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A. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO 

Svet Mestne obeine Kranj ima na podlagi 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, 
sI.30/2017-UPB1) pristojnost ustanavljati delovna telesa ter imenovati in razresevati njihove elane. Z 
dnem 4.9.2017 je Ignac Vidmar odstopil kot clan Mestnega sveta Mestne obeine Kranj in kot 
predsednik Komisije za kmetijstvo . 
. Izveden je bil javni poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predsednica komisije. Prijavila 
se je ena kandidatka. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja se je na svoji 43. seji, dne 10.10.2017 na 
podlagi referenc in obrazlozitev predlagatelja odloeila, da Mestnemu svetu Mestne oMine Kranj 
predlaga v sprejem naslednja 

SKLEPA: 

1. Ignacu Vidmarju z dne 4.9.2017 preneha funkcija predsednika Komisije za kmetijstvo. 

Sklep zaene veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu Mestne obeine Kranj. 

2. Za predsednico Komisije za kmetijstvo se imenuje Alenko Beneina, elanico Mestnega sveta 
Mestne obeine Kranj. 

Sklep zaene veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj in velja do 
izteka mandata dosedanji sestavi Mestnega sveta Mestne oMine Kranj. 
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B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA 
KRANJSKI VRTCI 

Na podlagi 9. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni 
list, sl. 29/2010, 39/2013 in 98/2013) predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Kranjski vrtci imenuje 
Svet Mestne obcine Kranj. 

Z dnem 20.9.2017 je Jakob Klofutar obvestil, da nepreklicno odstopa z mesta predsednika in hkrati 
tudi z mesta clana Sveta zavoda Kranjski vrtci. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
je izvedla javni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnega predstavnika 
ustanovitelja v Svet zavoda Kranjski vrtci. Prijavili so se trije kandidati. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja se je na svoji 43. seji, dne 10.10.2017, na 
podlagi referenc in obrazlozitev predlagateljev odlocila, da Svetu Mestne obcine Kranj predlaga v 
sprejem naslednja 

SKLEPA: 

1. Jakobu Klofutarju kot predstavniku ustanovitelja z dne 20.9.2017 preneha funkcija clana Sveta 
zavoda Kranjski vrtci. 

2. Za nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne obcine Kranj, se v Svet zavoda Kranjski 
vrtci imenuje Gorazd Copek. 
Sklepa zacneta veljati naslednji dan po sprejemu na Mestnem svetu! 

C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE KRANJ V SVET JAVNEGA ZAVODA 
BOLNISNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNISTVO KRANJ 

Ustanovitveni akt Odlok Vlade Republike Siovenije 0 preoblikovanju Bolnisnice za ginekologijo in 
porodnistvo Kranj v javni zdravstveni zavod Bolnisnico za ginekologijo in porodnistvo Kranj, kot tudi 
Statut Bolnisnice za ginekologijo in porodnistvo Kranj dolocata, da ima svet zavoda bolnisnice 7 
clanov. Svet zavoda sestavljajo predstavniki: ustanovitelj 4 elane, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Siovenije 1 clan, Mestne obcine Kranj 1 clan, delavcev zavoda 1 clan. 

Na podlagi poziva javnega zavoda Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj, da dosedanjim 
clanom v kratkem potece mandat, je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se 
v Svet javnega zavoda Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj, kot predstavnika Mestne 
obcine Kranj imenuje: 
Viktor Mohoric oj 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 43. seji dne 10.10.2017 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju enega predstavnika Mestne obcine Kranj v Svet javnega zavoda 
Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj, in predlaga mestnemu svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet javnega zavoda Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj se kot predstavnika Mestne 
obcine Kranj imenuje Viktor Mohoric. 
Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

2 



D. IMENOVANJE TREH PREDSTAVNIKOV V SVET ZAVODA LOKALNE ENERGETSKE 
AGENCIJE GORENJSKE (LEAG) 

Na podlagi Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) 
(Uradni list RS, st. 27/09,37/10,50/13 in 8/15) imenuje Mestni svet Mestne obcine Kranj tri 
predstavnike v Svet javnega zavoda LEAG s strokovnih podrocij: 

2 predstavnika, ki prihajata iz podjetij ali strokovnih zdruzenj in 
1 predstavnik, ki prihaja iz podrocja proizvajalcev, distributerjev, univerze, civilne druzbe ali 
raziskovalnih centrov. 

Imenovanje izvede Mestni svet Mestne obcine Kranj na predlog zupana, po predhodnem javnem 
pozivu, objavljenem na spletni strani Mestne obcine Kranj. Ciani se imenujejo za obdobje stirih let. 

Prejeli smo obvestilo, da z dnem 27.10.2017 potece mandat dosedanji sestavi Sveta zavoda Lokalne 
energetske agencije Gorenjske (LEAG). Izveden je bil javni pozill za evidentiranje kandidatov za 
predstavnike. Prijavilo se je sedem kandidatov. Komisija je na podlagi predloga zupana sklenila 
predlagati mestnemu svetu, da se v Svet javnega zavoda javnega zavoda Lokalna energetska 
agencija Gorenjske (LEAG) imenujejo: 

1. Janez Jereb 
2. Peter Krelj 
3. Luka Sink 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 43. seji dne 10.10.2017 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija 
Gorenjske (LEAG), in predlaga mestnemu svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Za tri predstavnike, clane Sveta javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), in 
sicer za 2 predstavnika, ki prihajata iz podjetij ali strokovnih zdruzenj in 1 predstavnika, ki prihaja iz 
podrocja proizvajalcev, distributerjev, univerze, civilne druzbe ali raziskovalnih centrov, se imenujejo: 

1. Janez Jereb 
2. Peter Krelj 
3. Luka Sink 

Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 
Kabinet zupana 

~L 
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