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B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

G. Boštjan Trilar je dne 14. 4. 2022 odstopil s funkcije mestnega sveta in s funkcije predsednika Komisije za medobčinsko 
in mednarodno sodelovanje. Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21-UPB4) je 
imenovanje in razrešitev članov delovnih teles v pristojnosti Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Predsednik delovnega 
telesa mora biti hkrati član mestnega sveta, kar določa 2. odstavek 31. člena Statuta MOK.

V postopku evidentiranja se je na poziv prijavil en kandidat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje imenuje 
Tomaž Ogris.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 47. seji dne 25. 5. 2022 oblikovala predlog sklepa o 
imenovanju nadomestnega predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in mestnemu svetu 
predlaga v sprejem naslednja

SKLEPA:

1. Boštjanu Trilarju z dne 14. 4. 2022 preneha funkcija predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno 
sodelovanje.

2. Za predsednika Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje se imenuje Tomaž Ogris.

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na mestnemu svetu in veljata do izteka mandata dosedanji sestavi Mestnega 
sveta Mestne občine Kranj.
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C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

V mesecu juniju 2022 poteče mandat dosedanjemu predstavniku ustanovitelja v Svetu Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
Skladno z 28. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 -  uradno prečiščeno besedilo, 15/08 -  
ZPacP, 23/08, 58/08 -  ZZdrS-E, 77/08 -  ZDZdr, 40 /12 - ZUJF, 14/13, 88/16 -  ZdZPZD, 64/17,1/19 -  odi. 
US, 73/19,82/20,152/20 -  ZZUOOP, 203/20 -  ZIUPOPDVE, 112/21- ZNUPZ in 196/21 -  ZDOsk) in 19. členom Statuta 
Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 63/16 -U PB ) Mestna občina Kranj kot ena izmed ustanoviteljic javnega 
zdravstvenega zavoda, imenuje svojega predstavnika v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske za naslednje mandatno 
obdobje.

V postopku evidentiranja se je na poziv prijavil en kandidat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
sklenila predlagati mestnemu svetu, da se za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske 
imenuje Domen Hvala.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 47. seji dne 25. 5. 2022 oblikovala predlog sklepa o 
imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske in mestnemu svetu predlaga v 
sprejem naslednji

SKLEP:

V Svet zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske se kot predstavnika ustanovitelja, Mestne občine Kranj, imenuje Domen 
Hvala.

Sklep velja z dnem sprejema na mestnem svetu.
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D. MNENJE O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO KRANJSKIH VRTCEV

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno 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 odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod svoj sedež.

Na razpis za ravnatelja oz. ravnateljico Kranjskih vrtcev, ki je bil dne 11. 3. 2022 objavljen na straneh Zavoda za 
zaposlovanje RS, v časopisu Gorenjski Glas, spletnih straneh Kranjskih vrtcev in Mestne občine Kranj, se je  prijavilo šest 
kandidatk. Vse prijavljene kandidatke izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Naknadno smo prejeli obvestila o odstopu treh 
kandidatk od kandidatur za ravnateljico.

DITA HORVATIČEK je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne 
delavce na področju vzgoje in izobraževanja ter ravnateljski izpit. Po nazivu je svetovalka. V programu vodenja in viziji 
razvoja Kranjskih vrtcev je izpostavila vrednote, obstoječo prakso, profesionalni razvoj in vnašanje segmentov različnih 
pedagoških metodologij, oblikovanje spodbudnega učnega okolja za otroke, povezovalen odnos s starši, motivacijo 
zaposlenih, sodelovanje z okoljem.

URŠKA KEJŽAR je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne 
delavce na področju vzgoje in izobraževanja ter ravnateljski izpit. Po nazivu je svetovalka in mentorica. V programu 
vodenja zavoda je omenila standarde, načela, cilje predšolske vzgoje, odgovornost za kakovostno izvajanje predšolske 
vzgoje, delo ravnateljice vrtcev, izboljšanje sodelovanja s starši, pomoč strokovnemu kadru, pozitivno klimo na delovnem 
mestu.

MOJCA PELCEL je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima opravljen strokovni izpit za strokovne 
delavce na področju vzgoje in izobraževanja ter ravnateljski izpit. Po nazivu je mentorica in svetovalka. V viziji Kranjskih 
vrtcev je izpostavila pedagoško delo, tesno sodelovanje s tehnično-vzdrževalno službo, računovodsko in strokovno službo 
zavoda, velikost zavoda terja večjo angažiranost za povezavo zaposlenih, povezanost oddelkov in strokovnost na visokem 
nivoju.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vloge kandidatk, nato obravnavala predlog mnenja 
o kandidatkah za ravnateljico Kranjskih vrtcev na svoji 47. seji dne 25. 5. 2022 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja 
h kandidatkam Diti Horvatiček, Urški Kejžar in Mojci Pelcel ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno 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. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21-UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na ... 
seji dne sprejel naslednji

M N E N J E  h kandidaturam za ravnateljico Kranjskih vrtcev:

Diti Horvatiček, Urški Kejžar in Mojci Pelcel se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnateljico Kranjskih vrtcev.

Pripravila: 
Milena Bohinc 
Kabinet župana

SKLEP:
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