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Zadeva: Imenovanje dlrektorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (m/Z) 

1. PRAVNI TEMEU 

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, st. 74/2015 in 
68/2019; v nadaljevanju : Odlok) v tretjem odstavku 15. clenu doloca, da direktorja imenuje ustanovitelj 
na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Hkrati z objavo javnega razpisa 
lahko ustanovitelj povabi k prijavi na razpis posamezne kandidate tudi neposredno. Nadalje Odlok v 16. 
clenu doloca, da je za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj lahko imenovan kandidat, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma 
II. stopnjo po bolonjskem programu, 
ima najmanj 5 let delovnih izkusenj na vodstvenih delovnih mestih, 
strokovno pozna podrocje dela zavoda, 0 cemer ustanovitelj presoja na podlagi predlozenega 
programa dela, 
izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na visji ravni, 
izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom, 
predlozi program dela zavoda za mandatno obdobje. 

Cetrti odstavek 15. elena Odloka doloca, da za vodenje postopka do imenovanja direktorja zavoda zupan 
s sklepom imenuje petclansko komisijo. Dva clana predlaga svet zavoda. Zupan je predlog sveta zavoda 
za imenovanje komisije dol zan upostevati. Komisija pripravi javni razpis, pregleda vloge in ustanovitelju 
v imenovanje predlaga najprimernejsega kandidata . Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je 
lahko ponovno imenovan. 

2. OBRAZLOZITEV 

Matjaz Rakovec, zupan Mestne obCine Kranj, je dne 27. 7. 2020 za vodenje postopka razpisa »direktor 
(m/z) Zavoda za turizem in kulturo Kranj« s sklepom, stevilka: 322-3/2020-2-402206 imenoval komisijo v 
sledeci sestavi: Bor Rozman, direktor Mestne uprave Mestne obcine Kranj - predsednik, mag. Marko 
Cehovin, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe - clan, Katja Susnik, visja svetovalka v 
Oddelku za pravne in kadrovske zadeve - clanica, mag. Iztok Jenko, podpredsednik Sveta Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj - elan in Manca Strugar, clanica Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj- clanica 
(v nadaljevanju: razpisna komisija). 

Razpisna komisija je skladno z Odlokom pripravila javni razpis za delovno mesto »direktor (m/z) Zavoda 
za kulturo in Kranj«, stevilka: 322-3/2020-6-(40/62/05), ki je bil dne 12. 10. 2020 objavljen na spletni 
strani Mestne obcine Kranj, Zavoda za turizem kulturo Kranj in na Zavodu Republike Siovenije za 
zaposlovanje, Obmocna enota Kranj. Kandidati oz. kandidatke so se lahko prijavili do 27 . 10.2020. 



Razpisna komisija je dne 30. 9. 2020 v izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta »direktor (m/z) 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj« sprejela merila in kriterije za izbiro in metode preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov, stevilka: 322-3/2020-6-(40/62/05). Na podlagi sprejetih meril se je izbirni 
postopek izvedel v eni fazi, in sicer se je za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov in 
kandidatk uporabilo metoda razgovora. V fazo razgovora so se tako uvrstile Ie pravocasne in popolne 
vloge. Kandidati oz. kandidatke, ki so oddali nepopolno vlogo so bili v roku petih delovnih dni od dneva 
odpiranja prijav pozvani, da v roku treh delovnih dni ustrezno dopolnijo vlogo. V kolikor kandidat oz. 
kandidatka vloge v dolocenem roku ni dopolnil/a, vloga ni bila uvrscena v izbirni postopek. Prijave so se 
obravnavale v skladu z objavljenim razpisom, in sicer z dolocili Odloka, Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, 
st. 12/91,8/96,36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in Zakona 0 splosnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, st. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06 - ZUS-l, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v 
nadaljevanju: ZUP). 

Razpisna komisija je postopek odpiranja vlog izvedla, dne 3. 11. 2020 in ugotovila, da so na razpisano 
predmetno delovno mesto prispele stiri vloge, pri cemer so bile vse prijave oddane pravocasno, to je 
priporoceno do 27. 10. 2020. 

Po preucitvi prejetih vlog, je razpisna komisija ugotovila, da je bila prijava enega kandidata nepopolna, 
zato je bil slednji v skladu s 67. clenom ZUP-a v roku petih delovnih dni od odpiranja prijav osebno po 
ZUP-u pozvan na dopolnitev vloge. Kandidat vloge od vrocitve poziva (tj. z dnem 9. 11. 2020) ni dopolnil 
v roku treh delovnih dni, zato se slednji ni uvrstil v izbirni postopek. 
Vlogi dveh kandidatov sta bili sicer formalno popolni, vendar oba prijavljena kandidata ne izpolnjujeta 
razpisnega pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, zato se nista uvrstila v fazo razgovora oz. ker ne 
izpolnjujeta zahtevanega pogoja stopnje izobrazbe, tj. univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s 
specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu, se slednjima vroci 
obvestilo 0 neizbiri. 

Vloga kandidata g. Klemena Malovrha (v prilogi 2) je bila popolna, pri cemer kandidat skladno s 16. 
clenom Odloka izpolnjuje vse razpisne pogoje, zato je razpisna komisija s slednjim, dne 24. 11. 2020 
opravila razgovor s sledecimi kriteriji: 

1. Vodstvene delovne izkusnje na podrocju dejavnosti turizma in kulture 
DpiSite svoje delovne izkusnje na vodstvenem delovnem mestu s podrocja turizma in kulture ter 
opredelite svoje doseike. Db tem izpostavite projekt ali poslovno idejo (ni nujno, da je vasa), ki 
je bila uspesno izvedena oz. katere aktivnosti so bile izvedene ter kaHen je bil vas doprinos? 

2. Poznavanje podrocja dela Zavoda za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) 
KaHno vlogo in pomen ima Zavod za turizem in kulturo Kranj? (Razvoj in trZenje turizma ter 
vzpostavitev prepoznavnosti Kranja kot turisticne destinacije v lokalnem, regionalnem in 
mednarodnem prostoru). 
Nastejte vsaj pet najpomembnejsih dejavnosti ZTKK (organizacija, ustvarjanje in izvajanje 
druzabnih, kulturnih in umetniskih prireditev ter promocijskih programov na podrocju turizma 
in kulture ter na podrocju mestnega marketinga, oddaja prostorov in opreme v te namene, 
nacrtovanje, oblikovanje in trzenje celovite turisticne ponudbe na obmocju ustanovitelja ter 
raziskovanje in analiziranje trga 5 podrocja turizma, upravljanje gostinske dejavnosti kot 
dopolnilne dejavnosti, informacijska turisticna dejavnost, upravljanje z nepremicninami in 
premicninami ipd.). 
Na podlagi katerih zakonskih in podzakonskih predpisih deluje Zavod za turizem in kulturo 
Kranj? (Zakoni: Zakon 0 zavodih, Zakon 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo, Zakon 0 

spodbujanju razvoja turizma, podzakonski predpisi: Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za turizem in kulturo Kranj, Poslovnik sveta ZTKK, Statut ZTKK, Strateski nacrt ZTKK) 

3. Financiranje ZTKK 
Na osnovi katerega dokumenta ZTKK pridobiva sredstva za svoje delovanje? (Na osnovi letnega 
izvedbenega nacrta). 
Nastejte vsaj tri vire jinanciranja ZTKK? (Z lastnimi prihodki, tj. placila za blago in storitve, s 
proracunskimi sredstvi financiranja, s sredstvi proracuna RS, s sredstvi iz naslova javnih razpisov 
pristojnih ministrstev in drugih razpisov, z darili, volili ter donacijami). 
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KakSna bi bila za vas optimalna struktura financiranja ZTKK? 

4. Program dela oz. delovanje ZTKK 
Nastejte vsaj tri dogodke katere organizira ZTKK, ki so predvideni do konca leta oz. v zacetku 
leta 2021? (Mednarodni festivallikovnih umetnosti, Jenkovi dnevi, Noc carovnic, Vinska pot, 
Festival piva in klobase, KluBar gastropub, Preserni december, Presernov smenj, Preserni 
karneval, Gregorjevo, Teden mladih) 
Kateri strateski dokumenti definirajo cilje ZTKK in nastejte vsaj tri cilje, ki jih te dokumenti 
predvidevajo ter kje vi vidite izboljsave? (strateski dokumenti: 1. Strateski nacrt ZTKK, 2. 
Strategija razvoja rasti turizma v Mestni obcini KranL 3.Strategija trajnostnega razvoja Mestne 
obCine Kranj 2009-2023 
(Cilji: Povecanje stevila obiskovalcev v Starem Kranju, Povecanje stevila obiskovalcev v kulturnih 
institucijah, Zapolniti prazne lokale v Starem Kranju, Povecanje stevila lezisc in spremembe 
strukture namestitvenih zmogljivosti, ipd.). 
Kako poveeati obisk starega mestnega jedra v Kranju? 
V Kranju kot regijskem srediscu deluje nekaj regijsko pomembnih kulturnih ustanov. Izpostavite 
vsaj tri (Gorenjski muzej Kranj, Osrednja knjiinica Kranj, Presernovo gledalisce Kranj, 
Zgodovinski arhiv Gorenjske) in predstavite kako si zamiSljate sodelovanje med javnimi zavodi, 
katerih ustanovitelj je MOK? 

5. Vodstvene sposobnosti 
Koliko Ijudi ste vodili? 
KakSen je vas naCin vodenja? 
Opise vase sposobnosti v primeru resevanja konfliktov na delovnem mestu? 

6. Splosni vtis kandidata (nastop, komunikacijske vescine, urejenost). 

Na podlagi zgoraj postavljenih kriterijev navedenih po sklopih od 1. do 6. tocke, je lahko kandidat za vse 
sklope skupaj, skupno dosegel najvec 90 tock, in sicer je lahko pri posameznem sklopu kriterijev dosegel 
skupno najvec 15 tock, pri cemer se je lahko posamicen kriterij ocenjeval tudi z 0,5 tocko. 

Razpisna komisija je po pregledu prijav, opravljenem razgovoru ter tockovanju, ugotovila, da je g. 
Klemen Malovrh v izbirnem postopku edini najprimernejsi kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje za razpisano 
delovno mesto za zasedbo delovnega mesta »direktor (m/z) Zavoda za kulturo in Kranj«, pri cemer je 
dosegel 79 od 90 moznih tock. 

Na podlagi zgoraj navedenega je razpisna komisija Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj posredovala 
dopis, stevilka: 322/2020-16-(40/62/05} z dne 25. 11. 2020, da v skladu 5 15. clenom odloka poda 
mnenje k predlaganemu kandidatu g. Klemenu Malovrhu. 

Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj je z dopisom st: 66/2020. z dne 9. 12. 2020 seznanil Mestno 
obcino Kranj, da je na svoji 8. seji, dne 8. 12. 2020 sprejel sklep st. 8-03-1/20 (priloga i), iz katerega 
izhaja, da podaja soglasje k predlaganemu kandidatu g. Klemenu Malovrhu za zasedbo delovnega mesta 
»direktor (m/z) Zavoda za turizem in kulturo Kranj . 

V skladu z navedenim je razpisna komisija na podlagi porocila 0 poteku izbirnega postopka, stevilka:322-
3/2020-18-(40/62/05} z dne 10. 12. 2020 zupanu Mestne obcine Kranj, Matjazu Rakovcu, predlagala, da 
Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za 
mandatno dobo petih let predlaga g. Klemena Malovrha. Ostalima kandidatoma pa se vroci obvestilo 0 

neizbiri, saj ne izpolnjujeta zahtevanega pogoja stopnje izobrazbe, tj. univerzitetna ali visoka strokovna 
izobrazba 5 specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu. 
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V skladu z zgoraj navedeno obrazlozitvijo Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem 
naslednje 

SKLEPE: 

1. Klemen Malovrh se imenuje za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj za 
mandatno dobo petih let. 
Klemenu Malovrhu se vroci sklep 0 izbiri, stevilka: 322-3/2020-19-{10/00/01) z dne 23. 12. 
2020 (nadalje sklep 0 izbiri), ki je v prilogi 3 tega gradiva. 
Po dokoncnosti ski epa 0 izbiri bo Klemenu Malovrhu s strani Sveta Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj, posredovana pogodba 0 zaposlitvi za delovno mesto direktorja Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj in sicer za dolocen cas, za dobo petih let s polnim delovnim casom. 

2. Neizbranim kandidatom se vroci obvestilo 0 neizbiri. 

Priloge: 

~ M tj~f Oak.vee 

Priloga 1: Mnenje Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj, st. 66/2020 z dne 9. 12. 2020, 
Priloga 2: kopija prijave na javni razpis kandidata Klemena Malovrha, 
Priloga 3: osnutek sklepa 0 izbiri, stevilka: 322-3/2020-19-(40/62/05) z dne 23.12.2020, 
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