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Številka:    900-28/2019-7-(52/04) 

Datum:      6. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

10. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 6. 11. 2019 ob 16.15 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, Andreja Kert, Saša Kristan, Nataša Majcen, 

Nada Mihajlović, Robert Nograšek, Tomaž Ogris mag., Ana Pavlovski mag., dr. Neven Polajnar, Jožef Rozman, 

Nada Sredojević, Ana Štromajer, Albin Traven, Boris Vehovec, Manja Zorko in Lea Zupan. 

 

Odsotni: Robert Kranjec, Damjana Piškur, Zoran Stevanović mag., Boštjan Trilar, dr. Andreja Valič Zver 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, Marko Trebec - strokovni 
sodelavec 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, Sašo Govekar - 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,  Rok Jereb, Jereb in 
Budja arhitekti, Boštjan Ferk – Inštitut za javno zasebno partnerstvo, Dejan Podhraški – ROC, ekonomske 
analize. 
 
Uvodoma je predsedujoči župan Matjaž Rakovec ugotovil, da je na seji navzočih 21 svetnic in svetnikov ter, da je 

s tem mestni svet sklepčen.  

 

mailto:mok@kranj.si
http://www.kranj.si/
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Na mizo je bilo posredovano: seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami in zapisnik Statutarno pravne 
komisije. Vse gradivo je obravnaval tudi Sosvet za krajevne skupnosti na svoji seji v ponedeljek. Pripombe bodo 
podane v okviru posameznih točk. Na predlog Statutarno pravne komisije je podana sprememba besedila 1. in 9. 
amandmaja na Odlok o ustanovitvi Komunale Kranj. Svetniška skupina Zoran za Kranj je vložila amandma na 
Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj. 
 
Župan Matjaž Rakovec je umaknil 2. točko Premoženjske zadeve iz dnevnega reda, ker ni bilo posredovane 
nobene zadeve za obravnavo, ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.  
 
Predlagal je uvrstitev gradiva k 1. točki dnevnega reda Kadrovske zadeve, A. Mnenje o kandidatih/tkah za 
ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj in B. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec na glasovanje naslednji  
 
SKLEPE:  

 

Na dnevni red se pod 1. točko uvrstita kadrovski zadevi  A. Mnenje o kandidatih/tkah za ravnatelja/ico Osnovne 

šole Orehek Kranj in B. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 
Župan Matjaž Rakovec je predlagal novo 12 točko Predlog obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju. Zahteva za sprejem je bila v skladu s Poslovnikom 
posredovana Statutarno pravni komisiji, ki predlaga sprejem obvezne razlage. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec na glasovanje naslednji  
 
SKLEPE:  

 

Na dnevni red se uvrsti nova 12. točka: Sprejem obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 
 

Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

 
1. Kadrovske zadeve  
2. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 

6 – kanjon Kokra - prva obravnava 
3. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj – osnutek  
4. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. – predlog 
5. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj- osnutek 
6. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj 

-  predlog 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK - osnutek 

(predlog za skrajšan postopek)  
8. Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj - osnutek 
9. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj - 

osnutek 
10. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej – predlog 
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12. Sprejem obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni 
terminal v Kranju 

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

 
1. KADROVSKE ZADEVE  

 
A. Mnenje o kandidatih/tkah za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj: 
Dragu Zalarju, Mateji Zukanovič, Gašperju Strniša, Matiju Horvatu in Luciji Rakovec se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj. 
 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 
 
B. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj 
 
Uvodno poročilo je podal Janez Černe, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
M N E N J E   h kandidaturam za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj: 
Staši Sitar in Diani Šumenjak se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vzgojnega zavoda Kranj. 
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 
 
 
2. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, KR K 

4/2, KR K 5 IN KR K 6 – KANJON KOKRA - PRVA OBRAVNAVA 
 

Uvodno poročilo sta podala Mihaela Šuštar Gruber, namestnica vodje Urada za okolje in prostor in Rok Jereb, 
Jereb in Budja arhitekti. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6 – kanjon Kokra (prva obravnava).  
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Potrdi se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in 
KR K 6 – kanjon Kokra - prva obravnava in predlaga se sprejem na Mestnem Svetu MOK. 
 
V razpravi so sodelovali: mag. Barbara Gunčar, Albin Traven, Janez Černe, Nada Mihajlović, Lea Bidovec in 
župan Matjaž Rakovec, ki je podal mnenje Sosveta za krajevne skupnosti, ki je izrazil bojazen po nezaželenem 
zbiranju ljudi v Kokrškem logu.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 
4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K6 – KANJON KOKRE  v prvi obravnavi. 
 
Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 2 NISTA GLASOVALA). 

 
 
 
3. ODLOK O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA VZPOSTAVITEV KONCEPTA ELEKTRIČNE MOBILNOSTI V 

MO KRANJ – OSNUTEK  
 

Uvodno poročilo so podali Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko 
Hočevar, strokovni sodelavec iz urada, Boštjan Ferk – Inštitut za javno zasebno partnerstvo in Dejan Podhraški 
– ROC, ekonomske analize. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija podaja naslednje pripombe na predlagano besedilo: 

- V prvem odstavku 1. člena naj se »vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa« nadomesti z »določa, 
da obstaja javni interes«; 

- V drugi alineji 2. člena naj se »v okviru« nadomesti z »na podlagi«; 
- Črta naj se besedilo prvega odstavka 3. člena v delu, kjer gre za navedbo veljavnih predpisov, hkrati naj 

se dodatno obrazloži, zakaj je najbolj smotrno, da se ugotovljeni javni interes zagotavlja v obliki javno 
zasebnega partnerstva s podelitvijo koncesije; 

- V drugi alineji prvega odstavka 4. člena naj  se za »spremljanje in nadzor nad izvajanjem projekta« zapiše 
pika, veznik »ter« se črta, pred »zlasti še:« pa se vstavi »S koncesijsko pogodbo se uredi«; 

- V drugem odstavku 4. člena se za »opredeljeni s pogodbo« zapiše pika, preostanek besedila te povedi 
se črta; 

- V tretjem odstavku 4. člena se »kompatibilnost« nadomesti z »združljivost«; 
- V prvem odstavku 5. člena se črta »celotne«; 
- V drugem in tretjem odstavku 6. člena se izraz »izvedeni investicijski ukrep« nadomesti z ustreznejšim 

izrazom; 
- V tretjem odstavku 7. člena se črta besedilo »primerna in razpoložljiva« in besedilo v oklepaju, v četrtem 

odstavku istega člena beseda »razpoložljive« in besedilo v oklepaju, v petem odstavku 7. člena pa se »Za 
potrebe« nadomesti z »Zaradi«; 

- V prvem odstavku 8. člen se «izvedbe« črta in nadomesti z »za izvedbo«. 
 

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 – osnutek in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom  Odloka o javno zasebnem 
partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj. 
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Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 

Potrdi se Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj. 

Po krajši razpravi Tanje Graonje Krstev, Andreje Kert in Albina Travna, 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« 
– osnutek. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 

 
 
 
4. ODLOK O USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D. O. O. – 

PREDLOG 
 

Uvodno poročilo je podal Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.   
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se amandma k 39. členu predloga odloka spremeni na način, da se z njim 
določi razveljavitev tretje, šeste in sedme alineje prvega odstavka 4. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa 
Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list RS, št. 55/11).  
 
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:  
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o ustanovitvi 
in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. – predlog.  
Predlagajo, da se iz predlaganega odloka črta celotno  XI. poglavje, in sicer Pravila regulacije cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb z namenom, da uprava še enkrat preuči nujnost uvrstitve tega poglavja v odlok; z 
ostalimi določbami predlaganega odloka pa se strinjajo. 
 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o ustanovitvi in  
organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. . 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila s predlagano točko Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
d.o.o. 
 
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, Andreja Kert, Janez Černe in Evstahij Drmota.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec na glasovanje naslednje 
 
SKLEPE:  
 
1. O predlaganih amandmajih 1 do 9 k Odloku o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno 

podjetje d.o.o. se glasuje skupaj.  
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
2. Sprejme se predlagani amandma k 7. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 

javno podjetje, d.o.o. 
3. Sprejme se predlagani amandma k 8. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 

javno podjetje, d.o.o. 
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4. Sprejme se predlagani amandma k 18. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

5. Sprejme se predlagani amandma k 19. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

6. Sprejme se predlagani amandma k 23. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

7. Sprejme se predlagani amandma k 24. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

8. Sprejme se predlagani amandma k 25. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

9. Sprejme se predlagani amandma k 27. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

10. Sprejme se predlagani amandma k 39. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. 

 
Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
11. Sprejme se Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., s sprejetimi 

amandmaji. 
 

Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 
 
 
 

5. ODLOK O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ- OSNUTEK 
 

Uvodno poročilo sta podala Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Slavko 
Savić, strokovni sodelavec Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- V 5. členu črta »MOK«; 
- V 46. členu se pred »cestnem telesu« črta odvečni predlog »iz«; 
- V 59. členu ustrezno popravi pričetek uporabe odloka.   

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila z osnutkom Odloka o pravilih cestnega prometa 
v Mestni občini Kranj. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. 

 
V razpravi so sodelovali: Albin Traven, Aleš Bizjan, Jožef Rozman, Slavko Savić, Lea Bidovec, Slavko Savić. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči župan Matjaž Rakovec na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
 
Sprejme se Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
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6. ODLOK O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI 
OBČINI KRANJ -  PREDLOG 
 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
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 izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj -  predlog in se z njim strinjajo. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila s predlogom Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Kranj s tem, da naj se sprejeta pripomba vnese v 10. točko 7. člena Odloka (obseg 
strokovnih delavcev se nadomesti s številom strokovnih delavcev). 
 
V razpravi so sodelovali: Ana Pavlovski, Janez Černe in dr. Neven Polajnar, ki je predstavil amandma k 7. členu 
predlaganega odloka. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  

 
1. Sprejme se predlagani amandma k 7. členu Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 

programa športa v Mestni občini Kranj. 
 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 

2. Sprejme se predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občini Kranj s sprejetim amandmajem. 

 
Sprejeto soglasno (26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 
 
 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNO VARSTVENIH 
DEJAVNOSTI V MOK - OSNUTEK (PREDLOG ZA SKRAJŠAN POSTOPEK)  
 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 
v MOK (predlog za skrajšan postopek). 
 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  

 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 

Kranj se sprejme po skrajšanem postopku. 
Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Kranj. 
 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 
 
 

8. ODLOK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA MLADINSKIH 
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija predlaga, da se: 

- V tretji alineji 5. člena črta beseda »formalno«, v peti alineji pa »pravne«; 
- V 7. členu črta vejica za besedo »predpisi« in besedilo »s tem odlokom«; 
- V četrti povedi drugega odstavka 8. člena se za »v sorodstvenem razmerju« zapiše besedilo »v ravni ali 

v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu, v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali 
partnerski zvezi, četudi je zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ali partnerska zveza že prenehala«. 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih 
dejavnosti v Mestni občini Kranj. 

 
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 – osnutek. 
 
Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 0 NI GLASOVAL). 
 
 
 
9. ODLOK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN UPOKOJENSKIH DRUŠTEV V 

MESTNI OBČINI KRANJ - OSNUTEK 
 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija na predlagano besedilo podaja sledeče pripombe: 

- V 2. členu se črtata četrti alineji oddelka a) in b); 
- V 4. členu se v četrti alineji črta »pravne«; 

 
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 
Komisija soglaša z osnutkom Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev 
v Mestni občini Kranj. 

 
Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Matjaž Rakovec v potrditev naslednji 
 
SKLEP:  
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Sprejme se Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini 
Kranj – osnutek. 
 
Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 
 
 
10. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE AKTA O USTANOVITVI FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA 

 
Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. V imenu predlagatelja je 
dodala, da bodo upoštevane vse pripombe Statutarno pravne komisije. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija na predlagano besedilo podaja sledeče pripombe: 

- Predlagani nov tretji odstavek 1. člena akta naj se spremeni tako, da se glasi: »Po smrti Vincenca 
Drakslerja ustanoviteljske pravice od 30. 8. 2018 izvršuje zgolj Mestna občina Kranj kot edini 
ustanovitelj«; 

- Na vseh mestih v aktu naj se beseda »soustanovitelj« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo 
»ustanovitelj«; 

- V četrti alineji 14. člena naj beseda »ustanova« ostane zapisana z veliko začetnico; 
- V 16. členu naj se na koncu povedi zapiše pika; 
- V peti alineji 17. člena naj se veznik »ter« pred besedo »reintegracije« nadomesti z veznikom »in«; 
- V osmi alineji 17. člena naj se besedilo »prav tako je namen ustanove« črta; 
- Besedilo 19. člena naj se ustrezno strukturira z alinejami in uporabo pravilnega sklona; 
- V 21. členu naj se v povedi »Člani uprave je po poteku dobe lahko ponovno imenovan«, enotno uporabi 

ali edninska oblika samostalnika člani uprave ali pravilni glagol glede na množinsko obliko samostalnika 
član uprave; 

- V drugem odstavku 22. člena naj se »od dne oklica zbiranja kandidatur« nadomesti z »od dneva objave 
razpisa za člane uprave«; 

- V četrtem odstavku 24. člena naj se v povedi uporabi pravilno glagolsko obliko glede na edninsko obliko 
samostalnika član uprave; 

- Drugi odstavek 28. člena naj se zapiše v naslednjem besedilu: »Nadzorni odbor ima tri člane, in sicer 
predstavnika Mestne občine Kranj, ki je njen vsakokratni župan, predstavnika fundacije »R&V Draksler 
Stiftung« iz Švice, ter tretjega člana, ki ga soglasno imenujeta predstavnika Mestne občine Kranj in 
fundacije«; 

- V 28. členu se kot tretji odstavek zapiše: »Predsednik nadzornega odbora je vsakokratni župan Mestne 
občine Kranj«; 

- V predlaganem tretjem odstavku se ohrani le poved (ki glede na zgoraj dodani tretji odstavek postane 
četrti odstavek): Nadzorni odbor sprejema odločitve soglasno. Če soglasje ni mogoče, se odloča z 
glasovanjem.«; 

- Prvotno predlagani četrti odstavek 28. člen je nesmiseln, zato se črta; 
- Kot peti odstavek 28. člena se zapiše poved: »Mandatna doba tretjega člana uprave je pet let in je lahko 

ponovno imenovan«; 
- V tretjem odstavku 30. člena se za »prostovoljnega dela« doda veznik »in«, beseda »financiranje« se 

uporabi v pravilnem sklonu (rodilnik); 
- V 35. členu se ime neveljavnega zakona nadomesti z napotitvijo na zakon, ki ureja finančno poslovanje, 

postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; 
- V 36. členu se odpravi tipkarska napaka v pridevniku »stečajne«; 
- Glede 38. člena, ki ureja udeležbo delavcev, prostovoljcev in uporabnikov pri upravljanju, SPK predlaga, 

da se črta, tako zaradi njegove nedorečenosti kot po drugi strani stroge zaveze omogočanja vpliva na 
upravljanje fundacije; 

- V 40. členu naj se glede napotitve na zakonodajo ne uporablja neposredno imen zakonov, temveč se 
uporabi le napotitev na področni zakon (npr. zakon, ki ureja ustanove namesto Zakon o ustanovah) 

- Besedilo 41. člena naj se zapiše »Ta akt je sprejet, ko ga sprejme mestni svet Mestne občine Kranj in je 
potrjen v obliki notarskega zapisa, v veljavo pa stopi z dnem, ko da k njemu soglasje organ, pristojen za 
ustanove. 



10 
 

 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo: 
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo se je seznanila s Spremembami in dopolnitvami Akta o 
ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja. 
 
V razpravi so sodelovali, Bojan Homan, Matjaž Rakovec, Nada Bogataj Kržan in Evstahij Drmota. Bojan Homan je 
v spomin velikemu dobrotniku predlagal, da se po njem poimenuje materinski dom v Kranju. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  

 
1. Sprejme se Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike 

– ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, socialno podjetje.  
2. Pooblasti se župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, da v imenu ustanovitelja Mestne občine Kranj 

podpiše notarski zapis Akta o spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, 
so.p.. 
 

Sprejeto soglasno (27 PRISOTNIH: 27 ZA). 

 
 
 
11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI 

MUZEJ – PREDLOG 
 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti.  
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija nima pripomb na besedilo predlaganega akta. 
 
Komisija za kulturo in šport: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski 
muzej – predlog (v nadaljevanj Odlok) in podaja naslednje pripombe na katere želijo dodatna pojasnila: 
- Podana obrazložitev na 12. člen Odloka, ki opredeljuje, da direktor na predlog župana imenuje vodjo Galerije 
Prešernovih nagrajencev (v nadaljevanju: GPN) je nerazumljiva, ker iz obrazložitve ne izhaja kakšni so razlogi za 
in kakšni so razlogi proti, da direktor na predlog župana imenuje vodjo GPN. 
- Ker v predlaganem Odloku direktor na predlog župana imenuje vodjo GPN, komisijo zanima katere so pravne 
podlage za podelitev pristojnosti predlaganja županu. 
- Zakaj se v predlaganem Odloku vodjo GPN imenuje za določeno časovno obdobje, to je obdobje 5 let glede na 
to, da v  prejšnjem Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj imenovanje vodje GPN 
ni bilo časovno omejeno. 
- V predlaganem Odloku niso razvidne delovne naloge vodje GPN, kriteriji za izbor vodje GPN, status vodje GPN 
(redno zaposlen ali ne) ter odnos med direktorjem Gorenjskega muzeja in vodjem GPN, zato komisija želi 
pojasnila kateri predpisi to že urejajo oziroma bodo uredili. 

 
V razpravi so sodelovali: Ana Pavlovski, Tomaž Ogris, Tanja Graonja Krstev, Janez Černe. Predlagateljica Ana 
Pavlovski je predstavila predlagani amandma k 4. členu odloka.  
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Sprejme se predlagani amandma k 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Gorenjski muzej – predlog. 
 

Sprejeto z večino glasov (21 PRISOTNIH: 13 ZA, 7 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
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2. Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski 

muzej s sprejetim amandmajem. 
 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
 

12. SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 47. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU 
 

Uvodno poročilo je podala Mihaela Šuštar Grubar, namestnica vodje Urada za okolje in prostor. 
 
Stališča komisij:  
 
Statutarno pravna komisija predlaga sprejem obvezne razlage 47. člena Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu avtobusni terminal v Kranju. 
 
Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo: 
Komisija se je seznanila z obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu   
Avtobusni terminal v Kranju. 

Po krajši razpravi Tanje Graonje Krstev in Janeza Černeta, je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP: 
 
Sprejme se obvezna razlaga 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v 
Kranju. 
 
Sprejeto z večino glasov (27 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 1 NI GLASOVAL). 
 
 
 
 
13. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA 

 
1. Bojan Homan:  

- Vprašal je, kaj se dogaja s staro gradbeno šolo. 

- Želel je, da se do naslednje seje primerno uredi ventilacija v sejni sobi 16. 

- Predlagal je, da se na mizi postreže normalen sok.  

 

Tanja Hrovat, vodja Projektne pisarne, je povedala, da vse aktivnosti v zvezi s prenovo objektov na Cankarjevi 

ulici 2 peljejo naprej. V osnutku proračuna, ki so ga obravnavali na prejšnji seji, so potrdili tudi zagotovljena 

sredstva v ta namen v letu 2020 približno 1,5 mio eur za gradnjo in v letu 2021 približno 400.000 € za notranjo 

opremo. Projekt prijavljajo na celostne teritorialne naložbe, razpis bo v kratkem, vso investicijsko dokumentacijo, 

vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem imajo pridobljeno, sredstva zagotovljena. Takoj, ko dobijo s 

strani ministrstva odločitev o sofinanciranju, bodo začeli z javnim naročilom. 

 

2. Saša Kristan:  

- V Stražišču se je s 7.10. spremenil delovni čas pošte. Po novem je odprta od 8.00 do 17.00 ure. Tisti, ki delajo 

v Ljubljani, pravočasno ne morejo priti do pošte. Izpostave pošte v Besnici, Žabnici, Mavčiče so se zaprle in 

delajo v Stražišču. Vprašala je, ali lahko občina karkoli vpliva in ukrepa in ali pošta ve, kaj je njihovo 

poslanstvo.  
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- Podoben problem z delovnim časom pošte je tudi v mestnem jedru in edine živilske trgovine, ki jo zaprejo že 

ob 16.00. Prebivalci mestnega jedra se pritožujejo.   

- Vprašala je, ali je kaj novega glede samskega doma v Stražišču.  

- Zanimalo jo je, kaj se dogaja okoli gostinskega lokala Miš maš v Britofu.  

- Vprašala je, ali je možno, da se pri hišni številki Britof 420 naredi prehod za pešce. Cesta na tem mestu je 

zelo prometna, prečka jo veliko otrok, ko gredo iz šole in je zelo nevaren predel.  

- Na zadnji seji je spraševala za podatek o parkiriščih, ki so se gradili na cesti proti Joštu.  

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da bodo odgovori prejšnje seje podani na naslednjo sejo. Glede živilske 

trgovine v starem mestnem jedru je povedal, da imajo težave z zaposlenimi in zato prej zapirajo trgovino.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da so poštne poslovalnice 

pereč problem v vseh občinah in gre za popolnoma napačno politiko Pošte Slovenije, ki opravlja univerzalno javno 

storitev. Pristojnim je predlagal, da naj na ravni državne politike poskušajo vplivati, župan se je zelo angažiral in 

protestiral proti zapiranju poslovalnic.  

Za lokal Miš maš so prejeli odgovor Krajevne skupnosti Britof in ga bodo preučili. Lokal je dobil podaljšanje 

obratovalnega časa za tri mesece. 

Za prehod za pešce bo podan odgovor pisno. 

 

Robert Nograšek, podžupan, je bil danes v imenu Mestne občine Kranj na sestanku Skupnosti občin v Ribnici. 

Tematika je bila pokrajinska zakonodaja, udeležba je bila visoka, predsednik Državnega sveta, predsednik 

Državnega zbora, direktor Računskega sodišča. Izpostavljena je bila tudi poštna problematika na podeželju in da 

je ignoranca Pošte Slovenije nerazumna. 

 

3. Jožef Rozman: 

- Na 6. seji MS MOK je podal vprašanje glede intervencijskih poti in varnosti Šorlijevega naselja. Odgovor je bil 

dan na 7. seji, s katerim ni bil zadovoljen. Dana je bila obljuba, da bo moja pobuda obravnavana v juliju 2019. 

- Na Oldhamski cesti in delu Ceste Staneta Žagarja je režim uravnavanja semaforjev drugačen kot sicer, ker je 

bilo šest let nazaj uvedeno kot poskusno. Zanimalo ga je, kje je ta režim opredeljen, kaj je bil rezultat analize 

poskusne uvedbe režima, če je bila narejena, zakaj ta sistem ni uveden tudi drugje in zakaj je ta režim le v 

nočnem in nedeljskem času, ko je pretočnost zadovoljiva. Tak režim bi želeli v torek in sredo ob 15.30 uri 

zaradi težjega vključevanja.  

 

4. Manja Zorko:  

- Svet OŠ Jakoba Aljaža jo je opozoril na problematiko parkirišča pri osnovni šoli in Športni dvorani Planina. 

Svet staršev in svet šole se ne strinjata z novo ureditvijo in novimi označbami na parkirišču. Pravijo, da naj bi 

bila z občino dogovorjena drugačna ureditev. Trenutna ureditev ni ustrezna za zaposlene, niti usklajena s 

krajevno skupnostjo. Pohvalila je mestno redarstvo, ki je nekajkrat že izdalo kazen prevozniku, ki zaseda 

šolsko avtobusno parkirišče. Žal pa te kazni ne zaležejo. Pred mesecem dni so imeli otroci šolski planinski 

izlet in ko so prišli pred šolo, so se morali izkrcati na cesti. Trenutna ureditev predstavlja tempirano bombo, 

kljub temu da so učitelji previdni in se trudijo da ne bi prišlo do nesreče. Ta konec tedna je bila situacija še 

hujša, zaparkirana je bila celo požarna pot do šole. Šola skupaj z Zavodom za šport se pogovarjajo in na 

različne naslove naslavljajo svoje pobude, na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mestno 

redarstvo, občino. V vseh teh letih se ta situacija ni pravilno rešila. Situacija je taka, da parkirišča, ki je bilo 

prvotno namenjeno za potrebe osnovne šole in uporabnikom športne dvorane, ne morejo uporabljati, ker 

je popolnoma zasedeno z avtomobili prebivalcev Planine in najemniki v samskem domu. Nekateri avtomobili 

so parkirani več tednov. Problem je tudi jutranji prevoz otrok v šolo, in popoldanski prevzem, starši velikokrat 

ne najdejo prostega parkirnega mesta. Podala je apel naj se poiščejo rešitve skupaj s šolo in Zavodom za 

šport.  

- Na eni prejšnjih sej smo zagotovili parkirišča za Vrtec Sonček. Vprašala je kako je v tem primeru Vrtec 

Najdihojca, ali ima zagotovljeno zadostno količin parkirnih mest glede na pravilnik o normativih.  
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Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da je šlo za skupno pobudo 

Osnovne šole Jakoba Aljaža in Zavoda za šport. Njihova pobuda je šla v smeri, da je treba na tem parkirišču nekaj 

spremeniti. Občina je sprejela argumentacijo, da je bilo parkirišče izgrajeno za potrebe šole in športne dvorane. 

Po večmesečnem usklajevanju z vsemi deležniki so 1.9.2019 uvedli nov režim, da so na tretjini parkirnih mest 

uvedli parkiranje do treh ur za obiskovalce šole, vrtca in športne dvorane. Obvestilne table so po novem popravili 

ločeno: »do treh ur« in »za obiskovalce šole, vrtca in športne dvorane.« zaradi lažjega nadzora. 

 

5. Nada Mihajlović:  

- Predlagala je, da se Medgeneracijski center Kranj poimenuje po Vincencu Drakslerju.  

 

6. Irena Dolenc:  

- Predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden je poslala javno pismo Vladi RS o čakalnih vrstah v 

domovih starejših. Razveselilo jo je, da se med zahtevami izpostavila, da se zagotovijo sredstva za nujne 

namestitve starejših tudi v Kranju. Vsem prisotnim je predlagala dialog na državnem nivoju. 

 

Župan Matjaž Rakovec je povedal, da so bili na obisku pri ministrici, ki je tudi potrdila Kranj na vrhu seznama. 

 

7. Lea Bidovec:  

- Svetniška skupina Zoran za Kranj je 16.10.2019 poslala pobude in ena izmed njih je bila tudi prehod za pešce 

Britof 420. Odgovor so prejeli samo na eno pobudo.  

 

Marko Čehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, je povedal, da bodo odgovori podani 

v kratkem, ker za določene zadeve morajo sodelavci opraviti pregled na terenu. 

 

8. Tomaž Ogris:  

- Predlagal je, da se za vse nove prehode za pešce izgradijo prehodi z led lučkami, ki utripajo in tako bolj 

opozarjajo voznike prevoznih sredstev.  

 

9. Boris Vehovec:  

- Vprašal je, če so na občini seznanjeni z dogodki v Aquasavi, voda naj bi odnesla del ceste in naredila vdrtine 

in nevarnosti za naprej. 

 

Sašo Govekar, vodja Urada za tehnične zadeve, je povedal, da so bili danes ob 11.32 uri aktivirani GARS Kranj in 

Služba za zaščito in reševanje. Odneslo je praktično 30, 40 metrov opornega zidu, prekinilo električno napeljavo, 

ugasnili so glavni plinski vod, ki oskrbuje Občino Naklo. Glede na to, da je plinska instalacija na treh mestih 

prekinjena in da obstaja možnost, da vse zgrmi v vodo, je bil na samo mesto posredovan žerjav, ki drži cev v zraku. 

Celo noč se bo spremljalo, kaj se dogaja z vodostajem. Občina je posredovala urgence Savskim elektrarnam, 

Gorenjskim elektrarnam, Občini Naklo in Plinovodu d.d., da vzpostavijo stanje v skladu Zakonom o varstvu pred 

naravnimi nesrečami, ne prihaja do ogrožanja premoženja, predvsem pa ljudi. Situacija bo spremljana preko noči, 

obveščen je podžupan Občine Naklo.   

 

10. Bojan Homan – zahteval, da se njegova razprava zapiše dobesedno:  

»Bi se navezal na to zadevo. Tukaj je sigurno kriv tudi ARSO. Jez lesen tam čez, ga praktično ni več. Opozarjamo 

Agencijo za okolje tukaj v Kranju že najmanj 10 let, ampak oni nimajo denarja. To je vedno odgovor. Nesrečo, če 

jo bomo hoteli sanirati, jo bomo morali mi sami. Ker edini denar, ki ga bo imela, ga bo imela občina. Drugi bodo 

vsi roke dvignili. In tukaj bi prosil, da se protestno in ostro pismo pošlje na Agencijo za okolje RS, da malomarno 

opravlja s svojimi rekami oziroma svojimi bregovi, kajti za vsak poseg v reko pa znajo pisati soglasje in nas po 

domače povedano »zafrkavati«. Podobno je tudi potok Žabnica. Najmanj pet krat vsako leto postavim tudi v tej 

dvorani vprašanje, zakaj Agencija Republike Slovenije ne čisti vodotoka. Podobno je v Bitnjah v Žabnici s potokom 

Žabnica, če gre ta trenutek bager notri, najmanj 1.000 m3 lahko odstrani zemljišča in s tem bo pretočnost potoka 

bistveno večja. Nas pa Agencija za okolje zafrkava, da je Bitnje še vedno poplavno, kar je čista laž. Bitnje odkar je 

saniran potok Žabnica in prosim, da gre to dobesedno v zapisnik, ker to bomo rabili, ko bomo rabili imeti soglasja 
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za kakšno gradnjo v Bitnjah od Republike Slovenije in nam bodo dali negativno soglasje. Prosim, da takrat tudi 

občina skoči in negira to njihovo soglasje, kajti krivda je izključno na državi. Država je slab gospodar, dokler časa 

je brežine urejala občina, to je bilo pred letom 2004, so bile brežine kolikor toliko urejene. Odkar država skrbi za 

brežine, se nam pa to dogaja in se nam bo še dogajalo.« 

 

Ob 19.20 uri je bila seja zaključena. 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc 

        Matjaž Rakovec 

        Župan 

       

 

         


