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A. IMENOVANJE NADOMESTNIH DVEH CLANOV KOMISIJE ZA MEDOBCINSKO IN 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

Svet Mestne obeine Kranj ima na podlagi 18. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, ~t. 

33/2007) pristojnost imenovati komisije kot svoja delovna telesa. 
l dnem 30.3.2016 je odstopila Nina Langerholc Cebokli kot elanica Sveta Mestne obeine Kranj in kot 
elanica Komisije za medobeinsko in mednarodno sodelovanje. Nato je se dne 5.5.2016 odstopil loran 
Stevanovic s funkcije elana Komisije za medobeinsko in mednarodno sodelovanje. < 

Izveden je bil javni poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestna elana komisije. Prijavila sta se 
dva kandidata, ki izpolnjujeta pogoje. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja se je na svoji 28. seji, dne 13.6.2016 na 
podlagi referenc in obrazlozitev predlagatelja odloeila, da Svetu Mestne obeine Kranj predlaga v 
sprejem naslednjih 

SKLEPOV: 

1. Nini Langerholc Cebokli z dnem 30.3.2016 preneha funkcija elanice Komisije za medobeinske in 
mednarodno sodelovanje. 

Sklep zaene veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne obeine Kranj. 

2. la elana Komisije za medobeinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Mladen Dubravica. 

Sklep zaene veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne.obeine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Mestne obeine Kranj. -
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3. Zoranu Stevanovicu z dnem 5.5.2016 preneha funkcija clana Komisije za medobcinske in 
mednarodno sodelovanje. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne obcine Kranj. 

4. Za clana Komisije za medobcinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Boris Kozelj. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne obcine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Mestne obcine Kranj. 

B. IMENOVANJE NADOMEsTNEGA PODPREDsEDNIKA KOMlslJE ZA PRITOZBE 

Svet Mestne obcine Kranj ima na podlagi 18. clena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, sl. 
33/2007) pristojnost imenovati komisije kot svoja delovna telesa. 

Z dnem 5.5.2016 je odstopil Zoran Stevanovic z mesta podpredsednika Komisije za pritozbe. Izveden 
je bil javni poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega podpredsednika komisije. Prijavil se ni 
nihce. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je zato na svoji 28. seji, dne 13.6.2016, 
sklenila, da se razpis ponovi. 

C. MNENJE 0 KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO KRANJsKIH VRTCEV 

Dosedanja ravnateljica se s 31.12.2016 upokoji, zato je Svet Kranjskih vrtcev pricel s postopkom za 
imenovanje ravnatelja zavoda. Razpis je bil objavljen v casopisu Delo in Zavodu za zaposlovanje 
Kranj. Komisija za predhodni postopek imenovanja ravnatelja pri Svetu zavoda Kranjski vrtci je 
pregledal vse prispele vloge in ugotovil, da sest prijavljenih kandidatk ustreza vsem razpisnim 
pogojem. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanje je na svoji 28. seji, dne 13.6.2016, 
obravnavala vlogo Sveta zavoda Kranjskih vrtcev. Komisija je po razpravi sklenila, da zaradi 
razjasnitve pojasnil iz dokumentacije in bolj objektivne podaje mnenja sklice novo sejo komisije, na 
katero povabi na predstavitev prijavljene kandidatke za ravnateljico Kranjskih vrtcev. 

D. IMENOVANJE PREDsTAVNIKOV UsTANOVITELJAILOKALNE sKUPNOsTI V sVETE 
JAVNIH ZAVODOV: OS PREDOsLJE KRANJ, OS STAN ETA ZAGARJA KRANJ, KRANJSKI 
VRTCIIN GIMNAZIJA KRANJ 

Na podlagi 18. clena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, sl. 33/2007) je imenovanje clanov 
svetov javnih zavodov, kot predstavnikov ustanovitelja, v pristojnosti Sveta Mestne obcine Kranj 

Sveti javnih zavodov OS Predoslje Kranj, OS Staneta Zagarja Kranj, Kranjski vrtci in Gimnazija Kranj 
so nas obvestili, da bo dosedanjim clan om v kratkem potekel mandaI. 

Dne 26.5.2016 je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja izdala poziv za evidentiranje 
kandidatov. Poziv je bil posredovan politicnim strankam in IiStam, zupanu in zainteresirani javnosti. 
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Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na svoji 28. seji, dne 13.6.2016, 
obravnavala prispele prijave ter se na podlagi referenc in obrazlozitev predlagateljev odlocila, da 
Svetu Mestne obcine Kranj predlaga v sprejem naslednje 

SKLEPE 

o imenovanju predstavnikov ustanoviteljallokalne skupnosti v svete naslednjih javnih zavodov: 

Osnovna sola Predoslje Kranj: 
1. Andrej Bitenc i 

2. Peter Gerviz 
3. Miro Zelnik 

Osnovna sola Staneta 'zagarja Kranj: 
1. Lea Cahunek 
2. Barbara Guncar 
3. Nezka Zupan 

Gimnazija Kranj: 
1. Irena Oman 

Sklepl zacnejo veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne obcine Kranj. 

Za predstavnike ustanovitelja Kranjskih vrtcev pa Komisij a za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja izmed stirih prispelih vlog in njihove dokumentacije ne more prepoznati treh primernih 
kandidatov, zato bo podaljsala evidentiranje za prijavo kandidatov do 30.6.2016. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 

~lPana 
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Beti Jenko, I.r. 
Predsednica Komisije za mandatna vprasanja, 

volitve in imenovanja 


