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KADROVSKE ZADEVE 
 
 
A. Mnenje o kandidatih/kah za ravnatelja/ico Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 41. seji, dne 18.1.2010 po 
obravnavi vloge Sveta zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj sklenila, da Svetu Mestne občine 
Kranj predlaga sprejem naslednjega  
 
SKLEPA: 
 
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatom/kam: Fani Bevk, Marti Jenko, Bogdanu 
Sušniku in Davorinu Šketu k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. Iz 
dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda je razvidno, da so se kandidati/ke v zakonitem roku 
prijavili na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Menimo, 
da bi vsak izmed njih lahko uspešno opravljal dela in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Staneta 
Žagarja Kranj.  
 
 
B. Imenovanje nadomestne članice Statutarno pravne komisije 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela odstopno izjavo Alojzija 
Potočnika z mestna člana Statutarno pravne komisije, ki je bil imenovan na predlog Zares – nova 
politika. 
 



V skladu z 2. odstavkom 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) mora biti 
nadomestni član imenovan izmed članov in članic sveta.  
 
Komisija je na svoji 41. seji, dne 18.1.2010, na podlagi opravljenega evidentiranja pri političnih 
strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine Kranj in pri zainteresiranih 
organizacijah in občanih v Mestni občini Kranj, sklenila, da Svetu Mestne občine Kranj predlaga v 
sprejem naslednje 
 
SKLEPE :  
 
1. Razreši se član Statutarno pravne komisije Alojzija Potočnika, rojenega 1951, stanujočega Ulica 
Gorenjskega odreda 16, Kranj, ekonomista, zaposlenega DZ RS, ki je bil imenovan na 23. seji Sveta 
Mestne občine Kranj, dne 18.3.2009. 
 
2. Suzano Rekelj, rojeno 28.5.1981, stanujočo Ljubljanska c. 11, Kranj, univ. dipl. pravnico, 
izredno študentko podiplomskega študija na PF v Mariboru, članico Sveta Mestne občine Kranj se 
imenuje za nadomestno članico Statutarno pravne komisije. 
 
Sklepi začnejo veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljajo do izteka 
mandata dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 
 
 
C. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Nadzorni svet družbe BSC, d.o.o., Kranj 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 41. seji, dne 18.1.2010, na 
podlagi opravljenega evidentiranja pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu 
Mestne občine Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj, sklenila, da 
Svetu Mestne občine Kranj predlaga sprejem naslednjega  
 
SKLEPA:  
 
Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Nadzorni svet družbe BSC, d.o.o., Kranj imenuje: 
 
JURE KRISTAN, rojen 3.3.1979, stanujoč Trojarjeva 32, Kranj, univ. dipl. inženir vodarstva in 
komunalnega inženirstva, zaposlen Grundfos d.o.o.  
 
Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  
 
 
 
 
Pripravila:  
Milena Bohinc, dipl.ekon. 

Jakob Klofutar, univ.dipl.inž.grad., l.r. 
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