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Sklepi komisij
37. seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 25. 4. 2018

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 36. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 28.3.2018 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/

2.

KADROVSKE ZADEVE

A. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE GORENJSKE
B. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA
C. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO STROKOVNE GIMNAZIJE ŠOLSKEGA CENTRA
KRANJ
D. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA
KRANJ
E. MNENJE O KANDIDATKI ZA RAVNATELJA/ICO SREDNJE EKONOMSKE, STORITVENE IN GRADBENE
ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
F. MNENJE O KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATELJA/ICO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA
KRANJ
/
3.

PREMOŽENJSKE ZADEVE

A. Predlog odprtja novega NRP št. 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6, v okviru katerega bo
urejenih 6 kolesarskih povezav v Mestni občini Kranj in prerazporeditev sredstev
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod točko 2. A Premoženjskih
zadev.
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4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU V MESTNI OBČINI KRANJ –
PREDLOG
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem redu v Mestni občini Kranj.

5. A. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – OSNUTEK
B. ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE –
OSNUTEK
Statutarno pravna komisija:
A. SKLEP:
Komisija mestni upravi predlaga, naj z vidika konsistentnosti ureditve v drugih aktih o ustanovitvi javnih
zavodov preveri, ali je primerno, da je v odloku kot sedež zapisan točni naslov zavoda in ne le kraj. Hkrati
naj razmisli o ločitvi funkcije poslovodenja in strokovnega vodenja zavoda, torej da bi zavod v vsakem
primeru imel strokovnega vodja.
Ustrezno naj se popravi prva alineja drugega odstavka 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gorenjske lekarne.
V 3. odstavku 16. člena se za prvo vejico beseda »vsake« nadomesti z besedo »posamezne«.
Klemen Valter je podal ločeno pripombo, in sicer naj predlagatelj preveri, ali se lahko zadnji stavek drugega
odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne dopolni na način, da
ustanoviteljice presežek prihodkov nad odhodki namenijo za razvoj lekarniške dejavnosti.
B. SKLEP
Komisija mestni upravi predlaga, naj drugi odstavek 6. člen Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic
javnega zavoda Gorenjske lekarne dopolni na način, ki bi predsedujočega svetu zavoda zavezoval k sklicu
seje sveta zavoda, če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj tretjinskim deležem glasov.
Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – osnutek in Odlokom o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - osnutek.
Komisija za gospodarstvo se je seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarneosnutek in Odlokom o ustanovitvi sveta ustanoviteljic zavoda Gorenjske lekarne-osnutek ter predlaga:
v 9. členu odloka naj se črta četrti odstavek, ki oži pogoje za imenovanje direktorja (izkušnje s
področja vodenja v zdravstvu),
v odloku naj se določi, da je Poslovnik o delu sveta zavoda obvezen splošen akt zavoda.

6.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA KRANJ
- OSNUTEK

Statutarno pravna komisija:
Ustrezno naj se popravi tretji odstavek 9. člena, in sicer da se črta beseda zakon.
V 5. odstavku 10. člena naj se k besedni zvezi »s kontaktnim elektronskim naslovom« dopiše beseda
»zavoda«.
Komisija mestni upravi predlaga, naj z vidika konsistentnosti ureditve v drugih aktih o ustanovitvi javnih
zavodov preveri, kdo vodi prvo sejo do izvolitve predsednika sveta zavoda, saj bi bilo logično, da bi vodil
ravnatelj in ne da se ugotavlja starost članov.
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Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo
Komisija soglaša Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj osnutek.

7. ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZGRADNJO TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN
VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA - OSNUTEK
Statutarno pravna komisija:
Komisija, razen nekaj slovničnih uskladitev, nima pripomb na gradivo.
Komisija za finance:
Člani komisije za finance so se seznanili z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo
telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja-osnutek
Komisija za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo:
Komisija se je seznanila z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šest učilnic
in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja in nima pripomb.
Stanovanjska komisija:
Komisija se je seznanila z gradivom in ga podpira.

8. SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V MESTNI OBČINI
KRANJ ZA VOLILNO LETO 2018
Statutarno pravna komisija:
Komisija nima pripomb na gradivo.

9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
/
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