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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 18/1998 in 

36/2000 in 127/2006), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. 

člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji 

dne 21. 9. 2011 sprejel 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj 

 

1. člen 

V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

Zavod upravlja tudi z naslednjimi objekti: 

- Letnim gledališčem Khislstein (Tomšičeva 42), ki stoji na zemljišču par. št.  139/1, 139/2 in 

140/0, k.o.  2100 – Kranj ter pripadajočo opremo; 
- delom objekta Gradu Khislstein, ki je namenjen gostinski dejavnosti in stoji na zemljišču parcelne 

številke 137/0,  k.o. 2100 – Kranj (Tomšičeva 44) ter pripadajočo opremo; 
- Layerjevo hišo – hišo umetnikov, ki stoji na zemljišču par. št. 169, 170, k.o. 2100 Kranj ter 

pripadajočo opremo; 

- Četrtim stolpom – razglednim prizoriščem, parcelna številka 121/0, k.o. 2100 – Kranj.« 

 

2. člen 

1.odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: 
»V okviru javnega zavoda delujejo naslednje organizacijske enote: 

- Kranjska hiša, 

- Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, 

- Layerjeva hiša – hiša umetnikov, 

- Letno gledališče Khislstein z gostinskim obratom.« 

3. člen 

4.odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: 

»Program Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost sprejema programski svet, ki 

ga na predlog uprave ustanovitelja imenuje župan za mandat 5 let. Programski svet sestavljajo 

predstavnik Mestne občine Kranj, predstavnik zainteresirane javnosti, predstavnik Ministrstva 

za kulturo, predstavnik  nacionalne ali regionalne inštitucije s področja muzejske ali galerijske 

dejavnosti, predstavnik Upravnega odbora Prešernovega sklada in predstavnik dobitnikov 

Prešernove nagrade ali dobitnikov nagrade Prešernovega sklada.« 
 

4. člen 

6.odstavek 5. člena s spremeni tako, da se po novem glasi: 

»Za vse organizacijske enote se finančno poslovanje vodi ločeno.« 
 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 

Številka: 014-32/2012-46/03 

Kranj, dne _________ 

 

       Mohor Bogataj 

            ŽUPAN 

 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1577.html
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