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KADROVSKE ZADEVE 

 

 

 

A. Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda OŠ Orehek Kranj 

 

 

Svet OŠ Orehek Kranj nas je obvestil, da konec februarja 2011 preneha mandat trem predstavnikom 

Mestne občine Kranj.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 8. seji, dne 9.2.2011, na podlagi 

opravljenega evidentiranja pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine 

Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj, sklenila, da Svetu Mestne 

občine Kranj predlaga sprejem naslednjega  

 

SKLEPA:  

 

Za predstavnike lokalne skupnosti se v Svet zavoda OŠ Orehek Kranj imenujejo:  

 

1. MIRKO DRAKSLER, Drulovka 42c, Kranj 

2. ALOJZIJ JEŠE, Jama 26, Mavčiče 

3. MARJAN TUŠAR, Podreča 62, Mavčiče 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

 

 

 

 

 

 



B. Imenovanje koordinatorice za enake možnosti žensk in moških  

 

Urad za enake moţnosti Vlade RS nas je na podlagi zakona povabil k imenovanju koordinatorice 

oziroma koordinatorja za enake moţnosti ţensk in moških.  

 

30. člen Zakona o enakih moţnostih ţensk in moških (Uradni list RS, št. 59/2002) predvideva, da 

samoupravne lokalne skupnosti spodbujajo in ustvarjajo enake moţnosti v okviru svojih pristojnosti 

ter pri sprejemanju ukrepov in aktivnosti, pomembnih za ustvarjanje enakih moţnosti, upoštevajo 

vidik enakosti spolov.  

Isti člen določa, da imajo samoupravne lokalne skupnosti lahko koordinatorico oziroma 

koordinatorja za enake moţnosti, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa v 

delu, ki se nanaša na samoupravne lokalne skupnosti, predlaga ukrepe in aktivnosti na področju 

ustvarjanja enakih moţnosti ter ima svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev za doseganje namena 

tega zakona v okviru posamezne lokalne skupnosti. Koordinatorica oziroma koordinator za enake 

moţnosti pri izvajanju teh nalog sodeluje z uradom. 

 

V skladu z 18. členom Statuta Mestne občine Kranj je imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v 

institucije, kjer občina ni ustanovitelj, v pristojnosti sveta. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 8. seji, dne 9.2.2011, na podlagi 

opravljenega evidentiranja pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu Mestne občine 

Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj, sklenila, da Svetu Mestne 

občine Kranj predlaga sprejem naslednjega  

 

SKLEPA:  

 

Za koordinatorico za enake moţnosti ţensk in moških se v skladu z Zakonom o enakih moţnostih 

ţensk in moških imenuje mag. Andrejka Majhen, C. Staneta Ţagarja 45, Kranj. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  

 

 

 

 

 

Pripravila:  

Milena Bohinc, dipl.ekon. 
Zmagoslav Zadnik 
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