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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽALEC 
 
 
 

ZADEVA: 
 

Predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri 
kandidata/kandidatke za direktorja/direktorico 
javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS 
št. 29/13, 23/17)  
 
 

NAMEN:  Mnenje k imenovanju kandidata/kandidatke 
za direktorja/direktorico javnega zavoda UPI 
Ljudska univerza Žalec 
 
  

OCENA STANJA: Prenehanje mandata direktorja/direktorice 
javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Prenehanje mandata direktorja/direktorice 
javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec 
 

NAČELA IN CILJI:  Mnenje k imenovanju direktorja/direktorice 
javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec za leto 2022 ni 
posledic 
 
 

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja  
 
 

POROČEVALEC: Komisija predlaga, da Občinski svet Občine 
Žalec predlog mnenja obravnava na 
korespondenčni seji. 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidata/kandidatke za 
direktorja/direktorice javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je na svoji 17. redni seji 2. 
februarja 2022 obravnavala predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidata/kandidatke za 
direktorja/direktorice javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja predlaga Občinskemu 
svetu, da predlog mnenja k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda UPI Ljudska 
univerza Žalec za obe prijavljeni kandidatki obravnava in sprejme v predloženem besedilu. 
 
Komisija predlaga Županu, da Občinski svet predlog mnenja obravnava na korespondenčni 
seji. 
 
 

 
Posredovano: 

 naslovu 

 zbirka dokumentarnega gradiva 
 
Priloga: 
Predlog mnenja 2 x 
dokumentacija javnega zavoda 
 

 

PREDSEDNIK 
KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IMENOVANJA TER PRIZNANJA 

Viktor Mitov l. r. 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Predlog 
Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) (Uradni list RS št. 12/96, 22/00, 64/01, 
108/02, 79/03, 34/03, 65/05,129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), 20. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter 
priznanja dne   sprejel naslednje  
 

 
m n e n j e 

pred odločitvijo o izbiri kandidatke za direktorja/direktorico javnega zavoda UPI Ljudska 
univerza Žalec 

 
 

 
Občinski svet Občine Žalec daje pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke za 
direktorja/direktorico javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec za Franjo Centrih za direktorico 
javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec. 

 
Obrazložitev: 

 
Svet  javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec je dne 21. februarja 2022 Občini Žalec posredoval 
zaprosilo za mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis direktorja/direktorice javnega zavoda UPI Ljudska 
univerza Žalec.  
Svet zavoda je dne 10. decembra 2021 objavil razpis direktorja/direktorico v Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS št. 194/2021).  
Na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (ZOFVI-I) si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
direktorja/direktorico o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti med drugim tudi mnenje lokalne 
skupnosti. Direktorja/direktorico imenuje svet javnega zavoda.  
 
Na javni razpis sta se v roku prijavili dve kandidatki. Svet javnega zavoda je na 9. redni seji dne 4. 1. 
2022 za prijavljeni kandidatki za delovno mesto direktorja/direktorice iz priložene dokumentacije 
ugotovil, da  sta bili obe vlogi pravočasni in popolni. Kandidatki izpolnjujeta pogoje javnega razpisa. 
Mandat direktorja/direktorice je pet let. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je zaprosilo sveta javnega zavoda 
UPI Ljudska univerza Žalec za mnenje k imenovanju direktorja/direktorice obravnavala na svoji 17. redni 
seji dne 2. februarja 2022.  
 
Kandidatka je v Programu vodenja UPI Ljudske univerze Žalec za obdobje od 2022 – 2027 opredelila 
strategijo osnovnošolskega in izrednega izobraževanja, področje svetovalne dejavnosti in projektov. V 
programu je posebej poudarila krepitev digitalne pismenosti, delo s starejšimi, delo z migranti, 
medgeneracijsko povezovanje, promocijo vseživljenjskega učenja in kariernega razvoja strokovnih 
delavcev. V programu je tudi poseben poudarek dan uresničevanju ciljev Resolucije o nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021- 2030.  
 
Kandidatka ima potrebne lastnosti in kompetence, ki so potrebne za vodenje javnega zavoda – 
podjetniško zavedanje, pozitiven odnos do sprememb, sposobnost reševanja problemov, sposobnost 
odločanja, je delovna, vztrajna, komunikativna in kreativna. Kandidatka je kot direktorica javnega 
zavoda v zadnjem mandatu zagotovila dovolj lastnih finančnih virov za uspešno in finančno stabilno 
poslovanje zavoda in ohranila trenutna delovna mesta in zaposlitve v zavodu, ko se je priliv zaradi 
odsotnosti razpisov zmanjšal. Sredstva je pridobivala s prijavami na mednarodne razpise in v 
partnerstvu z drugimi prijavitelji. Tvorno in z zagotavljanjem lastnih finančnih sredstev je z ustanovitelji 
sodelovala pri celoviti obnovi fasade na objektu UPI ljudska univerza Žalec, pri obnovi parketa v 
telovadnici objekta ter pri predelavi kotlovnice. S tem je skrbela za racionalno porabo javnih sredstev in 
sredstev javnega zavoda v času, ko so se prilivi za delovanje javnega zavoda zmanjšali, hkrati pa za 
bistveno izboljšanje pogojev za delo in delovanje javnega zavoda.   
 
 
 



Komisija je oblikovala predlog mnenja za obravnavo na seji Občinskega sveta tako, da se daje pozitivno 
mnenje k imenovanju Franje Centrih za direktorico javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec. 
 
 
Številka: 014-0003/2022 
Žalec, dne    februarja 2022 
 

 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 

 
Posredovano: 

 Javnemu zavodu UPI Ljudska univerza Žalec 

 pristojni urad občinske  uprave  

 zbirka dokumentarnega gradiva  
 

  



Predlog 
Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I) (Uradni list RS št. 12/96, 22/00, 64/01, 
108/02, 79/03, 34/03, 65/05,129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), 20. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter 
priznanja dne   sprejel naslednje  
 
 

m n e n j e 
pred odločitvijo o izbiri kandidatke za direktorja/direktorico javnega zavoda UPI Ljudska 

univerza Žalec 
 
 

Občinski svet Občine Žalec daje pozitivno mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidatke za 
direktorja/direktorico javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec za Biserko Neuholt Hlastec za 
direktorico javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec. 
 

 
Obrazložitev: 

 
 

Svet  javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec je dne 21. februarja 2022 Občini Žalec posredoval 
zaprosilo za mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis direktorja/direktorice javnega zavoda UPI Ljudska 
univerza Žalec.  
Svet zavoda je dne 10. decembra 2021 objavil razpis direktorja/direktorico v Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS št. 194/2021).  
Na podlagi 53. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (ZOFVI-I) si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
direktorja/direktorico o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti med drugim tudi mnenje lokalne 
skupnosti. Direktorja/direktorico imenuje svet javnega zavoda.  
 
Na javni razpis sta se v roku prijavili dve kandidatki. Svet javnega je na 9. redni seji dne 4. 1. 2022 za 
prijavljeni kandidatki za delovno mesto direktorja/direktorice iz priložene dokumentacije ugotovil, da  sta 
bili obe vlogi pravočasni in popolni. Kandidatki izpolnjujeta pogoje javnega razpisa. Mandat 
direktorja/direktorice je pet let. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja je zaprosilo sveta javnega zavoda 
UPI Ljudska univerza Žalec za mnenje k imenovanju direktorja/direktorice obravnavala na svoji 17. redni 
seji dne 2. februarja 2022.  
 
Kandidatka je v Programu vodenja UPI - Ljudske univerze Žalec za obdobje april 2022 – april 2027 
posebej poudarila letne in mednarodne programe izobraževanja, celostno digitalizacijo, organizacijske 
spremembe, okrepljeno delo s podjetji, celostno grafično prenovo, kandidiranje na večje evropske 
razpise, premišljeno in sistematično uvajanje kombiniranega in hibridnega učenja, razvoj kariernega 
svetovanja za mlade ter strateški krepitvi lokalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerstev.  
 
Kandidatka ima izkušnje z vodenjem splošnega neformalnega izobraževanja, s pripravo, organizacijo, 
izvedbo in evalvacijo izobraževalnih programov, z vodenjem projektov iz Evropskih strukturnih skladov 
(ESS) in mednarodnih Erasmus + projektov, je predstavnica vodstva za kakovost standarda ISO 9001, 
notranja presojevalka, načrtuje in izvaja promocijske dejavnosti, je članica mednarodnih projektnih timov 
kot tudi predstavnica UPI – ljudske univerze v Žalcu v mednarodnih organizacijah. Delovanje zavoda 
dobro pozna, saj je bila med drugim tudi predsednica sveta javnega zavoda UPI - Ljudska univerza 
Žalec, kot predstavnica Občine Žalec pa je članica sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec. Je tudi 
predsednica Kulturnega društva Svoboda Liboje. 
 
 
 
 
 
 



 
Komisija je oblikovala predlog mnenja za obravnavo na seji Občinskega sveta tako, da se daje pozitivno 
mnenje k imenovanju Biserke Neuholt Hlastec, za direktorico javnega zavoda UPI Ljudska univerza 
Žalec. 
 
 
Številka: 014-0003/2022 
Žalec, dne    februarja 2022 
 

 

ŽUPAN  
OBČINE ŽALEC 

Janko Kos 

 
Posredovano: 

 Javnemu zavodu UPI Ljudska univerza Žalec 

 pristojni urad občinske  uprave  

 zbirka dokumentarnega gradiva  
 


