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SVETU MESTNE OBČINE KRANJ
ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 4. sejo

2. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje predstavnika v Svet Lokalne energetske agencije Gorenjske
B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v skupščino Komunale Kranj, javno podjetje
d.o.o.
C. Soglasje k imenovanju direktorja (m/ž) Zavoda za šport Kranj
Komisija za kulturo in šport:
Komisija daje soglasje k imenovanju Branka Fartka za direktorja Zavoda za šport Kranj za naslednjo
mandatno obdobje.
D. Sprememba članov ožjega odbora Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Kranj
3. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA V MESTNI OBČINI KRANJ 2020
Komisija za turizem:
Komisija za turizem se strinja s predlagano Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj in
predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da jo sprejme.
Po sprejemu Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj se organizira srečanje s turističnim
gospodarstvom. Cilj srečanja naj bo vključevanje turističnega gospodarstva v izvajanje strategije
razvoja turizma.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom in predlaga pripravljavcu gradiva, da upošteva
podane pripombe: nikjer ni omembe možnosti povečanja kriminala in tatvin glede na povečano število
obiskovalcev, v strategijo MOK naj se uvrsti izgradnja postaj za kolesa, uvede naj se kino na prostem,
večja pozornost naj se nameni promociji tega, da je Kranj najstarejša trajno poseljena naselbina na
območju Slovenije, vodovodnemu stolpu ter muzeju industrijsko tehnične dediščine, da se mora v
Kranju izgraditi koncertna dvorana, da se v Kranj pripeljejo večji športni dogodki in izgradi primerna
športna infrastruktura, uredi povezava kolesarskih steza, Zavod za turizem mora več narediti na
področju trženja turističnih produktov, povezati je potrebno mesto in vas ter se povezati z ostalimi
občinami.

4. PRIPOROČILO O IZVAJANJU NALOG PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ
V ORGANIH UPRAVLJANJA JAVNIH ZAVODOV
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBI:
- v 4. členu se v drugi alineji pred besedo »ki« doda vejica,
- v 7. členu se črta beseda »smiselno«
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga pripravljavcu dokumenta, da glede
na vsebino najde najbolj ustrezen naslov, kot na primer: usmeritve, smernice, priporočila…
Komisija za kulturo in šport:
Komisija se seznanja s Priporočili o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih
upravljanja javnih zavodov ter daje soglasje za njihov sprejem.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.

5. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBI:
- v preambuli se črta besedilo »20. člena in«,
- v 2. členu se za besedo »Sprememba« doda beseda »iz« in beseda »pričneta« nadomesti z besedo
»prične«,
- komisija predlaga, da se ob naslednji dopolnitvi pravilnika spremeni 6.a člen v delu, ki določa, da se
obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega otroka v drug vrtec objavi le na oglasni deski
posameznega vrtca, tako, da se obvestilo objavi tudi na spletu.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša, da se sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Komisija za krajevne skupnosti:
Komisija za KS se je seznanila s predlaganim gradivom.
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