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2. 

Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 37/19- uradno precisceno besedilo2) je imenovanje 
clanov svetov javnih zavodov, kot predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti, v pristojnosti Mestnega sveta 
Mestne obcine Kranj. 

A. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET JAVNEGA lAVODA lAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ 

S 16.11.2019 je pricel veljati Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda lavod za turizem 
in kulturo Kranj (Uradni list RS, st . 74/15 in 68/19), ki doloca, da mora biti svet zavoda v skladu z dolocbami tega odloka 
imenovan najkasneje v treh mesecih od uveljavitve odloka . 

Svet zavoda je sestavljen iz petih clanov, od teh so trije predstavniki ustanovitelja. Predstavnike ustanovitelja izmed 
strokovnjakov s podrocja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje svet. Enega predstavnika ustanovitelja 
izmed javnih usluzbencev Mestne uprave Mestne obcine Kranj imenuje svet na predlog zupana. 

V postopku evidentiranja se je na poziv prijavilo sest kandidatov. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda lavod za turizem in kulturo 
Kranj imenujejo: 

l. Lea Bidovec, 
2. Iztok Jenko. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 1l. 12. 2019 oblikovala predlog ski epa 0 

imenovanju predstavnikov v Svet javnega zavoda lavod za turizem in kulturo Kranj in mestnemu svetu predlaga v sprejem 
naslednji 

SKLEP: 

V Svet javnega zavoda lavod za turizem in kulturo Kranj se kot predstavnike ustanovitelja, Mestne obcine Kranj, 
imenujeta Lea Bidovec in Iztok Jenko. 

Sklep zacne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj . 
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B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA SPORT KRANJ 

Konec decem bra 2019 poteee mandat sestavi Sveta javnega zavoda lavod za sport Kranj. Na podlagi 8. elena Odloka 0 

ustanovitvi javnega zavoda lavod za sport Kranj (Uradni list RS, st. 67/99, 56/05 in 13/08) zavod upravlja svet zavoda, ki 
ima sedem elanov, od tega stiri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s statutom Mestne obeine 
Kranj. Mandatna doba elanov sveta traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. 

V postopku evidentiranja se je na poziv prijavilo devet kandidatov. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda lavod za sport Kranj 
imenujejo: 

1. Davor Brezar 
2. Miroslav Majkie 
3. Dr. Neven Polajnar 
4. Dr. Andreja Valie lver 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 11. 12. 2019 oblikovala predlog sklepa 0 

imenovanju predstavnikov v Svet javnega zavoda lavod za sport Kranj in mestnemu svetu predlaga v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet javnega zavoda lavod za sport Kranj se kot predstavnike ustanovitelja, Mestne obeine Kranj, imenujejo: 
1. Davor Brezar 
2. Miroslav Majkie 
3. Dr. Neven Polajnar 
4. Dr. Andreja Valie lver 

Sklep zaene veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obeine Kranj . 

C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA OSNOVNA SOLA JAKOBA AUAZA KRANJ 

Prejeli smo obvestilo 0 odstopu g. Sandija Rzena kot predstavnika Mestne obeine Kranj v Svetu zavoda Osnovna sola 
Jakoba Aljaza Kranj. 

v postopku evidentiranja sta se na poziv prijavila kandidat in kandidatka. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja je sklenila predlagati mestnemu svetu, da za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda 
Osnovna sola Jakoba Aljaza Kranj imenuje Elvis Brandic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 11. 12. 2019 oblikovala predlog ski epa 0 

imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet zavoda Osnovna sola Jakoba Aljaza Kranj in mestnemu svetu predlaga v 
sprejem naslednji 

SKLEP: 

1. Mestni svet Mestne obeine Kranj se seznani z odstopno izjavo Sandija Rzena kot predstavnika ustanovitelja v Svetu 
zavoda Osnovna sola Jakoba Aljaza Kranj. 

2. V Svet zavoda Osnovna sola Jakoba Aljaza Kranj se kot nadomestnega predstavnika ustanovitelja, Mestne obcine 
Kranj, imenuje Elvis Brandic. 

Sklep zaene veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obeine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji sestavi 
Sveta zavoda Osnovna sola Jakoba Aljaza Kranj. 
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D. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET ZAVETISCA ZA ZAPUSCENE ZIVALI PERUN 

Prejeli smo odstopno izjavo Andraza Mujavca, ki z dnem 15.11.2019 nepreklicno odstopa kot predstavnik lokalne 
skupnosti v Svetu Zavetisea za zapuseene zivali Perun. Na podlagi 10. elena Pravilnika 0 pogojih za zavetisea za zapuseene 
zivali Mestna obeina Kranj imenuje enega predstavnika lokalne skupnosti v svet zavetisea za zapuseene zivali. 

V postopku evidentiranja se je na poziv prijavila kandidatka. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je 
sklenila predlagati mestnemu svetu, da za nadomestnega predstavnika Mestne obeine Kranj v Svet Zavetisea za zapuseene 
zivali Perun imenuje Teja Hafner. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 11. 12. 2019 oblikovala predlog sklepa 0 

imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet Zavetisea za zapuseene zivali Perun in mestnemu svetu predlaga v 
sprejem naslednji 

SKLEP: 

1. Mestni svet Mestne obeine Kranj se seznani z odstopno izjavo Andraza Muljavca kot predstavnika lokalne skupnosti, 
Mestne obeine Kranj v Svetu Zavetisea za zapuseene zivali Perun. 

2. V Svet Zavetisea za zapuseene zivali Perun se kot predstavnika lokalne skupnosti, Mestne obeine Kranj, imenuje Teja 
Hafner. 

Sklep zaene veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne obeine Kranj in velja do izteka mandata dosedanji sestavi 
Sveta Zavetisea za zapuseene zivali Perun. 

E. MNENJE 0 KANDIDATKAH ZA RAVNATEUICO OSNOVNE SOLE STAN ETA ZAGARJA KRANJ 

V skladu s 53. a elenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno 
preeiseeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-
2D) mora svet zavoda pred odloeitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Staneta Zagarja Kranj, ki je bil objavljen v Uradnem Iistu RS in 
Zavodu za zaposlovanju, so se prijavile tri kandidatke. Vse prijavljene kandidatke izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. 

FANI BEVK je po izobrazbi profesorica razrednega pouka. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na podroeju 
vzgoje in izobrazevanja. Po nazivu je svetovalka in ima opravljen ravnateljski izpit. V programu vodenja je izpostavila: 
pedagosko vodenje uCiteljev in ueencev, sodelovanje s starsi in lokalno skupnostjo, finaneno in pravno podroeje, 
sodelovanje z Mestno obeino Kranj in ministrstvom za izobrazevanje, znanost in sport. 

MAGDA SLiBAR je po izobrazbi profesorica kemije in biologije ter magistrica znanosti. Ima opravljen strokovni izpit za 
strokovne delavce na podroeju vzgoje in izobrazevanja. Po nazivu je svetovalka. Ima opravljen ravnateljski izpit. V 
programu vodenja sole je izpostavila vzgojno varnostno podroeje, izobrazevalno podroeje, kadrovsko podroeje, 
sodelovanje z zaposlenimi, z ueenci in s starsi, sodelovanje z lokalno skupnostjo, poslovanje in investicijsko podroeje in 
druga podroeja. 

TATJANA PECLIN ZAVRSAN je po izobrazbi profesorica geografije in zgodovine in magistrica znanosti. Ima opravljen 
strokovni izpit za strokovne delavce na podroeju vzgoje in izobrazevanja. Ima opravljen ravnateljski izpit in po nazivu 
svetnica. V programu vodenja sole se je predstavila in izpostavila vizijo sole. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vloge kandidatk, nato obravnavala predlog mnenja 
o kandidatkah za ravnateljico Osnovne sole Staneta Zagarja Kranj na svoji 18. seji dne 11. 12. 2019 in oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidatkam Fani Bevk, Magdi Slibar in Tatjani Peclin Zavrsan ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
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Na podlagi 53. a elena Zakona ° organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno 
preeiseeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-
20) in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradnllist RS, st. 37/19- UPB2) je Mestnl svet Mestne obcine Kranj na ... 
seji dne ..... sprejel naslednji 

SKLEP: 

M N E N J E h kandidaturam za ravnateljico Osnovne sole Staneta Zagarja Kranj: 

Fani Bevk, Magdi Slibar in Tatjani Peelin Zavrsan se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sale 
Staneta Zagarja Kranj. 

Prlpravlla: 
Mllena Bohinc 
Kcibinet zupana 
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