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a/ Mnenje h kandidatki za mesto direktorice javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska 

Bistrica  

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – 

popr. in 25/17 – Zvaj), 31. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 

189/20 – ZFRO) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na svoji xx. redni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

MNENJE  

h kandidatki za direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

 

Mag. Brigiti Kruder se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico javnega zavoda 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica.  

 

Številka: 9000-   /2021 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

po sklepu: 1000-3/2015-28 

podžupan 

Stanislav Mlakar 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

V skladu z 31. člena Zakona o izobraževanju odraslih mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri 

direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoj, pridobiti mnenje ustanovitelja.  

 

Na razpis za direktorja/-ico, ki je bil objavljen v tedniku Panorama, št. 1509 z dne 2. 9. 2021 in 

na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje, dne 1. 9. 2021, se je prijavila ena kandidatka, in 

sicer mag. Brigita Kruder, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa. 

 

Mag. Brigita Kruder že od 1. septembra 2001 opravlja delo direktorice Ljudske univerze v 

Slovenski Bistrici. V programu vodenja zavoda je izpostavila naslednja področja, na katerih bo 

gradila poslovanje: javna služba na področju izobraževanja odraslih (svetovanje, samostojno 

učenje in osnovna šola za odrasle); programi za pridobitev izobrazbe; splošno neformalno 

izobraževanje; projekti; mednarodno sodelovanje; aktivna participacija v javnem življenju 

lokalnega okolja; prispevek k urejanju položaja izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. 

Mag. Brigita Kruder je v programu dela namenila poseben poudarek krepitvi vrednot in ciljni 

naravnanosti, zakonitemu in transparentnemu poslovanju, nenehni skrbi za razvoj, prizadevanju 

za kakovost ter družbeni odgovornosti. 

 



 

 

Iz priloženega programa dela kandidatke menimo, da lahko mag. Brigita Kruder s svojim 

strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavlja nemoteno delovanje in razvoj zavoda.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala poziv za izdajo mnenja 

o kandidatki za direktorico javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica na 16. redni 

seji dne 17. 11. 2021 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja za mag. Brigito Kruder ter ga 

predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 


