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Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17- uradno preeiseeno besedilo in 
70/18) je imenovanje elanov svetov javnih zavodov, kot predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne 
skupnosti, v pristojnosti Mestnega sveta Mestne obeine Kranj. 

A. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj 

Dne 16.1.2019 je podal odstopno izjavo Igor Velov, ki nepreklicno odstopa iz funkcije podpredsednika 

Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

v postopku evidentiranja so se na poziv prijavili trije kandidati. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj imenuje Nado Sredojevic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 4. seji dne 5.2.2019 oblikovala predlog ski epa 
o imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj in mestnemu svetu 
predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

1. Mestni svet Mestne obeine Kranj se seznani z odstopno izjavo Igorja Velova kot predstavnika 
ustanovitelja v Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

2. V Svet Zavod za turizem in kulturo Kranj se kot nadomestno predstavnico ustanovitelja, Mestne 
obeine Kranj, imenuje Nado Sredojevic. 

Sklep zaene veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obeine Kranj in velja do izteka mandata 
dosedanji sestavi Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

B. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet Mestne knjiznice Kranj 

Dne 16.1.2019 je podal odstopno izjavo Igor Velov, ki nepreklicno odstopa iz funkcije elana Sveta Mestne 

knjiznice Kranj. 

V postopku evidentiranja sta se na poziv prijavila dva kandidata. Komisija za mandatna vprasanja, volitve 
in imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v 
Svet Mestne knjiznice Kranj imenuje Nenada Vladica. 
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Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 4. seji dne 5.2.2019 oblikovala predlog ski epa 
o imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet Mestne knjiznice Kranj in mestnemu svetu predlaga v 
sprejem naslednji 

SKLEP: 

1. Mestni svet Mestne obeine Kranj se seznani z odstopno izjavo Igorja Velova kot predstavnika 
ustanovitelja v Svetu Mestne knjiznice Kranj. 

2. V Svet Mestne knjiznice Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne obeine Kranj, 
imenuje Nenad Vladic. 

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

C. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet ZavetiSca za zapuscene zivali Perun 

Iztekel se je mandat Sveta Zavetisea za zapuseene zivali Perun, zato je Obeina Preddvor na podlagi 10. 

elena Pravilnika 0 pogojih za zavetisea za zapuscene zivali pozvala, da Mestna obeina Kranj imenuje enega 

predstavnika lokalne skupnosti za naslednje mandatno obdobje. 

V postopku evidentiranja sta se prijavila dva kandidata. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za predstavnika lokalne skupnosti, Mestne obeine 
Kranj, v Svet Zavetisea za zapuseene zivali Perun imenuje Andraza Muljavca. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 4. seji dne 5.2.2019 oblikovala predlog ski epa 
o imenovanju predstavnika lokalne skupnost v Svet Zavetisca za zapuscene zivali Perun in mestnemu svetu 
predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet Zavetisca za zapuscene zivali Perun se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne obcine Kranj, 
imenuje Andraz Muljavec. 

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

Pripravila: 
Milena Bohinc 
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