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1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 30.1.2019 IN
POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV
/

2.
A.
B.
C.
D.
E.
/

KADROVSKE ZADEVE
Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj
Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Mestne knjižnice Kranj
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Zavetišča za zapuščene živali Perun
Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev Kranj
Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj

3. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Predlog odprtja novega projekta NRP Zaprto odlagališče Tenetiše
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod
točko 3. A Premoženjskih zadev in ga tudi podpirajo.

B. Prerazporeditev sredstev – razbremenilnik RA 13
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod
točko 3. B Premoženjskih zadev in ga tudi podpirajo.
C.

Prerazporeditev sredstev – Krožna ulica

Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega sklepa pod
točko 3. C Premoženjskih zadev in ga tudi podpirajo.
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4.

ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ – OSNUTEK

Statutarno pravna komisija:
Komisija je sprejela naslednje PRIPOMBE:
- predlagatelj naj podrobneje obrazloži finančne posledice sprejema odloka, pozitivne finančne posledice
bodo zaradi ukinitve namestnika direktorja, negativne pa zaradi uvajanja strokovnega vodja ter
spremembe označb gasilsko reševalne službe,
- v 1. odstavku 1. člena se besedilo »Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, Kranj,« naj se
nadomesti z besedilom »Mestna občina Kranj s tem odlokom ustanavlja gasilsko reševalno službo, ki«,
- v 2. odstavku 1. člena se besedilo »pa ob pogojih, ki jih s sklepom določi ustanovitelj« nadomesti z
besedilom »pa ob dogovoru z ostalimi občinami,«,
- v 5. odstavku 6. člena naj se črta besedilo »izmed članov prostovoljnih gasilskih društev, delujočih na
območju mestne občine Kranj«, ker zakon določa širši krog zainteresirane javnosti na podlagi javnega
poziva,
- v 1. stavku 3. odstavka 7. člena se črta beseda »enega«, za besedo »članov« pa doda besedilo »ki so
predstavniki ustanovitelja, na konstitutivni seji.«,
- 2. stavek 3. odstavka 7. člena se črta,
- predlagatelj naj premisli o rešitvi, ki se v praksi že uporablja v primerih, ko niso še imenovani vsi člani
sveta tako, da se konstituira po imenovanju večine članov oziroma da star svet deluje do konstituiranja
novega sveta,
- v 2. odstavku 9. člena se v 2. stavku za besedo »Direktor« doda beseda »predstavlja in«,
- 2. alineja v 3. odstavku 9. člena se prenese k nalogam strokovnega vodja,
- v 8. alineji 3. odstavka 9. člena se doda besedilo »in sindikata«,
- v 9. alineji 3. odstavka 9. člena naj predlagatelj premisli o rešitvi, da direktor imenuje in razrešuje
strokovnega vodjo s soglasjem sveta zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta oziroma bi moral
predlagatelj sprejeti odločitev ali se strokovni vodja opredeli kot organ ali kot sistemizirano delovno
mesto,
- v zadnjem stavku 11. člena se besedilo »objave razpisa« nadomesti z besedilom »poteka roka za
prijavo.«,
- v 13. členu se za besedno zvezo »za upravne spore« črta besedilo,
- v 2. odstavku 15 člena se v 4. alineji črta beseda »večjo«,
- v 16 členu naj se predlagatelj kot v 9. členu opredeli do tega, kako umestiti strokovnega vodja, kot organ
ali sistematizirano delovno mesto,
- v 2. odstavku 17. člena se besedilo »objave razpisa« nadomesti z besedilom »poteka roka za prijavo.«,
- v 5. odstavku 17. člena se za besedno zvezo »za delovne spore« črta besedilo,
- v 4. alineji 3. odstavek 19. člena naj se besedilo uskladi s 6. členom tako, da župan predlaga mestnemu
svetu predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda,
- v 20. členu se besedilo »ter v statistične namene« nadomesti z besedilom »ter podatke v statistične
namene«,
- v 21. členu se beseda »državne« nadomesti z besedo »države«,
- v 22. členu se besedilo »osnovnih dejavnosti« nadomesti z besedilom »dejavnosti iz 3. člena«,
- v 2. odstavku 23. člena se črta besedilo »s stvarnimi pravicami«,
- v 2. odstavku 26. člena se pred besedo »končani« doda beseda »biti«,
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili z vsebino predlaganega Odloka o
organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba« Kranj – osnutek. Pripombo imajo pri 5. točki
gradiva, kjer so opredeljene finančne in druge posledice ter pri 12. členu predlaganega Odloka, ki določa
način imenovanja direktorja javnega zavoda.
Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo:
Komisija se je seznanila z osnutkom Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba
Kranj.
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5. SPREMEMBA KODEKSA RAVNANJA FUNKCIONARJEV V MESTNI OBČINI KRANJ
Statutarno pravna komisija:
- Statutarno-pravna komisija ni pristojna za obravnavo kodeksa, ker gre za politični in ne pravni akt.

6. STRATEGIJA RAZVOJA PREDŠOLSKE VZGOJE V MESTNI OBČINI KRANJ DO LETA 2023
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija se je seznanila s Strategijo razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023 in soglaša
z njenim sprejetjem.

7. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU
Komisija za finance in premoženjska vprašanja:
Člani komisije za finance in premoženjska vprašanja so se seznanili s predlaganimi sklepi pod točko
Soglasje k ceni storitve pomoči na domu in jih podpirajo.
Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo:
Komisija soglaša s predlagano ceno storitve pomoči na domu ter s predlaganimi sklepi gradiva.

8. SEZNANITEV S POROČILOM NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2018
-

9. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA
-

Zbrala:
Milena Bohinc
Služba za mestni svet
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