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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA:  KADROVSKI PREDLOGI 

 

1. Predlog za imenovanje nadomestnega člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti Kranj 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 36. seji, dne 28.9.2009, 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 naslednjih  
 
SKLEPOV:  
 
1. Razreši se Rastislava Rastka Tepina s funkcije člana Sveta Območne izpostave Kranj Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.  
 
2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot lokalne skupnosti se v Svet Območne izpostave Kranj Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje Andreja Urbanca. 
 
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata dosedanji 
sestavi sveta OI Kranj JSKD.  
 

 

2. Predlog za razrešitev in imenovanje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela odstopno izjavo Vita Rožeja z mesta člana 
Odbora za gospodarstvo, ki je bil imenovan na predlog Zares – nova politika. 
 
Komisija je na svoji 36. seji, dne 28.9.2009, 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 naslednjih  
 
SKLEPOV: 
 
1. Razreši se člana Odbora za gospodarstvo Vita Rožeja, ki je bil imenovan na 2. seji Sveta Mestne občine 
Kranj, dne 20.12.2006. 
 
2. Alojzija Potočnika se imenuje za člana Odbora za gospodarstvo. 
 
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 
 



3. Predlog za razrešitev in imenovanje nadomestnega predsednika Stanovanjskega odbora 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela odstopno izjavo Vita Rožeja z mesta 
predsednika Stanovanjskega odbora, ki je bil imenovan na predlog Zares – nova politika. 
 
Komisija je na svoji 36. seji, dne 28.9.2009, 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 naslednjih  
 
SKLEPOV: 
 
1. Razreši se predsednika Stanovanjskega odbora Vita Rožeja, ki je bil imenovan na 2. seji Sveta Mestne 
občine Kranj, dne 20.12.2006. 
 
2. Natašo Robežnik se imenuje za predsednico Stanovanjskega odbora. 
 
Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na seji Sveta Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj! 
 
 
4. Predlog mnenja k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Kranj 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 36. seji, dne 28.9.2009 po obravnavi 
vloge Sveta Centra za socialno delo Kranj sklenila, da Svetu Mestne občine Kranj predlaga sprejem 
naslednjega  
 
SKLEPA: 
 
Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu Marjanu Podbevšku k imenovanju za direktorja 
Centra za socialno delo Kranj.  
Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet centra je razvidno, da se je prijavil v zakonitem roku na razpisano 
delovno mesto direktorja/ice in izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljal dela 
in naloge direktorja Centra za socialno delo Kranj.  
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