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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

 

 

A. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Kranj v Svet območne izpostave Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj 

 
Do konca januarja 2012 je potrebno sporočiti predloge za predstavnike v Svet območne izpostave 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kranj, v katerem ima Mestna občina Kranj na podlagi 

ugotovitvenega sklepa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 3 predstavnike.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 21. seji, dne 09.01.2012, na podlagi 

opravljenega evidentiranja pri ZKD Kranj, območni izpostavi JSKD Kranj, političnih strankah in 

listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi 

Mestne občine Kranj, pregledala prispele predloge in sklenila, da Svetu Mestne občine Kranj 

predlaga sprejem naslednjega  

 

SKLEPA:  

 
Za predstavnike Mestne občine Kranj se v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti Kranj imenujejo:   

 

1. ZVONKO GANTAR, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: član folklorne skupine 

Sava že 45 let, vodja folklorne skupine 26 let, tajnik Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, 

izprašani učitelj folklornih plesov že od leta 1971, sedemdeseta leta bil predsednik folklornega 

odbora pri ZKO Kranj, folklorne plese učil v Železni Kapli, Žitari vasi, Sori pri Medvodah, na 

seminarjih za tujce, prejemnik Velike Prešernove plakete Kranj in Maroltove listine. 

2. JANEZ SAGADIN, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: z glasbo se ukvarja že vse 

življenje, saj igra bobne in tolkala v najrazličnejših zasedbah. Sodeloval je v orkestru Glasbene 

šole, v Godbi MOK, v orkestru Gimnazije Kranj, spremljal zbor Gimnazije Kranj, že drugo 

sezono pa sodeluje v PGK pri predstavi Lovske scene s Spodnje Bavarske kot del žive glasbene 

zasedbe. Takoj za glasbo ima najraje igro: na AGRFT je prišel v drugi krog, sodeloval je v 



gimnazijski predstavi Sandrin, seja pa ima vlogo v istoimenskem celovečernem filmu, ki je še v 

izdelavi. Posveča se glasbi in je dober poznavalec jazz glasbe. 

3. IGNAC VIDMAR, dosedanje aktivnosti, ki opravičujejo kandidaturo: je ustanovitelj večih zborov 

v Kranju, je tehnični vodja Kranjskega okteta in pobudnik ter organizator festivala oktetov v 

Kranju. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

 

 

 

 

 

 Zmagoslav Zadnik 

PREDSEDNIK 

 

 

 

 

 


