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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem Kranj – 1. obravnava 

 

1. OCENA STANJA 

Mestna občina Kranj namerava objekte Layerjeva hiša – hiša umetnikov, Letno gledališče 

Khislstein,  gostinski del objekta gradu Khislstein in Četrti stolp – razgledno prizorišče (bivši 

Vovkov vrt) oddati v upravljanje Zavodu za turizem Kranj. Zato je potrebno ustrezno 

spremeniti in dopolniti veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

 

Skladno s tem je potrebno dodati tudi novi organizacijski enoti zavoda. Prav tako se doda 

določba, da se za vse organizacijske enote  vodi ločeno finančno poslovanje. 

 

Spremeni se tudi programski svet Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.  

 

2. PRAVNA PODLAGA 

Pravno podlago za sprejem predlaganih Odlokov o ustanovitvi predstavljajo: 

- 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 

8/96, 36/00 in 127/06), 

- 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 

- 100. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/2007). 

 

3. OBRAZLOŽITEV  

Mestna občina Kranj namerava objekte Layerjeva hiša – hiša umetnikov, Letno gledališče 

Khislstein,  gostinski del objekta gradu Khislstein in Četrti stolp – razgledno prizorišče (bivši 

Vovkov vrt) oddati v upravljanje Zavodu za turizem Kranj. Zato je potrebno ustrezno 

spremeniti in dopolniti veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj. 

 

Skladno s tem je potrebno dodati tudi novi organizacijski enoti zavoda, in sicer organizacijska 

enota Layerjeva hiša – hiša umetnikov in organizacijska enota Letno gledališče Khislstein z 

gostinskim obratom. 

 

Prav tako se doda določba, da se za vse organizacijske enote  vodi ločeno finančno 

poslovanje. 

 

Spremeni se tudi programski svet Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. 

Namesto predstavnika Gorenjskega muzeja se imenuje predstavnik nacionalne ali regionalne 

inštitucije s področja muzejske ali galerijske dejavnosti. S tem želimo razširiti prostor 



sodelovanja z inštitucijami na nacionalni ravni. Doda se nov član programskega sveta, in sicer 

predstavnik dobitnikov Prešernove nagrade ali dobitnikov nagrade Prešernovega sklada. S 

tem želimo še bolj povezati programski svet Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno 

umetnost z dobitniki najvišjih nagrad na področju kulture v Sloveniji. 

 
 

V kolikor na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zavod za turizem Kranj v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bi 

besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi 

obravnavi, predlagamo, da se v skladu s 1. odstavkom 100. člena Poslovnika Sveta Mestne 

občine Kranj Svet Mestne občine Kranj odloči, da na isti seji opravi obe fazi obravnave 

predloga odloka. 

 

4. FINANČNE POSLEDICE 
Predlagane spremembe in dopolnitve za proračun Mestne občine Kranj predstavljajo finančne 

posledice, ki so upoštevane v predlogu proračuna MOK za leto 2013, in sicer so  predlagana sredstva 

na proračunskih postavkah: 

- 170308 Letno gledališče Khislstein:   84.140 EUR, 

- 170309 Layerjeva hiša:                    169.652 EUR in 

- 170310 Vovkov vrt:                             3.900 EUR. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem Kranj – po skrajšanem postopku. 

 

 

Pripravili: 

Tanja Varl 

Petra Polak 

 

 

dr. Mitja Pavliha      Mohor Bogataj 

Načelnik Urada za gospodarstvo               Župan 

in gospodarske javne službe 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem Kranj – 1. obravnava 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj – UPB (Uradni list RS, 

št. 90/2011) s prikazom predlaganih sprememb. 

 


