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Z A P I S N I K 

 

 

 

29. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 18.12.2013, 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: Jernej Bizjak, 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, Darja 

Kovačič, Jure Kristan, Saša Kristan, Jože Lombar, mag. Andrejka Majhen, Nada Mihajlović, 

Matej Gal Pintar, Jakob Piskernik, Alenka Primožič, Vlasta Sagadin, mag. Drago Štefe, mag. 

Andrej Šušteršič, Smiljana Vončina Slavec, Gregor Tomše, Klemen Valter in Peter Zaletelj. 

 

Odsotni so bili svetniki: Alojzij Potočnik, Nataša Robežnik, dr. Andreja Valič Zver in mag. 

Igor Velov. 

 

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, Nada 

Bogataj Kržan – načelnica Urada v Uradu za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – 

načelnik Urada za okolje in prostor, dr. Mitja Pavliha – načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe, Brane Šimenc – načelnik Projektne pisarne, Robert Zadnik – vodja 

Medobčinskega inšpektorata Kranj, 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, sklepe nadzornega odbora, seznam predvidenih datumov 

sej Sveta MOK, dopis KS Center – Odgovor na trditve o delovanju KS Center. Predlagal je, 

da se na dnevni red uvrsti nova 3.D. zadeva – Zakon o davku na nepremičnine. K 5. točki bo v 

kolikor na predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

turizem Kranj v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, bo predlagal, da se v skladu s 100. 

členom Poslovnika Sveta MOK, odlok sprejme po skrajšanem postopku. K 6. točki bo v 

kolikor na predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na 

Drulovki v prvi obravnavi ne bo bistvenih pripomb, predlagal, da se v skladu s 100. členom 
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Poslovnika Sveta MOK, odlok sprejme po skrajšanem postopku. K tej točki je na mizo 

posredovano pisno pojasnilo. K 7. točki je posredovan dopolnilni predlog predlagatelja 

(amandma) k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – druga obravnava. K 8. točki: 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov, na podlagi 

pripomb Statutarno pravne komisije posredovana sprememba besedila. 

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Vprašala je, zakaj ni na dnevnem redu točke Poročilo Nadzornega odbora MOK glede 

porabe sredstev svetniških skupin. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je občinska uprava proučila tozadevno 

poročilo in zavzela stališče, da nadzor ni bil opravljen z vsemi pravili stroke. Uprava je 

napisala nadzornemu odboru dopis in pričakujejo, da bo nadzorni odbor to poročilo ustrezno 

dopolnil, nato bo dopolnjeno poročilo obravnavno na mestnem svetu. Svetniške skupine bodo 

v seznanitev prejele ta dopis. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.11.2013 ter poročila o 

izvršitvi sklepov  

2. Kadrovske zadeve  

3. Premoženjske zadeve 

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava 

5. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem – prva 

obravnava 

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki – prvo 

branje (skrajšani postopek) 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – druga obravnava 

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 

funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 

občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov 

9. Sklep o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2014 

10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj 

11. Pravilnik o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem 

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (22 PRISOTNIH: 20 ZA, 1 PROTI, 1 

VZDRŽAN). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 

20.11.2013 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV  

 

Poročilo o izvršitvi sklepov 28. seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila 20. 11. 2013 je 

podal Mitja Herak, direktor občinske uprave in povedal, da so vsi sklepi izvršeni oziroma so v 

izvrševanju.  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Potrdi se zapisnik  20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.11.2013 in poročilo o izvršitvi 

sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

 

A. Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjski 

muzej Kranj 
 

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

in imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Razreši se dr. Andrejo Valič Zver, Likozarjeva 27, Kranj, s funkcije članice Sveta 

Gorenjskega muzeja. 

 

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Gorenjskega muzeja 

imenuje Borut Zatler, Planina 25, Kranj. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto soglasno (22 PRISOTNIH: 22 ZA). 

 

 

 

B. Predlog za imenovanje predstavnika v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun 
 

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

in imenovanja.  
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji 

 

SKLEP:  

 

Za predstavnico lokalne skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče, se 

v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun imenuje mag. Andrejka Majhen, 2.11.1968, Cesta 

Staneta Žagarja 45, Kranj, magistra, zaposlena Dedra-šport. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

 

 

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE  

 

A. Delitev skupne infrastrukture na področju dejavnosti obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja 

 

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

javne službe.  

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

1. V skladu z 51. b členom Zakona o lokalni samoupravi se premoženje občine, ki se 

razdeli na dvoje ali več novih občin, razdeli sporazumno: 

- Infrastruktura, ki je v lasti in namenjena uporabi v dveh ali več občinah – skupna 

infrastruktura pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo, se deli po deležih lastništva 

posameznih občin. 

- Pri infrastrukturi, ki je v lasti in namenjena uporabi v dveh ali več občinah – skupni 

infrastrukturi pri ostali dejavnostih, se ohrani stanje deležev lastništva posameznih 

občin, ugotovljeno ob prenosu infrastrukture v poslovne knjige občin.  

2. Svet Mestne občine Kranj soglaša, da se oblikuje enotna cena omrežnine in vodarine v 

vseh občinah ustanoviteljicah javnega podjetja. 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 
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B. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 747/1, k.o. 

2124 – Hrastje 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljišču parc. št. 747/1 k.o. 2124 –Hrastje. 

 

Sprejeto soglasno (23 PRISOTNIH: 23 ZA). 

 

 

 

C. Pridobitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v lasti Mestne občine 

Kranj 

 

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

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in 

predlagajo Mestnemu svetu, da jih sprejme. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z gradivom glede pridobitve statusa grajenega javnega 

dobra na zemljiščih v lasti Mestne občine Kranj. 
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Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz seznama v 

prilogi 1, skupaj z vsemi sestavinami. Status se v zemljiški knjigi vpiše kot zaznamba javnega 

dobra. 

 

Sprejeto soglasno (21 PRISOTNIH: 21 ZA). 

 

 

D. Zakon o davku na nepremičnine 

 

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

 

Klemen Valter:  

- Zanimalo ga je, ali je Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije kaj 

pripravilo na to temo. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da so ta predlog obravnavali na Skupščini 

Združenja mestnih občin Slovenije. Vse občine so se strinjale s predlogom Mestne občine 

Koper. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj je bila s sklepom Mestne občine Koper seznanjena in podpira 

izpodbijanje navedenega zakona pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

 

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

 

 

 

4. ODLOK  O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2014 – DRUGA 

OBRAVNAVA 

 

Uvodno poročilo sta podala župan Mohor Bogataj in načelnik Urada za finance, Mirko 

Tavčar.  Predstavljene so bile razlike v proračunu od prve do druge obravnave. V proračunu 

za leto 2014 je predvidenih 79,5 mio € odhodkov, 61,5 mio € prihodkov, zadolževanje do 

višine 9 mio €. Razlika je zaradi prenosa sredstev iz leta 2013 v 2014. Razlika med prvo in 

drugo obravnavo: Predvideni prihodki so znižani za 4,9 mio €, znižujejo se prihodki iz 

državnega proračuna in EU za projekta Gorki in vodovod Bašelj Kranj. Predvidevajo za 2 mio 

€ večji ostanek sredstev na računih proračuna konec leta 2013, kot je bilo predvideno v prvi 

obravnavi. Predvideni odhodki se znižujejo skupaj za 3 mio €, in sicer predviden odhodek 

projekta Gorki se na osnovi strani izvajalcev, prejetih finančno ovrednotenih terminskih 

planov, znižujejo za 5,7 mio €. Sredstva projekta Vodovod oskrba s pitno vodo na območju 

zgornje Save 3. sklop povečujemo za 2,1 mio €. Projekt Gasilsko reševalna služba, investicije, 

investicijski transferi znižujemo za 30.000 €. Sredstva projekta Vodni viri povečujemo za 

36.000 €. Zagotavljamo 5.000 € za projekt pločnik Goriče Golnik, 20.000 € za projekt Dom 
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upokojencev Kranj, prenova prizidka, 600.000 € za davek na nepremičnine ter 10.000 € na 

postavki razvojni programi za soorganiziranje svetovanj podjetnikom začetnikom pred 

pričetkom zasebne dejavnosti in vključevanje mladih v deficitarne poklice. Na strani 302 pod 

obrazložitvami projektov se je pri projektu 40600091-javna razsvetljava zapisal stavek, ki ne 

spada v obrazložitev in bo črtan, glasi se: »Predlog krajevnih skupnosti sicer presega višino 

planiranega zneska novogradenj v višini 80.000, zato bodo ks-ji določili prioriteto izvajanja 

investicij.« 

 

Stališča komisij: 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Odlokom o proračunu Mestne občine 

Kranj za leto 2014 – druga obravnava, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga 

sprejme. Predlagajo pa, da uprava pripravi program s takšnimi ukrepi, ki bodo ponudili boljše 

pogoje za investicije v gospodarstvo. 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga 

obravnava, in z njim soglaša. 

 

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 proračunu 

Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga obravnava. 

 

Matej Gal Pintar, podpredsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se je seznanila Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014-druga 

obravnava  in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

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

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

Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 in ga v okviru svojih pristojnosti 

podpira. 

 

Alenka Primožič, podpredsednica Komisije za turizem: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 – druga 

obravnava,  v delu, ki se nanaša na turizem, nanj nima pripomb in predlaga sprejem na Svetu 

MOK. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z  Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 

2014 – druga obravnava.  

 

Alojz Gorjanc, podpredsednik Komisije za kulturo in šport: 

Komisija se seznanja z Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014. 

 

Beno Fekonja, predsednik Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo: 

Komisija soglaša z  Odlokom o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014.  
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Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se soglasno strinjali s predlogom, da se v proračun 2015 predlaga 

tartan in v 2016 umetna trava. Opozorjeno napako je predlagatelj že odpravil. 

 

Razprava: 

 

Ludvik Kavčič:  

- V imenu Obrtno podjetniške zbornice se je lepo zahvalil za odobrena sredstva. 

 

Mag. Drago Štefe:  

- Zahvalil se je županstvu in strokovnim službam, ki so uvidele potrebo po rekonstrukciji 

Doma upokojencev Kranj in namenili dodatna sredstva.  

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednje 

 

SKLEPE:  

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 z obrazložitvami. 

2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2014 do l. 2017. 

3. Sprejme se kadrovski načrt za leto 2014. 

4. Sprejme se  program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in 

kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2014 

5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2014. 

6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2014 z obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnik sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za 

l. 2014. 

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne 

kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin 

izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2014; 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2014 se določijo v skupni višini 85.620,00 

EUR oziroma 216,21 EUR/svetnik/mesec. 

10. Skupna vrednost poslov, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem, za leto 2014 znaša 340.000 EUR. Za vrednost iz prejšnjega 

stavka lahko Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga župana poveča sprejeti načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

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

 

 

 

 

5. ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

ZAVOD ZA TURIZEM – PRVA OBRAVNAVA 

 

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

javne službe. 

 

Stališča komisij: 
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Alenka Primožič, podpredsednica Komisije za turizem: 

Komisija za turizem se strinja s predlaganim Odlokom o  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

Komisija za turizem se strinja s predlogom Občinske uprave, da Svet Mestne občine Kranj na 

isti seji opravi obe fazi obravnave predloga tega odloka v kolikor v prvi obravnavi ne bo 

bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako 

besedilu predloga v prvi obravnavi. 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se seznanili s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se Odlok o dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku. Pripomb oz. drugih predlogov ni bilo. Predsedujoči je dal v potrditev naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj se 

obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 

 

2. Sprejme se Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 

Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (24 PRISOTNIH: 24 ZA). 

 

 

 

 

6. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DEL 

NOVEGA NASELJA NA DRULOVKI – PRVO BRANJE (SKRAJŠANI 

POSTOPEK) 

 

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

Statutarno pravne komisije je na mizo posredovana dodatna obrazložitev, na kateri pravni 

osnovi je bil pripravljen program opremljanja za navedeno območje. Uprava bo preučila in 

pripravila spremembo odloka o programu opremljanja z odmero komunalnega prispevka, ki 

bo določil postopke za sprejem posebnih manjših programov opremljanja, kot so UPPN oz. 

manjša kanalizacijska omrežja. 

 

Stališča komisij: 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega 

naselja na Drulovki – prvo branje (skrajšani postopek) in z njim soglaša. 
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Stane Boštjančič, Statutarno pravna komisija: 

 »Uprava naj pripravi odgovor ali je možno z enim odlokom urediti vsa področja naenkrat ali 

je potrebno vsakič posebej sprejeti nov odlok.« 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim odlokom. 

 

Saša Kristan, predsednica Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za del novega naselja na Drulovki. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS so se soglasno strinjali  s predlaganim gradivom. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se Odlok o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku. Pripomb oz. drugih predlogov ni bilo. Predsedujoči je dal v potrditev naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki se 

obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Sprejeto z večino glasov (23 PRISOTNIH: 22 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

2. Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na 

Drulovki. 

 

Sprejeto soglasno (25 PRISOTNIH: 25 ZA). 

 

 

 

7. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA MORFOLOŠKO CELOTO URBANISTIČNE 

ZASNOVE MESTA KRANJ – DRUGA OBRAVNAVA 

 

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

predlagane pobude so prejeli pozitivno mnenje vseh nosilcev urejanja prostora, na mizo pa je 

bila predložena pravilna dikcija oz. čistopis 4. in 5. člena odloka, ki sta dopolnjena na zahtevo 

Ministrstva za kulturo. 

 

Stališča komisij: 
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Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – druga 

obravnava, in z njim soglaša. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Komisija nima pripomb na predlagano besedilo. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo se strinja s predlaganim sklepom o sprejemu Odloka o spremembah 

in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične 

zasnove mesta Kranj. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo z navedenimi pripombami v zapisniku 

komisije, katere naj se smiselno upošteva.  

 

Razprava: 

 

Mag. Andrej Šušteršič in mag. Drago Štefe:  

- Pripomnila sta, da je v imenu odloka tujka »morfološko«, ki bi jo veljalo zamenjati s 

pravilno slovensko besedo.  

 

Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor: 

- Povedal je, da je ime odloka povzeto po osnovnem odloku, opredeljujejo se do 

obstoječega odloka. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta pa bodo te zadeve 

izločene, ker prostorski ureditveni pogoji ne bodo več v uporabi. Dodatno je obrazložil 

predlagateljev amandma. 

 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je dal v potrditev naslednji  

 

AMANDMA: 

 

Besedilo 4. in 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (v nadaljevanju: odlok o 

spremembah PUP Kranj) se delno korigira oziroma dopolni in sicer:  

- V tretji alineji 4. člena odloka o spremembah PUP Kranj se besedilo prvega odstavka 

dopolni tako, da se glasi:  

»Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati naravovarstveno soglasje 

pristojnega organa za ohranjanje narave in kulturno varstvene pogoje in soglasje 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. IV-84/8-09 z dne 5. maj 2010. Zavod RS za 

varstvo narave za vse načrtovane posege v območju LN pripravi naravovarstvene 

smernice.«;  

- v drugi alineji 5. Člena odloka o spremembah PUP Kranj se besedilo, ki se nanaša na 

točko (3.5) Drulovka Dr-S1 dopolni tako, da se glasi:  

»Na zemljišču parc. št. 558/10 k.o. Breg ob Savi je dovoljena novogradnja garažnih 

objektov in parkirišč. Zaradi povečane verjetnosti najdb arheoloških ostalin, mora 

lastnik zemljišča oziroma investitor, oziroma odgovorni vodja o dinamiki gradbenih 

del pisno obvestiti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine vsaj 5 delovnih dni 
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pred začetkom zemeljskih del in pristojni osebi omogočiti strokovni nadzor nad 

posegi.«. 

V odloku o spremembah PUP Kranj se odpravi tipkarska napaka tako, da se številka zadnjega 

člena odloka spremeni iz »9« v »7«. 

 

Amandma je bil sprejet z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 4 

VZDRŽANI). 

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je dal v potrditev naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

morfološko enoto urbanistične zasnove mesta Kranja s sprejetim amandmajem. 

 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 20 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

 

8. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH 

IN PLAČILIH OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN NAGRADAH ČLANOM 

SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, ČLANOM DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOM DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV, IN O 

POVRAČILIH STROŠKOV 
 

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

Predlagatelj v celoti povzema pripombe Statutarno pravne komisije, zato je danes na mizi tudi 

spremenjen predlog in sicer se spremeni 3. člen pravilnika tako da: 

- v drugem odstavku 3. člena črta: »2. nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po 

kriteriju zahtevnosti nadzora. 

- v tretjem odstavku 3. člena črta besedilo:  

»Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora po kriteriju zahtevnosti nadzora se za vse 

člane nadzornega odbora oblikuje v višini: 

- 1% letne osnovne plače župana za opravljanje zahtevnega nadzora; 

- 0,5% letne osnovne plače župana za opravljanje manj zahtevnega nadzora.« 

- črta besedilo petega odstavka 3. Člena. 

 

Stališča komisij: 

 

Stanislav Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije:  

Pripombe komisije je predlagatelj upošteval.  

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Pravilnikom o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom 

svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih 

občinskih organov, in o povračilih stroškov, se z njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, 

da ga sprejme. 
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Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sklep o sprejemu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih 

skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o 

povračilih stroškov. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  

 

Razprava:  

 

Smiljana Vončina Slavec: 

- Komisije so obravnavale drugačen, prvoten predlog spremembe pravilnika in tak predlog 

so potrdile. Danes je na mizo prišel drugačen predlog. Menila je, da ni korektno, da ga 

dobijo svetniki na mizo, ne da bi ga obravnavala delovna telesa.  

- Nadzornikom se ukinja nadomestila za opravljanje nadzorov. Nadzorniki, če so strokovno 

za to usposobljeni, opravljajo strokovno delo nadzora, so prejemali bistveno nižje zneske, 

kot so ponudbe zunanjih nadzornikov. Želela je, da se predstavi za kakšne zneske gre pri 

obračunu nadzorov nadzornega odbora in kakšne so primerljive cene nadzorov na trgu. 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe, je povedala, da se je po obravnavanju vseh 

komisij, župan odločil katere pripombe bo upošteval in katere ne. Po trenutno veljavnem 

pravilniku znaša nadomestilo za nadzor, glede na zahtevnost v višini 2 % letne osnovne plače 

župana za opravljanje zahtevnega nadzora in 1 % letne osnove plače župana za opravljanje 

manj zahtevnega nadzora. Trije člani Nadzornega odbora so si izplačali nadomestilo za 

opravljanje nadzora v okvirni višini 850 €. Kakšne so cene na trgu, je odvisno od obsega in 

zahtevnosti nadzora. Seveda je potrebno za vsak nadzor posebej ugotavljati ceno. 

 

Stane Boštjančič:  

- Statutarno pravna komisije je pri svojem stališču izhajala iz 32.a člena Zakona o lokalni 

samoupravi, ki pravi: »Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora 

zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebej strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.« 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

- Pripomnil je, da danes težko glasuje o spremembi pravilnika, ker je ta tako na hitro prišla 

na mizo. Nadzorni odbor je strokovno, samostojno, neodvisno telo občine, mestni svet ga 

ne more kar tako korigirati in omejevati.  

 

Predsedujoči, župan Mohor Bogataj, je prekinil obravnavo pravilnika, komisije naj 

obravnavajo spremenjen predlog pravilnika, nadaljevanje obravnave bo na naslednji seji Sveta 

MOK. 
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9. SKLEP O VREDNOTENJU TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 

2014 

 

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

uveljavitve davka na nepremičnine, bo predlagani sklep brezpredmeten, saj se nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča ne bo več obračunaval. 

 

Stališča komisij: 

 

Evstahij Drmota, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo: 

Komisija se je seznanila s Sklepom o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014. Trije (3) člani komisije se s sklepom 

strinjajo, en (1) član komisije je proti povišanju vrednosti točke. 

 

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

Komisija za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč se strinja s predlaganim sklepom. 

 

Gregor Tomše, predsednik Komisije za finance: 

Člani komisije za finance so se seznanili s predlaganim Sklepom o vrednotenju točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014, se z 

njim strinjajo in predlagajo Mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira predlagani Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  

 

Razprava:  

 

Jakob Piskernik:  

- Se mu zdi neprimerno, da občina sprejema sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabno stavbnega zemljišča, medtem ko bo s 1. januarjem začel veljati davek na 

nepremičnine 

- Argument inflacije ni utemeljen, nadomestilo se bo povečalo v skladu z rastjo inflacije, 

dohodki plačnikov inflacije se ne povečuje v skladu z inflacijo. Predlagal je, da se obdrži 

vrednost točke leta 2013 za leto 2014. 

 

Mohor Bogataj, župan, je povedal, da je razlike v proračunu 112.000 €, točko je potrebno 

sprejeti letos, drugo leto tega občina ne more storiti. 

 

Mitja Herak, direktor občinske uprave, je povedal, da je v proračunu predvidenih 600.000 € 

odhodkov zaradi novega davka na nepremičnine. Kaj bo s tem zakonom po ustavni presoji, ne 

vedo. Dejansko ta predlog pomeni povečanje prihodkov v proračun za 112.000 €, ki jih 

občina lahko nameni za kakšen drug razvoj. To usklajevanje točke z inflacijo bo bistveno 

nižje, kot pa uvedba novega davka na nepremičnine. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2014. 

 

Sprejeto z večino glasov (28 PRISOTNIH: 19 ZA, 6 PROTI, 3 VZDRŽANI).  

 

 

 

10. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA 

OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V 

MESTNI OBČINI KRANJ 

 

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

javne službe. Upošteva se pripomba Statutarno pravne komisije, da se v 5. členu Pravilnika o 

dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini 

Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007, v nadaljevanju pravilnik) se črta besedilo: »v obdobju 

2007-2013«. 

 

Stališča komisij: 

 

Saša Kristan, predsednik Komisije za kmetijstvo: 

Komisija za kmetijstvo se je seznanila s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o dodelitvi 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. 

 

Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Pripomba komisije je že upoštevana. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 25 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

 

11. PRAVILNIK O PRENEHANJU PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH 

PROSTOROV V NAJEM 

 

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

Statutarno pravne komisije je predlagal dopolnitev 1. člena in črtanje 2. člena. 1. člen se tako 

glasi: »Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL RS, št. 54/2003) preneha 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 

Stališča komisij: 
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Stane Boštjančič, predsednik Statutarno pravne komisije: 

Pripomba komisije je bila upoštevana 

 

Mag. Branko Grims, predsednik Stanovanjske komisije: 

Komisija se je seznanila s Pravilnikom o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih 

prostorov v najem in ga v delu, ki zadeva delovno področje komisije, podpira. 

 

Dr. Ilija Dimitrievski, predsednik Komisije za gospodarstvo: 

Komisija za gospodarstvo podpira sklep o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih 

prostorov v najem. 

 

Jože Lombar, predsednik Komisije za krajevne skupnosti: 

Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, župan Mohor Bogataj, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Sprejme se Pravilnik o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (UL 

RS, št. 54/2003). 

 

Sprejeto z večino glasov (22 PRISOTNIH: 19 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

 

 

12. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA MESTNE OBČINE 

KRANJ 

 

1. Mag. Andrej Šušteršič:  

- Želel je pojasnilo glede informacije, da je bila Mestna občina Kranj tožena za znesek 

300.000 € z obrestmi zaradi terjatev do obnove kompleksa Khiselstein. Vprašal je, ali 

ima občina rezervacijo zneska v proračunu? Na kakšni pravni podlagi je občina 

izplačevala podizvajalcem? Ali se bo občina pritožila na sodbo, kako je v tem primeru 

z obrestmi in drugimi stroški? Želel je pisno pojasnilo, koliko tožb še poteka zoper 

Mestno občino Kranj in v kakšnih zneskih? V vseh primerih naj se tudi pojasni, kako 

so bile odločitve podprte, politično ali strokovno.  

 

Tatjana Hudobivnik, vodja Splošne službe v Uradu direktorja, je povedala, da je bila ta 

tožba v višini 3 mio €. Nova ljubljanska banka je tožila Mestno občino Kranj zaradi 

cesijskih pogodb. Občina je imela z Vegradom sklenjeno pogodbo za kompleks 

Khiselstein. V gradbeni pogodbi je bilo navedeno s pooblastili Vegrada za direktno 

poplačilo podizvajalcev. V veljavi je tudi Uredba o direktnem poplačilu podizvajalcev, 

katere se je občina dolžna držati. Vmes je Vegrad s cesijo odstopil terjatve LHB banki, 

potem pa NLB in sicer v decembru 2008, 2009. Občina je dobila tri izvode cesijske 

pogodbe, podpisane s strani Vegrada. V pogodbi je pisalo, da začne ta cesijska pogodba 

veljati, ko da nanjo soglasje Mestna občina Kranj in ko je sklenjena v obliki notarskega 

zapisa. Mestna občina Kranj te pogodbe nikoli ni podpisala. Ta pogodba je bila do avgusta 

naslednjega leta na občini, takrat so jo vrnili in zavračali zahtevke. V tistem času je občina 
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plačevala podizvajalcem, kot je to določala pogodba z Vegradom in državna uredba. 

Konec avgusta je občina prejela pogodbo, podpisano s strani banke in Vegrada. Občina je 

vseskozi štela pogodbo za nično, ker niso bila izpolnjena pogodbena določila. Za samo 

obličnost pogodbe po Obligacijskem zakoniku se ne zahteva notarski zapis za cesijsko 

pogodbo in po obligacijah zadostuje, da občina dobi to samo v seznanitev. Vendar, ker sta 

se pogodbeni stranki sami dogovorili, da pogodba zahteva obličnost, da velja šele 

sklenjena v obliki notarskega zapisa in ker tako nikoli ni bila sklenjena, je občina 

plačevala neposredno podizvajalce. Zahtevek NLB je bil v višini 3 mio €. To je bil 

znesek, katerega niso dosegla gradbena dela, ampak v višini 1,8 €. V tožbi je občina 

uspela v večjem delu, sodba je bila izdana na plačilo 300.000 € s tem, da mora NLB vrniti 

občini pravdne stroške. Občina je vložila pritožbo, ker cesijska pogodba nikoli ni bila 

pravno veljavno sklenjena. Na postavki kazni in odškodnine v proračunu je vsako leto 

zagotovljenih kar nekaj finančnih sredstev, ki ne zadoščajo za vse tožbe. Če bo potrebno 

plačati, bi šel del sredstev iz splošne proračunske rezerve. Občina smatra, da bo uspela s 

pritožbo. 

V začetku decembra je bilo zoper Mestno občino Kranj 30 odprtih zadev, to pomeni tožbe 

zoper občino in tožbe občine zoper vse ostalo nad vrednostjo 1.000 €.  

 

V nadaljevanju je mag. Andrej Šušteršič je povedal, da starejši občani v krajevnih 

skupnostih niso zadosti obveščeni o pomembnih zadevah. Ti ljudje nimajo in ne morejo 

dostopati do spletnih vsebin. Predlagal je, da se najde rešitev v okviru Komisije za 

krajevne skupnosti. 

 

Župan Mohor Bogataj je povedal, da Mestna občina Kranj redno obvešča svoje občane 

preko Kranjčanke, sklicuje novinarske konference, javljajo v medijih, veliko krajevnih 

skupnosti ima svoje glasilo. Se strinja, da niso vsi računalniško pismeni, vendar občina 

poskrbi za dostopnost informacij v raznoraznih medijih. 

 

Mag. Janez Frelih je povedal, da se je o obveščanju krajanov potrebno dogovoriti na 

nivoju posamezne krajevne skupnosti, ki imajo za ta namen predvidena sredstva v svojem 

proračunu. 

 

 

2. Mag. Drago Štefe:  

- Predlagal je, da se v Kranju podaljša obratovalni čas dežurne zobozdravstvene 

ambulante od 18. do 22. ure zvečer.  

- Predlagal je, da bi na občini poiskali prostorsko rešitev za preselitev podjetja Surovine 

iz Primskovega na bolj ustrezno lokacijo.  

 

3. Vlasta Sagadin:  

- Zanimalo jo je, ali je bil izdelan izračun, koliko bodo morala gospodinjstva prispevati 

za priključek na javno kanalizacijo po končni izvedbi projekta Gorki.  

- Glede prometne ureditve in režima pri Osnovni šoli Orehek je pozvala Mestno občino 

Kranj, da čim prej z nekimi prostorskimi akti ta varovalni gozd spremeni v zemljišče, 

ki bi se ga dalo urediti za parkiranje in krožni promet. 
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4. Darja Kovačič:  

- Opozorila je, da je na informativni tabli, ki govori o pobratenih mestih Mestne občine 

Kranj, napačno zapisan izraz: »Wellcome«.  

 

Župan je ob bližajočem zaključku leta vse prisotne povabil na druženje v Galerijo Mestne 

občine Kranj. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

  

 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc 

Mohor Bogataj 

ŽUPAN 

 

 

 

 


