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OBCINSKISVET
OBEINE ROGATEG

Stevilka: 014-000612017
Datum: 22.5.2017

Zadeva: Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda JZ Regijsko Studijsko sredi56e

Obdina Rogatec je dne 5,5.2017 prejela vlogo Sveta zavoda RSS za izdajo soglasja k imenovanju ge.
Katje Esih, univ. dipl. ekon., stanujode Na Rebri 10, Celje, za direktorico javnega zavoda JZ Regijsko
Studijsko srediSde, za novo mandatno obdobje petih let.

Direktorja javnega zavoda JZ Regijsko Studijsko srediSde, na podlagi 10. dlena Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Regijsko visje in visokoSolsko sredisde (Uradni list RS, 5t. 6/02, 41107 in 25112', v
nadaljevanju: Odlok), imenuje in razre5uje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter ob soglasju
ustanoviteljev. Za direktorja je lahko imenovar kandidat, ki poleg splo5nih pogojev, dolodenih z
zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
- je drZavljan Republike Slovenije,
- ima univerzitetno izobrazbo,
- aktivno obvlada najmanj en svetovnijezik,
- ima najmanj 5 let delovnih izku5enj in ima strokc.rvne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- predloZi vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Direktor je imenovan zaSlet in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.

Natandneje doloda postopek imenovanja in razre5itve direktorja javnega zavoda, Statut javnega
zavoda Regijsko vi5je in visokoSolsko srediSde zdne 14.6.2010 (v nadaljevanju: Statut). V skladu s
16. dlenom Statuta svet zavoda izmed kandidatov, ki so predloZili pravodasne in popolne prijave ter
izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje direktorja zavoda. Sklep o imenovanju direktorja zavoda se
predloZi ustanoviteljicam, ki so dolZne v roku 45 dni posredovati svetu zavoda svojo odloditev v zvezi s
soglasjem k imenovanju. e e ustanoviteljica v navedenem roku svoje odloditve ne posreduje, se Steje,
da z imenovanjem sogla5a. Stele se, da ustanoviteljice z imenovanjem sogla5ajo, v kolikor ja z
imenovanjem sogla5ala najmanj polovica ustanoviteljic, upo5tevajod deleZe posameznih ustanovifeljic
na osnoviV. todke pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.

Direktor v skladu z Odlokom in Statutom predstai,ija in zastopa zavod v sklad u z zakonom in statutom,
sklepa pogodbe, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predlaga temelje razvojne in poslovne
politike, delovni nadrt in program razvoja ter organizacije zavoda, predlaga staiut in njegove
spremembe, sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju
sindikata zavoda in njegove spremembe, sprejema druge sploSne akte, za katere po zakonu ali statuiu
nt dolodeno, da jih sprejema svet zavoda, daje letrra porodila o poslovanja zavoda, predlaga in izvrsuje
sklepe sveta zavoda, vodi in organizira strokovno delo zavoda, v kolikor tega podrodja ne pokrivajo
drugi strokovni delavci, zahteva uvedbo disciplinskega postopka in izreka disciplinike ukrepe ter
odloca o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja na l. stopnji, imenuje
in razreSuje delavce s posebnimi pooblastili, sodeluje na sejah sveta zavoda in strokovn"g" su"i"
zavoda ter opravlja druge naloge v skladu zzakonom, statutom in splo5nimiaktizavoda.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je prejeto gradivo obravnavala na g. dopisni
seji, dne 4.4.2017 in sprejela sklep, da Ob6inskemu svetu Obdine Rbgatec predlaga, da izda sogiasle
k imenovanju Katje Esih za direktorico javnega zavoda JZ Regijsko StuOiisko sredisde, za mandatno
obdobje petih let.
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Ustanoviteliicam JZ RSS

Zadevaz Soglasie k imenovaniu direktorice iavnega zavoda Regiisko Studiisko sredi5de

Spodtovaru!

Seznaniarno vas, da je Svet zavoda Reglsko Studilsko stedi5de na svoji 12. se1i dne, 25. 4.
dnevnega teda sprejel sklep o imenovanju ga. IStje Esih za direktorico javnega zavoda
stediSde.

ObnzloLitev:
Na osnovi sklepa Sveta zavoda RSS z dne 16. 2. 2017 je bil tazpis za irnenovanje direktorice /drtekto\aJz RSS
objavllen dne 9. 3. 2017 v dasopisu Novi tednik.
V roku 15 dni po objavi je prispela ena pnjava, in sicer pijava kandidatke ga. I{age Esih, stanujode Na Rebn 10,
3000 Celje.
Prliava ge. Esih je bila popolna in je vsebovala vsa potrebna pisna dokazila o izpolnjevanju razpisruh pogojev.

ISndidatka ie vizljo nzvoja )avnega zavoda Regrjsko Studijsko srediide predstavila dlanom Sveta zavoda RSS na
seji, dne 25. 4. 2017.

Svet zavoda RSS je soglasno sprejel sklep o imenovanju ge. Esih za duektoico JZ Regijsko Studijsko sredidde za
mandatno dobo petih let.

V skladu s Statutom JZ RSS vas ptosimo, da v roku 45 dni posreduiete Svetu zavoda RSS svoio odloditev
v zvezi s soglasiem k imenovaniu.

Za oblikovanje soglasja k imenovanju direktorice, vlogo dopolnjujemo s predstaviwljo izbnne kandidatke
(EUROPASS terYrztla razvojaJZ RSS za obdobje od 1. 8. 2017 do 31,. 7. 2022<1.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

nik Sveta zavoda RSS

AlojzRazpet

Priloge: \'-' /

odptavek sklepa - 12/4-2017;
predstavitev ge. I{atje Esih (EUROPASS, Vizija nzvoja JZ Regijsko Studijsko sredidie za rnandatno
obdobre).

,

JZ Regijsko itudilsko srediSie

Mariborska cesta 7

3000 Celle

S loven ija

Tel.: +386 3 / 42879 00

Fax: +386 3 I 42879 06

E-mail: info@rss-ce si

Internet: http://www rss-ce si

Celje, 3. 5.201.7

201,7 pod 4. toiko
Regrjsko Studijsko
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REGIJSKO SruDrisKo sREorSer

Ustanoviteljicam JZ RSS

JZ Regijsko Studijsko srediSte

Mariborska cesta 7

3000 Celje

Slovenija

Tel.: +386 3 I 42879 00

Fax: +386 3 / 428 79 06

E-mail : info@rss-ce.si

Internet: http://www. rss-ce.si

Celje,25. 4.201,7

Zadeva: Odpravek sklepa - 12 / 4-2017

Svet zavoda Regijsko Studijsko sredidie je na svoji 12. seli, dne 25. 4. 201.7 , pod 4. todko dnevn esa rcda
soglasno sprejel naslednji sklep:

>>Za ditektotico iavne ga zavoda Regifsko Studijsko sredi5de se za mandatno dobo petih let
imenuje Katia Esih, univ. dipl. ekon., stanuioda Na Rebri L0, Celie. Ditektotica mandai nastopi
s 1. 8. 2017<c
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osEBNtPoDArKt ESIH Katja

DELOVNE IZKUSNJE

!42007-v teku

121412O16-vteku

1t11t200241n,2007

20t8t199&31t10t2001

S Na rebri '10, St-3000 Cetje (Slovenija)

@ o3t42l7soo

ffi katja.esih@rss-ce.si

Kandidatura za direktorico JZ Regijsko studijsko sredisde

direktorica javnega zavoda
JZ Regijsko Studijsko srediS6e, Celje (Slovenlja)

r predstaMjanje in zastopanje javnega zavoda,

r organiziranje in vodenje dela in poslovaryazavoda,

r priprava temeljnih razvojnih in poslovnih politik ter letnih delovnih nadrtov.
r priprava temeljnih pravnih aKovzavoda,
r sklepanje pogodb z zaposlenimi in poslovnimi partnerji, ipd.

tajnik visoko5olskega zavoda
Visoka zdravstvena Sola v Celju, Celje (Slovenija)

I vodi, nadrtuje in usklajuje delo in vrsi nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot visoke Sole,I pripraMja in koordinira izdelavo sploSnih aKov visoke Sole;
r organizira delo in sodeluje pri izdelavi in spremljanju izvajanja letnega delovnega nacrta;r pnpravlja in zbira gradiva, organizira in sodeluje pri delu organov visoke sole (senat, upravni odbor,komisije);

r sodeluje pri evalvacijskih procesih visoke Sole;

r sodeluje pri izdelavi idejnih zasnov razvoja visoke Sole.

svetovalka
JZ Regrjsko Studr.lsko sredisde, Celje (Slovenrja)

r priprava planov, analiz in drugih strokovnih elaboratov
r vodenje projeKov ustanaMjanja visokosorskih zavodov in razvoia studiiskih prog=mov
r koordinacija in priprava gradiv za strokovrre elabolae,
r organizacija razlidnih programov usposabljanja, ipo.

vodj a refera ta za izobrahev arye
UPf Ljudska univeza Zalec, Zalec(Slovenija)

vooenje referata za izobrazevanje odraslih (sredrje $olsko izobrazevanje, visokosolsko izobrazevanjeter neformalne izobraZevalne oblike) J 
\ \

vodja nabave
Eurocom, radunalniski in2eniring d.o.o., Zalec(Slovenija)

r vodenje nabavne sluZbe podjetja,

r usklajevanje z dobavitelji,

24.3.20L1

123h998-19t8h9SS

@ Evropska unija, 2002-2017 | http://europass.cedefop.eurooa.eu
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r skrt za ustreznost zalog, ipd.

ESIH Katja

IZOBRAZEVANJE IN
USPOSABUANJE

2000-2001

199'1-1997

ped ag oSko-andragoSko usposabljanje
Univeza v Mariboru, PedagoSka fakulteta, Maribor (Slovenija)

univeziteni diplomirani ekonomist
Univeza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

Raven 7 EOK

slovenSdna

KOMPETENCE

Matemijezik

Drugijeziki

angleSdina

nemSdina

hrva5dina

Kom unikacijske kompetence

Organizacijskefuodstvene
komoetence

Strokovne kompetence

Digitalna pismenost

PISNO SPOROEANJE

t\1

B,I

r sposobnost delovanja vtimu;

r izku5nje z javnim nastopanjem,

r priprava razlicnih predstavitev za posvete in konference:

r povezovanje okroglih miz.

r vodenjejavnegazavoda,

r management ustanavljanja visoko5olskih zavodov,

r management razvoja Studijskih programoy

r management upravljanja visoko5olskih zavodov.

r poznavanja procesa ustanavljanja visoko5olskih zavodov;
r poznavanle procesa razvoja Studijskih programov na razlidnih Studrjskih podroQih (zdravstvo,

tehnika, varstvo okolja, umetnost)

r poznavanle procesov organizacije visokoSolskega izobraZevanja;
r poznavanje proesa raztcip programov vseZiVjenjskega udenja;
r poznavanje izobra2evalnega podroQa v Republiki slovenrji (na vseh ravneh).

Kpmunikacija

Samostojni ' Usposobljeni

Obdelava
informacij

Samostojni

SAMOVREDNOTENJE

Ustvarjanje
vsebin Vamost

Samostojni

Re5evanje
problemov

Samostojni

24, 3.20Il Q Evropska unija, 2OOZ-2OI7 | http ://europass. ced efop.europa, eu qfran , / ?
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uporabnik

ESIH Katja

uporabnik

_:porabnik

DODATNI PODATKI

0hnstva

ehnstva

danica Upravnega odbora Visoke Sole za varstvo okolja (2007 _ v teku)
danica Upravnega odbora Visoke zdravstvene dole v Celju (200g _ v teku)
clanica Upravnega odbora Visoke sore za proizvodno inzenirstvo (2010 - v teku)
danica Upravnega odbora Mednarodne fakultete za druZbene in poslovne Studije (2011 - v teku)
danica Sveta zavoda Srednje zdravstvene Sole v Celju (200g _2012\

- dlanica Kuba podjetnikov Zlatorog Celje,
- dlanica Lions kluba Celje Mozaik

Erasmus izmenjava osebja, Nortumbria University, Nerarcasfle, Velika Britanija (2O1Oin2Ol1),
Erasmus izmenjava osebja, Oulu University, Oulu, Finsl(a (2014),

flfl]'fr 
ot"*e skupine proleKa Erasmus Intenzivni programi"prevention forAdiveAging,,

l3niT ptotuttne skupine plojekg'Heanhy Lifestyre for Aging weil,,v okviru programa Erasmus+ _StrateSka paftnerstua v visokem SotsVu (Z'Of + _-ZOiO);

!1ica oroteKne _skupine 
projekta "MrcE - rcU" v okviru programa Erasmus + - strateskapartnersVa v poklicnem izobra2evanju in usposabljanju pOf-O _ 2018).

ProjeKi I
I

24.3.2011 O Evropska unija, ZOO2-2OI-7 | http;//europa ss. ced efop.eu rona.eu Stran 3 / 3
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1. LIVOD

Glede na to, da sem v Regiiskem Studijskem sredi5du kot direktoti ca zaposlena i,e odleta 2OO7 dalje n
da sem ob sodelovanju sodelavcev, organov zavodain ustanoviteljic ves das sooblikovalu nzu:ojna'
strategije, tako zavodakot tazvoia visokega Solswa v t.i. Savinjski (statistidni) regiji, priduj ota viztja za
mandatno obdobje 2017 - 2022 terneliiin je skladna s Strategiio rzzvojaJZIiSs;01i - 2020.

1.1. Odgovotnost delovanjaJZ RSS

Pri nairtovaniu tazvoia in delovanja JZ RSs je potrebno upoitevad da ima RSS odgovotnost do
naslednjih skupin deleinikov:

- usranoviteljev (tako tokalnih skupnosti kot gospodarstva);
- visoko5olskih zavodov katerih ustanovitelj je;
- zaposlenih sodelavcevJZ nSS;
- Sirdega okolja (gospodatstva, negospodarstva, dtuzbene odgovomosti, ...).

1.2. SPIN analizaJZ RSS

ob snovanjw razvoinih natttov, je pottebno temeljita anahza stanja, iz katere izhajajo prednosti in
slabosti ter ugotovljene pdlolnosti in nevarnosti:

PREDNOSTI SI-ABOSTI
'f g j ski javm zavod z zagotor.!.nim
financiranjem obdin ustanoviteljic

.sta 
tudi regijski

Lff:fi".;J,l'"1#**
zavod z usposobljenimi kadd na podrodju
managemeflta v visokem Solstvu

lajhna in5titucija kqr zag61^ylta dinamidnost in
fleksibilnost ter uiinkovit prenos znanja tn
izkuienl

f,.ru
lskega

v regiji vsako leto maturira okrog 1.500
srednjeSolcev

9:f*.g":grufska lega reglskih stediid, Celja in
Velenja, kjer delujejo visokoSolski zrodi

relativno slaba prepoznavnost RSS, izven
p o drodj a iz obnL,evanja
odvisnost od virov financiranja ustanoviteljic,
nizek delel druglh virov (zmanjsevanle Stevila
obdh ustanoviteljic)
sptemenljiv odnos drlave do regionalnega
rzzvoja visokega Solstva (v zadnjih letih
nenaklonjen)
nedefiniran status visoko5olskih zavodov. ki
jrh ustanavlja RSS favni/zasebni zavodi)
razvojne moZnosti so odvisne od podpore oz.
sodelovanja regionalnega okolj a
RSS ni upraviien do kandiduanja na razpisih
s podroija visokega Solsrva
samo ena od 5ol v okviru RSS ima koncesiio
za izvajaile tednega Studija
teL.avno pridobivanje sredstev za. tazvojrro_
raziskovalne projekte za manlle visoko5olske
zavode

T;Kr*T"
raru RSS ru

zagotovljeno zaradi ome:pnih sredstev



PRILOZNOSTI
delovanje RSS kot rckorata
boljie sodelovanje med zavodi v okviru RSS in
iskanje sinergij

j{gl notrh Studijskih programov na 1. in 2. stopnji
Studija na obstojedih visoko5olskih zavodih
preobJikovanje visoko5olskih zavodov v fakultete rn
razvoj Studrjskih progamov 3. stopnje (lahko tudi kot
skupna doktorska dola)

ustanavljanje novih dagr
utemeljenih potreb, !n
zagotovljenih virov

Solami pd oblikovaniu novih
in vii j eiolskih strokovnih

dov.

ustanovitev kademega centra v okviru I{SS, kot
skupne enote vseh visokodolskih zavodov
sodelovanje pd razvoju razlidnih oblik

sprememba visokoSolske zakortodaje na podtoiju
pogojev za ustanavllanje in delovanje
visokoiolskih zavodov
zmanjievanje potencialnih kandidatov za wis
zaradi demografskih in gospodarsko-ekonomskih
tazlogov
zmanj5evanje sredstev za delovanle RSS s strani
obdin ustanovireljic (izstopi obdin ustanoviteliic iz
ustanoviteljstva)
sprememba zzkorodaje na podrodju lokalne
samouprave

omejevanje moZnosti samostojnim visokoiolskim
zavodom pri pdjavah na javne razpise
sprememb a zakonodaje na podroiju podelj evanj a
koncesij v visokem Solstru
nizko r,pisano Stevilo Studentov na posamezne
visoko5olske zavode oz. Studijske piograme in
poslediino nezmoZnost frnarcfuarrria.rzvedbe

2. PROGRAM DEr-a zA MANDATNO OBDOBJE

Na podlagi ugotovljeni! prednosti in pdloznosti ter ob upoitevanju slabosti in nevarnosti, predlagamnaslednje usmeritve derovanjaJZ nss p" posameznih stratedkih podroiiih:

- povezovanie visokoSolskih zavodov v okviru RSs in drugih zainteresiranih v univerzo;- razvoi novih dtudijskih progtamov na f . in 2. stopnji Studija na obstojedih visokodolskih zavod.ih(do konca leta 2018 akreditirana Studijska programa 2. stopnje >Napredna zdravstvena rrega( navisoki zdtavstveni Ioli v celju ter dtudijski program >Digitalne transformacije v tovarnah
pdhodnos ti< na Vis oki i oh za proizvo dno inZenirswo<<) :

preobJikovanie visokodolskih zavodov v fakultete in razvoi dtudijskih programov 3. stopnje (ahkotudi kot skupni doktorski dtudijski progami v okviru skupne doktorske dole);
ustanavljanie novih visoko5olskih zavodov na podlagi utemeljenih potreb, dobrega vpisnega
p otenciala in zagotovljenih virov frnanciania.

zagotavrlanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za delovanje zavodov;

:-":::::l]t 
s:ldljskih Progtamov v skladu s potrebami in razvojnimi usmeritvami gospodarstva

tn negospodarstva;

l"l:::'nje 
podjetni5kih vsebin v dtudijske programe in kreprtev generiinih kompetenc itudenrovrn olplomantovl



pizadevaniaza tknviSjo kakovost ptaktidnega izobnL,evznja na visokoiolskih zavodjh:
stalno izb olj Sevanj e kakovos ti p oudevanj a na vis okoi orskih zavodih;
sodelovanie z ostednjo kniilnico Celje pd zagotavllanju ustrezne literature, virov in podatkovnih
baz za pouebe visokoSolskih zavodov in omogoianje nadgradnje specializiranih knjiZnic v okvjru
visokod olskih zavodov:

dostopa in s tem omogoianje uporabe
repozttorija visoko5olskih in vidieiolskih

- vzpostavitev skupne zaloznidke dejavnosti zavodovv okviru nsS.

ustanovitev kariemega centra v okviru RSs, kot skupne enote visokosolskih zavod.ov;
svetovanje dijakom, Studentom in diplomantom o dtudijskih in zaposliwenih moZnostih,
orgat'ttztranie delavnic, izobtaLevaktth in zaposlitvenih sejmov, ,odelov"rrje z delodajalci, ipd.;
poenotenje sptemljania kariernih poti diplomantoy na vseh zavodih in objavljanje izsledkov itudrj;
vzpostavrtev centla vseZivljenjskega uienja za razlttne ciljne skupine na podroijih, kjer detujejo
visokoSolski zavodi.

- krepitev mednarodnega sodelovanja visokodolskih zavodov,
Studijskih programov s tujimi visokoiolskimi zavodj:

tudt z nzvojem skupnih ali dvofnih

ustanoviteliicami, gospodarskimi in obrtnimi zDomlcaml tef

Solami, visoko5olskimi zavodi izven RSS ter

podrodju izobnL,evanja, nacionalnimi

v regiji, slovenskem in

- vldjuditev RSS v nacionaleo infrastrukturo odprtega
programske opreme detektorja podobnih vsebin in
organtzacli;

skupne promocijske aktivnosti zavodov v tujini (sodelovanje na izobrai,evalnih sejmih, skupne
promocilske akcije, ipd);
vkljudevanje RSs v mednarodna intetesna zdrui,enjana podrodju terciarnega izobnL,evanja;
orgatnzaciia informativnih delavnic in svetovanj kot pomod pri pdjavi ptojektov ob pdjavah na
razv ojno razis kovalne razpis e;

vsakoletna organzacliz dogodka >Dan raziskovalcev<<, s Sfuitvijo mrei,esodelujodih organtzaaj tet
vsebinskega koncepta dogodka;
sodelovanje pri zasnovi in delovaniu hi5e robotike v t.i. >Generatorju< v celjskem mestnem sredi5du
(ob tzkazantpodpori Mesrne obiine Celie).

6. Odlidnost delovania zavoda:
- zagotavllanje ustteznih in kakovostnih zaposlenih, s sktbjo za njlhovo stalno izobraL,evanje in

usposabljanje;

- zagot'rfanje ustreznih prostorov in opreme za kakovostno delovanie zavoda:- zagotavl)anje stabilrrih in raznovrstnih virov financ r;anja.



3. ZAKLJUCEK

v letu 2017 Regijsko Studijsko srediSde beleZi 15 let svojega delovanja. V tem dasu je uresnidilo
nekaj pomembnih ciljev, ki so si jih ustanovitelji zadah ob njegovi ustanovitvi, predvsem na
podrodiu ustanavljania visoko5olskih zavodov in nzvojanovih dtudijskih ptogramov, povezanih s
potrebami 5it5e regije. S pripravo Strategije nzvojaRSs zu obdobje od,2015 - 2020 smo zastavili
usmeritve in cilje naiega delovanja v prihodnjem obdobju, I<rizhajajopredvsem iz nadgrajenewzije
RSS, du zagotovimo pogoje za kakovostno delovanje, rast in nzvojvisokodolskih zavodov,katerih
ustanovitelj smo' s .i1,.* doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odliinosti.

Prihodnja leta delovanja bodo zu RSs izredno pomembna, predvsem z '/,dka ohtanlanjastarusa
vodilne regijske indtituciie na podrodju tetciatnega izobni,evanja v rcgr1i, ki ga bodo morale
prepoznati naSe ustanoviteljice,
terciatnegaizobraL.evanja na svo ;t#ff:tr
veijo tako regijsko podporo, pomembnost
regionalnega nzvoia terciatnega tzobtaL,evanja, predvsem v regijah kot je .rrdu, ki ima dobre
potenciale, tako kadrovske kot materialne, za njegovo rast in nzvoj.

Menim, da bi lahko s pridobljenim znanjemin motivacijo tudi v prihodnosti prispevala k nzvolt
terciartega (predvsem visokoSolsk ega) izobraLevanjana naiem podrodju.
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OBEINSKISVET
Komisija za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja

Stevilka: 01 I -OOO7 t2017
Datum: 22.5.2017

ZAPISNIK

8. dopisne seje Komisiie za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, ki je bila izvedena v
ponedeljek, 22. ma4a 2017.

sejo je sklical in po telefonu izvedel predsednik komisiie Vili Buksek.
Vabilo z gradivom za 8. dopisno sejo je bilo 6lanom komisije posredovano v pisni obliki. Odlocitve so
se sprejemale z osebnim telefonskim glasovanjem. Osebno telefonsko so glasovali vsi dlani komisije.

Obravnavan je bil naslednji DNEVNI RED:
1- Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda JZ Regijsko

Studijsko sredi56e

1- Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda JZ Regijsko itudijsko
srediSde

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imorovanja je v obravnavo prejela vlogo Sveta zavoda
XSS, z dne 5.5.2017,..2ai2da1o-soglasja k imenovanju'ge. t<"ge Esih, univ. dipl. ekon., stanujoce Na
Rebri 10, Celje, za direktorico javnega zavoda JZ Regijsko StuOilst<o sredisde, za novo mandatno
obdobje petih let. Komisija je na podlagi predloZene dokumentacije ioglasno sprejela naslednji

SKLEP

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja predlaga Obdinskemu svetu Obdine
Rogatecrda poda soglasje k imenovanju Katje Esih, univ. dipl. ekon., stanujode Na Rebri 10,
Gelje, za direktorico javnega zavoda JZ Regijsko Studijsko sredi56e, za mandatno obdobje
petih let.

Vili Buk5ek


