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KADROVSKE ZADEVE

A.

SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE GORENJSKE

Na podlagi Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (Uradni list RS, st.
27/2009, 33/2010, 50/2013 in 8/2015)je bilo dne 13.3.2018 razpisano delovno mesto za direktorja LEAG
za mandatno obdobje od 1.9.2018 do 31.8. 2022. Razpis je bil objavljen v Gorenjskem glasu, Zavodu RS za
zaposlovanje, spletni strani Mestne obcine Kranj in spletni strani LEAG. Prijave na razpisano delovno
mesto so sprejemali do 21.3.2018. V casu med 13. in 21.3. je prisla ena prijava.
Ciani razpisne komisije Sveta LEAG za izbiro in pripravo predloga za imenovanje direktorja LEAG so
ugotovili, da je edina prijava prisla v predpisanem roku in da je popolna. Predlog komisije je, da se
kandidata mag. Antona Pogacnika predlaga Svetu zavoda LEAG za direktorja LEAG.
Svet Lokalne energetske agencije Gorenjske je na svoji 3. seji, dne 5.4.2018, sklenil, da se Mestnemu svetu
Mestne obcine Kranj predlaga v soglasje imenovanja mag. Antona Pogacnika za direktorja LEAG za
mandatno obdobje od 1.9.2018 do 31.8.2022.
Mag. Anton Pogacnik ima univerzitetno izobrazbo, smeri strojnistva in magistrsko izobrazbo iz organizacije
dela. Je dosedanji direktor do leta 2010. Prijavi je prilozil tudi program dela LEAG od 2018 - 2022.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 46. seji, dne
17.4.2018, ko je oblikovala predlog ski epa 0 soglasju k imenovanju direktorja Lokalne energetske agencije
Gorenjske in predlaga mestnemu svetu v sprejem naslednji
SKLEP:

Mestna obcina Kranj daje soglasje k imenovanju mag. Antona Pogacnika za direktorja Lokalne energetske
agencije Gorenjske za mandatno obdobje 5 let od 1.9.2018 do 31.8.2022.
Sklep velja z dnem sprejema.
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B.

MNENJE 0 KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATEUA/ICO GIMNAZIJE FRANCETA PRESERNA

V skladu s 53. a elenom Zakona 0 organizaeiji in finaneiranju 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 ravnateljiee
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima
zavod svoj sedez.
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljieo Gimnazije Franceta Preserna, ki je bil objavljen v easopisu
Gorenjski glas, dne 23.3.208 in na spletni strani Zavoda Kranj, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta
formalne pogoje razpisa.
MIRJANA BIZJAK je po izobrazbi univerzitetna diplomirana organizatorka. Leta 1996 je na Filozofski
fakulteti pridobila pedagosko andragosko izobrazbo. Ima opravljen ravnateljski izpit in je po nazivu
svetniea. V programu in viziji vodenja Gimnazije Franeeta Preserna je izpostavila primerjavo med veeraj in
danes, pogled v prihodnost in vloge posameznih deleznikov: dijakov, starsev, javnosti, zaposlenih,
projektov, finane.
AUOSA ERMAN je po izobrazbi profesor fizike. Leta 2015 je napredoval v naziv svetovalee in v preteklem
solskem letu opravil ravnateljski izpit. V programu vodenja Gimnazije Franeeta Preserna je izpostavil
vodenje in naertovanje dela.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogi obeh kandidatke in kandidata,
nato obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki/tu za ravnatelja/ravnateljieo Gimnazije Franeeta Preserna
na svoji 46. seji dne 17.4.2018 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturam: Mirjane Bizjak
in Aljosa Erman ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.
Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaeiji in finaneiranju 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) in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/2017- UPB1) je
Mestni svet Mestne obeine Kranj na ... seji dne ..... sprejel naslednji
SKLEP:

M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja Gimnazije Franceta Preserna:
Mirjani Bizjak in Aljosu Erman se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljieo oziroma ravnatelja
Gimnazije Franeeta Preserna.
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C.

MNENJE 0 KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATEUA/ICO STROKOVNE GIMNAZIJE SOLSKEGA CENTRA
KRANJ

V skladu 5 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
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima
zavod svoj sedez.
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Strokovne gimnazije Solskega centra Kranj, ki je bil objavljen
dne 13.3.2018, sta prispeli dve vlogi kandidatov. Ugotovljeno je bilo, da sta vlogi prispeli pravoeasno, da
so prilozena vsa potrebna dokazila in da kandidata izpolnjujeta vse razpisne pogoje.
LlDIJA GOUAT PRELOGAR je po izobrazbi magistrica. Ima opravljen strokovni izpit, naziv svetovalke in
opravljen ravnateljski izpit. V programu vodenja organizacijske enote Strokovna gimnazija Solskega centra
Kranj je poudarila naslednja podroeja: sodelovanje 5 strokovnimi delavci, sodelovanje z dijaki, sodelovanje
5 starsi, sodelovanje z razlienimi delezniki in kakovost vzgojno-izobrazevalnega dela v soli.
GASPER STRNISA je po izobrazbi magister organizacijskih ved. Ima opravljeno pedagosko andragosko
izobrazevanje, strokovni izpit za ravnatelja in pridobljen naziv svetnik. V programu dela za obdobje 2018
- 2023 je izpostavil: sledenje solski viziji, poslanstvu in vrednotam, zagotavljanje kvalitetnega pouka,
kakovostnega bivanja v soli, pravnega reda, izvajanje promocijske aktivnosti za zagotovitev vpisa,
kadrovanje, profesionalni razvoj zaposlenih, zagotavljanje optimalnih pogojev za delo, povezovanje z
drugimi solami in ustanovami, vkljueevanja sole v domaee in mednarodne projekte in se mnoge druge.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogi obeh: kandidatke in
kandidata, nato obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki/tu za ravnatelja/ravnateljico Strokovne
gimnazije Solskega centra Kranj na svoji 46. seji dne 17.4.2018 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja
h kandidaturam: Lidije Goljat Prelogar in Gasperja Strnisa ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.
Na podlagi 53. a elena 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) in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/2017- UPB1) je
Mestni svet Mestne obeine Kranj na ... seji dne ..... sprejel naslednji
SKLEP:
M N EN J E h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja Strokovne gimnazije Solskega centra Kranj:
Lidiji Goljat Prelogar in Gasperju Strnisa se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico oziroma
ravnatelja Strokovne gimnazije Solskega centra Kranj.
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D.

MNENJE 0 KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATEUA/ICO SREDNJE TEHNISKE SOLE SOLSKEGA CENTRA
KRANJ

V skladu s 53. a C1enom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st.
16/07 - uradno precisceno 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 odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmocju katere ima
zavod svoj sedez.
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje tehniske sole Solskega centra KranL ki je bil objavljen
dne 13.3.2018, sta prispeli dve vlogi kandidatov. Ugotovljeno je bilo, da sta vlogi prispeli pravocasno, da
so prilozena vsa potrebna dokazila in da kandidata izpolnjujeta vse razpisne pogoje.
SASA KOCIJANCICje po izobrazbi profesorica matematike in fizike. Ima pridobljen naziv svetnica, opravljen
strokovni in ravnateljski izpit. V programu vodenja sole je izpostavila tri glavna podrocja: pedagosko
vodenje, spremljanje, svetovanje in nadzor strokovnih delavcev, ki spremljajo in vzpodbujajo
izobrazevanje in usposabljanje mladine in odraslih, promocijo Solskega centra Kranj in motivacijo ucencev
za vpis v programe pole, pridobivanje evropskih sredstev za zagotavljanje optimalnih materialnih in
delovnih pogojev sole.
AUAZ ROGEU je po izobrazbi diplomirani univerzitetni inzenir strojnistva. Ima pridobljen naziv svetovalec,
opravljen strokovni izpit in pridobljeno pedagosko andragosko izobrazbo. V programu del a je izpotavil:
nadaljevanje dosedanjega dela in prizadevanj skupne vizije sole, sledenje splosnim vzgojno izobrazevalnim
ciljem, zagotavljanje pravnega reda, pravic in dolznosti ucencev in zaposlenih, vkljucevanje sole v
mednarodne in industrijske projekte, razvojni nacrt sole, profesionalni razvoj zaposlenih, dele s starsi in
ustanoviteljem.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogi obeh: kandidatke in
kandidata, nato obravnavala predlog mnenja a kandidatki/tu za ravnatelja/ravnateljico Srednje tehniske
sale solskega centra Kranj na svoji 46. seji dne 17.4.2018 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h
kandidaturam: Sase Kocijancic in Aljaza Roglja ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.
Na podlagi 53. a elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07
- uradno preeisceno 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) in 22. elena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 30/2017- UPB1) je
Mestni svet Mestne obeine Kranj na ... seji dne ..... sprejel naslednji
SKLEP:

M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja Srednje tehniske sole Solskega centra
Kranj:
Sasi Kocijaneie in Aljazu Roglju se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico oziroma ravnatelja
Srednje tehniske sale Solskega centra Kranj.

416

E.

MNENJE 0 KANDIDATKI ZA RAVNATEUA/ICO SREDNJE EKONOMSKE, STORITVENE IN GRADBENE
SOLE SOLSKEGA CENTRA 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
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima
zavod svoj sedez.
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in grad bene sole Solskega
centra Kranj, ki je bil objavljen dne 13.3.2018, je prispela ena vloga kandidatke. Ugotovljeno je bilo, da je
vloga prispela pravoeasno, da so prilozena vsa potrebna dokazila in da kandidatka izpolnjuje vse razpisne
pogoje.
NADA SMID je diplomantka Fakultete za sport. Ima opravljen strokovni izpit, opravljen ravnateljski izpit,
pridobila je pedagosko andragosko izobrazbo. V programu vodenja sole je izpostavila: vizijo in poslanstvo
sole, osnovni izhodisei za uresnieevanje razvojnih strateskih ciljev, razvojne strateske cilje za obdobje petih
let, podroeja uresnieevanja strateskih ciljev in strategijo za njihovo doseganje.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo kandidatke, nato obravnavala
predlog mnenja 0 kandidatki za ravnatelja/ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in grad bene sole
Solskega centra Kranj na svoji 46. seji dne 17.4.2018 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h
kandidaturi Nade Smid ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.
Na podlagi 53. a elena 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) in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/2017- UPS1) je
Mestni svet Mestne obeine Kranj na ... seji dne ..... sprejel naslednji
SKLEP:
M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in grad bene sole Solskega
centra Kranj:
Nadi Smid se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske, storitvene in
grad bene sole Solskega centra Kranj.
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F.

MNENJE 0 KANDIDATIH/TKAH ZA RAVNATEUA/ICO VISJE STROKOVNE SOLE SOLSKEGA CENTRA
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
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima
zavod svoj sedez.
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Visje strokovne sole Solskega centra Kranj, ki je bil objavljen
dne 13.3.2018, je prispela ena vloga kandidatke. Ugotovljeno je bilo, da je vloga prispela pravoeasno, da
so prilozena vsa potrebna dokazila in da kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje.
LlDIJA GRMEK ZUPANC je po izobrazbi profesorica in magistrica. Ima pridobljen naziv svetnik in opravljen
ravnateljski izpit. V programu vodenja sole je izpostavila: eloveske vire- Ijudje in njihovi potenciali,
temeljito pripravo na drugo zunanjo evalvacijo, pridobitev novega visjesolskega programa gradbenistvorazvojno delo, poglabljanje sodelovanja z domaeim in mednarodnim okoljem - inovacije, razvoj trznih
produktov, vzpostavitev tekmovanj na tistih visjesolskih podroejih, kjer jih do sedaj se ni bilo, v promocijo
sole postopoma vkljueevati uspesne in prepoznavne diplomante visje sole, ustanovitev kariernega centra.
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo kandidatke, nato obravnavala
predlog mnenja 0 kandidatki za ravnatelja/ravnateljico Visje strokovne sole Solskega centra Kranj na svoji
46. seji dne 17.4.2018 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Lidije Grmek Zupanc ter ga
predlaga mestnemu svetu v sprejem.
Na podlagi 53. a elena 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) in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/2017- UPB1) je
Mestni svet Mestne obeine Kranj na ... seji dne ..... sprejel naslednji
SKLEP:

M N E N J E h kandidaturi za ravnateljico ViSje strokovne sole Solskega centra Kranj:
Lidiji Grmek Zupanc se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Visje strokovne sole Solskega
centra Kranj.

Pripravila:
Milena Bohinc
Kabinet zupana
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