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KADROVSKE ZADEVE 

 

 

A. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svete javnih zavodov   

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 38. seji, dne 11.3.2013, upoštevajoč 

evidentiranje kandidatov pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine 

Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj, oblikovala liste kandidatov za 

člane svetov javnih zavodov, v katerih bo v kratkem potekel mandat dosedanjim članom. 

 

Komisija predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da na podlagi predloženih kandidatnih list sprejme 

SKLEPE  o imenovanju predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svete naslednjih javnih 

zavodov: 

 

Mestna knjižnica Kranj: 

1. ZVONKO BELIČ, Pševo 11a, Kranj 

2. ŠTEFAN KADOIČ, Ručigajeva 33, Kranj 

3. ANDREJKA MAJHEN, Cesta Staneta Žagarja 45, Kranj 

4. SMILJANA VONČINA SLAVEC, Goriče 74, Golnik 

 

Prešernovo gledališče Kranj: 

1. STANE BOŠTJANČIČ, Podrovnik 81, Zg. Besnica  

2. JOŠKO KOPOREC, Predoslje 102a, Kranj 

3. ALENKA PRIMOŽIČ, C. 1. Maja 6a, Kranj 

4. DRAGO ŠTEFE, Cesta na Klanec 26, Kranj 

 

Gorenjski muzej Kranj:  

1. MAKSIMILJAN SAGADIN, Župančičeva 39, Kranj 

2. ANDREJA VALIČ ZVER, Likozarjeva 29, Kranj 



3. GREGOR TOMŠE, Britof 276, Kranj 

4. BORUT ZATLER, Planina 25, Kranj 

 

Gasilsko reševalna služba Kranj:  

1. ALOJZIJ JEŠE, Jama 26, Mavčiče 

2. DANIJEL KODRIČ, Pestotnikova ulica 9, Kranj 

3. ROK KRISTAN, Trojarjeva 32, Kranj 

 

Dijaški in študentski dom Kranj: 

FRANC SMREKAR, Tomažičeva 6d, Kranj 

 

Gimnazija Franceta Prešerna:  

NINA ZUPAN ŠORLI, C. Kokrškega odreda 22a, Kranj 

 

Sklepi veljajo z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavijo se pa naslednji dan po izteku 

mandata dosedanjim sestavam svetov zavodov.  

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Mestna knjižnica Kranj: 

1. ZVONKO BELIČ: kandidat je zaradi svoje strokovnosti iz znanj na področju organizacije, 

ekonomije, financ in poslovnih procesov primeren za člana sveta zavoda 

2. ŠTEFAN KADOIČ: kandidat razume problematiko zavoda, s katero se sooča zavod in je 

preizkušen na področju usmerjanja in pomoči pri vodenju zavoda, pozna tematiko zavoda 

3. ANDREJKA MAJHEN: kandidatka ima izkušnje s sveti javnih zavodov 

4. SMILJANA VONČINA SLAVEC: kandidatka je članica Sveta MOK in pripravljena sodelovati 

kot članica sveta javnega zavoda 

 

Prešernovo gledališče Kranj: 

1. STANE BOŠTJANČIČ: kandidat razume problematiko zavoda, je preizkušena osebnost na 

področju usmerjanja in pomoči pri vodenju zavoda 

2. JOŠKO KOPOREC: kandidat je zainteresiran za umetniški program gledališča in za poslovanje 

kulturnih ustanov, želi sodelovati v razvoju kranjskega gledališča 

3. ALENKA PRIMOŽIČ: kandidatka redno spremlja repertoar in delovanje gledališča 

4. DRAGO ŠTEFE: kandidat ima izkušnje in je že sodeloval kot član sveta javnega zavoda 

 

Gorenjski muzej Kranj:  

1. MAKSIMILJAN SAGADIN: dosedanji član sveta zavoda dobro pozna področje muzealstva in 

ima dolgoletne izkušnje s področja kulturnih institucij 

2. ANDREJA VALIČ ZVER: kandidatka je zaradi kompetenc, profesionalnih izkušenj in izobrazbe 

primerna za članico sveta 

3. GREGOR TOMŠE: kandidat je s svojim znanjem in izkušnjam s področja ekonomije in financ 

pripravljen ponuditi pomoč zavodu pri ekonomski učinkovitosti poslovanja in nadzoru nad porabo 

sredstev 

4. BORUT ZATLER: kandidat je že sodeloval kot član sveta zavoda, ima izkušnje in zanimanje za 

kulturo 

 

Gasilsko reševalna služba Kranj:  

1. ALOJZIJ JEŠE: kandidat je že bil član omenjenega sveta zavoda, ima izkušnje v gasilstvu 

2. DANIJEL KODRIČ: kandidat je dolgoletni prostovoljec in vodja Intervencijske enote CZ, odlično 

pozna organizacijo in delovanje civilne zaščite 

3. ROK KRISTAN: kandidat je v preteklem mandatu uspešno sodeloval kot član sveta, ima pregled 

nad delovanjem zavoda in pozna trenutne razmere 

 



Dijaški in študentski dom Kranj: 

FRANC SMREKAR: kandidat pozna problematiko doma v smislu uspešnega vodenja, tako na 

področju financ kot tudi organizacije 

 

Gimnazija Franceta Prešerna:  

NINA ZUPAN ŠORLI: kandidatka želi kot članica sveta zavoda doprinesti k boljši organiziranosti in 

sledljivosti izobraževalnih procesov 

 

 

 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Šolski center Kranj 

 

Zaradi dvoma v nezdružljivost funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj in člana sveta 

zavoda je bila ta zadeva umaknjena z dnevnega reda 21. seje Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Zakon o lokalni samoupravi v tretjem odstavku 32.a člena določa, da član (tudi predsednik) NO ne 

more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni 

uslužbenec občinske uprave ter član poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.  

V skladu z Zakonom o zavodih svet zavoda opravlja funkcijo upravljanja, poslovodni organ zavoda pa 

je direktor ali drugih individualni organ. ZLS torej nima neposrednih določb, ki bi funkciji člana 

nadzornega odbora občine in člana sveta zavoda (občinskega ali državnega) opredeljeval kot 

nezdružljivi. 

 

Zato je komisija ponovno na svoji 38. seji, dne 11.3.2013, obravnavala imenovanje predstavnika 

Mestne občine Kranj v Svet zavoda Šolski center Kranj in predlaga Svetu Mestne občine Kranj 

sprejem naslednjega 

 

SKLEPA:  

 

Za predstavnika Mestne občine Kranj se v Svet zavoda Šolski center Kranj imenuje Kamel Merdjadi, 

Ulica Rudija Papeža 1, Kranj.  

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Predlagani kandidat ima primerno izobrazbo kot inženir elektrotehnike in univerzitetno diplomirani 

ekonomist tehniške smeri ter izkušnje v tej stroki. Sodeloval je že v drugih svetih javnih zavodov ter 

organih občine. 

 

 

 

 Saša Kristan, l.r. 

PREDSEDNICA 

 


