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KADROVSKE ZADEVE 

 

 

A. Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Stražišče Kranj 

 

V začetku julija smo prejeli odstopno izjavo člana Sveta Osnovne šole Stražišče Kranj, Mateja 

Dolenca. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 43. seji, dne 10.9.2013, 

upoštevajoč evidentiranje kandidatov pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu 

Mestne občine Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj, oblikovala 

predlog in  predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Razreši se Mateja Dolenca, Zgornje Bitnje 205a, Žabnica, s funkcije člana Sveta Osnovne šole 

Stražišče Kranj. 

 

2. Za predstavnika Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Osnovne šole Stražišče Kranj 

imenuje Vlasta Sagadin, Župančičeva 39, Kranj. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka mandata 

dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

 

Obrazložitev: Kandidatka ima bogate izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja in tako lahko 

pripomore k dobremu delovanju šole.  

 

 

 



B. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v svete javnih zavodov : Zavod za zdravstveno 

varstvo Kranj, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Univerzitetna klinika za 

pljučne bolezni in alergijo Golnik 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 43. seji, dne 10.9.2013, upoštevajoč 

evidentiranje kandidatov pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine 

Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj, oblikovala liste kandidatov za 

člane svetov javnih zavodov, v katerih bo v kratkem potekel mandat dosedanjim članom. 

 

Komisija predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da na podlagi predloženih kandidatnih list sprejme 

SKLEPE o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svete naslednjih javnih zavodov: 

 

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj:  

BRIGITA FLAJNIK, Trojarjeva 2, Kranj. 

 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj: 

NADA MIHAJLOVIĆ, Šorlijeva ulica 10, Kranj. 

 

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik: 

PETER GROŠELJ, Srednja vas - Goriče 20, Golnik. 

 

Sklepi veljajo z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavijo se pa naslednji dan po izteku 

mandata dosedanjim sestavam svetov zavodov.  

 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj:  

BRIGITA FLAJNIK – kandidatka je bila pred leti tržna inšpektorica za območje Gorenjske. 

 

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj: 

NADA MIHAJLOVIĆ – kandidatka izpolnjuje vse zahteve in kriterije za dobro opravljanje dela 

članice sveta zavoda kot podžupanja in svetnica zadolžena za družbene dejavnosti Mestne občine 

Kranj. 

 

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik: 

PETER GROŠELJ – kandidat je primeren za opravljanje funkcije zaradi izobrazbe in delovnih 

izkušenj. 
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