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8. DOPISNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

ki poteka od torka, 7. junija 2022 
do petka, 10. junija 2022 

 
 
ZADEVA: GRADIVO ZA 3. TOČKO DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

NASLOV: SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 
ZAVODA REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE 

PREDLAGATELJICA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA  
PODLAGA: 

32. člen Zakona o zavodih 
10. člen Odloka o ustanovitvi JZ Regijsko višje in visokošolsko 
središče 
16. člen Statuta JZ Regijsko višje in visokošolsko središče 
24. člen Statuta Občine Zreče 
55. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče 

NAMEN: Predlog za izdajo soglasja 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Sandra Godec Mavhar 

PREDLOG  
SKLEPA: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlaga, da Občinski svet Občine Zreče izda pozitivno 
soglasje kandidatki, Katji Esih, k imenovanju za direktorico 
Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. 
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I. UVOD 
 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odločba US, 8/1996, 18/1998 
– Odločba US, 36/2000-ZPDZC, in 127/2006-ZJZP) v 32. členu določa, da direktorja 
imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to 
pooblaščen svet zavoda. Kadar pa je za imenovanje in razrešitev direktorja  javnega 
zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razrešitvi soglasje ustanovitelj, 
če ni z zakonom drugače določeno.  
 
II. OBRAZLOŽITEV 
 
Svet zavoda Regijsko študijsko središče, je dne 06.05.2022, Občino Zreče kot 
soustanoviteljico, zaprosil za izdajo soglasja k imenovanju direktorice javnega 
zavoda. Javni zavod Regijsko študijsko središče je javni zavod, katerega delovanje 
ureja Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče in Statut javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko 
središče 
 
V konkretnem primeru, postopek imenovanja direktorja javnega zavoda, podrobneje 
urejata Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče 
(Uradni list RS, št. 6/2002, 41/2007 in 25/2012) in Statut javnega zavoda Regijsko 
višje in visokošolsko središče (sprejet na sejah Sveta zavoda RŠS, dne 19.6.2002, 
11.11.2002, 30.8.2006 in 14.5.2007).  
 
Odlok v 10. členu določa, da direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, na 
podlagi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljev in nadalje določa tudi pogoje, 
ki jih mora kandidat za direktorja, poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati: 

- da je državljan Republike Slovenije, 
- da ima univerzitetno izobrazbo, 
- da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik, 
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ima strokovne, vodstvene in 

organizacijske sposobnosti, 
- da predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje. 

 
Direktor je imenovan za 5 let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. 
 
Natančneje določa postopek imenovanja in razrešitve direktorja javnega zavoda, 
Statut javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče. V 13. členu je 
določeno, da direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda ob soglasju 
ustanoviteljev na podlagi javnega razpisa. Skladno s 16. členom pa Svet zavoda 
izmed kandidatov, ki so predložili pravočasne in popolne prijave ter izpolnjujejo 
razpisne pogoje, imenuje direktorja zavoda.  
 
Razpis za imenovanje novega direktorja/direktorice je bil objavljen v časopisu Novi 
tednik dne, 10.3.2022. V roku 15 dni po objavi je prispela ena prijava in sicer: 
kandidatke Katje Esih, Na Rebri 10, 3000 Celje. Vloga kandidatke je bila popolna in 
kandidatka izpolnjuje vse pogoje. Kandidatka je vizijo razvoja javnega zavoda ustno 
predstavila članom sveta zavoda, dne 19.4.2022. Svet zavoda RŠS je soglasno 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199445&stevilka=17351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
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sprejel sklep o imenovanju ga. Katje Esih za direktorico JZ Regijsko študijsko 
središče za mandatno dobo petih let. 
 
Sklep o imenovanju direktorja zavoda se predloži ustanoviteljicam, ki so dolžne v 
roku 45 dni posredovati svetu zavoda svojo odločitev v zvezi s soglasjem k 
imenovanju. Če ustanoviteljica v navedenem roku svoje odločitve ne posreduje, se 
šteje, da z imenovanjem soglaša. Šteje se, da ustanoviteljice z imenovanjem 
soglašajo, v kolikor je z imenovanjem soglašala najmanj polovica ustanoviteljic, 
upoštevajoč deleže posameznih ustanoviteljic na osnovi V. točke pogodbe o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 
 
Glede na navedeno je Občina Zreče zaprošena, da posreduje svojo odločitev svetu 
zavoda v zvezi s soglasjem k imenovanju direktorice v roku 45 dni. 
 
Prilagamo predstavitev kandidatke Katje Esih ter odpravek sklepa – 14/4-2022. 
 
 
Po 55. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga kandidate oz. daje predloge in pobude v 
zvezi s kadrovskimi vprašanji,  Občinskemu svetu Občine Zreče.  
 
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so to točko obravnavali 
na svoji 5. korespondenčni seji, ki je potekala od 17.5.2022 do 20.5.2022 in s 3 
glasovi ZA sprejeli sklep: 
 
Občinskemu svetu Občine Zreče se predlaga, da se izda pozitivno soglasje 
kandidatki Katji Esih, k imenovanju direktorice Javnega zavoda Regijsko študijsko 
središče. 
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III. PREDLOG SKLEPA 
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Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/2002, 41/2007 in 25/2012), 16. člena 
Statuta javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (sprejetega na sejah 
Sveta zavoda RŠS, dne 19.6.2002, 11.11.2002, 30.8.2006 in 14.5.2007) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18)  je Občinski 
svet Občine Zreče na … dopisni seji dne,       sprejel naslednje 
 
 

SOGLASJE 
k imenovanju direktorice Javnega zavoda  

Regijsko študijsko središče 
 

I. 
 

Občinski svet Občine Zreče, izdaja pozitivno soglasje k imenovanju Katje Esih, za 
direktorico Javnega zavoda Regijsko študijsko središče. 
 

II. 
 

Soglasje prične veljati takoj. 
 
Številka: 6035-0005/2022- 
Datum:  

 
 mag. Boris Podvršnik, 
 župan 
                                                                     
Vročiti: 
1. Svet JZ Študijsko regijsko središče, 

Mariborska cesta2, 3000 Celje, 
2. Katja Esih. 
 
Vložiti: 
1. Sklepi občinskega sveta 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva. 
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