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Svet Mestne občine Kranj                                            
 

Zadeva: Soglasje ustanovitelja sveta zavoda, Lokalna energetska agencija 
Gorenjske, k imenovanju direktorja 
 

Na 37. seji Sveta MO Kranj, z dne 26.5.2010,  je bilo javnemu zavodu Lokalna energetska 
agencija Gorenjske, dano soglasje k spremembi statuta kar je pomenilo možnost izvedbe 
razpisa za izbor direktorja zavoda. Sedanjemu vršilcu dolžnosti poteče enoletni mandat v 
mesecu juniju letošnjega leta. Svet zavoda je imenoval tričlansko komisijo, ki je pripravila vse 
potrebno in izvedla postopek izbora.  Razpis je bil objavljen dne 28.5.2010, nanj pa se je v 
predvidenem roku prijavilo 5 kandidatov. Na osnovi prvega kroga dela komisije je 
komisija ugotovila, da izpolnjujejo razpisne pogoje trije kandidati s katerimi je bil dne 
10.6.2010 opravljen razgovor. Na osnovi točkovanja in dodatnih vprašanj pri intervjuju 
ter  na osnovi odgovorov in tehtne analize odgovorov ter pridobljenih  dokumentov, ki 
so jih kandidati predstavili v fazi intervjuja, je komisija oblikovala sklep, da za 
direktorja Lokalne energetske agencije Gorenjske  predlaga mag Antona Pogačnika. 
Sklep je bil še istega dne posredovan članom sveta javnega zavoda v potrditev. Dne 
11.6.2010 smo do 12 ure, prejeli pozitivna soglasja k izboru predlaganega kandidata za 
direktorja javnega zavoda LEAG.  Skladno s tretjim odstavkom 16.člena odloka o 
ustanovitvi Lokalne energetske agencije Gorenjske, mora k imenovanju dati soglasje 
tudi Svet mestne občine Kranj.   

Ker sedanjemu vršilcu dolžnosti poteče mandat v mesecu juniju, ker izbrani kandidat ne 
bo mogel zaradi kadrovskih postopkov, do konca meseca junija zasesti mesto direktorja 
predlagamo, da se vršilcu dolžnosti podaljša mandat do nastopa novega direktorja.  
 
 
Svetu Mestne občine Kranj zato predlagamo, da sprejme naslednja 
 

SKLEPA 
 

- daje se soglasje k imenovanju mag. Antona Pogačnika, za direktorja Lokalne 
energetske agencije Gorenjske, 

- do nastopa novega direktorja, se podaljša mandat vršilcu dolžnosti Žigi 
Lebarju, vendar največ do 31.12.2010, 

- ta sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
 

Mag. Marko Hočevar 
Vodja oddelka za tehnične 
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