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2.A. 

KADROVSKA ZADEVA - IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI 
MUZEJ 

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, st. 12/2013- uradno precisceno besedilo) 
v 17. clenu doloca, da ima javni zavod pet clanski svet, ki ga sestavljajo stirje predstavniki ustanovitelja in 
predstavnik delavcev zavoda. Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s podrocja dela javnega 
zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Mandat clanov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku 
mandata lahko ponovno imenovani. 

Na podlagi poziva Gorenjskega muzeja, da z dnem 6.6.2017 dosedanjim clanom potece mandat, je Komisija 
za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

V postopku evidentiranja je prispelo osem predlogov, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da 
se v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej, kot predstavniki ustanovitelja Mestne obcine Kranj imenujejo: 

1. Sonja Masic 
2. Lilijana Plejic Ramovs 
3. Joze Poljak 
4. Franci Rozman 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 16.5. 2017 oblikovala predlog sklepa 
o imenovanju stirih predstavnikov Mestne obcine Kranj v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej, in predlaga 
mestnemu svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet javnega zavoda Gorenjski muzej se kot predstavniki Mestne obcine Kranj imenujejo: 
1. Sonja Masic 
2. Lilijana Plejic Ramovs .j 

3. Joze Poljak 
4. Franci Rozman 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 
Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 
Kabinet zupana 
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Gorazd Copek, I.r. 
sednik Komisije za mandatna vprasanja, 

volitve in imenovanja 


