Mestni svet
Statutarno-pravna komisija
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 132 E: sabina.metelko@kranj.si
S: www.kranj.si

Številka: 032-6/2019-2-41/32
Datum: 7. 2. 2019

1.

ZAPISNIK
konstitutivne seje Statutarno-pravne komisije, ki je bila v četrtek, dne 7. 2. 2019 ob 16.00 uri,
v sejni sobi št. 9 poslopja Mestne občine Kranj

PRISOTNI:
- Tanja Graonja Krstev, predsednica
- Andreja Kert, podpredsednica
- Milan Glamočanin, član
- Stanislav Boštjančič, član
- Klemen Valter, član
- Janez Černe , podžupan
- Sašo Govekar, Vodja Urada za tehnične zadeve
- Klemen Kastelic, zapisnikar
Predsednica je ugotovila, da je komisija sklepčna.
Predlagan je sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Dogovor o terminu sklica sej Statutarno pravne komisije
2. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj – osnutek
3. Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev v Mestni občini Kranj
4. Razno
Po glasovanju je dnevni red soglasno (5 ZA) sprejet.
1.

Dogovor o terminu sklica sej Statutarno pravne komisije

Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Seje Statutarno-pravne komisije se načeloma sklicujejo v petkih ob 8. uri oziroma v primeru obširnega
dnevnega reda v četrtkih ob 16. uri.
2.

Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj – osnutek

Uvodna pojasnila sta podala Sašo Govekar in Janez Černe.
Komisija je soglasno (5 ZA) 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«,
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- 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«,
3.

Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev v Mestni občini Kranj

Uvodna pojasnila je podal Janez Černe.
Komisija je soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
- Statutarno-pravna komisija ni pristojna za obravnavo kodeksa, ker gre za politični in ne pravni akt.
4.

Razno:

V zvezi z javnostjo glasovanja na sejah mestnega sveta je Komisija soglasno (5 ZA) sprejela naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija bo o vprašanju razpravljala na naslednji seji, načeloma pa ne bo obravnavala
anonimnih gradiv.
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.
Zapisal:
Klemen Kastelic

Tanja Graonja Krstev
Predsednica
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