada 

Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., Damjana Piškur, dr. Neven Polajnar, Jožef 

Rozman, Nada Sredojević, Zoran Stevanović mag., Ana Štromajer, Boštjan Trilar, Albin Traven, dr. Andreja Valič 

Zver, Boris Vehovec, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Odsotni: Andreja Kert, Robert Kranjec in mag. Igor Velov. 

 

Na seji so bili navzoči še: Bor Rozman – direktor mestne uprave, Katja Štruc – vodja Kabineta župana, Ana 
Vizovišek – vodja pisarn Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Mateja Koprivec - vodja Urada 
za splošne zadeve, Nada Bogataj Kržan – vodja Urada za družbene dejavnosti, Mihaela Šuštar Gruber – 
namestnica vodja Urada za okolje in prostor, Marko Čehovin - vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe,  Marko Hočevar in Slavko Savić – strokovna sodelavca Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Vid Krčmar - namestnik vodja Urada za tehnične zadeve, Eva Mlakar – 
vodja Skupne notranje revizijske službe, Aleš Bizjan – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, 
Milena Bohinc in Tatjana Kocijančič  – Kabinet župana. 
 

Na seji so bili prisotni tudi Ivo Bajec – predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj,  Vera Rutar – 
strokovna sodelavka iz Regijske razvojne družbe Domžale, Boštjan Ferk – Inštitut za javno zasebno partnerstvo. 
 in Matjaž Berčon – direktor Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 22 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

Navzoče je predsedujoči obvestil, da je pri svetniški skupini Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar 

prišlo do spremembe naziva. Nov naziv svetniške skupine je Svetniška skupina Več za Kranj. 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Na mizo je bilo posredovano: poročilo o izvršitvi sklepov 9. seje, nadaljevanja 9. seje in 10. seje, seznam sklepov 
komisij za to sejo z vsemi pripombami, zapisnik Statutarno pravne komisije,  amandmaji k Odloku o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 – druga 
obravnava. 
 
K točki 3 Premoženjske zadeve je na mizo dana zadeva A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne 
občine Kranj za leto 2019- dopolnitev, gre za nakup zemljišča severno od avtobusne za namen ureditve parka. 
Župan Matjaž Rakovec je predlagal,  da se zadeva uvrsti na dnevni red in dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se uvrsti zadeva 3.A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 
2019-dopolnitev. 
 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 3 NISO GLASOVALI). 

 
V kolikor ne bo vsebinskih pripomb, bo župan Matjaž Rakovec v skladu s 5. točko 129. člena Poslovnika predlagal, 
da se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj 
– osnutek sprejme po skrajšanem postopku.  

K 8. točki Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti, so na podlagi 
pripomb Statutarno pravne komisije svetniki prejeli na mizo spremembe členov odloka. 

Župan Matjaž Rakovec je predlagal uvrstitev dveh novih točk na dnevni red, in sicer Odlok o sofinanciranju 
mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v Mestni občini Kranj – predlog in Odlok o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj – predlog. 
Osnutka odloka sta bila v obravnavi na prejšnji seji mestnega sveta. Predlagan je bil skrajšani postopek, vendar 
ni prišlo do glasovanja o predlogu, zato predlog, da se zaradi objave razpisov točki uvrstita na dnevni red.  

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se pod 10. točko uvrsti Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja 
mladinskih dejavnosti v Mestni občini Kranj – predlog in pod 11. točko uvrsti Odlok o sofinanciranju programov 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj – predlog. 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
Predsedujoči župan Matjaž Rakovec je predlagal uvrstitev nove dodatne točke na dnevni red, Odlok o 
poimenovanju parka v Mestni občini Kranj po dr. Janezu Bleiweisu, ki se uvrsti na 12. mesto, ostale točke se 
ustrezno preštevilčijo. V skladu s 5. točko 129. člena Poslovnika je predlagal sprejem po skrajšanem postopku. 
Projekt je prijavljen na črpanje sredstev iz mehanizem Celostne teritorialne naložbe, v pripravi je kandidatura na  
sredstva za ureditev parka, kolesarske in pešpoti. Nujnost se opravičuje z ureditvijo vse potrebne dokumentacije. 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Na dnevni red se pod 12. točko uvrsti Odlok o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj po dr. Janezu Bleiweisu. 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 23.10.2019, nadaljevanja 9. seje z dne 

6.11.2019 in 10. seje z dne 6.11.2019 ter poročil o izvršitvi sklepov  
2. Kadrovske zadeve  
3. Premoženjske zadeve 
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj – predlog 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – 

spremembe št. 3 – druga obravnava 
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje – 

druga obravnava 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO 
Kranj – osnutek (predlog za skrajšani postopek) 

8. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj - predlog 
9. Odlok o pravilih cestnega prometa Mestni občini Kranj - predlog 
10. Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj - predlog 
11. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj - 

predlog 
12. Odlok o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj po dr. Janezu Bleiweisu  - osnutek (predlog za skrajšani 

postopek) 
13. Predstavitev vizije direktorja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
14. Letni program športa za leto 2020 v MO Kranj 
15. Kandidatura Mestne občine Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025 
16. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 23.10.2019, 

NADALJEVANJA 9. SEJE Z DNE 6.11.2019 IN 10. SEJE Z DNE 6.11.2019 TER POROČIL O IZVRŠITVI SKLEPOV  
 
Poročilo o izvršitvi sklepov 9. seje, nadaljevanja 9. seje in 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj je podal 
Bor Rozman, direktor mestne uprave.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  
 
SKLEPE:  

 
1. Potrdi se zapisnik 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne  

23. 10. 2019 in poročilo o izvršitvi sklepov.« 
2. Potrdi se zapisnik nadaljevanja 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 6.11.2019 in poročilo o 

izvršitvi sklepov. 
3. Potrdi se zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 6.11.2019 in poročilo o izvršitvi sklepov.  
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
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2. KADROVSKE ZADEVE  - IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ (M/Ž) 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  
Komisija se strinja s predlogom mag. Marjane Žibert za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno 
dobo petih let. 
 
Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila z imenovanjem mag. Marjane Žibert za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za 
mandatno dobo petih let. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Mag. Marjana Žibert se imenuje za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno dobo petih let. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
 
3. PREMOŽENJSKE ZADEVE – NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ 

ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 
 
Uvodno poročilo je podala Mateja Koprivec, vodja Urada za splošne zadeve. 
 

Stališča komisij:  
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in Mestnemu svetu predlaga sprejem. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnitev Načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2019. 
 
Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
4. ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE KRANJ – PREDLOG 
 
Uvodno poročilo je podal Bor Rozman, direktor mestne uprave.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o organizaciji 
in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj-predlog in se z njim strinjajo. 
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V razpravi so sodelovali: Boštjan Trilar, Matjaž Rakovec, Bojan Homan in Mirko Tavčar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj. 

 
Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 21 ZA, 3 PROTI, 0 NI GLASOVALO). 

 
 
 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE 
OBČINE KRANJ – SPREMEMBE ŠT. 3 – DRUGA OBRAVNAVA 

 
Uvodno poročilo sta podali: Mihaela Šuštar Gruber – namestnica vodja Urada za okolje in prostor in Vera Rutar, 
strokovna sodelavka iz Regijske razvojne družbe Domžale. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija se je seznanila z aktom. 
 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ( spremembe št. 3, druga obravnava). 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Za območje Kranj Planina KR PL 23/2,3 je v posebnih določba v točki »1,56« potrebno nujno navesti, da se 

parkirišča obvezno zgradijo v kletni etaži. 

Za območje Kranj Stražišče KR ST 18 je v posebnih določbah v točki »1.88 a« potrebno zagotoviti 20% zelenih 

površin (ZP). 

 
V razpravi so sodelovali: Evstahij Drmota, Mateja Koprivec, Bojan Homan, Vera Rutar, Zoran Stevanović, Janez 
Černe, mag. Barbara Gunčar, mag. Branko Grims in Mihaela Šuštar Gruber. 
 
Zoran Stevanović je podal predlog, da se mestni svet seznani s problematiko obeh strank (47. člen Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – sprememba št. 3: 
točka 1.88 a Kranj Stražišče KR ST 18 in točka 1.99 b Mlaka pri Kranju ML 4/2). Uprava Mestne občine Kranj naj 
se zaveže k maksimalni pomoči pri reševanju omenjene problematike.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. Sprejme se predlagani amandma k podtočki 1.56 26. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – sprememba št. 3. 
 
Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
2. Sprejme se predlagani amandma k 26. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – sprememba št. 3, s katerim se doda nova podtočka 1.88a. 
 
Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
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3. Sprejme se usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj – spremembe št. 3, s sprejetima amandmajema. 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
4. Mestni svet se seznani s problematiko obeh strank (47. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – sprememba št. 3: točka 1.88 a Kranj Stražišče KR ST 
18 in točka 1.99 b Mlaka pri Kranju ML 4/2).  
Uprava Mestne občine Kranj se zaveže k maksimalni pomoči pri reševanju omenjene problematike.  
 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 
 
 
 
 
6. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA JUŽNI DEL OBMOČJA EUP BI 42/1 – 

ZGORNJE BITNJE – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Uvodno poročilo sta podali: Mihaela Šuštar Gruber – namestnica vodja Urada za okolje in prostor in Vera Rutar, 
strokovna sodelavka iz Regijske razvojne družbe Domžale. 
 

Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje (druga obravnava). 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganim odlokom in ker ni bilo pripomb, se Mestnemu svetu MOK predlaga 

sprejem. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 
42/1 – Zgornje Bitnje. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO 

PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE 
SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MO KRANJ – OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 

 
Uvodno poročilo so podali Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko 
Hočevar, strokovni sodelavec, Boštjan Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 
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Statutarno pravna komisija podaja pripombo oziroma predlog, naj se naslov odloka ustrezno spremeni tako, da 
se v naslovu Odloka beseda »dopolnitvi« nadomesti z besedo »spremembah«.  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z 
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Potrdi se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 

MO Kranj. 

 
Stanovanjska komisija:  

Komisija se je seznanila z gradivom in ga v okviru svojih pristojnosti podpira. 

 
Po krajši razpravi svetnika Boštjana Trilarja, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO 
Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  

 
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 
 
 
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 
lasti MO Kranj. 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
8. ODLOK O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA VZPOSTAVITEV KONCEPTA ELEKTRIČNE MOBILNOSTI V 

MO KRANJ - PREDLOG 
 
Uvodno poročilo so podali Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko 
Hočevar, strokovni sodelavec, Boštjan Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 
- v 18. členu v prvem odstavku beseda »vzorec« nadomesti z »osnutek«, kar je v skladu tudi s 67. členom 

ZJN-3 
- v 18. členu tretji odstavek briše (ker je nepotreben) 
- v 21. členu v drugem odstavku se briše 5. alineja, ker odvzem koncesije iz razloga javnega interesa ureja 

že 29. člen 
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- 25. člen črta, ker meni da za to ni pravne podlage in da gre za ureditev obligacijskih razmerij pogodbenih 
strank, za katere se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika 

- črta tretji odstavek 29. člena, ker je že isto določeno v 8. alineji drugega odstavka 29. člena 
 

Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o javno 
zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj – predlog in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom  Odloka o javno zasebnem 
partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija predlaga sprejem. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Električna mobilnost v Mestni občini 
Kranj – predlog. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 
 
 
 
9. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 
 
Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Slavko 
Savič, strokovni sodelavec. 
 
Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagani akt. 
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija ni imela pripomb in potrjuje sprejem Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o pravilih cestnega prometa 
v Mestni občini Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se predlog Odloka o pravilih cestnega prometa Mestni občini Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
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10. ODLOK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA MLADINSKIH 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 
 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v 
Mestni občini Kranj - predlog.« 

 
Sprejeto soglasno (29 PRISOTNIH: 29 ZA). 
 

 

11. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN UPOKOJENSKIH DRUŠTEV V 
MESTNI OBČINI KRANJ - PREDLOG 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini 
Kranj – predlog. 

 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 
 

 
12. ODLOK O POIMENOVANJU PARKA V MESTNI OBČINI KRANJ PO DR. JANEZU BLEIWEISU – OSNUTEK 

(PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK) 
 
Uvodno poročilo je podala Mihaela Šuštar Gruber, namestnica vodje Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 

Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in Mestnemu svetu predlaga sprejem. 

Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o poimenovanju parka na 
območju Mestne občine Kranj po dr. Janezu Bleiweisu (osnutek – predlog za skrajšani postopek).  
 
V razpravi so sodelovali: Irena Dolenc, Nada Mihajlović, Bojan Homan in Matjaž Rakovec.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Odlok o poimenovanju parka na območju Mestne občine Kranj po dr. Janezu Bleiweisu se sprejme po 

skrajšanem postopku.  
 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
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2. Sprejme se predlog Odloka o poimenovanju parka na območju Mestne občine Kranj pod dr. Janezu 
Bleiweisu.  
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 
 
 
 

 
13. PREDSTAVITEV VIZIJE DIREKTORJA KOMUNALE KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O. 
 
Uvodno poročilo in predstavitev vizije Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. je podal direktor Matjaž Berčon.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki: Evstahij Drmota, Irena Dolenc, Bojan Homan, Tomaž Ogris, Jožef Rozman, 
Boštjan Trilar in Matjaž Berčon. 
 
Pri tej točki dnevnega reda ni bilo sprejetega nobenega sklepa. 
 
 
 
 
14. LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2020 V MO KRANJ 
 
Uvodno poročilo sta podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti in Marko Trebec, 
strokovni sodelavec. 
 
Stališča komisij:  
 

Statutarno pravna komisija: 

Statutarno pravna komisija predlaga, da se v obrazložitvi gradiva in v preambuli letnega programa za šport kot 
pravni temelj navede tudi Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOK. 
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja : 
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Letnega programa 
športa za leto 2020 v MO Kranj in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za kulturo in šport:  
Komisija se je seznanila z Letnim programom športa MO Kranj za leto 2020 in predlaga, da: 
1. se pod točko »6.5.1.1. Velike mednarodne športne prireditve« doda četrta prireditev Tradicionalni mednarodni 
karate turnir – Kranj Open, 5.000,00 €, 
2. podpira naslednje predloge Športne zveze Kranj ter Tekaško smučarskega kluba Triglav Kranj: 
- pod točko »1 Uvod« se v tretjem odstavku za besedno zvezo »smučarski teki« doda »biatlon«, 
- pod točko »5. Sredstva izvedbo« se v preglednici št. 1 pri Festivalu športa dopiše Športna zveza Kranj, 
- pri točki »6.1.2.2. Šolska športna tekmovanja« se kot prizorišče ogleda športne prireditve doda Pokljuka, 
- pri točki »6.1.2.4. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine« se okvirna višina 
sredstev iz 10.000 € popravi na 36.000 €, 
- pri točki »6.5.1. Športne prireditve« se doda tradicionalna športna prireditev »12. Mamutov tek« 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali: Boštjan Trilar, Ana Pavlovski, dr. Andreja Valič Zver in Janez Černe, je dal 
predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2020.« 

 
Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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15. KANDIDATURA MESTNE OBČINE KRANJ ZA EVROPSKO PRESTOLNICO KULTURE 2025 
 
Uvodno poročilo je podal podžupan Janez Černe.  
 
Stališča komisij:  
 
Komisija za kulturo in šport:  
1. Komisija se je seznanila z kandidaturo MO Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025. 
2. Komisija predlaga večje povezovanje med različnimi deležniki na področju kulture in športa ter spodbuja k 
dodatnim ukrepom za sofinanciranje preko EU razpisov. 
3. Komisija predlaga organizacijo dogodka, kjer se predstavijo aktualni EU razpisi za financiranje programov in 
projektov na področju kulture in športa. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:  
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z dosedanjimi in predvidenimi aktivnostmi glede 
Kandidature  Mestne občine Kranj za Evropsko prestolnico kulture 2025. 
 
V razpravi so sodelovali: Boštjan Trilar, Janez Černe, Lea Bidovec, Milan Glamočanin, Irena Dolenc, Tomaž Ogris 
in Bojan Homan.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec, v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s potekom kandidature Mestne občine Kranj za naziv Evropska 
prestolnica kulture v letu 2025. 

 
Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 
 
 
 
 
16. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 
 
1. Dr. Andreja Valič Zver:  
- Šumijeva hiša je stala na naslovu Cesta na Klanec 7. To hišo je družina prodala in stavba se je podrla. Zgradil 

se je objekt, ki je po dovoljenju 2 metra previsok in 8 metrov predolg. Vprašala je, kako je to mogoče, da se 
sredi kmečkega naselja zgradi tako visoka stavba.  

- Izpostavila je, da ima Anže Štremfelj v Kranju plezano šolo. Na Primskovem ima poskusno plezalni center. 
Pred dvema letoma je bila z njihove strani podana vlogo za spremembo namembnosti. Prosila je, da se 
preveri kje je ta zadeva. 

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je v primeru plezalne šole pristojna Upravna enota Kranj. Tudi on kot župan 

vlaga napore v rešitev zadeve. 

 

Mihaela Šuštar Grubar, namestnica vodje Urada za okolje in prostor, je povedala, da je občina opozorila Upravno 

enoto Kranj, ki je izdala gradbeno dovoljenje za dvostanovanjsko hišo. Zgrajen je večji objekt, za odstopanja je 

pristojna gradbena inšpekcija. 

 

2. Damjana Piškur:  

- Pohvalila je zelo lepo zasajen drevored ob Koroški cesti. Stanovalci Ulice 1. avgusta, konkretno zelenega 

bloka nasproti Petrola opozarjajo, da so bila tam tudi podrta drevesa, ampak nove zasaditve dreves ni. Po 

informacijah teh dreves na tem delu ne bo. Hrup je zelo visok, saj Petrol deluje 24 ur na dan. Moteče je tudi 

veliko število klopi, saj je predvsem spalno naselje. Prosili so, da se tam v tej smeri kaj uredi in zasadi drevesa. 
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Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je tam postavljena 

prometna signalizacija in oglaševalska tabla, za katero bodo preverili ali je v novih strokovnih podlagah 

predvideno kot oglaševalsko mesto. Če ni, bodo zahtevali odstranitev. Z novo sadilno sezono bodo lahko dodatno 

zasadili drevesa. 

 

3. Albin Traven: 

- Predstavnica sveta staršev pri Kranjskih vrtcih se je obrnila na mestni odbor Nove Slovenije in izpostavila 

kakovost bivanja prebivalcev na severu kranjske občine, Golnika, Gorič in Trstenika. Izpostavil je Vrtec Ježek 

na Trsteniku, ki si ga je šel sam ogledati in prisluhnil vodji vrtca. Vrtec ima 3 oddelke, v katerih je skupno 52 

otrok, kar je za vrtec, ki je umeščen v prvo nadstropje nad krajevni gasilni dom, zelo veliko. Vrtec ima dostop 

po strmih stopnicah direktno s parkirišča. Gasilni dom in s tem tudi vrtec s treh strani obkroža prometna 

vaška cesta in z ene strani parkirišče. Zunanje otroško igrišče je od vrtca oddaljeno 30 metrov in umeščeno 

za kulturnim domom. Na igrišču ni sanitarij, kar predstavlja veliko logistično težavo za vzgojiteljice. Vsakič, 

ko morajo otroci na stranišče, mora vzgojiteljica spremljati otroka preko ceste in parkirišča po stopnicah v 

prvo nadstropje vrtca. To se lahko ponovi 15x v eni uri. To predstavlja tudi veliko varnostno tveganje, saj 

vozniki uporabljajo za dostop proti šoli in krajevnemu domu ozko cesto, ki je med domom krajanov in 

gasilnim domom. Prostori vrtca so majhni, nizki prostori, zelo utesnjene sanitarije, garderob za zaposlene ni, 

prostor za zaposlene je obenem knjižnica, kabinet za otroke s posebnimi potrebami, neustrezno ogrevanje 

za katero se uporablja stenska klimatska naprava in prenosne grelne naprave. Vrtec je umeščen na 

neprimerno mesto in na tej lokaciji na tako utesnjenem  prostoru dolgoročno ne sme in ne more obstati. Za 

vrtec je potrebno poiskati ustreznejšo lokacijo in po vzoru bodočega vrtca v Bitnjah poiskati tudi takega na 

Trsteniku. S težavo in sploh ne, se projekti in povezane gradnje prebijajo na obrobje, recimo do Golnika, 

Gorič in Trstenika na severu, do Podblice na zahodu in do Podreče na jugu. Vse te obrobne kraje, ki 

geografsko niso tako daleč iz Kranja, se ne obravnava enako kot mesto Kranj in se jih vse prevečkrat pušča v 

lastni iznajdljivosti. Županu in občinski upravi je predlagal ogled Vrtca Ježek s strokovno ekipo, ki na mestu 

samem poišče ustreznejšo in varnejšo prometno ureditev med vrtcem in domom krajanov ter takojšnjo 

ureditev ogrevanja. Predlagal je ustreznejšo lokacijo za izgradnjo novega vrtca na Trsteniku.  

- Pogodba za najem prostorov svetniške skupine Nova Slovenija je na Tavčarjevi 41 potekla že pred več kot 

letom dni. Skrbnik je aneks pravočasno poslal službi, ki to ureja in ga do danes še ni prejel podpisanega nazaj. 

Stanje sredstev svetniške skupine Nove Slovenije se ne ujema s stanjem, ki ima zavedenega skrbnik svetniške 

skupine. Prosil je, da se to uredi in stanje izboljša.  

 

4. Lea Zupan: 

- V decembru 2018 se je krajanka Golnika obrnila na predsednika KS Golnik in sicer imajo problem, da imajo 

zelo nevaren odsek brez pločnika preko katerega bi lahko šli otroci do šole in vrtca. V juniju je bila poslana 

pobuda za pločnik na regionalni cesti R243867, odsek 1134 (Tržič-Kokrica) s podpisi lastnikov 13ih 

stanovanjskih hiš. Dobila je odgovor, da so se prenehala dela. Po preverjanju informacij, so ugotovili, da je 

prišlo do nesporazuma. Gre za pločnik na eni strani ceste od bolnice do Seničnega v dolžini 200 metrov. 

Vprašala je, kako bi to lahko uvrstili v proračun za prihodnje leto.  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, se je opravičila za nesporazum. Za ta konkretni odsek je bila pobuda dana 

že v preteklosti. Preverili so tudi koliko objektov naj bi ta pločnik povezoval. Predvsem je to, da ne zadostuje 

izgrajen pločnik, ampak tudi avtobusna postaja, da se lahko otroke odloži na varno lokacijo. To je bilo težko 

umestiti  v prostor zaradi neugodnega terena. Posredovala bo oceno investicije.   

 

5. Boštjan Trilar:  

- Svetniška skupina Več za Kranj tudi že čaka več kot leto dni, da bodo urejene pogodbe za najem prostorov. 

En mesec čakajo na prerazporeditve, da bo lahko svetniška skupina izrabila sredstva, ki so namenjena za 

delovanje svetniške skupine. Zadnji dan, da se to zgodi je 1. december. Apeliral je na župana, da se te zadeve 

uredijo.   

- V njegovem mandatu je bil zelo resno zastavljen projekt zavetišča za živali v kombinaciji z medgeneracijskim 

centrom in veterinarskim centrom na Kokrici. Mestna občina Kranj ima že v lasti zemljišče. Izdelani so bili že 
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projekti, zato ker je to integrirano kot medgeneracijski center. Obstaja tudi možnost pridobitve evropskih 

sredstev. Predlagal je, da občina izpelje ta projekt 

 

Janez Černe, podžupan je povedal, da je Zavetišče Perun dalo odpoved. Svojo dejavnost bo opravljalo le nekje do 

februarja. Občina je v neugodnem položaju, zato se iščejo alternative. Ena alternativa je v Ljubljani. Projekt 

zavetišča za živali v Mestni občini Kranj je vreden 1,6 mio eur, po preliminarnih iskanjih ni investitorja. Občina 

Kranj sodeluje v razgovorih z ostalimi občinami, da bi skupaj izgradili zavetišče na tej lokaciji. BSC ima nalogo, da 

zbere podatke koliko za usluge zavetišča plačujejo ostale slovenske občine. Ta tema bo ena izmed točk na 

sestanku Sveta Gorenjske regije. V primeru interesa gorenjskih občin se bo zgradilo skupno gorenjsko zavetišče.  

 

6. Irena Dolenc:  

- Vprašala je, kako daleč je gradbeno dovoljenje za Vrtec Bitnje.  

- Izpostavila je problem glodavcev z dolgimi repki. Iz zdravstvenega vidika ni sprejemljivo, da se ignorira 

problem podgan v Kranju. Opozorila je, da to ni le problem mesta, kjer se deratizacija izvaja spomladi in 

jeseni. Po potrebi bi se morala še večkrat, saj podgane prenašajo številne nalezljive bolezni. To je tudi 

problem ruralnih krajevnih skupnosti. Na primeru krajevne skupnosti Bitnje lahko povem, da so že nekoliko 

obupali nad stalnim neuspešnim moledovanjem po deratizaciji ob potoku Žabnica. Zanimalo jo je, kolikšna 

sredstva se vsako leto namenjajo za deratizacijo, koliko je načrtovanih sredstev in koliko je dejansko 

porabljenih in ali res ni možno v vseh teh vodotokih zagotoviti vsaj enkrat letno deratizacijo.   

- Problem zdravnikov družinske medicine je še vedno aktualen. V četrtek 21.11. so bili preko medijev 

obveščeni, da so v Zdravstvenem domu Kranj ponovno vsi družinski zdravniki dosegli v splošnem dogovoru 

določeno obremenitev v ambulanti družinske medicine 1.895 glavarinskih količnikov, kar pomeni, da 

zdravniki lahko odklonijo sprejemanje novih opredeljenih pacientov. Za nemoteno delo bi v Kranju 

potrebovali še 10 zdravnikov družinske medicine, trenutno jih imamo 35. Mediji so tudi poročali, da je to 

splošen problem v Sloveniji, da zdravniki družinske medicine zaradi preobremenjenosti vračajo koncesije. Z 

aneksoma smo dosegli le začasno odložitev reševanja problema, kajti problem se ni rešil. Mladi se sploh ne 

odločajo za poklic zdravnika družinske medicine, kar bo pomenilo v prihodnosti še manj zdravnikov. Mesto 

Kranj je veliko in potrebuje veliko število zdravnikov. Prav se ji zdi, da na problem opozori in da ga pričnejo 

reševati na vseh nivojih z vsemi deležniki takoj. Občina je lahko aktiven akter reševanja problema.  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, kar se tiče vrtca Bitnja so izdelali protipoplavno študijo in omilitvene 

ukrepe proti poplavam so dosegli, da je izdelan projekt za gradbeno dovoljenje možno oddati na Upravno enoto 

Kranj. Z Zavodom za kulturno dediščino so dosegli dogovor o potrebnih arheoloških delih. Pridobili so arheologa, 

ki bo ta dela opravil in naročili. Predvidoma bi gradbeno dovoljenje pridobili v pomladnih mesecih, vzporedno 

pripravili javno naročilo za izbor izvajalca. S selitvijo otrok bi počakali do poletja.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je vprašanje zdravnikov družinske medicine bolj primerno za Državni zbor 

in Vlado RS. Glede podgan študije kažejo, da jih ni več kot prej.   

 

Podžupan Janez Černe je povedal, da se letno v kanalizacijskem omrežju opravljajo deratizacije. Ena težava, s 

katero se izvajalci soočajo je, da se podgane po štirih generacijah navadijo na določene strupe in je treba 

menjavati deratizacijska sredstva. Druga težava je, da se ob prenovah kanalizacijah podgane umaknejo na 

mirnejša območja in to naj bi bil eden glavnih vzrokov, da jih je tudi v okolici več. V javnosti se je ustvaril velik 

problem, ki pa niti ni glede na vse preglede, ki jih je služba opravila. Podgane se pojavljajo tudi v omrežju, kjer 

morajo prebivalci sami poskrbeti za svoje bloke. Na podlagi medijskih pritiskov se je začelo pospešeno delati na 

tem, da se ta problem reši. 

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da so v arhivih našli 

odgovor glede čiščenja potoka Žabnica in deratizacije. Odgovor je bil, da je struga državna, ker ni voda prvega 

reda, morajo brežine čistiti lastniki parcel ob strugi.  
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7. Tomaž Ogris:  

- Vodovarstveno območje Sorško polje. Poleti leta 2019 je Ministrstvo za okolje je izvedlo javno obravnavo 

osnutka Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja loka in Gorenja vas-Poljane, s čimer so želeli 

zbrati pripombe na predlagano uredbo. Uredba zajema skupno 83 zajetij in črpališč. Eno od črpališč se nahaja 

na robu Sorškega polja na Godešiču. To črpališče predvideva, da je v kranjski občini 80 % zaščitenega 

območja, v škofjeloški pa 20% območja. Vrtina je že sedaj obremenjena z nekaterimi potencialnimi 

onesnaževalci, to so kmetijstvo, industrijski coni Labore in Laze, večja količina industrijsko zakopanih 

odpadkov, območje je izpostavljeno težkemu transportu preko cest in železnice. Postavlja se vprašanje 

smiselnosti varovanja tako velikega območja s takim številom prebivalca in toliko potencialnih 

onesnaževalcev. Območje dejansko zajema celotno Sorško polje do Pševa in cel desni breg Save. Posledice 

bodo uvedba novih davščin na nepremičnine na področju tega vodovarstvenega območja, čas pridobitve 

ustreznih dovoljenj se bo podaljšal zaradi pridobitve vodnega soglasja in presoja vplivov na okolje in 

potencialni upad pridelka na kmetijskih zemljiščih zaradi omejitev gnojenja. Glavnina omejitev se nalaga le 

prebivalstvu, s tem zmanjšuje tržno vrednost zasebne lastnine in dražje pogoje razvoja območja. Šest 

krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj in dve iz Škofje Loke so poslale pripombe na uredbo, ki jih na 

ministrstvu niso sprejeli. Uredba je v medresorskem usklajevanju in jo želijo sprejeti do konca leta. Mestni 

občini Kranj je dal pobudo, da naj se še naprej trudi in poskuša najti maksimalno rešitev problematike v 

dobro prebivalcev Mestne občine Kranj, ki jih ne bo postavljala v slabši položaj.  

 

8. Bojan Homan:  

- Zaradi več problemov in omejevanj (čiščenje potoka Žabnica, posegi v prostor, gradbeno dovoljenje Vrtec 

Bitnje, nesoglasja k novogradnjam zaradi poplavnih območij v Bitnjah, rušenje podpornega zidu ob reki Savi, 

dodatni ukrepi kmetijstvu na Sorškem polju) je predlagal, da občina na decembrsko sejo mestnega sveta 

povabi predstavnike Vlade RS. Omejitve, ki jih bo občina dobila iz teh naslovov, bodo prizadele nadaljnje 

generacije.  

 

Podžupan Janez Černe je povedal, da je občina prejela vabilo na sestanek dne 11.12.2019 na visoki ravni med 

župani Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka in direktorji direktoratov, pristojnih za okoljske zadeve. Na 

vseh sestankih izražajo svoje pomisleke in so dejansko proti tej omejitvi z mislijo, da je treba tudi vodo varovati.  

 

9. Manja Zorko:  

- Mlade mamice predlagajo ureditev prostora v stavbi Mestne občine Kranj za previjalnico in igralnico. Za zgled 

je predstavila Občino Velenje.  

- Izpostavila je, da tudi v Stolpu Pungart ni previjalnice, kjer potekajo aktivnosti za otroke. 

 

 

Ob 20.50 uri je bila seja zaključena. 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

 


