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OBCINSKI SVET
OBEINE ROGATEC

Stevilka: 014-000312017
Datum: 5.4.2017

Zadeva:. lzdaja soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma
Smarje priJelsarh

Obcina Rogatec je dne 22.9.2017 prejela vlogo Sveta ZD Smarje pri Jel5ah za izd{o soglasja k

imenovanju Jasne Zerak, mag. posl. ved., stan. Vegova ulica 15,3250 Roga5ka Slatina, za direktorico
Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah, za mandatno obdobje 2017-2021.

Direktorja javnega zavoda ZD Snnarje priJelsah, na podlagi 1. odstavka 12. dlena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni rCorn Smarje pri JelSah (Uradni list RS, 3t.25102,34102-popr., 12105;v
nadaljevanju: Odlok) imenuje in razre5uje svet zdravstvenega doma, v soglasju z ustanovitelji, za

mandatno dobo Stirih let. Na tei podlagi je Svet ZD, dne 17.2.2017, objavil nov razpis za delovno
mesto direktorja ZD.

Soglasje k imenovanju poda vsak posamezen us;tanovitelj, in sicer v roku 40 dni od prejema vloge za
soglasje, v primeru molka pa se po izteku 4O-dnevnega roka Steje, da je soglasje dano. V primeru, da

kateri od ustanoviteljev ne da pozitivnega soglasja in o tem v navedenem roku obvesti svet zavoda, ta

imenuje vrSilca dolZnosti direkbrja javnega zavoda ZD Smarje pri Jel5ah za das do imenovanja
direktorja po ponovno izvedenem razpisu.

Direktor ZD Smarje pri Jel5ah v skladu z Odlokom in Statutom ZD Smarje pri Jel5ah predstavlja in

zastopa zdravstveni dom, orl;anizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega doma, odgovarja za

zakonitost dela, odloda o sklenitvi delovnega razmerja delavcev, sklepa pogodbe do vi5ine, ki jo
doloda statut, imenuje delavce s posebnimi prooblastili in odgovornostmi, odloda o razporejanju
delavcev k dolodenim delom in nalogam, sprejema sploSne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti
sveta zavoda ter opravlja druge;ladeve na podlalgi zakona.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je prejeto gradivo obravnavala na 8. redni seji,

dne 4.4.2017 in sprejela sk|-.p, da Obdinskemu svetu Obdine Rogatec predlaga izdajo soglasja k

imenovanju Jasne Zerakza direl<torico Zclravstvenega doma Smarje pri Jel5ah, za mandatno obdobje
Stirih let,

Pripravila: Maja
viSja

Priloga:

- razpis za delovno mesto direktorja ZD, 5t. 1-DlRl2017-'158 (Uradni list RS, 5t. 8/17)

- vloga Sveta ZD,5t. 1-DllR/2017-436,2dne21.3.2017, s prilogami



stran 378 / St. 8 / 17.12.2017 Uradni lflst Republike $lovenije - Razglasni del

2ldravstveni dom Smarje pri JelSah in 39. in 40, dlena
Statuta ZD, Svet ZD razprisuje naslednje vodstveno de-
l)vno mesto:

direktor ZD lml2l,
Sifra delovnella mesta: B017334

Za direktorja ZD (ml?) je lahko imenovan kandidat,
ki poleg pogojev, predpisanih zzakonom, izpolnjuje 5e
naslednje pogoje:

- da ima visoko strokovno izobrazbo,
- da ima naimanj 5 let delovnih izku5enj, od tega

3 leta na vodstvenih delovnih mestih,

- da predloZi program dela in razvoja zavoda in
opredeli svojo vlogo pri n:alizaciji letega,

- da ni bil pravnomodno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolZnosti,
na nepogojno kazen zapora v tlajanju ved kot 6 mese-
cev,

- da je drZavljan RS,

- da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati:

- kratek Zivljenjepis z navedbo tudi drugih znanj in

ve5din, ki jih ima kandidert pridobljene in vsa ostala do-
kazila, ki so navedena v pogojih razpisa.

Formalno nepopolne pr'ljave se ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.

Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo zizkazanimi dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravodasne
se bodo 5tele vloge, ki bodo prispele do 25. 2. 2017
oziroma bodo poslane po po5ti priporodeno z 2igom
najkasneje z datumom 25.2.2017 na naslov: Zdra-
vstveni dom Smarje pri Jel5ah, Celjska cesta 16, 3240
Smarje pri JelSah. Na ovojnici naj kandidati navedejo,
na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pri-
pisom >Ne odpiraj - za razpisno komisijo<. Prijavljeni
kandidati bodo obveSdeni o izbiri v 30 dneh od dneva
objave razpisa

Svet Zdravstvenega doma Smarje pri Jel6ah
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ZADEVA: Zaprosilo zaizzdajo soglasja k imenovanju direktorja ZdravsWenega dgma 5marje pri JelSah

poda soglasje.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

OBE!NA
ROGATEC

Priloga: kot v tekstu

Posredovano obdinam ustanoviteljicarn s povratnico:

. Obdina Smarje pri Jel$ah, A5kerdev trg 72,3240 Smarje pni JelSah

. Obdina RogaSka Slatina, IzletniSka 2,3250 RogaSka Slatina

. Obdina Rogatec, Pot k ribniku 4,3252 Rogatec

. Obdina Poddetftek, TrSka cesta 59,3254 Poddetrtek

. Obdina Kozje, Kozje 37,3260 Koizje

. Obdina Bistrica ob Sotii, Bistrica ob Sotli 17,3256 Bistrica ob Sotli

Spodtovani !

Obveidamo vas, da je Svet Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah na 12, seji dne 20. 3. 20L7 sprejel sklep o
imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Smarje pri JelSah ;:a novo mandatno obdobje 2077-2021.

Skladno z dolodilom 12. dlena Odloka o ustanoviWi javnega ;zavoda Zdravstveni dom Smarje pri JelSah (Ur. l. RS 5t,

25102, 12105) in 39. dlenil Statuta ZD morajo k imenovanju podati soglasje obdine ustanoviteljice v roku 40 dni od
prejema vloge za izdajo soglasja, V primeru molka se po iztek.u 4O-dnevnega roka 5teje, da je soglasje k imenovanju
oano.

V prilogi posredujemo:
. Sklep Sveta ZD o imenovanju direktorja ZD 5t. 1-DIR/2017-435 z dne 20. 3.20J7
. Razpisno dokumentacijo s prijavo na razpis za direktorja ZD kandidatke Jasne Zerak, mag. posl. ved.

Na podlagi predhodne obrazloZitve vljudno prosimo pristojni organ posamezne obEine ustanoviteljice, da k sprejetemu
sklepu o imenovanju Jasne Zerak, mag. posl. ved, za dire torja ZD Smarje pri Jel5ah za mandatno obdobje 20I7-202t

' B med.
aZD

l
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Na podlagi dolodil 34. in 35. dlena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, it. t2l9l in naslednji), 12. dlena Odloka o ustanoviili
javnega zavoda Zdravstverni dom Smarje pri Jelslah (Ur. l. RS it.25lO2, I2l05,v nadaljevanju: Od.lok),37.,38, in 39,
dlena Statuta ZD Smarje prriJelsah, 28. in 31. dlena Poslovnika o delu Sveta zavoda, je Svet ZD Smarje priJelSah (v
nadaljevanju: Svet ZD), na 12. seji dne 20. 3.2017 z vedino glasov vseh dlanov Sveta ZD (11 glasov >za<<), s tajnim
glasovanjem sprejel naslednji

SKLEP O IMENOVANJU

Svet ZD na podlagi 37v 38. in 39. tlena Statuta ZD za direKorja ZD za mandatno obdobje
Stirih let (2OL7'-2o2t) inrenuje mag. Jasno Lerak, mag. posl. ved., roj, 11. 9. 1969, stanujoio
Vegova ulica lli, 3250 RogaSka Slatina.
K imenovanju direktorja ZD morajo podati soglasje obtine ustanoviteljice v roku 40 dni od
prejema vloge za izdajo soglasja. V primeru molka se po izteku 40-dnevnega roka 5teje, da je
soglasje dano.

Obrazloi,i tev:

Svet ZD je na 10, seji dne 9. 2. ZCtlT.sprejel sklep, da se pristopi k izvedbi razpisnega postopka za imenovanje
direktorja ZD za obdobje 2017-202t in v ta namen imenoval razpisno komisijo v sestavi: Igor Urlep - predstavnik
zavarovancev, UroS Drozll - preds;tavnik zaposletnih in Sredko (3obec - predstavnik ustanoviteljev.

Razpis za delovno mesto clirektorja ZD je bil objavljen v Ur. l. RS, 5t, 8 z dne t7. 2. 20t7, na Zavodu za zaposlovanje
dne 17.2. 2017 pod reg. 5t. prijave MS69834 in na spletnih straneh ZD, prav tako dne 17.2. 2077, ter je obsegal
pogoje, dolodene v 40. dlenu Statuta ZD, po k€terem je za direKorja lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev,
predpisanih z zakonom, i;lpolnjuje 5e naslednje pogojer: da ima visoko strokovno izobrazbo; da ima najmanj 5 let
delovnih izkuienj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih; da predloZi program dela in razvoja ZD ter opredeli
svojo vlogo pri realizaciji l:-tega, rla ni bil pravnomodno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolZnosti na nerpogojno kazen zapora v trajianju ved kot 6 mesecev; da je diiavljan RS; da irna znanje
slovenskega jezika. Kandiclati so morali k prijavi priloiiti tudi kratek Zivljenjepis z navedbo drugih pridobljenih znanj in

veddin ter vsa ostala doka;rila, ki sr: bila navedena v pogojih razpisa.

Razpisna komisija se je po izteku 8 dnevnega roka za prijavo, ki se 1e iztekel v soboto, 25.2.2017t sesta la na 1, seji
dne 1. 3. 20t7 in ugotovila, da je na'razpis pravodasno prispelo devet prijav, ki so jih posredovali: BlaZ Pirnat,

20, t241. Kamnik, ! , K.or ka Srdod Majer,
3241 Podplat, Jasna 15, ki vrh 53, 8290
Zidar, Bobovo 3a, 3l Jel5a i Jel5ah, Marjan
efu 40 b, 2310 Slove Edita - Crnude. Pred

pridetkom odpiranja prispelih prijav je razpisna komisija soglasno sprejela odloditev, da se bodo v nadaljnji postopek
uvrstile prijave samo tistihr kandidatov, ki so v qeloti priloZili vsa zahtevana dokazila in da le-teh od kandidatov ne bo
zahtevala naknadno.

Razpisna komisija je po prregledu prijav in ugotavljanjer izpolnjevanja zahtevanih razpisnih pogojev glede strokovne
izobrazbe ter priloZenih dokazil ur3otovilq, da sr: kandidati: Jzrsna Zer:ak, Alei Mlinarid, Apton Zidar, Irena Nundid in
Marjan Dikaudid k prijavi priloZili vsa zahtevana dokazilar o izprclnjevanju razpisnih pogojey, medtem ko kandidat Blai
Pirnat ni priloZil dokazila o izobrazbi in dokazila o nellaznovanosti, kandidat Smiljan Prassnic ni priloZil dokazila o
nekaznovanosti; kandidatka Zlatka Srdod Majer ni priloZila zahtevanih dokazil z navedbo; da je dokazila dostavila v
prej5nji prijavi, zato je razpisna klomisija sprejela odlod:itev, da upo5teva navedbo oz. priloZena dokazila iz prej5nje
prijave, vendar pa ugoto'uila, da je potrdilu o nekaznovanosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje, potekla
trimesedna veljavnost, zato je prijal'o Stela za nepopolno irr jo izlodila iz nadaljnjega postopka; kandidatka Edita
Orehovec je k prijavi priloiila dokazilo o nekaznovanosti MinistrsWa za pravosodje, kateremu je prav tako potekel

trimesedni rok veljavnosti. Razpisna komisija je sprejela oclloditev, da so bile prijave kandidatov BlaZa Pirnata,

1.

2.



Smiljana Prassnica, Zlatke Srdod M;rjer in Edite Orehovec tbrmalno nepopolne, zato se niso uvrstile v nadaljnji
postopek za imenovanje direktorja ZD, v nadaljnji po:;topek za imenovanje direktorja {D pa so se uvrstile prijave

kandidatov: Jasne Zerak, Aleia Mlinariia, Antona Zidarja, Irene Nundid, in Marjana Dikaudida, saj kandidati
izpolnjujejo vse zahtevane razpisne prlgoje. Razpisna komisija je sprejela sklep, da se celotna razpisna dokumentacija
kandidatov: Jasne Zerak, Ale5a wllinarida, Antona Zidarja, Irene Nundid in Marjana Dikaridida posreduje v postopek
obravnave Svetu ZD in da se jih povabi na sejo Sveta ZD ter da osebno predstavijo program dela in razvoja ZD za

razpisano mandatno obdobje. Dne 1rt. 3.2017 je kandidat AleS Mlinarid posredoval umik od kandidature, dne 20, 3,

2017 pa 5e kandidat Marjan Dikaudid.

Na 12. seji Sveta ZD dne 20, 3.2017 so kandidati: Jasna Zerak, Anton Zidar in Irena \undid osebno predstavili in

izpostavili kljudne smernice predloZenega programa dela in razvoja 7D za razpisano mandatno obdobje ter v
nadaljevanju odgovarjali na postavljena vpra5anja dlanov Sveta ZD. Po osebni predstavityi programa dela in razvoja
vseh kandidatov so dlani liveta ZD z vedino glasov odlodili, da se pristopi k tajnemu glasovanju za sprejem sklepa o

imenovanju direktorja ZD za mandatrro obdobje 20t7-2021. Na podlagi 31. dlena Poslovnika o delu Sveta zavoda je
Svet ZD sprejel sklep, da se izvede poptopek tajnega glasovanja in v ta namen imenoval 3 dlansko komisijo. Po

tajnega glasovanja za sprejem sklepa o imenovalju,direktorja ZD, v katerem je glasovalo 15

aZD, je bilo ugrctovljeno, da je kandidatka Jasna Zerak plejela 11 glasov >za<, Anton Zidar ni

u >>zar<< in Irena lNundid 4 glasove :>za<. Kandidatka Jasna lerak je tqko prejela pot;ebno vedino
glasov na podlagi 38. dlenta Statutia ZDin28. dlena Poslovnika o delu sveta zavoda,

Na podlagi 12. dlena Odloka in 39. dlena Statuta ZD morajo k imenovanju direktorja ZD podati soglasje obdine

ustanoviteljice v roku 40 dni od prejema vloge za izdajo soglasja. V primeru molka se go izteku 40-dnevnega roka

Steje, da je soglasje dano.

Mandat direktorja ZD pridne tedi z dnem izdaje soglasja vseh obdin ustanoviteljic,
S tem je,ta sklep utemeljen. i

PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep imajo kandidati prervicr: zahtevati sodno varsWo pri sodisdu, pristojnem za delovne spore v roku 15 dni

od vrodipe tega sklepa, Kandidati irn3jo pravico pregledati razpisno gradivo, ki se nanala na razpisni postopek za

imenovanje direktorja ZD in je na razpolago v kadrov:;ki sluZbi Skupnosti zavodov osnoVne zdravswene dejavnosti
celjske regije, Gregordideva ulica !1, 3t)00 Celje

Datum: 20.3.2017
5tev.: 1-DIR/20I7 - 435 , .1.

l: , i

ObveSdeni s povratnico:

. BlaZ Pirnat, Grohirrjeva ulica 20, l24l Kamnik
, Smiljan Prassnic, Koro5kr cesta 47,2350 Radlje ob Dravi

' Marjan Dikaudid, Na Joiefu 40 b, 2310 Slovenska Bistrica
, Edita Orehovec, PrimoZideva 33,I23t l-jubljana -Crnude
. Obiineustanovitr:liicei

o Obdina limarje pri Jel5ah, A5kerdev tr9112,3240 Smarje pri JelSah

o Obdina l{ogaSka Slzrtina, Izletni5ka 2,'.3250 Roga5ka Slatina
o Obdina l{ogatec, Pcrt k ribniku 4,3252 Rogatec
o Obdina Poddetdek, TrSka cepta 59,3254 Poddetrtek
o Obdina l(ozje, Kozje 37,3260 Kozje
o Obdina l3istrica rrb fiotli, Bistf ica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

. 1x kadrovska evidenca r

. 1x arhiv Sveta Zt)

Bojana Gobec, dr. med,
Pr Sveta ZD



Ponudba za zapo,:;litev, Jasna Zerztk, mag.

Jasna lerak
Vegova ulica 15
3250 ROGASKA SLATINA
Mobilni telefon: 041 340748
E-naslov: iasna.zqlrk@t-'l . s i

JAVNI ZAVOD ZDFIAVSTVE:NI DOM SMRNIC PRI JELSAH
Celjska cesta 16
3240 SMARJE PRI JELSAH

Za vodstvena delovna mesta sem vsakokrat uspeSno opravila testiranja psiholo$kih ter
strokovnih ve5din,.

V delo vlagam svoj odnos do nenehnega i:robralevanja, v delu uZivam, kar se je vedno
odraZalo v mojem ttspe5nem vodenju enot in doseZenimi plani in s tem moja nepreciovanja v
kariernem smislu. Frarv tako sem s svojim znanjem ter uravnoteZenim pristofom d'o zaposlenih
vedno izgradila uspeiine time in znjimi dosegala odlidne rezultate.

Prijava na delovno nresto dirrektorice Javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje pri Jelsah
zame pomeni karierni izziv, da svoja znanja s podrodja financ, organizacije deli ter vodenja
prenesem v delovanje javnerga zavoda, kjer sem si zadala naslednje cilje:

ZADEVA: Prijava na razpis za delovno mersto direktorice Javnega zavoda, Zdravstvenega
doma Smarje pri Jel5ah

Na vas se obradamr s ponu<lbo za zaposlitev. Sem Jasna Zerak, Zivim v Roga5ki Slatini,
hna podjetja v Sloveniji vzhod v Abanki, d. d,

vinjske doline, Roga6ke Slatine, Slovenskih
a. SedeZ mojega oddelka je v Celju, dodaten

V podrodje mgjeSa dela.sodi vodenje tirnov, ocenjevanje finandnega poslovanja druZb, ocena
poslovnih nadrtov {ruib, oggnlevaljp denarnih tokov dr. cifje:
planiranje in spremljanje nadrtovanih trZenskitr ciqev oddel ni,ilo,
posameznem komerciafistu, organizir.anje rlela v oddelk fotni
proces, vodenje in kooldiniacija delovnih timov t€r vodenje projektov. V obsegu dela oddelka
smo odgovorniza sikrbni5tvo cca 600 majhnih in,srednjih'poa;eti.1 vzhbdne'slovenije.

Moja karierna pot se.je pri6erla v Steklarski Soli v Roga5ki Slatini v oddelku knjigovodstva,
nadaljevala pa v ban6ni5tvu v Flmezad barrki, kije z idruZitvijo pre5la v Banko Cletje, O. 0,,
sedaj pa v Abanko, d. d. lla svoji karierni poti sem se venomer izobralevala in tako sem z
blagajni5kih poslov, samostojnega kreditnega referenta preko vodenje poslovalnic e za tizit;ne
in pravne osebe v Floga5ki {ilatini bila namestnica vodje Poslovne enote Celje, bila vodja
Poslovne enote Maribor ter Slovenske Konjice. Vodenl'e oddelkov je zajemalo tud-i vodenje cca
100 zaposlenih.
Moje sedanje delo je pokrivanje vseh teh poclnodij Slovenije vzhod. lmam strokovno izobrazbo
magistrice poslovnih ved. Torej sem od leta 2005 do danes opravljala vseskozi vodstvene
funkcije vodenja posameznih rehot.



Ponudba za zaposlitev, Jasna Zerak, mag.

1. Maksimalno ;zagotavljanje kakovostnih storitev za paciente;
2. Maksimalno na6elo spo6tovanja posameznika, zaposlenega v Zavodu, profesionalni

ter korektni odnosi ter doseganje velike ravni ugleda javnega zavoda v javnosti;
3. Maksimalno usmerjenost v 5ir5e okolje in sodelovanje na programih, ki bodo prinaiali

v na5e okolje novosti iin izbolj6anje rervniZivljenjskega sloga ljudi na5ih 6 obdin.

Vlogi za zaposlitev prrilagam r;voj Zivljenjepis, potrdilo o doseZeni stopnji izobrazbe, potrdilo o
opravljenem izpitu iz upravnega postopka ter potrdilo o usposobljenogti za 6lana nadzornih
svetov. Prilagam plan dela ter pogled na mojo vlogo pri realizaciji programa.

Z veseljem se odzovem na povabilo za predstavitev progr.ama dela.

Prisr6no vas pozdravljam,

Rog. Slatina,20. 2. 2017
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Europass
iivljenjepis

Osebni podatkfl

Priimek / lme

Naslov

Telefon

E-poSta

Driavljanstvo

Datum rojstva

sPst

Delovne izku5nje

obdobjg| .:
Zaposlitev ali delovno mesto'
Glavne naloge in pristojnosti,

'Naziv In,naslov delodajalcar

Vrsta dejavnosti ali sektcrr:

Obdobje
Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojn0sti

$laziv in naslov delodajalca I

Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje
Zaposlitev in delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv delodajalca

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Jasna Zerak

Vegova ulica 15, 3250 RogaSka Slatina

(o3) 81e 06 11

jasna.zerak@t1.si

Prenosni telefon: (041) 340 748

Slovensko

.11,09.1969

,Zenski

i20ll5 do danes
Vodja oddelka srednjih in malih druZbe Slovenija vzhod

l/o{enJe timov, planiranjain spreniljanje nadrtbvanih trienskih ciljev oddelka:, izvajanje, nadzora nac
plani,po pogameinem,komerciqlirs(11; organiziranje dela v oddelku; uyqjanje spremgmb v delovni
proces,, vodenjerin'koordinacija delovnih timov,:vodenje projektov, priprava,investicijskilt projektov

i9!ote.:
lAbanlta,d.d;

Finance - bandniStvo

i1013- 2015
Vodja poslovne enote Maribor ter Slovenske Konjice

Vodenje poslovne,enote s pravnimi ter,fizidnimi osebami;.organizacija dela, priprava letnih in
srednjerodnih planov, spremljanje nadrtovanih ciljev, vpdenje projektov, priprava investicijskih
programov enote,
I3anka Celje d,d, Celje

Komerciala - banbni5tvo

4-2013
ile.a.vodje PE Celje
zajemala vodenje fizidnih ter pravnih oseb ter je bila najvecja enota Banke Celje d.d. z cca

zaposlenimi. Glavne naloge: vodenje tima, planiranje plana po posameznikih, organizacija dela,
qprememb v delovne procese, vodenje in koordinarinaje posameznih enot (enota je imela 10

Celje d.d. Celje

Vodja Poslovalnice v Roga5ki Slatini

Vodenje poslovalnice tako fizidnih kot pravnih oseb, orgapizacija dela, priprava letnih planov trlenja,
spremljava in nadzor planov

Elanka Celje d.d. Celje

bandniStvo

1998 - 2002

Komercialist po zdiuZitvi Banke Celje d,d. ter Hmezad banke d.d.



Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Obdobje

Glavne naloge in pristojnosti

Vrsta dejavnosti ali sektor

lzobrazba in usposabljanje

Obdobje

Naziv izobrazbe

Naziv in status ustanove, kije podelila
diplomo, spridevalo ali cerlifikat

0bdobje
Naziv izobrazbe in

Glavni predmeti 1 pridobljeno znanje in

kompetence

Naziv in status ustanove, kije podelila
diplomo; spridevalo aii iertifikat

Obdobje

Naziv In statut ustanove, kijo je odelila

Znanja in kompetence

Maternijezik(i) ,

Drug(i)jezik(i) l

Samovrednotenje ,

Evropsh:a raven o

AngleSEina

NemSdina

Prenos poslov ob zdruZitvo bank

Banka Celje d.d. C;elje

Bandni5tvo - komerciala

1993- 1998

Vodja enote Hmezad banke d.d. v Roga5ki Slatini

Odgovornost za komercialo enote, pridobivanje novih komitentov, trZenje novih produktov.

Hmezad banka d.d. Zalec

19BB - 1993

Materialno knjiZenje v knjigovodstvu ter osebni dohodki

Knjigovodstvo

2005-2009

Magistra ekonomskih in poslovnih ved

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

2005

diplomirani ekonomist

Poslovne: finance

i FakUlteta za komercialne in poslovne vede

Srednja ekonomska in komercialna Sola Celje
Ekonomsko komercialni tehnik

SlovenSdina

(.) Skupni evropski referenini okvir za jezike

Razumevanje Govorjenje

SluSno

razumevanJe
Bralno

razu.mevqnje

Govorno

sporazumevanje
Govorno

sporodanje

B1
Samostojni

uporabnik
82

Samostojni
uporabnik

B2
Samostojni
uporabnik

62
Samostojni
uporabnik

B1
Samostojr
uporabnik

Usposobljen
uporgbnik

Usposobljen
uporabnik

Usposobljen
uporabrlik

Usposobljen
uporabnik

c1
Usposoblje



znanja in kompetence s pokdili o
usposobljenosti

ostale sposobnosti

Druga znanja in kompetence,
funkcionalna znanja

Hobiji

Zasebno iivljenje

VozniSko dovoljenje

2009 - Certifikat ZNS o usposobljenosti za opravljanje funkcije dlana NS - listina A
2010 - Strokovni izpit iz upravnega postopka

- Vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- Komunikacij lastnostmi povezavpnja in izgradnjo timov- Sposobnost in re$evanja novih situacij,- Dobre pogaj
- Sposobnoststrate$kegarazmi5ljanja,
- Odprtost, dinamidnost, in korektnost,
- Natandnost in urejenost,
- Samostojnost in zanesljivost,
- vztrajnost

Microsoft windows, Microsoft Office: word, Excel, PoweiPoint, outlook, Internet Explorer

Tenis,:tek, ples, pohodni$tvo, skupinske vadbe, izleti in potovanja, knjige; izobraZevanja

Porodena, mati:dveh sinov, Zivimo v lastni hiSi, radi.razvfamo nova znanja ter se druZimo z ljudmi
Sirokega znaCaja.

,ll t<ategorija
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Jasna Zerak, Progratrt dela in razvoja Javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje pri JelSah

PROGRAM DELA lNl RAzvoJA ZAVODA ter MOJA vLoGA pRt REALtzActJl
PROGRAMA DELA

Pacienti so pnla slrb Javnega zavoda Zdrav-stveni dom Smarje pri Jel5ah in to pomenizavezo
Zavoda, da je usnrerjen v ljucli, tako tistih, ki prihajajo po opravljeno storitev, kot usmerjenost
k zaposlenim v Zar,'odu ter neprenehoma usmerjenost v Sir5e okolje. V mislih imam kvalitetno
izvajanje storitev za cca 32000 prebivalcev vseh 6 ob6in ustanoviteljic, sodelovanje z
vsemi udeleZenci, ustrezno komunikacijo in dvig nivoja storitev. Predvsem pa ustrezno
in strokovno koordiniranje aktivnosti z vsemi 6 obdinami ustanoviteljicami zavoda.

Javnizavod Zdravstveni dom Smarje priJelsah ima s svojimizaposlenimi izjemno pomembno
vfogo v Zivljenju prebivalcerr na5ih obdin in za\tezo izpolnjevati svoje poslanstvo, da pacientorn
ponudi kakovostner sfonlve in prijazno okol.je. Najveiji kapital so zaposlenr, ki s6 jim mora
omogoditi, da liot s,trokovnjaki svojega podrodja delujejo v optimalnem okolju, se jjm zagotovi
za to ustrezne delovne pogojel, omogo6i in spodbuja strokovni in osebni razvoj;. Komunikacija
mora biti dvos;merna. lzpostavfjam spo5tovanje posameznika, korektne ter profesionalne
medsebojne odnose. n

DruZini priiazno p'odietje mora delovati kot tako in ukrepe, (12 ukrepov), dogovorjene 's
pridobitvijo certifikata v 2015, do junija 2018, dejansko udejanjiti tudi v delovnem okolju Zavoda
- v praksi. Pridobiti velja turCi pobude s strani zaposlenih

Vse to pa ni mogode doser5[, de nisivpet v Sir6e okolje in se ne vkljudi5 v programe, ki delujejo
tudi izven delovanja Zavoda.

V ta namen bi usmr=rila prolJrarm dela v naslednjo VIZIJO ZAVODA:

1. Maksimalnor zagotavljanje kakovostnih storitev za paciente;
2. Maksimalno na6elo spo5tovanja posameznika, zaposlenega v Zavodu, profesionalne

in korektne ,odnose ter doseganje velike ravni ugleda javnega zavoda v javnosti;
3. Maksimalno usmerjenost v Sir5e okolje in sodelovanje na programih, ki bodo prina6ali

v na5e okolje novosti in izbolj5anje ravni Zivljenjskega sloga ljudiv na5ih 6 obdin.

Za namen izvedbe vizije zavoda je potrebno oblikovati DOLGOROCT{O SfnATEGfJO
ZAVODA, ki bitemreljila na mcrjivlogi:

1.12a maksimalno ziagotavljanje kiakovosti storitev za paciente si je potrebno
prizadevati za doseganje naslednjih ciljev:

o ki mora temeljiti na
dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov:

Ohranjanje in dopolnitev Stevila lokacij za izvajanje
zdravstvenega varstva;
Da lj5anje dasovne dostopn osti izv ajanja zd ravstvene de javn osti ;



Jasna Zerak, prograrn dela in razvoja Javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje pri Jefiah

- Ambiciozen nadrt kadrov, zaradi pomanjkanja zdravnikov ter
zaradi upokcrjevanja, ki predvideva omogodanje zaposlovanja
zdravnikorn specializantom, omogodanje pripravnistva
medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom in drugim
kadrom, pogodbeno soderovanje z zdravniki speciaristi,
pogodbeno sodelovanje z zdravniki zasebniki, pogodbeno
sodelovanje z zdravniki, ki so se upokojili. Tukaj izboljsati
mo2nosti sodelovanja z Zavc>dom RS za zaposlovanje - prijave
v programe Al<tivne politike zaposlovanja - delovni preizkus -
razpis je odprt, usposabljanje na delovnem mestu _ razpis je
odprt, preveriti moznosti razbremdnitve preobremenjenih
zaposlenih z vei vkljuiitvami v javna dela - razpis je objavljen
vsakega kone>c leta za javna dela. (ne le vkljuditev ene osebe
letno za administrativna dela). Tukaj glede na kadrovsko
situacijo moZni ze predhodni dogovori z zRSZ in skozi t. i.
predkadrovania najti ustrezno kadrovsko pomod iz obdin
ustanoviteljic, ki jo je najti v evidenci brezposelnih, dobiti ve6
kadrovske porJpore za zaposlene v Zavodu, izkoristiti finandno
podporo in soflnanciranje, ki gredo skupaj z omenjenimi
programi in ki je skozi ombnjene programe na razporago na
ZRSZ;

1 Pridobivahje riodatnih programov, f,? osnovi analiz potreb
na6ega podiodja (ortopedija, dermatologija, podrodje
zobozdravstva);

" Povedanje programov na podrodju zobozdravstvenega varstva
odraslih, :povedanje programov na podro6ju puoi.trierir,
ambulant, preventiva na programih za mentalno zdravje ljudi
(teZave v dusevnem zdravju posameznikov, starostnikov, otrok,
ter mladine);
Zagotavljanje kvalitetne oskrbe pacientov
medicinske pomodi ter skraj$evanju dakalnih

v smislu nujne
dob (povedanje

ltimov);
lStalna skrb na
opremskih resLn'sov;
Pri javnih narodilih glede na leto 20i6 botj ambiciozno
pristopiti k pridobivanju sredstev za Zavod, tudi s pomodjo
vpogledov v evidenco razli6nih cen dobaviteljev, pogajanje
za bolj5e pogoje dobav, s sklepanjem novih partnerstev v
korist Zavoda;
{italna skrb za strokovno izobralevanje zaposlenih;
tJvajanje sodob nejSih zdravstven i h tehnologij ;

tJvajanje standardov lso 900'1:2oo1s ter drugih standardov v
zdravstvu;
Del povezovanja vidim tudi v tesnem povezovanju Zavoda ter
zasebnikov. Vzpostavitije potrebno veliko mero sinergije, saj je
delovanje uspesnega zdravstvenega sistema v veliki meri
odvisno od dotrrega sodelovanja obeh strani za zagotovitev
uspeSneEa dela izvalanja zdravstvenih storitev (glede na

podrodju izrabe kadrovskih, prostorskih ter



Jasna Zerak, progrann dela in razvoja Javnega zavoda Zdravstveni dorn Smarje pri Jel5ah

pomanjkanje zdravnikov). Potrebno se je zavedati, da so
zdravstveni poklici dejansko poslanstvo, in sicer poslanstvo za
delati v dobro ljudi. Moj del tukaj pa je, da negujemo to
poslanstvo in omogo6amo maksimalne pogoje za delo v okviru
razpoloZljivih resursov.

; \,/ segment usmerjenosti v preventivo spadajo aktivne
referendne pisarne, ki bi prevzele vlogo aktivnega vkljudevanja
ljudi v programe preventive, organiziranja teh prograrnov,
komuniciranja z javnostjo, ter uvedba novosti v ta del;

- sodelovanju z 2e uve\avljenimi nacionafnimi programi kot so
DOM; SVIT, ZOM.

t organizirati delavnice za izbolj5anje kakovosti Zivljenja z lastnimi
resursi zaposlenih, kakor tudi delavnice in programe iirsega
okolja npr: programe preventive srdno-zilnih bolezni, sladkorne
bolezni, otro5ke debelosti, staranja prebivalstva, nnentalno
zdravje ljudi;

.. s tem, da bi izobra2evanje delno preseriri tudi na spret s
predstavitvijo preve ntive po posam ezn i h zdravstven i h podrodj i h,
kar ne: bi povebevalo str:o5kov v preventivo, saj bi 6lanke
,objavljali na lastni spletni strani, izbofsanje sodelovanja z
iizobrazevalnimi iistanovami s predavanjih v vrtcih, solah, srednji
Soli ter za izboljsanje kakovosti Zivljenja starostnikov v
sodelovanju z domovi,upokojencev v na5i regiji.;' lzobralevanje zaposlenih preko e -izobrazevanje, ki ne zahteva
odsotnostiiz delovnega mesta. '

' lzboljsati spletno stran Zavoda in dogovoriti, da pacient dobi
povratno informacijo na e-sporo6ilo v roku 24 ur.

S statnirn usmerianiem v investiciiske proqramei

ustanoviteliicami Zavoda. ki bodo potrdile investicijske
programe ter aktivno v njih sodelovale bodisi kot nosilci
posameznih programov ali kot pripravljavci predlogov. Moja
vloga pri tem je pripravljanje predlogov, usklajevanje
programov, predstavitev programov, priprava investicijskih
projektov hkrati s finandnimi na6rti. pridobivanje soglasij
Obdin ter Sveta Zavoda;
Prav tako je potrebno dajati velik poudarek javnim naro6ilom,
dosegati zmanjSevanje stroSkov postovanja z vsemi dobavitelji
zavoda;
Spremljanje razpisov za potrebe energetskih sanacij
zdravstvenih domov;

za krepite'v zdravja ter zadovoljstva posameznika:



Jasna Zerak, program della in razvoja Javnega zavoda Zdnavstveni dom Smarje pri .trel5ah

lzboljsanje prostorskih potreb po posameznih zdravsfuenih
domovih, ki zadevajo prostore za izvajanje zdravstvene
de,,javnosti primarne medicine (druiinske medicine,
zobozdravstvene nege ...);
lzboljianje ali zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje
preventivnih proEramov (logopedije, mentalno zdravljenje ...);
Investicije v kvailitetne oz. ustrezne pomozne prostore kot so
sanitarije, prostori za zaposlene, kurilnice;
Potrebno narediti analizo za potrebe nabave dodatne opreme,
ki bizmanjsala stroSke s pogodbenimi izvajatci (taboratorijska
oprema, ultrazvoki, razna slikanja zobovja - ortopan ...), dobro
sodelovanje s strokovnim direktorjem ter strokovnim timom v
zdnavsfuenih domovih;
Usmerjenost v digitalizacijo v zdravstvu, kar zajema
ratiu na I n i5 ko oprem ljenost zdravstvenih domov;
Usmerjenost v podajanje informacij javnosti preko spleta; kar
pomeni vlaganje v obnovo spletnega mesta ter vzpostavitev
kom unikacij zaposlenih preko intraneta.
Vedno znova preverjati potrebe obdanov vseh 6 ob6in, kje je
del'icit posameznih storitev, ter te programe uvajati v sistem
javnega zdravstva;

Aktiven in ambiciozen nadrt delovanja Zavoda zahteva tudi ustrezno vodenje na strani
radunovodsiko-finanr6nih podatkov. Podrobno pripravljen letni na6rt dela, ki temelji na
pripravifinandnega nadrta poslovanja Zavoda, se mora tudi redno mesedno spremljati
po naddovanih postav'kah. Pri tem 1'e potrebno pozornost usmeriti v postavke, ki se
mesedno ne ujem;ajo s finandnim nadrtom delovanja Zavoda, in pri tem redno
sprejemati ustrezne firrandne ukrepe zazagotovitev pozitivnega delovanlaZavoda.

Cilj, kisiga pritem zastavim, je:

' Flerjno mesedno spremljanje rezultatov poslovanja;

= Flecino mese6no spremljanje rezultatov fizidnega doseganja
pogodbenih obveznosti;

: Ciljno planiranje stno5kov in redno spremljanje realizacije;
- Dobavitelji materialov in izvajalci storitev bodo med letom pozvani k

obnovitvi sklenjenih pogodb; prav tako je potrebno dajati velik
prcudarek javnim narodilom, dosegati zmanjsevanje stroskov
poslovanja z vsemi dobavitelji zavada;

- Usrnrerjeni bomo k pridobitvi novih programov na osnovi izvedenih
analiz potreb pacientov, ki jih lahko pridobimo na naie podrodje;

- Pov<,'dati prihodke iz naslova trznih in samopla6niskih storitev;
- usmerjenost v pridobivanje donatorskih sredsrev za izboljsanje

ravni primarnega zdravstva ter tudi za pridobivanje sredstev za
izv ajanje prog ramov preventivne a ktivnosti zdravstvenih storitev.



Jasna Zerak, program dela in razvoia Javnega zavoda Zdravsweni dom Smarje pri 1eliah

1.2Vviziiorazvo'ia@sernzapisa|a:Maksima|nonade|ospo5tovanja
zaposlenih v Zavodu, profesionalni ter korektni odnosi, vrhunsko izvajanje
storitev, ter doseganje visoke ravni ugleda javnega zavoda v javnosti.

Javni delavci na prrdrodju zdravstva so zapisani visokim etidnim nacelom, ki se
odraZajo v:

- Odnosu do pacientov in do njihovih pravic;
- Odnosu do bolnikovih svojcev;
- Odnosu do sodelavcev;
- Odnosu do poklica in poklicnih zdruZenj;
- Fodporisodobnim metodam dela:
- StaliSdu do izobraZevanja, napredovanja;
- Prerpridanju o sploinih strokovnih vrednotah;
- stali6Ou do menedzmenta, sodelovanju z drugimi enotami,

koncesionarji, sodelov anju z vodstvom ;- Dobro, strokovno in uspeSno sodelovanje z vsemi 6 obcinami
ustanoviteljicami.

Za doseganje visokih ciljev javnega zavoda so potrebni medsebojno spostovanje, ter
korektni in profesionalni odnosi za kar se fi ora zavzernativsak posameznik zaposlen vjavnem zavodu.

V ta namen sem si postavila cilj:

- fzvajanja rednih letnih razgovorov z zaposlenimi, na katerih bodo
lahko jasno izrazirr svoje potrebe, mnenja, predroge ter citie:- spremljanje, in evidendno vodenje zapisnikov letnih razgovoriov;- llzvajanje interne ankete o zadovoljstvu na delovnem mestu -
zunanji izvalalec;

- lzva.ianje spletne ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih
storitev.

- Doslledno spostovanje pridobljenega certifikata: druzini pryazno
podjetje.

Maksimalno usmerjenost v sirie okolje in sodelotanje na programih,
ki bodo prinaSali v naie okorje novosti in izboljSanje ravni
Zivljenjskega sloga tjudi na5ih 6 obdin.

Prepoznavnost in ugled Zavoda lahko uresnidimo samo z povezovanjem - povezovanje z
oZjim delom ustanoviteljev, s .svetom zavoda, s strokovnimi vodji, z zaposlenimi. Zaupanje pa
doseZemo z vpeljavo in izvajanjem novih programov po meri obdanov vseh 6 obcin.

Tako bi na osnovi referendnih prisarn naredili skupen program za ponujene dodatne aktivnosti
na podrocju preventfve,

3.1.



Jasna Zerak, program dela in razvoja Javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje priJelsah

Plan bi zaiemal predvsem sodelovanje v vseh razpisanih projektih drlave za zdrav nadin
Zivljenja ter sevecla lastni plan aktivnosti.

Dolocilo bi se vodje izvlanja projektov za izvajarye preventive, in sicer po posameznih
stro5kovnih mestih, ki bi skrbeli, da postanejo letna kontinuiteta Zavoda in bi predstavljala
dodano vrednost za obdane.

Preventivo razdelimo v preventivne preglede, programirano zdravstveno vzgojno delo ter
koordiniranje mecl programi (splo5na druZinska medicina, ginekologijq, preventivni programi
na delovnem mestu, pediatrija ...),



Jasna Zerak, llrogram dela in razvoja Javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje pri Jel$ah

Kratek povzetek programa dela ter pogled na prispevek k realizaciji programa

Kakovost Zivljenja obdanov v okolju naiih obdin je v veliki meri odvisna od delovanja javnih
zavodov. NajvedjideleZ tega sigurno nosiJavnizavod Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah,
saj je zdravje najr,re6ja dobrirra dloveka. To odgovornost v veliki meri zraven nosijo ob6ine
ustanoviteljice zav,oda.

V ta namen bi izpostavila svoje videnje dela v zavodu:

1. Pacienti so prva skrb zavoda;
2. Zdravje lahko ohranjamo s kakovostnimi in dostopnimi storitvami Zavoda;
3. Kakovostne storitve lahko ponujamo s strokovnim in motiviranim kadrom;
4. Strokoven in motiviran kader potrebuje stalno izobralevanje in napredek v stroki;
5. Za dobro delovan.je stroke potrebujejo dobre programe, dobre investicije ter dobro

opremo;
6. Za ohranitev zdravja potrebujemo odli6ne preventivrrre programei
7. Povezovanl'e stroke in okolja je na5a prva skrb, saj nosi napredek in uravnoteZi dobro

delo. To pomeni sodelovanje s koncesionarji, z zdravili56i, s specialisti, kakor tudi z
obdinami ustanoviteljicami zavoda.

8. Za sodelovanje z okoljem in pridobitvijo/povedanjem zaupanja v dobro delovanje
Zavoda potrebujerno dobro komunikacijo z okoljem, dobro spletno stran ter dober
intranet za zaposlene, saj moramo delovati po principu, da smo javna sluZba in
odgovonni za delovanje Sir5i skupnostfi;

9, Zazakliudek mora biti delovanjeZavoda dobro usmerjeno in finandno nadzorovano.

V primeru odloditver zaposlitve v Javnem zavodu Zdravstveni dom Smarje pri Jel5ah bodo pri
mojem delu te todke izhodi5de za dobro delo Zavoda.Zatemi todkamistojim iz naslova mojega
dosedanjega dela na podrotju vodenja timov ter finandnega delovanja v organizacijskih
enotah, ki sem jih vodila.

Jasna Zerak, mag. posl. ved.
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Stevilka: 7t010-29729/2017-2

Datum: 20.02.2017

Na podf agi valega zahtevka z dna 20.02.2017 izdajamo naslednje:

POTRDILO

llinistrstvo za pravosodje Republike slovenije potrjuje, da iz tukajsnje kazenske evidence izhaja, daJASNA Znner, EMSg
i109969505075,rojen-all.09'1969 vka.iuCelje,sstalnimbivali5demVegovaulica0l5,po5ta3250RogaSkaSlatinani
: abeleZen-a v kazenski evidenci..

l,lamen izdaje potrdila: Zaposlitev,

Izdaja potrdilaje takse prosta.
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OBEINSKISVET
Komisija za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja

Stevil ka: O 1 1 -(lOO4 ItZO 1 7 -6
Datum: 4.4.2017

Lr Jcil'ia@r,Jgatec,s i, httl :/lni:r:n a. roqater sii

'1.

ZAPISNIK

8. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja Obdinskega sveta Obdine
Rogatec, kije bila ,1.4.201V, oh 17.30 uri, v sejjnisobi Obdine Flogatec.

Prisotni dlani: Jelka Bilu5ic, Viktor Bo2ak, Fredi Ferdec in Vili Buk5ek
Opravideno odsotni: Viljem Prevol5ek
Ostali prisotni: lVlaja Kampo5, vi5ja svetovalkaza splosne in pravne zadeve

Sejo je sklical in vodil predsednik Vili BukSek.

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji DNEVNT RED:
1. Predlog sklepa o imenovanju dlana Sveta zavoda VIZ lll. OS RogaSka Slatina
2. Predlog sklepa za iimenovanje clana Nadzornega sveta OKP RogaSka Slatinra, d.o.o.
3, Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega

doma Smarje priJelSah
4. Razno

u6l Sveta zavoda VlZlll. Slatina

Komisija za mandatna vpra$anja, volitve in imenovanja je bila na podlagi dopisa Sveta zavodaVlZlll.
Osnovna Sola Roga5ka Slatina, pozvana k pripravi predloga sklepa o imenovanju predstavnika
ustanoviteljic Obdine Rogatec in Obdine Smarje pri Jel5ah, v svet zavoda v novem mandatnem
obdobju. Komisija je na podlagi prejetega predloga soglasno sprejela naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpna5anja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatec,- da v Svet zavoda VIZ lll. OS Roga5ka Slatina, kot predstavnico Obdine Rogatec in
Obdine Smarje pri JelSah, imenuje Barbaro Korez, stanujo8o Tlake 58a, 3252 Rogitec, za
mandatno obdobje Stirih let.

2. za imenovanje 6lana sveta OKP Rogaika Slatina, d.o.o.

Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je v obravnavo prejela dopis javnega podjetja
OKP Roga5ka Slatina d.o.o., z dne 10.3.2017, s katerim so Obdino Rogatec obvestili o poie(u
mandata dosedanjemu dlanu g. Viktorju BoZaku Na podlagi slednjega in dolodil Odloka o ustanovitvi
OKP javnega podjetja za komunalne storitve RogaSka Slatina d.o.o., je komisija soglasno sprejela
naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatec, da Skup56ini OKP Roga5ka Slatina d.o.o. predlaga, da v Nadzornisvet OKp Rogaska
Slatina d.o.o., kot predstavnika ustanoviteljice Obdine Rogatec, imenuje Viktorja Bolaka,
stanujodega Lerchingerjeva uilica 6,3252 Rogatec, za mandatno obdobje Stirih let.



3. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma
Smarje priJel5ah

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je v obravnavo prejela vlogo Sveta ZD, St. 1-
DIR/2017-436zdne21.3.2017,zaizda1o soglasja k imenovanju ge. Jasne Zerak, mag. posl. ved., roj.
'11.9.1969, stanujoie Vegova ulica 15,3250 Roga5ka Slatina, za direktoriao Zdravstvenega doma
Smarje pri Jel$ah. K.omisija je nia podlagi predloZene dokumentac;ije soglasno sprejela nasleOi.li

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatec, da tzda soglasje k imenovanju Jasne Zerak, mag. posl.1ed., roj. 11.9.1969, stanujode
Vegova ulica 15, 3250 Roga5ka Slatina, za dir rktorico Zdiavstvenega doma Smarje pri Jelsah,
za mandatno obdobje Stirih let.

Pod todko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 18.00 uri.


