
MESTNA OBCINA KRANJ 

Mestni svet 

Komisija za mandatna vprasanja, 
valitve in imenovanja 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 

Stevilka: 900-27/2017-3-(52/04) 
Datum: 12.12.2017 

MESTNI SVET MESTNE OBCINE KRANJ 

-T:04 2373119 
• F, 04 2373106 

• E: mok@kranj.si 

.5: www.Kranj.si 

2.A.B. 

A. MNENJE 0 KANDIDATIHITKAH ZA RAVNATELJAlICO OS OREHEK KRANJ 

V skladu s 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, 51. 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 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne 
skupnosti, na obmocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Orehek Kranj, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, 51. 58 dne 20.10.2017 so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
razpisa. 

TOMAZ AHCIN je po izobrazbi inzenir ter profesor tehnike in fizike. Na Pedagoski fakulteti je 
opravil izpite s pedagosko-andragoskega podrocja in opravil obvezni tecaj za poucevanje tehnike in 
tehnologije v devetletni osnovni soli. Uspesno je zakljucil izredni studij na Fakulteti za naravoslovje 
in matematiko v Mariboru, smer proizvodno tehnicna vzgoja - fizika. V programu vodenja za 
naslednje mandatno obdobje je izpostavil naslednja podrocja: Izobrazevanje in vzgoja, Investicije in 
vzdrZevanje, Komuniciranje, Sodelovanje z lokalno skupnostjo in sirse ter Razvoj kadrov. 

IVKA SODNIKje profesorica primerjalne knjizevnosti in sociologije. Ima opravljen ravnateljski izpit in 
je po nazivu svetnica. V programu vodenja sole in vrtca za petletno mandatno obdobje 2018-2023 
je izpostavila: Pedagosko vodenje sole in vrtca, kadrovsko politiko sole in vrtca, zagotavljanje 
materialnih pogojev za delovanje, upravno poslovno vodenje, vzpostavitev in delovanje sistema 
ugotavljanja kakovosti dela ter financno upravljanje sole. 

BRANKA VODOPIVEC je profesorica predmetnega pouka - slovenscine in univerzitetna 
diplomirana politologinja ter magistrica znanosti. Leta 2015 je pridobila strokovni naziv -svetnica. V 
programu vodenja sole se bo usmerila k sodelovanju s kolektivom , delu z ucenci in kakovostnem 
pouku ter sodelovanju z drugimi delezniki. 
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Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala vloge vseh treh 
kandidatov/kandidatk, nato obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih/kandidatkah za 
ravnatelja/ravnateljico Osnovne sole Orehek Kranj na svoji 44. seji dne 12.12.2017 in oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturam: Tomaza Aheina, Ivke Sodnik in Branke Vodopivec ter 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
sl. 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, sl. 30/2017- UPB1) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na ... seji dne ..... sprejel naslednji 

SKLEP: 

M N E N J E h kandidaturi za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Orehek Kranj: 

Tomazu Aheinu, Ivki Sodnik in Branki Vodopivec se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja 
oziroma ravnateljico Osnovne sole Orehek Kranj. 

B. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE KRANJ V SVET ZAVODA - DOM UPOKOJENCEV 
KRANJ 

Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, sl. 30/17-UPB1) je imenovanje clanov 
svetov javnih zavodov, kot predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti, v pristojnosti Sveta Mestne 
obcine Kranj. 
V sredini februarja potece mandat (enemu) predstavniku lokalne skupnosti, Mestne obcine Kranj v Svetu 
javnega zavoda Dom upokojencev Kranj. 
V postopku evidentiranja so prispeli stirje predlogi, od katerih je en kandidat dne 11.12.2017 odstopil od 
kandidature. Komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Svet zavoda Dom upokojencev Kranj, kot 
predstavnika Mestne obeine Kranj imenuje: 
Zvonka Krancan. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 44. seji dne 12.12.2017 oblikovala predlog 
ski epa 0 imenovanju enega predstavnika Mestne obcine Kranj v Svet zavoda Dom upokojencev Kranj, in 
predlaga mestnemu svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

V Svet zavoda Dom upokojencev Kranj se kot predstavnico lokalne skupnosti, Mestne obcine Kranj, imenuje 
Zvonka Krancan. 

Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 
Kabinet zupana 
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Gorazd Copek, I.r. 
redsednik Komisije za mandatna vprasanja, 

volitve in imenovanja 


