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NASLOV: Predlog mnenja h kandidatom za direktorja/direktorico 

UPI – ljudske univerze Žalec 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

Statut Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – 

Uradne objave, št. 4/16 in 7/19), Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 

172/21 in 207/21) 
 

 

PREDLAGATELJ:  

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:            

 

 

 

Jože Kužnik, župan 

  

  

 

Občinski svet Občine Polzela daje pozitivno mnenje k 

imenovanju kandidatke Franje Centrih za direktorico UPI – 

ljudske univerze Žalec. Ima dolgoletne delovne izkušnje na 

področju izobraževanja odraslih, dobro pozna področje dela 

zavoda, program vodenja in zastavljeni projekti so razvojno 

naravnani. 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 

Svet Zavoda UPI ljudske univerze Žalec, je na Občino Polzela naslovil vlogo za izdajo mnenja 

o kandidatih za direktorja/direktorico za novo mandatno obdobje.  

 

V skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 

ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za 

direktorja pridobiti mnenje lokalne skupnosti. 

 

Iz poročila sveta zavoda o kandidaturah za direktorja/direktorico UPI ljudske univerze Žalec je 

razvidno, da sta na objavljen javni razpis prispeli vlogi dveh kandidatk: Franje Centrih in 

Biserke Neuholt Hlastec.  

 

Svet zavoda je po pregledu vlog in priložene dokumentacije ugotovil, da sta vlogi obeh 

kandidatk pravočasni in popolni in da obe kandidatki izpolnjujeta razpisne pogoje.  

 

Vlogo je na 12. seji, ki je potekala 2. 2. 2022 obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja in soglasno sprejela naslednji SKLEP:  

»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, daje pozitivno mnenje k imenovanju 

kandidatke Franje Centrih za direktorico UPI – ljudske univerze Žalec. Ima dolgoletne delovne 

izkušnje na področju izobraževanja odraslih, dobro pozna področje dela zavoda, program 

vodenja in zastavljeni projekti so razvojno naravnani.« 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da na osnovi sprejetega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja poda pozitivno mnenje kot izhaja iz predloga. 

 

 

 

Pripravila:  

Alenka Kočevar 

Direktorica občinske uprave 
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Predlog          

 

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 

objave, št. 4/16 in 7/19) Občinski svet Občine Polzela na ____ seji __________ daje naslednje 

 

 

 

 

MNENJE 

 

 

I.  

 

Občine Polzela poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Franje Centrih za direktorico 

UPI – ljudske univerze Žalec. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področju izobraževanja 

odraslih, dobro pozna področje dela zavoda, program vodenja in zastavljeni projekti so razvojno 

naravnani. 

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati z dnem  sprejetja. 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: ___________________ 

Datum:   ___________________ 

 

Jože Kužnik 

župan 

                                                                     

 

 

 

 

 

 


