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D. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice/podpredsednice Komisije za finance 

 

Mag. Alenka Bratušek je odstopila z mesta članice Sveta Mestne občine Kranj in z mesta 

članice/podpredsednice Komisije za finance. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

je na svoji 41. seji, dne 21.5.2013, upoštevajoč evidentiranje kandidatov pri političnih strankah in 

listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi 

Mestne občine Kranj, soglasno sklenila, da predlaga Svetu MOK v sprejem naslednja 

 

SKLEPA:   

 

1. Razreši se članica/podpredsednica Komisije za finance mag. Alenka Bratušek, Prisojna ulica1, 

Kranj, ki je bila imenovana na  2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 15.12.2010. 

 

2. Za članico/podpredsednico Komisije za finance se imenuje Smiljano Vončina Slavec, Goriče 74, 

Golnik. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

 

 

 

 



E. Razrešitev in imenovanje nadomestne članice Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in 

šolstvo 

 

Irena Ahčin je odstopila z mesta članice Sveta Mestne občine Kranj in z mesta članice Komisije za 

socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 

svoji 41. seji, dne 21.5.2013, upoštevajoč evidentiranje kandidatov pri političnih strankah in listah, ki 

imajo svetnike v Svetu Mestne občine Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine 

Kranj, soglasno sklenila, da predlaga Svetu MOK v sprejem naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Razreši se članica Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo Irena Ahčin, Cesta 

Kokrškega odreda 36, Kranj, ki je bila imenovana na  2. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 

15.12.2010. 

 

2. Za članico Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo se imenuje Vlasto Sagadin, 

Župančičeva 39, Kranj.  

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 

 

 

 

F. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet Zavoda za turizem Kranj 

 

Prejeli smo odstopno izjavo predstavnice Mestne občine Kranj z mesta članice Sveta Zavoda za 

turizem Kranj Irene Ahčin. Komisija je na svoji 41. seji, dne 21.5.2013, 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, soglasno sklenila, da Svetu Mestne 

občine Kranj predlaga sprejem 

 

SKLEPOV: 

 

1. Razreši se Ireno Ahčin s funkcije članice Sveta Zavoda za turizem Kranj.  

 

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Zavoda za turizem Kranj imenuje 

Martin Leskovar, Cesta na Rupo 28, Kranj. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 

dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

 

Obrazložitev: Kandidat pozna razmere na področju turizma v Kranju, saj že vrsto let sodeluje v 

lokalnem turističnem društvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 41. seji, dne 21.5.2013, po 

obravnavi vloge Sveta zavoda Gimnazije Franceta Prešerna sklenila, da predlaga Svetu Mestne občine 

Kranj v sprejem naslednji 

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Mirjam Bizjak in kandidatu Klemenu 

Urankarju k imenovanju za ravnatelja/ico Gimnazije Franceta Prešerna. Iz dokumentacije, ki jo je 

posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se oba kandidata prijavila v zakonitem roku na razpisano 

delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno 

opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Gimnazija Franceta Prešerna. 

 

Vsa dokumentacija v zvezi z mnenjem o kandidatih za ravnatelja/ico Gimnazije Franceta Prešerna je 

na vpogled v Službi za mestni svet v Uradu direktorja.  

 

 

 

OBVESTILO 

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 40. seji, dne 7.5.2013, po 

obravnavi vloge Sveta Osnovne šole Helene Puhar Kranj in na podlagi sklepa Sveta Mestne 

občine Kranj št. 900-12/2011-9-14/04 z dne 11.5.2011 sprejela naslednji SKLEP:  

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatom/tkam Janezu Cudermanu, Brigiti Nojič in 

Aleksandri Valančič k imenovanju za ravnatelja/ico Osnovne šole Helene Puhar Kranj. Iz 

dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da so se kandidati/tke prijavili v 

zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. 

Menimo, da bi lahko uspešno opravljali dela in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Helene Puhar 

Kranj.  

 

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 40. seji, dne 7.5.2013, po 

obravnavi vloge Sveta Osnovne šole Matije Čopa Kranj in na podlagi sklepa Sveta Mestne občine 

Kranj št. 900-12/2011-9-14/04 z dne 11.5.2011 sprejela naslednji SKLEP:  

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatki Mateji Zukanovič k imenovanju za 

ravnatelja/ico Osnovne šole Matije Čopa Kranj. Kandidatu Matiji Horvatu daje Mestna občina 

Kranj mnenje s pridržkom glede na objektivno odgovornost na dogajanja na osnovni šoli v 

preteklosti (posnetki, objavljeni v medijih). Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je 

razvidno, da sta se kandidat in kandidatka prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto 

ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela 

in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Matije Čopa Kranj.  

 

 

 

Pripravila:  

Milena Bohinc 

Saša Kristan, l.r. 

PREDSEDNICA 

 


