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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

23. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 17.4.2013, ob 16. uri v sejni 

dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo je vodil župan Mohor Bogataj. 

 

Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Janez Bohorič, Stanislav Boštjančič, dr. 

Ilija Dimitrievski, Evstahij Drmota, Beno Fekonja, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, 

Alojz Gorjanc, Bojan Homan, Darko Jarc, Alojzij Ješe, Ludvik Kavčič, Jure Kristan, Saša 

Kristan, Jože Lombar, Nada Mihajlović, Matej Gal Pintar, Alojzij Potočnik, Alenka Primožič, 

Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor Tomše, Smiljana Vončina 

Slavec, Nataša Robežnik, dr. Andreja Valič Zver, mag. Igor Velov, in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Irena Ahčin, mag. Alenka Bratušek, mag. Andrejka Majhen, Klemen 

Valter in Zmagoslav Zadnik. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mitja Herak – 

direktor občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Janez Ziherl – načelnik 

Urada direktorja, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, Sašo 

Govekar – vodja Službe za za Nada Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene 

dejavnosti, dr. Mitja Pavliha – načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 

Brane Šimenc - načelnik Projektne pisarne, Boštjan Gradišar – načelnik Urada za okolje in 

prostor, Robert Zadnik – Medobčinski inšpektorat Kranj, Matjaž Završnik – komandir 

Policijske postaje Kranj, Jana Habjan Piletič – zunanja sodelavka, Svetlana Draksler  in 

Milena Bohinc – sodelavki v Uradu direktorja. 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je povedal, da so člani sveta prejeli na mize seznam 

sklepov delovnih teles Sveta MOK, osnutek sklepov Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

in odgovore na svetniške vprašanja. Na dnevni red se uvrsti nove kadrovske zadeve in sicer 

imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej in 
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štiri mnenja o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico organizacijskih enot Šolskega centra 

Kranj. Ravno tako se na dnevni red uvrsti nove premoženjske zadeve: 3.E. Nakup medicinske 

opreme za Zdravstveni dom Kranj – diagnostični ultrazvočni aparat, popravek sklepa, 3.F - 

NRP Energetska sanacija OŠ Orehek in 3.G - NRP Energetska sanacija vrtca ČENČA. Za 5. 

točko: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava in 6. točko: Odloki o spremembah in 

dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v MOK – 

prva obravnava, bom župan kot predlagatelj po 100. členu Poslovnika Sveta MOK predlagal 

skrajšani postopek, če v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb. 

 

Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, zakaj ni na dnevnem redu potrditev mandatov nadomestnih članov 

sveta oz. kako poteka ta postopek.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da občinska volilna komisija v nadaljnjem 

postopku ugotovi naslednjega kandidata z liste oz. stranke, kateri mora podati soglasje h 

kandidaturi. Na naslednji seji mestnega sveta bodo potrdili nove mandate nadomestnim 

članom sveta. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve  

4. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava 

6. Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih 

zavodov osnovnih šol v MOK – prva obravnava  

7. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v 

mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju 

izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj – prva obravnava  

8. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – prva obravnava 

9. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega 

načrta Pševo – druga obravnava 

10. A. Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 

območje Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12) 

B. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina jug 

11. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2012 

12. Poročilo Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2012 

13. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2012 

14. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE SVETA Z DNE 20.3.2013 TER POROČILA O 

IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 22. seje Sveta Mestne občine Kranj je podal Mitja Herak, direktor 

občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi v izvrševanju oziroma so izvršeni. Odgovor na 

sklep, ki se nanaša na strategijo razvoja Mestne občine Kranj, bo občinska uprava pripravila 

predvidoma do naslednje seje. Obstoječa strategija je bila sprejeta v času gospodarske rasti in 

ta trenutek je težko napovedati, kaj se bo dogajalo v naslednjih letih. Vse je povezano s 

finančnimi plani. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Na osnovi strategije je potrebno pripraviti prioritete, ki jih bo občina lahko izvajala glede 

na zaostrene razmere in potem tudi morda po potrebi spreminjati strategijo.  

 

Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.3.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

Uvodno poročilo h kadrovskim zadevam A., B. in C. je podal Janez Ziherl, načelnik Urada 

direktorja.  

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 

povedala, da se komisija strinja s predlaganimi prenehanji mandatov. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE: 

 

A. Prenehanje mandata članici Sveta Mestne občine Kranj – mag. Alenki Bratušek 

 

Ugotovi se, da je zaradi nezdružljivosti funkcij prenehal mandat članici Sveta Mestne občine 

Kranj mag. Alenki Bratušek.  

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  

 

B. Prenehanje mandata članici Sveta Mestne občine Kranj – Ireni Ahčin 

 

Ugotovi se, da je zaradi odstopa prenehal mandat članici Sveta Mestne občine Kranj Ireni 

Ahčin.  

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  
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C. Prenehanje mandata članu Sveta Mestne občine Kranj – Zmagoslavu Zadniku 

 

Ugotovi se, da je zaradi odstopa prenehal mandat članu Sveta Mestne občine Kranj 

Zmagoslavu Zadniku.  

S sklepom se seznani Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj.  

 

Sklepi so bili sprejeti soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

D. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej 

 

Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

Dr. Andreja Valič Zver: 

- Predlagala je, da se pri Maksimiljanu Sagadinu doda znanstveni naziv. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Za predstavnike Mestne občine Kranj kot ustanovitelja se v Svet javnega zavoda Gorenjski 

muzej imenujejo:  

1. Dr. MATEVŽ KOŠIR, Kopališka 1, Škofja Loka 

2. Dr. MAKSIMILJAN SAGADIN, Župančičeva 39, Kranj 

3. Mag. ANDREJ ŠUŠTERŠIČ, Kutinova ulica 10, Kranj 

4. Dr. ANDREJA VALIČ ZVER, Likozarjeva 29, Kranj 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj, uveljavi pa se 

naslednji dan po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta javnega zavoda Gorenjski muzej. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI).  

 

 

SKUPNA OBRAVNAVA TOČK:  

E. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in 

gradbene šole Šolskega centra Kranj 

F. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Srednje šole za elektrotehniko in 

računalništvo Šolskega centra Kranj 

G. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj 

H. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra 

Kranj 
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Uvodno poročilo je podala Saša Kristan, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

I. Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Nadi Šmid in kandidatu Tomu 

Grahku k imenovanju za ravnatelja/ico Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole 

Šolskega centra Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da 

sta se oba kandidata prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice 

in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela in 

naloge ravnatelja/ice Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra 

Kranj. 

 

II. Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Saši Kocijančič in kandidatu 

Borutu Pogačniku k imenovanju za ravnatelja/ico Srednje šole za elektrotehniko in 

računalništvo Šolskega centra Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je 

razvidno, da sta se oba kandidata prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto 

ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo 

Šolskega centra Kranj. 

 

III. Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Zdenki Varl k imenovanju za 

ravnateljico Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da se je kandidatka prijavila v zakonitem roku na 

razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi 

lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnateljice Strokovne gimnazije Šolskega centra 

Kranj. 

 

IV. Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkam Nastji Beznik, Jelki Bajželj in 

Lidiji Grmek Zupanc k imenovanju za ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra 

Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidatke 

prijavile v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse 

zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljale dela in naloge ravnateljice 

Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 23 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 - 

dopolnitev 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij:  
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Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlagano dopolnitvijo 

Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Načrtom razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem MO Kranj za leto 2013- dopolnitev, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu 

svetu, da ga sprejme. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

V zvezi s sprejemanjem sprememb in dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem  je SPK sprejela stališče, da je treba pri tem upoštevati 2 varovalki: 

1. določiti je treba maksimalno višino posameznega razpolaganja; 

2. paziti je treba, da se ne preseže zneska določenega v vsakoletnem proračunu v okviru 

načrta razpolaganja. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj 

za leto 2013. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

B. Status javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica 

 

Uvodno poročilo je podala Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja. 

 

Vlasta Sagadin:  

- V imenu Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je povedala, da 

komisija zadeve ni obravnavala, ker ji je bilo s strani uprave rečeno, da bo zadeva 

umaknjena z dnevnega reda. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Gradivo ni pripravljeno v skladu s stališčem Komisije za pritožbe, ki ga je predlagala 

mestnemu svetu v sprejem. Občinska uprava ima pravico in dolžnost pripraviti svoj 

pogled na zadevo, ki pa je v nasprotju s sklepom Komisije za pritožbe, kar ni prav. V 

kolikor mestni svet razpravlja o tej točki, bi bilo prav, da je priloženo vse gradivo. 

Predlagal je županu, da zadevo umakne in se pripravi vse gradivo za obravnavo na 

prihodnji seji. 
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Župan Mohor Bogataj je prekinil obravnavo te točke dnevnega reda, občinska uprava bo 

točko pripravila z ustreznimi podlagami za naslednjo sejo mestnega sveta. 

 

 

C. Prošnja za izdajo soglasja k izvedbi postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo 

spodnjega dela stopnišča Pot na kolodvor 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

Stališča komisij:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima prošnjama, se z njima strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ju ugodi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo točk. 

 

Razprava: 

 

Mag. Igor Velov:  

- Pri teh stopnicah je bila težava z lastnikom in Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Ali 

je to zdaj rešeno? 

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Glasovanja se bo vzdržala ali glasovala proti, ker ne želi imeti odgovornosti v zvezi s tako 

speljanimi postopki javnega naročanja.  

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne, je odgovoril, da je Zavod za varstvo kulturne 

dediščine prvotno zahteval stopnice iz konglomerata, kar bi investicijo podražilo. Občina se je 

s pristojnim zavodom uspela dogovoriti za cenejšo izvedbo. Projekt ima pravno močno 

gradbeno dovoljenje. Celotna investicija bo stala okrog 130.000 €. Stopnice se gradijo po 

fazah in ker je bila izdana naročilnica po enostavnem postopku in da se zaključi gradnja v 

neki smiselni celoti je potrebno povezati gradbeno spodnji del druge etape s sredinskim 

delom. Postopek je speljan korektno po Zakonu o javnem naročanju. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša k izvedbi javnega naročila: »Dodatek št. 1 k naročilnici za 

novogradnjo spodnjega dela stopnišča Pot na kolodvor št. 0182/2013-42717 – izvedba del v 

večjem obsegu«. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 19 ZA, 3 PROTI, 4 VZDRŽANI). 

 

 

 

 



8 

 

D. Prošnja za pisno soglasje k izvedbi postopka oddaje javnega naročila po 29. Členu 

Zakona o javnem naročanju za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za 

nadgradnjo centralne čistilne naprave Kranj 

 

Uvodno poročilo je podal Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne.  

 

Stališča komisij:  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganima prošnjama, se z njima strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da ju ugodi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo točk. 

 

Razprava:  

 

Jure Kristan:  

- Občinski upravi je priporočil, da ta ponudba, ki je bila podana, bi morala vključevati 

število inženirskih ur elektro, gradbene in strojne stroke. Ponudba je previsoka. 

 

Nataša Robežnik:  

- Zanimalo jo je, ali je imel dodatek št. 1 kakršnekoli finančne posledice in kakšne so bile. 

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne, je povedal, da dodatek št. 1 ni imel finančnih 

posledic. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj soglaša k izvedbi javnega naročila: »Dodatek št. 2 k pogodbi za 

izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za nadgradnjo centralne čistilne naprave Kranj 

št. 354-0076/2008-83-(42/14) -  izvedba del v večjem obsegu«. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 17 ZA, 2 PROTI, 6 VZDRŽANIH). 

 

 

E. Nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj – diagnostični ultrazvočni 

aparat, popravek sklepa 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, postavka 221001 Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, prerazporedi sredstva 

v višini 40.000 € na podprogram programske klasifikacije 17029001 Dejavnost zdravstvenih 
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domov, nov NRP 40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat, postavko 160201 Zdravstvo-

materialni stroški, podkonto 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav, za nakup 

diagnostičnega ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 VZDRŽANIH, 3 PROTI). 

 

 

 

SKUPNA OBRAVNAVA: 

F. NRP Energetska sanacija OŠ Orehek 

G. NRP Energetska sanacija vrtca ČENČA 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA:  

I. 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za energetsko sanacijo OŠ 

OREHEK. 

2. Sredstva v višini 200.000 € se iz NRP 40600017 Pot na Jošta, postavka 221001 

investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 221004 cestna dejavnost – 

zemljišča, konto 420401 novogradnje prerazporedijo na nov NRP OŠ OREHEK, postavko 

141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

3. Sredstva v višini 100.000 € se iz NRP 40600032 LN Pševo, postavka 221001 investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podkonto 420401 Novogradnje, prerazporedijo na 

nov NRP OŠ OREHEK, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

4. Povečajo se prihodki na podkontu 74001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

predviden prihodek iz državnega proračuna v višini 550.000 €. 

5. Sredstva namenskega prihodka iz prejšnje točke se razporedijo v višini 550.000 € na NRP 

OŠ Orehek, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave. 

 

II. 

1. V Načrt razvojnih programov 2013-2016 se uvrsti investicijo za energetsko sanacijo vrtca 

ČENČA. 

2. Mestna občina Kranj iz proračunske postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija – 

svet, podkonta 409000 Splošna proračunska rezervacija, prerazporedi sredstva v višini 

30.000 € na nov NRP ČENČA, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za energetsko sanacijo vrtca  ČENČA.  

3. Povečajo se prihodki na podkontu 74001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

predviden prihodek iz državnega proračuna v višini 50.000 €. 

4. Sredstva namenskega prihodka iz prejšnje točke se razporedijo v višini 50.000 € na NRP 

ČENČA, postavko 141002 Obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave. 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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4. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ 

ZA LETO 2012 

 

Uvodno poročilo je podal Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance.  

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o zaključnem računu MO 

Kranj za leto 2012. Predlagajo, da se pojasnijo razlogi za ne realizacijo prodaje zemljišč v 

poslovni coni Exotem. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagane sklepe, ki se nanašajo na Odlok o zaključnem 

računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč:  

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se je seznanila s predlaganim 

Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012 in ga v okviru 

svojih pristojnosti podpira. 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se je seznanila s predlaganim gradivom in ga v delu, ki zadeva delovno področje 

komisije, podpira. 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 

2012 ter predlaga Svetu Mestne občine Kranj njegov sprejem.  

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem: 

Komisija za turizem se je seznanila z zaključnim računom proračuna Mestne občine Kranj za 

leto 2012 – v delu, ki se nanaša na turizem, in nanj nima pripomb. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne 

občine Kranj za leto 2012. 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za 

leto 2012 in z njim soglaša. 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 

2012. 
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

- Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 

- V proračunu se morajo sredstva za krajevne skupnosti vrniti na raven iz leta 2011 oz. v 

letu 2014 tudi povečati glede na leto 2011. 

 

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec:  

- Glede na to, da so v aprilu leta 2013, da se najkasneje do konca maja preveri, kako bo z 

realizacijo razvojnih projektov v letu 2013. Občinska uprava naj pripravi predloge o 

prioritetnih projektih. 

 

Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance, je glede zemljišč v poslovni coni Exoterm povedal, 

da je bil na njih embargo Nadzornega odbora MOK, ki pa je že umaknjen. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012. 

2. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2012. 

3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2012. 

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI).  

 

 

 

5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija soglaša z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci – prva obravnava. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 
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Predlagatelj, župan Mohor Bogataj, je po 100. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj je 

predlagal, da se odlok obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja  

 

SKLEPA:  

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Kranjski vrtci se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).  

 

2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Kranjski vrtci. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

6. ODLOKI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O USTANOVITVI 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OSNOVNIH ŠOL V MOK – PRVA 

OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti.  

 

Stališča komisij:  

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo: 

Komisija soglaša z Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnih zavodov osnovnih šol v MOK – prva obravnava. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Prisotni člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 

 

Predlagatelj, župan Mohor Bogataj, je po 100. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj  

predlagal, da se odloki obravnavajo in sprejmejo po skrajšanem postopku.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednje  

 

SKLEPE:  

 

I. 

1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 
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2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

4) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj se obravnava in sprejme 

po skrajšanem postopku. 

7) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

8) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

9) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj se obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku. 

10) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku. 

11) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska 

univerza Kranj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

II. 

1) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj. 

2) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj. 

3) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 

4) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj. 

5) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj. 

6) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

7) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj. 

8) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. 
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9) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj. 

10) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj. 

11) Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Ljudska univerza Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE LINIJSKIH PREVOZOV V MESTNEM PROMETU IN OCENA 

IZVEDLJIVOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PODROČJU 

IZVAJANJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI KRANJ – 

PRVA OBRAVNAVA  

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe in povedal, da avgusta poteče koncesija. Gradivo je usklajeno z vsemi 

svetniškimi skupinami in delovnimi telesi. Usklajeno je tudi s statutarno pravno komisijo, ki 

je imela kar nekaj pripomb. Pripombe so bile upoštevane, nekatere pa podrobno obrazložene. 

Dodatna pojasnila je podala strokovna sodelavka Jana Habjan Piletič, ki je povedala da je v 

odloku določeno, da je koncesijsko obdobje 10 let. Predhodno je bila izvedena ocena 

izvedljivosti projekta v okviru javno zasebnega partnerstva, kjer se je na podlagi predpostavk, 

da sredstva v proračunu ostajajo nespremenjena in pod predpostavko, da se doda nova linija 

upoštevano, da se koncesionarju ne bo izšlo, ker že sedaj dela izgubo, ki jo sedaj krije MOK. 

Narejena je bila tendenca, da se izguba skuša zmanjšati na način, da se razširi koncesijsko 

obdobje in da se podkrepi aktivnosti koncesionarja k racionalizaciji stroškov in aktivnejšemu 

oglaševanju, ki je možen dodaten vir. Obdobje 10 let je bilo pogojeno na podlagi finančnih 

izračunov. Način izbora koncesionarja je natančno podan v odloku, pogoji in merila so 

navedeni, podan je predlog, da se z njimi seznani mestni svet. Vse cene, ki bodo določene na 

podlagi sklepov bodo potrjene s strani mestnega sveta tako za vozovnice, kot za ceno na 

kilometer, ki bo tudi predmet merila v okviru javnega razpisa. 

 

Stališča komisij: 

 

Jure Kristan, podpredsednik komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila.  

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija podpira 

predlagane sklepe. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik statutarno pravne komisije je povedal, da se komisija strinja 

z razlago pripravljavca odloka glede nesprejetih pripomb, ki so bile dane na prvi osnutek. 

 

Jože Lombar, predsednik komisije za krajevne skupnosti je povedal, da so se na komisiji 

seznanili s predlaganimi sklepi. 
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Razprava: 

 

Saša Kristan: 

- Povedala je, da je s strani trgovine Obi v nakupovalnem središču Supernova dobila dopis, 

da naj bi se v ta odlok vnesla linija mestnega prevoza do nakupovalnega središča 

Supernova. Občani bi lahko z javnim prevozom obiskali tudi to nakupovalno središče. 

Menila je, da je proga 4 primerna, da se vključi še to postajališče. Prosila je občinsko 

upravo, da to pripravi do druge obravnave odloka.  

 

Stanislav Boštjančič: 

- povedal je, da linij ni v tem odloku; 

- povedal je še, da je sestavni del tega odloka koncesijska pogodba in menil, da bi bilo 

potrebno razpravljati tudi o koncesijski pogodbi. Menil je, da  je potrebno v prvem členu 

popraviti in namesto občinski svet navesti mestni svet. Zanimalo ga je ali je to obvezna 

gospodarska javna služba ali je neobvezna oziroma izbirna. Prav bi bilo, da se v pogodbi 

navede, da gre za izbirno javno službo. V 9. členu je navedeno: »cene prevoznih storitev 

so določene v tarifi pri voznikih skladno s predpisi s sklepom določi koncendent« in 

povedal, da bi on navedel mestni svet. V 11. členu je nejasnost, ki si je ne zna razlagati. 

Navedeno je: » Koncesionar je dolžan uporabiti za izvajanje mestnega linijskega prevoza 

sredstva, ki jih pridobi na podlagi posebnih predpisov in so namenjena financiranju ali 

sofinanciranju prevozov določenih kategorij uporabnikov (subvencije za prevoze dijakov, 

subvencije za prevoze študentov, invalidnih oseb in podobno). Subvencije ne smejo 

presegati višine prevoznine, določene s cenikom.« Povedal je, da subvencije ne določa 

koncesionar, ampak jih določajo drugi in povedal, da se verjetno misli na nekaj drugega. 

Ne da se subvencija zmanjšuje ampak da je v povezavi s prevoznino. To je potrebno 

popolnoma jasno opredeliti. V 13. členu bi lahko 7. odstavek in 2. odstavek združili, ker 

se navezujeta. 20. člen ni usklajen s členom 15 v odloku, ker v 15. členu je drugače 

določeno, kot v 1. odstavku 20. člena. Glede 25. člena koncesijske pogodbe naj se preveri 

ali je sploh v skladu z zakonom, da lahko koncesionar izreka denarne kazni. 28. Člen je 

potrebno uskladiti s 23. členom odloka, ker nista usklajena. V 30. členu je navedeno: 

»splošne pogoje mora koncesionar objaviti na način določen v 27. členu tega odloka.« 

Predlagal je, da se popravi številka na 21, ker je menil, da je ta številka prava. V 38. Členu 

prenehanje koncesijske pogodbe je v 2. odstavku točka d., da lahko koncesijsko pogodbo 

z enostranskim koncendentovim razdrtjem preneha, če koncesionar koncesijsko pogodbo 

krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom. Želel je vedeti kaj je večja škoda, ali je to 

prepuščeno koncendentu, da bo sam odločal o tem in menil, da je to potrebno opredeliti. 

Zanimalo ga je ali je stavka v skladu z določbami o pravici do stavke ali ni. Menil je, da ni 

smiselno opredeljevati stavke v koncesijski pogodbi. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Povedal je, da so v 25. Členu odloka naštete živali, ki se lahko vozijo z mestnimi 

linijskimi prevozi in menil, da je potrebno v to vključiti še pse za hendikepirane osebe, 

pse, ki jih uporabljata vojska in carina. Značke, da so psi cepljeni ni več, ampak mora 

imeti pes knjižico, podatki pa so tudi na čipu, zato se to lahko popravi.  
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Ugotavlja se obstoj javnega interesa, ki ga potrjuje izdelana Ocena izvedljivosti javno-

zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni 

občini Kranj. 

2. Sprejme se Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih 

prevozov v mestnem prometu v prvi obravnavi. 

3. Seznanja se z osnutkom Koncesijske pogodbe. 

4. Seznanja se z osnutkom Sklepa o določitvi obveznih linij in voznega reda. 

5. Seznanja se z osnutkom o določitvi cene prevoznih storitev. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 18 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

 

8. ODLOK O AVTOTAKSI PREVOZIH V MESTNI OBČINI KRANJ – PRVA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal dr. Mitja Pavliha, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe.  

 

Stališča komisij: 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila s predlaganim odlokom. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija podpira 

predlagani sklep. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da je imela komisija 

naslednje 

PRIPOMBE:  

- 6. točka 2. člena se črta 

- v 7. točki 6. člena je prišlo do tipkarske napake in sicer na koncu besede »mest« manjka 

črka »o« 

- v 3. členu naj se opredeli kdo izda licenco 

- v 4. členu manjka beseda »dokumentov« 

- v 5. členu se črta beseda »popolne« 

- v 5. členu se uskladita 2. in 5. točka, saj ni potrebno nositi potrdilo, če že MOK razpolaga 

z evidenco 

- ali gre v 11. členu in 13. členu za isto osebo oz. za isto kršitev 

 

Janez Frelih za Komisijo za krajevne skupnosti je povedal, da komisija ni imela pripomb. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 
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Sprejme se Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj – prva obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov (19 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

9. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE 

OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA PŠEVO – DRUGA OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij: 

 

Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila in soglaša s predlaganim odlokom. 

 

Vlasta Sagadin, podpredsednica Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je 

povedala, da se komisija strinja s predlaganim odlokom in ga podpira. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija podpira 

predlagani sklep. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se komisija strinja s 

predlaganim sklepom. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da komisija podpira 

predlagani sklep. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 

lokacijskega načrta Pševo – druga obravnava. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 19 PRISOTNIH: 17 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

10. A. OBVEZNA RAZLAGA 8., 11., 16. IN 17. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PLANINA JUG (URADNI LIST RS, ŠT. 

68/05, 40/08, 84/12) 

B. TEHNIČNI POPRAVEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU 

ZA OBMOČJE PLANINA JUG 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik urada za okolje in prostor. 

 

Stališča komisij: 
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Jure Kristan, podpredsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je 

povedal, da se je komisija seznanila s predlaganima sklepoma. 

 

D. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo je povedal, da komisija podpira 

predlagana sklepa. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da komisija ni imela 

pripomb. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo je povedala, da se komisija strinja s 

predlaganima sklepoma. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da je komisija 

predlagala umik točke z dnevnega reda. 

 

Razprava: 

 

Igor Velov: 

- Povedal je, da mu ni jasno, zakaj se lastniku zemljišč dela taka usluga. Že leta 2005, ko je 

bil sprejet Odlok o lokacijskem načrtu Planina jug se je sledilo interesom lastnika. Takrat 

ni bil pri komunalnem prispevku obračunan zunanji priklop, kar so uredili v prejšnjem 

mandatu. Zakaj je leta 2005 eden od podžupanov podpisal, da bo občina sama prevzela 

izgradnjo 4 pasovnice, ker je cesta državna?  Lastnik se je takrat zavezal za več zadev, ena 

je tudi trgovina v starem mestnem jedru. Lansko leto, kljub temu, da je bilo dogovorjeno, 

da mestni svet ne bo obravnaval zadeve dokler se ne odpre trgovine, so bile 20.6. 2012 

sprejet spremembe in dopolnitve predmetnega akta. Ker nič ne kaže na odprtje trgovine, je 

trenutno zadnja možnost, da se investitorju naloži, da izvrši obljubo, ki jo je dal pred 8 leti 

in predlagal, da se zadeve ne sprejme, dokler investitor ne izvrši svojega dela pogodbe. 

Zanimalo ga je zakaj se mudi, ker je lahko zadnja priložnost, da se iztrži to, kar je bilo 

pred leti dogovorjeno. Predlagal je, da se zadeve ne sprejme, dokler lastnik zemljišča ne 

izpolni svojih dolžnosti. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor: 

- Povedal je, da je pogodba podpisana in veljavna in zavezuje Hypo banko, da če ne odpre v 

roku 1 leta trgovine v starem mestnem jedru plača pogodbeno kazen 4.000 EUR/mesec za 

dobo 1 leta in za naslednjih 10 let, če ne odpre lokala 800 EUR/mesec. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Občina s tem, ko sprejema te sklepe, ne sledi javnemu interesu. Takrat je bilo dogovorjeno 

za trgovino za mesto v katerem živi 1.1 00 prebivalcev, večinoma starejših. Znesek kazni 

ne bo prinesel veliko v proračun, trgovine pa še vedno ne bo. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor: 

- Poudaril je, da se obvezna razlaga sprejema zato, ker za Upravno enoto ni bilo zadostno, z 

obvezno razlago se omogoča samo izdaja gradbenega dovoljenja.  
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Mag. Igor Velov: 

- Menil je, da vse deluje tako, kot da so uradniki občinske uprave uslužbenci investitorja. 

Poudaril je, da je pogodba podpisana, potrebno jo je spoštovati in prav bi bilo, da bi ne 

dobili gradbenega dovoljenja dokler ne uresničijo svoj del pogodbe.  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Želela je odgovor na vprašanje zakaj bi morali danes to sprejeti, kljub temu, da investitor 

ne izpolnjuje pogodbe. 

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor: 

- Odgovoril je, da zato, da bi pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta hitre 

prehrane Mc Donalds. V sklopu tega projekta so tudi proračunska sredstva namenjena za 

povezovalno cesto pri Toplarni na Planini. Razlog obvezne razlage je, da bo upravna 

enota lahko izdala gradbeno dovoljenje na osnovi odloka, ki je že bil sprejet in te obvezne 

razlage. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Razumela je zakaj potrebujejo to obvezno razlago, želela je vedeti zakaj mora biti sprejeta 

danes, če investitor ne izpolnjuje pogodbe. Zakaj se ne počaka, da izpolnijo pogodbo, 

potem pa se sprejme obvezna razlaga. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Povedal je, da je bila povezovalna cesta dosežena z aneksom leta 2008, ker je bila leta 

2005 izpuščena. Tisti, ki bodo to potrdili bodo izdali javni interes v smislu oživljanja 

mestnega jedra, sam tega ne bo naredil. 

 

Mag. Drago Štefe: 

- Povedal je, da so zadevo obravnavali na komisiji za prostor in se spomnili na Mc Donalds 

in zemljiško knjižno dovolilo, ki bi ga moral dati za knjižnico. Zdaj je prilika, da se dobi 

to dovolilo od Mc Donaldsa. Dolžnost je, da se prej ne pristane na pogoje dokler ne rešijo 

zadeve s knjižnico. 

 

Stanislav Boštjančič: 

- Svetnike je opozoril, da je odlok veljaven in sprejet in da danes v odlok ne posegajo 

ampak se samo sprejema obvezna razlaga že veljavnih  členov odloka. Če že govorijo kaj 

naj se sprejme in kaj ne, naj se govori o obvezni razlagi. Z obvezno razlago se je 

statutarno pravna komisija s pravnega vidika soglasno strinjala, svetnik Velov pa je 

govoril o političnem vidiku. Opozoril je svetnike, da uporabljajo prave izraze, da ne bo 

prišlo do zmešnjave, da se menjajo odloki. 

 

Mag. Janez Frelih: 

- Pridružil se je svetniku Boštjančiču, da je bil odlok sprejet. Takrat se je odlok sprejel zato, 

da bi se vzpostavila povezovalna cesta, ki je problem za rešitev prometa na delu tega 

območja. Povedal je še, da je Loka invest odstopil, ker je vse zgrajeno na njihovem 

območju, ne financira tisto, kar je bilo dogovorjeno, ker ni bilo pogodbe ampak samo 

dogovor. Ob sprejemanju dokumenta v lanskem letu je bilo povedano, da bo pri 

sofinanciranju območja in dokončne izgradnje komunalne opreme sodeloval tudi ta 

investitor. Če zadeva pade potem dodatnih sredstev v proračunu za te povezave v 

proračunu ne bo. Pogodba je veljavna in treba je omogočiti, da se izvede.  
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Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor: 

- Pojasnil je, da so od Mc Donaldsa pridobili izjavo in pooblastilo, da soglašajo z vsemi 

postopki, ki so potrebni za izvedbo parcelacije, evidentiranju sprememb podatkov katastra 

stavb in dokončno ureditev etažne lastnine, vključno z aktom o delitvi etažne lastnine in 

pogodbo o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki in vpisom etažne lastnine v 

zemljiško knjigo. 

 

Mag. Igor Velov: 

- Menil je, da če se bo odločanje o zadevi odložilo na naslednjo sejo, se bo lahko v času do 

naslednje seje rešil problem trgovine v starem mestnem jedru. Poudaril je, da z odlogom 

nič ne izgubimo, lahko samo dosežejo, da bo v starem mestnem jedru trgovina, kot je bila 

obljubljena. Ni potrebno, da je v tem času trgovina zgrajena, naj vsaj povedo kje bo 

lokacija in koliko dokumentacije imajo že pripravljene. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da je lokacija za trgovino Cankarjeva 17, pogodba še vedno 

teče, roki še niso prekoračeni. MOK je bilo najvažnejše, da dobi etažno lastnino, da se 

knjižnica vknjiži kot last MOK. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

I. 

Sprejme se Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 

za območje Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12).  

 

II. 

Sprejme se tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Planina 

jug, ki se glasi: 

V odloku o občinskem lokacijskem načrtu Planina jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 

84/12) se v načrtu št. 2/4 – parcelacija in v načrtu št. 3/5 – lega objektov na zemljišču-

regulacijski elementi, meja gradbene parcele št. 7 pravilno zariše tako, da le ta obsega 

celotno parcelo 341/8 k.o. Čirče. Temu ustrezno se popravijo zakoličbe točk od 114 do 

123. Velikost gradbene parcele 7 znaša 3.080 m
2
. 

V grafičnem delu odloka o občinskem lokacijskem načrtu Planina jug (Uradni list RS, št. 

68/05, 40/08, 84/12) so v načrtu št. 2/4 in št. 3/5 vrisani tudi objekti za oglaševanje in 

obveščanje. Postavitev pomožnih objektov (tudi objektov za obveščanje in oglaševanje) se 

dovoli po določilih 17. člena (odstopanja pri gradnji objektov) in 22. člena (gradnja v 

varovalnih pasovih pod pogoji pozitivnega soglasja pristojnega upravljavca komunalne 

oziroma cestne infrastrukture). 

 

Sprejeto z večino glasov ( 18 PRISOTNIH: 13 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 
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11. POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V 

LETU 2012 

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

 

Stališča komisij: 

 

Smiljana Vončina Slavec, podpredsednica Komisije za socialne zadeve, zdravstvo in šolstvo 

je povedala, da se komisija strinja s predlaganima sklepoma. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance je povedal, da se je komisija seznanila s 

predlaganim gradivom. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo je povedal, da se je komisija 

seznanila s predlaganim gradivom in podpira sklepe. 

 

Dr. Andreja Valič Zver, predsednica Komisije za kulturo in šport je povedala, da komisija 

soglaša s predlagano prerazporeditvijo prihodkov nad odhodki. 

 

Nataša Robežnik, predsednica Komisije za turizem je povedala, da komisija soglaša s 

predlaganima sklepoma. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se komisija strinja s 

predlaganima sklepoma. 

 

Razprava: 

 

Vlasta Sagadin: 

- Zanimalo jo je zakaj je v Kranjskih vrtcih tak presežek prihodkov nad odhodki. 

 

Nada Bogataj Kržan: 

- Pojasnila je, da je to zaradi varčevanja na vseh nivojih. Cena je bila popravljena na 

začetku leta, v lanskem letu so bila namenjena sredstva za obnovo. Poslovali so 

racionalno, MOK pa jim ni dala soglasja za zaposlitev novega hišnika. 

 

Po končani razpravi je dal župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2012, 

katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.  

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad 

odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej v višini 45.398,38 €, Mestna knjižnica Kranj v 

višini 23.197,25 €, Prešernovo gledališče v višini 22.859,35 €, Kranjski vrtci v višini 

164.235,08 €, Zavod za šport Kranj 2.122,00 €, Zavodu za turizem Kranj 718,00 € in 

Gasilsko reševalni službi Kranj v višini 1.603,00€. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 21 PRISOTNIH: 18 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 
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12. POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ ZA LETO 2012 

 

Uvodno poročilo je podal Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Kranj. 

 

Stališča komisij: 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila, imeli pa so pripombe na hrup v mestnem jedru. 

 

Razprava: 

 

Jure Kristan: 

- Predlagal je, da se MOK pogovori s lastniki stare Save, kjer je prostor za parkirišče, ki pa 

je zaprt in je parkiranje na tem mestu onemogočeno. V mestnem jedru je veliko parkirnih 

mest zaradi gradbenih del odvzetih, poostri naj se nadzor nad parkiranimi vozili v 

mestnem jedru. Zanimalo ga je koliko je bilo v tem obdobju prejetih prijav za 

okoljevarstvene prekrške. 

 

Vlasta Sagadin: 

- Pohvalila je prizadevanje glede preventivnih akcij povezanih s kolesarji in poostrenim 

nadzorom nad psi, želela je podatek koliko je bilo izdanih glob in glede preventivne akcije 

kolesar, ki je bila izvedena v aprilu je predlagala, da bi potekala večkrat ali pa da bi bila to 

stalna zadolžitev na področju kolesarstva. Želela je odgovor ali se kolesarje nadzira ali se 

izvaja samo preventivno delovanje. Menila je, da je vprašanje svetnika Kristana zajeto 

pod ostale prekrške, ki jih je kar 3.538, kar je za 41 % manj kot preteklo leto. Želela je 

vedeti kaj vse je v to zajeto. 

 

Nada Mihajlović: 

- Opozorila je na Bleiweisovo ulico na področju od kompleksa A banke proti križišču pri 

Zavarovalnici Triglav, kjer sta pločnik in kolesarska steza, ki služita za parkirišče. Redarji 

na tem območju niso prisotni zato je predlagala, da se ta pločnik in kolesarska pot skušata 

urediti za prvotni namen. 

 

Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva: 

- Glede ekologije je pojasnil da se v Stražišču pojavlja problem bivše opekarne. Opravljen 

je bil ogled in nekajkrat so že posredovali ustreznemu ministrstvu oziroma inšpekciji. 

- Nadzor nad kolesarji se bo izvajal redno vsakodnevno, tudi s policisti; 

- Glede parkirišč v mestnem jedru je povedal, da je mestno jedro trenutno veliko gradbišče 

in zadeve skušajo urejati čim bolj v skladi z zakonodajo. 

 

Jure Kristan: 

- Ponovil je, da bi se bilo za parkirišča pri stari Savi smiselno dogovoriti z lastnikom 

zemljišča. 

 

Robert Zadnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva: 

- Zagotovil je, da bo zadeva posredovana pristojnemu uradu v reševanje. 
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Po končani razpravi je dal župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poročilom Medobčinskega inšpektorata Kranj za 

leto 2012. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 23 PRISOTNIH: 21 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

 

13. INFORMACIJA O VARNOSTNI PROBLEMATIKI NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ V LETU 2012 

 

Informacijo o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj je podal Matjaž 

Završnik, komandir Policijske postaje Kranj. 

 

Stališča komisij: 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti je povedal, da se je komisija 

seznanila z informacijo o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 

2012. 

 

Sprejeto soglasno ( 26 PRISOTNIH: 26 ZA). 

 

 

 

14. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA  

 

1. Smiljana Vončina Slavec:  

- Podala je pobudo, da naj občinska uprava najkasneje na junijski seji predstavi realizacijo 

razvojnih projektov v letu 2013 s predlogom porabe oz. realizacije do konca leta glede na 

to, kakšen bo takrat status posameznega projekta. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Občinska uprava naj najkasneje na junijski seji predstavi realizacijo razvojnih projektov v letu 

2013 s predlogom porabe oz. realizacije do konca leta glede na to, kakšen bo takrat status 

posameznega projekta. 

 

Sprejeto z večino glasov (18 PRISOTNIH: 17 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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2. Vlasta Sagadin:  

- Zahvalila se je za odgovor na vprašanje s prejšnje seje v zvezi z Likozarjevo ulico. 

- Opozorila je, da kolesarji skozi mestno jedro po Prešernovi ulici in Maistrovem trgu ne 

vozijo pravilno. Občinska uprava naj prouči predlog, da bi se skozi mestno jedro talno 

označilo kolesarsko pot. 

- Vprašala je, kdaj se bodo postavile klopi in cvetlična korita na trgu med Prešernovim 

gledališčem in cerkvijo.  

 

3. Nataša Robežnik:  

- Obveščena je bila, da se več parov zanima za poroko v Layerjevi hiši. Upravna enota 

Kranj je izdala soglasje, da je prostor primeren za izvedbo poročnih obredov izven 

uradnega prostora. Mestna občina Kranj kot lastnik objekta pa nikakor ne da soglasja. 

Vprašala je, kaj je razlog da Mestna občina Kranj ne da soglasja. Izvedba poročnih 

obredov v Layerjevi hiši je lahko tržna dejavnost, ki pripomore k oživljanju mestnega 

jedra. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je odgovoril, da je vlogo za izdajo soglasja za 

opravljanje poročnih obredov vložil subjekt, ki ne razpolaga s pravico upravljanja z Layerjevo 

hišo. Z zavodom Carnica poteka spor o pogodbi, ki je bila podpisana leta 2009. Takrat je 

občina dala v upravljanje Layerjevo hišo društvu Puhart s pogodbo, v kateri ni bilo zavez o 

delovnih mestih, ki jih od občine terja pogodba o sofinanciranju. Zavodu Carnica je ob 

soglasju občine društvo Puhart dalo v upravljanje Layerjevo hišo. Društvo Puhart je konec 

leta 2011 prenehalo obstajati in od takrat je odprto razmerje MOK do Zavoda Carnica. Če 

občina izda soglasje Zavodu Carnica za izvajanje porok pomeni, da jim na nek način daje 

soglasje k upravljanju Layerjeve hiše. Občina pa trdi, da ni in to poskuša rešiti s tripartitno 

pogodbo rešiti. Pogajanja tečejo tedensko. 

 

4. Mag. Igor Velov:  

- Zahvalil se je za odgovor v zvezi z izdajanjem odločb za komunalni prispevek. Zadnji 

datum izdaje odločbe uslužbenke, ki se je upokojila, 21.8.2012. Prva strokovna podlaga za 

izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka je na naslov MOK prispela 17.9.2012. 

Zanimalo ga je, ali je v tem mesecu, ko se niso izdajale odločbe o odmeri komunalnega 

prispevka, bilo izdano kakšno gradbeno dovoljenje brez plačila komunalnega prispevka.  

 

5. Jure Kristan:  

- Z odgovorom glede obnov cest v Stražišču ni zadovoljen. Želi, da pride do sodelovanja 

občine in krajevne skupnosti, da se izdela širši pregled, dolgoročni plan nekih obnov ulic 

v Stražišču.  

- Na Čepuljah na ovinku so postavili ograjo. Predlagal je, da se preostali del bankine 

asfaltira.  

- Vprašal je, zakaj so spremenili koncept igrišča na Pungartu, saj je novi primeren za 

osnovnošolce, ne za predšolske otroke. Zanimalo ga je, kdo na občini odloča o postavitvi 

igral v smislu praktičnosti, uporabnosti in kakšen je bil strošek novih igral na Pungartu. 

Predlagal je, da bi taka igrala popravili v okviru socialnega podjetništva.   
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6. Ludvik Kavčič:  

- Vse prisotne svetnike je v petek, dne 19.4.2013, povabil v Ljubljano na Obrtni sejem, na 

katerem se predstavljajo tudi kranjski obrtniki.  

 

 

7. Smiljana Vončina Slavec:  

- Predlagala je, da se svetnikom do naslednje seje sveta posreduje prikaz celotnih stroškov 

na otroka v Kranjskih vrtcih, da bi lahko te celotne stroške primerjali s ceno, ki jo 

odobrijo koncesionarju.  

- V zvezi z vrtcem RCIKT je vprašala, kakšni so strokovni in finančni argumenti, na osnovi 

katerih se je občinska uprava odločila, da prepusti prostore v RCIKT koncesionarki in jih 

ne priključi kakšni od bližnjih osnovnih šol? Pri tem naj se upošteva, da bodo to trenutno 

v Kranju najboljši pogoji za vrtec z velikimi možnostmi širšega razvoja vzgojno-

izobraževalnih programov v občini. Kdaj lahko realno pričakujejo odprtje vrtca v RC IKT 

v enem in drugem primeru?  

- Kakšni so strokovni argumenti (za in proti), da se mora metadontska ambulanta seliti 

ravno v prostore obstoječe ambulante koncesionarke, ne pa na druge možne lokacije: 

bivša reševalna postaja, sejmišče…? Kakšen bo vpliv selitve metadontske ambulante na 

problem igel po straniščih ZD? Kaj bo občinska uprava naredila, da zagotovi občanom 

nadaljnjo kvalitetno internistično dejavnost, ki je sicer na sekundarnem nivoju, ali je 

lokacija zaradi staranja populacije, ki to potrebuje, vse bolj pomembna?  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je odgovoril, da metadonska ambulanta deluje v 

nemogočih razmerah. Nahaja se v kleti stavbe nasproti zdravstvenega doma. Gre za 

vsakodnevno obravnavo večjega števila bolnikov in dejavnost metadonske ambulante je 

primarno nivo zdravstvene oskrbe. Ta ambulanta, ki deluje v prostorih ZD, je sekundarni nivo 

zdravstvene oskrbe. Ga. Veternik, ki deluje v prostorih bivše ambulante nujne medicinske 

pomoči, ima zelo nizko najemnino zaradi upoštevanja vlaganj v ta prostor. V pogodbi o 

najemu je tri mesečni odpovedni rok, dan ji je bil šest mesečni, zato da bo lahko v tem času 

poiskala ustrezne prostore. Ponujeni so jih bili trije prostori v bližnjih zdravstvenih domovih.  

 

8. Nada Mihajlović:  

- Opozorila je na zloženko Kranj, mesto priložnosti, investicije, spodbuda razvoju turizma. 

Predlagala je, da bi grad Khiselstein, letno gledališče popestrijo s kakšnim mednarodnim 

dogodkom, festivalom, kulturnim dogodkom in filmske produkcije.  

 

 

9. Dr. Andreja Valič Zver: 

- Podprla je predlog svetnice Nade Mihajlović in dodala poletno filmsko gledališče. 

- Na zadnji seji je predlagala, da bi občinska uprava proučila postavitev zasilnega krožišča, 

v križišču Likozarjeve ulice in vzhodne vpadnice, kjer so zelo nevarne prometne situacije. 

Želi odgovor na vprašanje.  

- Glede dostopa na severni strani do kranjskega štadiona in bazena je poudarila, da je za 

pešce zelo nevarno, ker se pločnik kar konča, otroci hodijo na treninge in je v 

popoldanskih urah tam prometni kaos. Želela je, da se razmisli o pločniku.  
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10. Vlasta Sagadin:  

- Vprašala je, ali je občina oz. Komisija za mandatna vprašanja odgovorila na dopis 

Zavrnitev mandata predstavnici občine v Svetu zavoda Gimnazija Franceta Prešerna.  

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je občinska uprava poslala dopis z 

vsebino, da svet gimnazije nima pristojnosti zavrniti mandat predstavnici občine. 

 

 

Seja se je končala ob 18.35 uri. 

 

Pripravili: 

Milena Bohinc, dipl.ekon. 

 

 

 

 

Svetlana Draksler, org. 

 

Mohor Bogataj 
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