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KADROVSKE ZADEVE 

 

 

A. Mnenje o kandidatu/ki za ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 33. seji, dne 4.12.2012, po obravnavi vloge 

Sveta Osnovne šole Orehek sprejela naslednji  

 

SKLEP:  

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatu/tki Damirju Markoviću in Ivki Sodnik k imenovanju za 

ravnatelja/ico Osnovne šole Orehek Kranj. Iz dokumentacije, ki jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da 

sta se kandidat/tka prijavila v zakonitem roku na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse 

zahtevane pogoje. Menimo, da bi lahko uspešno opravljala dela in naloge ravnatelja/ice Osnovne šole Orehek 

Kranj.  

 

Poročilo o razpisnih pogojih in prijavljenih kandidatih:  

 

Razpisni pogoji, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 2.11.2012: 

 Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne pogoje v skladu z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja — ZOFVI (Ur. 1. RS, št. 16/07-

UP135, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).  

 Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 

vodenje zavoda. 

 Izbrani kandidat/-ka bo imenovan-a za 5 let. Predviden začetek dela je 21.1.2013. 

 Prijavi predložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: overjeno potrdilo (javno listino) o 

izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem 

ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, potrdilo o 



nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, opis 

dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.  

 Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (nepopolnih vlog ne bomo obravnavali) 

pošljite v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, 

Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, s pripisom – Za razpis za ravnatelja.« 

 

Razpisna komisija Sveta Osnovne šole Orehek Kranj je ugotovila, da sta se na razpis za delovno mesto 

ravnatelja/ice prijavila dva kandidata in sicer Ivka Sodnik in Damir Marković. Prijava kandidata Damirja 

Markovića je bila nepopolna, ker potrdilo o izobrazbi ni bilo overjeno, vendar je kandidat na poziv komisije v 

roku dopolnil vlogo. Prijava kandidatke Ivke Sodnik je bila popolna. 

 

Za mnenje o prijavljenih kandidatih so pisno zaprosili Svet Mestne občine Kranj.  

 

 

 

 

B. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov   

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 33. seji, dne 4.12.2012, 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 v sveta naslednjih javnih zavodov: 

 

Osnovna šola Stražišče Kranj: 

1. Matej Dolenc, Zgornje Bitnje 205a, Žabnica 

2. Igor Velov, Tominčeva 17, Kranj 

3. Zmagoslav Zadnik, Nova vas 61, Zgornja Besnica  

 

Osnovna šola Helene Puhar Kranj:  

1. Urša Capuder, Šorlijeva ulica 33, Kranj 

2. Saša Kristan, Trojarjeva 32, Kranj 

3. Karel Piškur, Zlato polje 3d, Kranj 

 

Ljudska univerza:  

1. Ana Pavlovski, Vrečkova 7, Kranj 

2. Vlasta Sagadin, Župančičeva 39, Kranj 

 

Nadzorni odbor Fundacije Vincenca Drakslerja:  

1. Branko Grims, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj 

2. Darjan Petrič, Stritarjeva 2, Kranj 

 

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

mandata dosedanjim sestavam svetov zavodov.  
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