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2.A.B. 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE KRANJ V SVET KLiNIKE GOLNIK 

Sklep 0 preoblikovanju Bolni§nice Golnik - Klinicnega oddelka za pljucne bolezni in alergijo v Univerzitetno 
kliniko za pljucne bolezni in alergijo Golnik, ki ga je sprejela Vlada RS dne 12.10.2010 v 9. clenu doloca, da 
zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 clanov. Imenujejo oziroma izvolijo jih: ustanovitelj 4 clane; zaposleni 1 
clana; Mestna obcina Kranj 1 clana; zavarovanci 1 clana. 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Siovenije, predstavnika Mestne obcine Kranj imenuje 
Svet Mestne obcine Kranj, predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije, 
predstavnika zaposlenih izvolijo organizacijske enote zavoda. Predsednika sveta zavoda se izvoli med 
predstavniki ustanovitelja. 
Statut Bolnisnice Golnik - Klinicnega oddelka za pljucne bolezni in alergijo v svojem 9. clenu dodatno doloca, 
da so ciani sveta imenovani ali izvoljeni za 4 leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni. 

Na podlagi poziva Klinike Golnik, da dosedanjim clanom v kratkem potece mandat, je Komisija za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom eVidentiranja. 

V postopku evidentiranja je prispelo pet predlogov. Komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Svet 
zavoda Klinika Golnik, kot predstavnika Mestne obcine Kranj imenuje: 
Mag. Primoz Terplan. 

Komisija za mandatna vpra§anja, volitve in imenovanja je na 41. seji dne 13.6.2017 oblikovala predlog sklepa 
o imenovanju enega predstavnika Mestne obcine Kranj v Svet zavoda Klinika Golnik, in predlaga mestnemu 
svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet zavoda Klinika Golnik - Univerzitetna klinika za pljucne bolezni in alergijo Golnik se kot predstavnika 
Mestne oMine Kranj imenuje mag. Primoz Terplan. 

Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 
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B. PREDLOG ZA RAZRESITEV PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETU ZAVODA KRANJSKI 
VRTCI 

One 1.9.2017 smo prejeli Predlog za imenovanje nadomestnega elana sveta zavoda Kranjski vrtci 
Inspektorata RS za solstvo in sport. 

Na podlagi inspekcijskega nadzora in pregledane dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je Jakob Klofutar, 
predstavnik ustanovitelja v svetu vrtca tekoeega mandata, predhodno ze dvakrat opravljal funkcijo elana sveta 
vrtca kot predstavnik starsev, kar je v nasprotju z doloebo 10. odstavka 46. elena Zakona 0 organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07-uradno preeiseeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,46/16 in 49/16-popr.) in 2. odstavka 8. 
elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, sl. 29/10, 
39/13, 98/13). Z dnem 7.11.2016 je kot predstavnik ustanovitelja prieel s tretjim zaporednim mandatom, saj je 
mandat elana sveta vezan na mandat sveta kot organa. 

Inspektorat RS za solstvo in sport predlaga, da Mestni svet Mestne obeine Kranj razresi Jakoba Klofutarja in 
imenuje nadomestnega elana sveta vrtca, skladno z doloebo 8. in 9. elena ustanovitvenega akta. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na svoji 41. seji, dne 12.9.2017, predlog preueila in 
soglasno sklenila, da predlaga Mestnemu svetu Mestne oMine Kranj v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

1. Jakoba Klofutarja se kot predstavnika ustanovitelja, Mestne obeine Kranj razresi s funkcije elana Sveta 
zavoda Kranjski vrtci. 

2. Izvedejo se postopki za nadomestitev elana Sveta zavoda Kranjski vrtci. 

Sklepa zaeneta veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 
K~et~upana 
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