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Odlok 0 ureditvi jayne sluibe zagotavljanja zavetisca za zapuscene ilvali na obmocju 
mestne obcine Kranj - osnutek - predlog za skrajsani postopek 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravno podlago za sprejem Odloka 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisca za zapuscene zivali na 
obmocju mestne obcine Kranj, (v nadaljevanju: odloka) predstavljajo: 

Zakon 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 

Zakon 0 zasciti zivali (Uradni list RS, st. 38/13 - uradno precisceno besedilo in 21/18 - ZNOrg), 

Pravilnik 0 pogojih za zavetisca za zapuscene zivali (Uradni list RS, st. 45/00 in 78/04) in 

Statut Mestne obcine Kranj uradno precisceno besedilo 2 (Uradni list RS, st. 37/19 - UPB2). 

2. OCENA STANJA TER RAZlOGllN CIUI ZA SPREJEM ODlOKA 

V obdobju od leta 2006 do 2011 je bilo pogodbeno zavetisce Mestne obcine Kranj Zavetisce v Horjulu, ki 
je zaradi prevelikega stevila zivali pogodbo odpovedalo. 

Od leta 2011 ima Mestna obcina Kranj sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoci, oskrbe in 
namestitve zapuscenih zivali v zavetiscu z zavetiscem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi, ki je 
edino zavetisce na Gorenjskem, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavetisca za zapuscene domace 
zivali. 

Zavetisce nima svoje veterinarske ambulante, ampak ima za opravljanje veterinarskih storitev za 
zapuscene zivali z obmocja mestne obcine Kranj sklenjeno pogodbo z druzbo Medicovet d. o. 0 .. 

Mestna obcina Kranj letno namenja za izvajanje storitev pomoci, oskrbe in namestitve zapuscenih zivali 
v zavetiscu okrog 40.000 EUR in z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti tako 5 pomocjo 
zavetisca preprecuje nekontrolirano povecevanje stevila zapuscenih zivali in sirjenje morebitnih bolezni 
na obmocju obcine. Sodelovanje z ZavetiScem Perun je korektno. V letu 2019 je bilo 5 strani zavetisca in 
pogodbene veterinarske ambulante poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 19 psov, od teh so bili 30ddani 
novim lastnikom, 1 iz Obcine Domzale predan Zavetiscu Ljubljana, 15 psov je bilo vrnjenih dosedanjim 
lastnikom na stroske lastnikov. 

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 185 mack (82 sterilizacij, 69 kastracij, 22 evtanazij 
oz. poginov zaradi hudih poskodb in bolezni, 7 oskrb bolezni ali poskodb ze steriliziranih oz. kastriranih 
mack) ter za ustrezne aplikacije, odprava parazitov, cepljenja proti kuznim boleznim in ostale potrebne 



storitve. 5 zivali je bilo premladih za poseg. 140 mack je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 23 mack pa je 
bilo oddanih novim lastnikom. 

Zavetisce je v obdobju sodelovanja z Mestno obcino Kranj resevalo pomanjkljivosti pri svojem delovanju, 
saj je bilo delezno veckratnega nadzora veterinarskih inspektorjev Uprave za varno hrano, veterinarstva 
in varstva rastlin. 

Z 31. 1. 2020 pa zaradi pritiskov dela javnosti na predlog Zavetisca PERUN sporazumno koncujemo 
dolgoletno sodelovanje. 

Razlog za pripravo odloka je ustrezna zagotovitev izvajanja obvezne jayne sluzbe pomoci, oskrbe in 
namestitve zapuscenih zivali v zavetiscu, ki jo obcinam nalaga Zakon 0 zasciti zivali. 

3. POGLAVITNE RESITVE 

I. poglayie: Splosne dolocbe 
V 1. clenu je opredeljena vsebina odloka. 

II. poglavle: Predmet jayne sluzbe 
2. clen doloca obseg dejavnosti jayne sluzbe. 

III. poglavle: Obmocje izvajanja jayne sluzbe 
3. clen doloca, da se javna sluzba izvaja na obmocju mestne obcine Kranj . 

IV. poglavie: Nacin opravllanja jayne sluzbe 
4. clen doloca, da se za izvajanje jayne sluzbe neposredno podeli koncesija javnemu zavodu Zivalski vrt 
Ljubljana, ki ima organizirano notranjo organizacijsko enoto javnega zavoda Zavetisce za zivali Ljubljana. 
5 koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let se podrobneje uredi izvajanje koncesioniranega razmerja. 

Zakon 0 lokalni samoupravi v 61. clenu doloca, na kaksen nacin lahko obcina zagotavlja javno sluzbo: 
neposredno v okviru obcinske uprave, 
z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
z dajanjem koncesij, 
na drug nacin, dolocen v skladu z zakonom, 

konkretno pa obcina nato s svojim aktom predpise, na katerega izmed nacinov bo zagotovila opravljanje 
jayne sluzbe (62. clen ZLS). 

Nacin podeljevanja koncesij urejajo Zakon 0 gospodarskih javnih sluzbah - ZGJS (za gospodarske jayne 
sluzbe), Zakon 0 javno zasebnem partnerstvu, ki v zvezi s podeljevanjem koncesij (ne Ie za opravljanje 
gospodarskih javnih sluzb, temvec splosno za opravljanje javnih sluzb) predvideva ali javni razpis ali pa, v 
primeru, da gre za javno narocnisko partnerstvo, glede postopka napotuje na uporabo dolocil zakona, ki 
ureja javno narocanje. 

Skladno s cetrto tocko 5. elena ZJZP je razmerje javno - zasebnega partnerstva razmerje med javnim in 
zasebnim partnerjem v zvezi z javno - zasebnim partnerstvom. 0 javno - zasebnem partnerstvu torej ni 
mogoce govoriti, ce v razmerju zasebni partner ni udelezen, pac pa gre za razmerje dveh javnih partnerjev, 
pri cemer zakon kot drugega javnega partnerja opredeljuje tudi pravno osebo javnega prava, ki jo ustanovi 
drzava ali samoupravna lokalna skupnost. V tem primeru se ZJZP ne uporablja, posledicno pa je dopustna 
neposredna podelitev koncesije, ob spostovanju pogojev, ki jih doloca evropska direktiva 2014/23 EU. 
Direktiva je pricela veljati 17. aprila 2014, drzave clanice pa so jo bile dolzne implementirati v svoje 
nacionalne zakonodaje do 18. aprila 2016, cesar Siovenija ni storila. Upostevajoc dejstvo, da morajo 
pristojna slovenska sodisca uporabljati evropske predpise, ce so v nasprotju z drzavnimi predpisi (tudi 
direktive, glede na to, da je rok za implementacijo ze potekel), so v nadaljevanju na kratko navedeni pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko koncesija neposredno podeli, torej brez izvedbe javnega razpisa. 
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Skladno s eetrtim odstavkom 17. elena Direktive 2014/23/EU je dopustna neposredna sklenitev pogodbe 
med dvema ali vee javnimi naroeniki l ali naroeniki, ee so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji : 

pogodba doloea ali se z njo izvaja sodelovanje med sodelujoeimi javnimi naroeniki ali naroeniki s 
ciljem zagotoviti, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob uresnieevanju ciljev, ki so 
jim skupni, 
pri tem sodelovanju se upostevajo Ie vidiki javnega interesa, in 
sodelujoei javni naroeniki ali naroeniki na odprtem trgu izvajajo manj kot 20 odstotkov dejavnosti, 
ki jih zajema sodelovanje. 

Javni interes je pri predmetni neposredni podelitvi koncesije nedvomno podan ze na podlagi Zakona 0 

zaseiti zivali, ki obeini nalaga obveznost zagotavljanja zavetisea za zivali na svojem obmoeju kot javne 
sluzbe, prav tako je izpolnjen pogoj sodelovanja med javnimi naroeniki, katerih skupni cilj je zakonito 
izvajanje te javne sluzbe. Zagotovitev zavetisea oziroma pomoei, oskrbe in namestitve zapuseenih zivali v 
zavetiseu je namree v skladu z 4. elenom Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana (med 
drugim) dejavnost, zaradi katere je Mestna obeina Ljubljana kot edini ustanovitelj ustanovila javni zavod 
Zivalski vrt. Opravljanje dejavnosti zavetisea za zivali Zivalski vrt Ljubljana izvaja kot javno sluzbo in ne kot 
trzno storitev na odprtem trgu, zato je stem zadoseeno tudi tretjemu pogoju eetrtega odstavka 17. elena 
Direktive 2014/23/EU, posledieno pa je dopustno neposredno, brez izvedbe javnega razpisa, skleniti 
koncesijsko pogodbo. 

V. poglavie: Pogoi! opravljanja javne sluzbe 
To poglavje od 5. do 12. elena doloea pogoje opravljanja javne sluzbe in stem obveznosti koncesionarja 
glede easa izvajanja javne sluzbe, opravljanja dodatnih del, vodenja knjigovodstva, predpisanih evidenc, 
poroeanja, odgovornosti za povzroeeno skodo in prepoved prenosa koncesije. 

VI. poglavje: Pricetek, cas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja 
VI. poglavje od 13. do 18. elena doloea prieetek, eas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja. 

VII. poglav!e: Vir! in naeln financirania javne sluzbe 
19. , 20. in 21. elen doloeajo vire in naein financiranja javne sluzbe. 

VIII. poglavje: Svet zavetisea ter imenovanie predstavnika obcine v svet zavetisea 
Od 22. do 25. elena so navedena doloeila glede ustanovitve sveta zavetisea, njegove sestave, mandatne 
dobe elanov, imenovanja predstavnika mestne obeine Kranj in nalog sveta zavetisea. 

IX. poglavje: Nadzor nad izvajanjem javne sluzbe 
26. elen opredeljuje izvedbo nadzora nad opravljanjem javne sluzbe. 

XII. poglavje: Konena doloeba 
27. elen doloea, da odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Iistu Republike Siovenije. 

Besedilo odloka in obrazlozitev v delu neposredne podelitve koncesije Javnemu zavodu Zivalski vrt 
Ljubljana je pripravila obcinska odvetnica Sabina Metelko z Oddelka za pravne in kadrovske zadeve. 

4. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ocenjujemo, da predlagani odlok nima finanenih posledic za proraeun Mestne obcine Kranj. Sredstva v 

visini 41.520 EUR so zagotovljena v proraeunu Mestne obeine Kranj za leta 2020 na proraeunski postavki 

170204 Zdravstveno varstvo rastlin in zivali. 

1 »javni narocniki« pomeni drzavne, regionalne ali lokalne organe, osebe javnega prava ali zdruzenja 
enega ali vee takih organov ali oseb javnega prava 
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Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagamo, da po obravnavi grad iva sprejme naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se osnutek Odloka 0 ureditvi jayne sluzbe zagotavljanja zavetisca za zapuscene zivali na 

obmocju mestne obcine Kranj. 

II. PREDLOG ZA SPREJEM ODLOKA PO SKRAJSANEM POSTOPKU 

Ce k osnutku odloka ne bo pripomb, ki bi se nanasale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, 
predlagamo, da mestni svet v skladu s petim odstavkom 129. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
obeine Kranj, po koneani obravnavi osnutka akta preide na obravnavo in dokoneno odloeanje 0 predlogu 
akta se na isti seji. 

Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagamo, da sprejme naslednja 

SKLEPA: 

1. Odlok 0 ureditvl jayne sluzbe zagotavljanja zavetisca za zapuscene iivali na obmocju mestne obcine 

Kranj se sprejme po skrajsanem postopku. 

2. Sprejme se Odlok 0 ureditvi jayne sluibe zagotavljanja zavetisca za zapuscene iivali na obmocju 

mestne obcine Kranj. 

Pripravila: 
Barbara Cirie 
Visja svetovalka 

~ 
Mag. Marko Cehovin 
Vodja Urada za gospodarstvo in 
gospoda e javne sluzbe 

! 

Priloga: 
Odlok 0 ureditvi javne sluzbe zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju mestne 
obeine Kranj 
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Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj uradno preeiseeno besedilo 2 (Uradni list RS, st. 37/19 

- UPB2) in 27. elena Zakona 0 zaseiti zivali (Uradni list RS, st. 38/13 - uradno preeiseeno besedilo in 21/18 

- ZNOrg) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na _. seji dne _. _. __ sprejel 

OOLOK 

o ureditvi jayne sluibe zagotavljanja zavetisca za zapuseene zivali 
na obmocju mestne obcine Kranj 

I. SPLOSNE OOLOCBE 

1. elen 
5 tem odlokom se za obmoeje mestne obeine Kranj (v nadaljevanju: obeina) ureja obvezna lokalna javna 

sluzba zagotavljanja zavetisea za zapuseene zivali (v nadaljevanju: javna sluzba). 

5 tem odlokom se doloei predmet, obmoeje in naein opravljanja javne sluzbe, pogoji opravljanja javne 
sluzbe, prieetek, eas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in naein financiranja javne sluzbe, 
postopek imenovanja predstavnika obeine v svet zavetisea ter nadzor nad izvajanjem javne sluzbe. 

II. PREOMET JAVNE SLUIBE 

2. elen 
Dejavnost, ki je predmet javne sluzbe, v skladu z zakonom, ki ureja zaseito zivali, obsega : 

sprejem prijav 0 zapuseenih zivalih, 
zagotavljanje potrebne veterinarske pomoei zapuseenim zivalim, 
zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuseenih zivali v zavetiseu, 
skrb za iskanje skrbnikov teh zivali oziroma prodajo ali oddajo zivali novim lastnikom, 
zagotavljanje oznaeevanja in registracije zapuseenih zivali v skladu s predpisi, 
druge naloge, doloeene z Zakonom 0 zaseiti zivali ter Pravilnikom 0 pogojih za zavetisea za 
zapuseene zivali. 

III. OBMOCJE IZVAJANJA JAVNE SLUZBE 

3. elen 
Obmoeje izvajanja javne sluzbe iz prvega elena tega odloka obsega obmoeje mestne obeine Kranj. 

IV. NACIN OPRAVUANJA JAVNE SLUZBE 

4. elen 
Za izvajanje javne sluzbe se podeli koncesija. 

Koncesija se stem odlokom skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije, za obdobje, 
doloeeno v drugem odstavku tega elena, neposredno podeli javnemu zavodu Zivalski vrt Ljubljana, ki ima 
na podlagi Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, st. 48/03, 17/05 in 
64/16, v nadaljevanju: Odlok) v zvezi z opravljanjem nalog zavetisea za zapuseene zivali na obmoeju 
Mestne obeine Ljubljana, organizirano notranjo organizacijsko enoto javnega zavoda Zavetisee za zivali 
Ljubljana, ki javno sluzbo opravlja na sedezu notranje organizacijske enote Gmajnice 3D, Ljubljana . 

Obeina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne sluzbe skleneta koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let, 
s katero podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja. 

Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. 



V. POGOJI OPRAVUANJA JAVNE SLUZBE 

5. elen 
Javno sluzbo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom, ki ureja zascito zivali, pravilnikom, ki ureja 
pogoje za zavetisce za zapuscene zivali ter drugimi veljavnimi predpisi. 

6. elen 
Koncesionar je dolzan izvajati javno sluzbo nepretrgoma. 

7. elen 
Koncesionar je dol zan v okviru javne sluzbe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s 
koncesijsko pogodbo niso predvidena, ce je zagotovitev taksnih del oziroma nalog nujno potrebna za 
izvajanje javne sluzbe. Koncesionar je za opravljanje taksnih del oziroma nalog upravicen do nadomestila. 

Obseg, cas trajanja, visina nadomestila ter druga vprasanja v zvezi z izvajanjem dodatnih del oziroma 
nalog, se dolocijo z aneksom h koncesijski pogodbi. 

8. elen 
Koncesionar je dolzan voditi knjigovodstvo za dejavnost, ki je predmet te javne sluzbe, loceno od 
knjigovodstva za svojo drugo dejavnost. 

9. elen 
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natancno in azurno voditi predpisane evidence, 
ki jih je dolzan kadarkoli dati na vpogled obcini. 

10. elen 
Koncesionar obcini najmanj dvakrat letno poroca 0 izvajanju javne sluzbe, kadarkoli na zahtevo obcine pa 
je dolzan predloziti tudi vmesna porocila. 

11. elen 
Koncesionar je neposredno odgovoren za kakrsnokoli skodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem javne sluzbe povzrocili fizicnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. 
Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih Ijudi. 

Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za skodo, ki jo lahko povzroci zaradi napak pri 
izvajanju javne sluzbe in tudi za skodo, nastalo zaradi visje sile. 

12. elen 
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizicno osebo, lahko pa za posamezne storitve 
v okviru izvajanja javne sluzbe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo 
javna narocila, in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov racun. 

VI. PRICETEK, CAS TRAJANJA IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

13. elen 
Obcina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne sluzbe skleneta koncesijsko pogodbo, s katero 
podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja, naloge in dejavnosti koncesionarja ter 
medsebojne pravice in obveznosti. 

Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s pricetkom veljavnosti koncesijske 
pogodbe. 

14. elen 
Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem obmocju obcine izkljucno pravico 
opravljati javno sluzbo ter dolznost zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne 
sluzbe skladno s predpisi in v javnem interesu. 



15. elen 
Koncesijsko razmerje preneha: 

s pretekom easa, za katerega je bilo sklenjeno, 
s sporazumom obeine in koncesionarja, 
z odstopom, 
z odvzemom. 

16. elen 
Obeina in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tern primeru mora 
dosedanji koncesionar izvajati javno sluzbo, dokler obeina njenega izvajanja ne zagotovi na drug naein v 
skladu s predpisi. 

17. elen 
Koncesionar lahko sarno zaradi izjemnih, nepredvidljivih okolisein, ko iz utemeljenih razlogov ne more vee 
izvajati javne sluzbe, odstopi od koncesijske pogodbe, pri eemer odstop od pogodbe priene ueinkovati po 
preteku sestmeseenega roka po prejemu izjave koncesionarja 0 odstopu od pogodbe pri obeini. 

18. elen 
Obeina v primeru, ee koncesionar ne opravlja javne sluzbe v skladu s predpisi, tern odlokom, ali ee krsi 
doloebe koncesijske pogodbe, odstopi od te pogodbe. 

VII. VIRIIN NACIN FINANCIRANJA JAVNE SLUIBE 

19. elen 
Javna sluzba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz: 

proraeuna obeine, 
plaeila stroskov v zvezi z zapuseenimi zivalmi, 
drugih virov. 

20. elen 
Pri izraeunu sredstev, ki se zagotovijo v obeinskem proraeunu za izvajanje javne sluzbe, se uposteva 
naslednje: 

podatke pooblaseenih veterinarskih organizacij 0 stevilu registriranih psov v obeini, 
kriterije, ki jih doloeajo pravni predpisi glede zagotavljanja stevila mest v zavetiseu na doloeeno 
stevilo registriranih psov v obeini, 
uradni cenik Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Veterinarske zbornice 
Siovenije, ki vsebuje postavke »oskrbni dan za psa«, «oskrbni dan za maeka« ter »rezijsko uro 
veterinarskega pomoenika«, 
stroske veterinarskih ukrepov, 
stroske najema potrebnih mest v zavetiseu. 

21. elen 
Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuseene zivali ter obseg in naein financiranja 
javne sluzbe se podrobneje doloei s koncesijsko pogodbo. 

VIII. SVET ZAVETISCA TER IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBCINE V SVET ZAVETISCA 

22. elen 
Svet zavetisea je ustanovljen in deluje v skladu z doloebami Pravilnika 0 pogojih za zavetisea za zapuseene 

zivali (Uradni list RS, st. 45/00 in 78/04) ter Odloka, in ga sestavljajo: 

predstavnik obeine oziroma predstavniki lokalnih skupnosti, katerih obmoeje s svojim 

delovanjem pokriva zavetisee, 

predstavnik Veterinarske uprave RS, ki ga doloei predstojnik uprave, 

predstavnik drustva za zaseito zivali, ki deluje na obmoeju, kjer je zavetisee, 



predstavnik koncesionarja, razen ce je koncesionar drustvo za zascito zivali. 

Ciani sveta zavetisca so v skladu z dolocbami Odloka imenovani za mandatno dobo 5 let. 

23. elen 
Predstavnika obcine v svet zavetisca imenuje zupan Mestne obcine Kranj . 

24. elen 
Predstavnik obcine v svetu zavetisca je dolzan obcini porocati 0 sklepih sej sveta zavetisca. 

25. elen 
Svet zavetisca v skladu 5 predpisi opravlja naslednje naloge: 

nadzoruje dele zavetisca, 
doloca visino prispevkov, ki jih placujejo skrbniki v zvezi z zapuscenimi zivalmi, 
skrbi za promocijo zavetisca in za pridobivanje sponzorskih sredstev. 

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUZBE 

26. elen 
Obcina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne sluzbe. Nadzor opravlja pristojna notranja 
organizacijska enota mestne uprave obcine. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim casom 
posredovati informacije 0 poslovanju in omogociti pooblasceni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige 
in evidence v zvezi z izvajanjem javne sluzbe. 

Podrobneje se nadzor uredi 5 koncesijsko pogodbo. 

XII. KONCNA DOLOCBA 

27. elen 
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

~tevilka: 344-1/2020-1-(46/04) 

Datum: _______ _ 

Zupan Mestne obeine Kranj 

Matjaz Rakovec 

'. 


