
~ MESTNA OBCINA KRANJ 

Mestni svet 
Mestne obcine Kranj 

Stevilka: 
Datum: 

Zadeva: 

900-4/2019-(52/04} 
23. 1. 2019 

Kadrovske zadeve 

Mestni svet 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanJa 
Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373119 E: mok@krant.si 
5: www.kranj.si 

Na podlagi 22. clena 5tatuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, 5t. 30/17- uradno preci5ceno besedilo in 
70/18) je imenovanje clanov svetov javnih zavodov, kot predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne 
skupnosti, v pristojnosti Mestnega sveta Mestne obcine Kranj. 

B. Imenovanje predsednika Sveta zavoda Lokalne energetske agendje Gorenjske (LEAG) 

Prejeli smo obvestilo Lokalne energetske agencije Gorenjske , da v februarju 2019 potece mandat 
dosedanjemu predsedniku Sveta zavoda LEAG, ki ga v skladu z Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Lokalna 
energetska agencija Gorenjske (Uradni list RS, 5t. 27/09,37/10,50/13 in 8/15) imenuje ustanovitelj, to je 
Mestna obcina Kianj. Njegov mandat traja 4 leta in je lahko ponovno imenovan na to funkcijo. 

V postopku evidentiranja so se na poziv prijavili trije kandidati. Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in 
imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za predsednika Sveta zavoda LEAG, kot 
predstavnika ustanovitelja, imenuje Iztoka Jenka. 

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne 23.1.2019 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predsednika Sveta zavoda LEAG in mestnemu svetu predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet Lokalne energetske agencije Gorenjske se kot predstavnika ustanovitelja, Mestne obcine Kranj, za 
predsednika sveta imenuje Iztok Jenko. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obCine Kranj. 
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C. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Gorenjska 

V skladu s 15. clenom Sklepa 0 ustanovitvi Centra za soeialno delo Gorenjska (Uradni list RS, st. 30/18) 
imenuje Mestna obcina Kranj svojega predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Gorenjska, ki je kolegijski posvetovalni organ centra. 

V postopku evidentiranja so je prijavilo pet kandidatov. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih 
skupnosti Centra za soeialno delo Gorenjska imenuje Borisa Bavdka. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne 23.1.2019 oblikovala predlog 
ski epa 0 imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za soeialno delo 
Gorenjska in mestnemu svetu predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet lokalnih skupnosti Centra za soeialno delo Gorenjska se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne 
obcine Kranj, imenuje Boris Bavdek. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj. 

D. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj 

Na podlagi Ski epa 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vzgojni zavod Kranj lokalna 
skupnost, na obmocju katere ima zavod sedez, imenuje en ega predstavnika v Svet zavoda. 

V postopku evidentiranja sta se prijavili dYe kandidatki. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda 
Vzgojni zavod Kranj imenuje Ano Cimperman. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne 23.1.2019 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za soeialno delo 
Gorenjska in mestnemu svetu predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne obcine Kranj, imenuje 
Ana Cimperman. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj. 
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E. Mnenje Mestne obcine Kranj v postopku imenovanja Pomocnika direktorja Enote Kranj Centra za 
soeialno dele Gorenjska 

One 1.10.2018 je bil na podlagi Sklepa 0 ustanovitvi Centra za soeialno delo Gorenjska (Ur. I. RS, st. 30/18) 
ustanovljen Center za soeialno delo Gorenjska, kot univerzalni pravni naslednik spojenih eentrov za 
soeialno delo, in sieer CSO Jeseniee, CSO Kranj, CSO Radovljiea, CSO Skofja Loka, CSO Tr,ic, ki so z dnem 
spojitve posta Ie Enote CSO Gorenjska. 

Oirektorjem spojenih eentrov za soeialno delo je na podlagi dolocbe 17. clena Zakona 0 spremembah in 
dopolnitvah Zakona 0 soeialnem varstvu (Uradni list RS, st. 54/17) z dnem spojitve prenehal mandat, za 
preostali cas trajanja mandata pa so bili razporejeni na delovno mesto Pomocnika direktorja Enote CSO. 

Zaradi upokojitve Pomocnika direktorja CSO Enote Kranj, je CSO Gorenjska dne 16.11.2018 na Zavodu RS 
za zaposlovanje objavil prosto delovno mesto »Pomocnik direktorja«. V izbirnem postopku je bila kat 
najustreznejsa kandidatka za razpisano delovno mesto izbrana kandidatka Andreja Valant, ki izpolnjuje 
vse pogoje za zasedbo razpisanega delovnega mesta. 

Oolocba tretjega odstavka 56. clena Zakona a soeialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
- ZPPreb-1, 15/17 - OZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg in 31/18 - ZOA-A) doloca, da direktor centra za 
soeialno delo imenuje in razresi pomocnika direktorja na enoti centra za social no delo po predhodnem 
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, na obmocju katere so prostari enote centra za social no 
delo. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo Centra za socialno dela 
Gorenjska na svoji 3. seji, dne 23.1.2019 in mestnemu svetu predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Andreje Valant za Pomocnika 
direktorja Centra za soeialno delo Gorenjske, Enota Kranj. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obC'lne Kranj. 
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