
MESTNA OBČINA KRANJ 

 

Svet  
Komisija za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja 
 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 19 
 F: 04 237 31 06 

 E: obcina.kranj@kranj.si 

 www.kranj.si 

 

 

Številka:   900-23/2013-7-(41/05) 

Datum:     12.11.2013 

 

 

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 

 

 

KADROVSKI ZADEVI 

 

 

A. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda 

Dom upokojencev Kranj  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 46. seji, dne 12. 11. 

2013, 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 lokalne skupnosti se v Svet Doma upokojencev Kranj imenuje: 

 

Mag. DRAGO ŠTEFE, stanujoč Cesta na Klanec 26, Kranj. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi se pa naslednji dan 

po izteku mandata dosedanji sestavi Sveta zavoda.  

 

 

  



 

 

B. Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev Kranj 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 46. seji, dne 12. 11. 

2013, po obravnavi vloge Sveta zavoda – Doma upokojencev Kranj soglasno sklenila, 

da predlaga Svetu Mestne občine Kranj sprejem naslednjega 

 

SKLEPA: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju gospe mag. Zvonke 

Hočevar, stanujoče Koroška cesta 17, Kranj, za direktorico Doma upokojencev Kranj za 

pet letno mandatno obdobje in nastopom dela dne 1.4.2014. 

 

 

Obrazložitev, povzeta iz Zaprosila za mnenje k imenovanju direktorice Doma 

upokojencev Kranj, z dne 29. 10. 2013: 

Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu, 32. člena Zakona o zavodih in 

34. člena Statuta Doma upokojencev Kranj je svet zavoda zaprosil Mestno občino 

Kranj za mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev Kranj za 5-letno 

mandatno obdobje. 

V prilogi so posredovali izpis sklepov 7. točke 10. redne seje sveta z dne 28.10. 2013 

in fotokopijo celotne vloge na razpis za direktorico Doma upokojencev Kranj.  
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