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1. mag. Jureta Radi5ka
2. dr. Darjo MajkoviE
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vloga Regijskega Studijskega sredisda z dne 05. 05.2022, s prilogami

Zapisniklb. redne seje Komisije zamandatna vpra5anja volitve in imenovanja, z dne
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Zadevaz Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Regijskega Studijskega sredi5ia

Obdina Poddetrtek je dne 09. 05. 2022 prejela vlogo Regijskega Studijskega srediSda (RSS) za

imenovanje predstavnikov v Svet zavoda RSS, saj dosedanjim dlanom sveta zavoda dne
28. I I .2022 potede mandat.

Svet zavoda sestavlja 12. dlanov, od katerih 5 predstavnikov imenujejo ustanoviteljice (od tega
3 predstavnike Mestna obdina Celje in 2 predstavnika ostale obdine ustanoviteljice), 2

predstavnika imenujejo gospodarske in obrtne zbornice, I predstavnika Vlada republike
Slovenije, 3 predstavnike viSje in visoko5olski zavodi v regiji ter I predstavnika delavci,
zaposleni v zavodu.

V skladu z 8. dlenom Statuta Regijskega Studijskega srediSda je na podlagi posredovanih
predlogov obdin ustanoviteljic JZ RSS za(lanaSveta zavodaRSS pripravljena lista kandidatov
za glasovanj e oz. izvolitev dveh predstavnikov, ki bosta v javnem zavodu zastopala interese

obdin. Predlagani kandidati so:

1. Marija Sodin
2. mag. Samo Kramer
3. mag. Jure Radi5ek
4. dr. Darja Majkovid

Glasuje se lahko najved z dvema glasovoma. Po zakljudenem glasovanju vseh pozvanih obdin

ustanoviteljic RSS bosta izvoljena tista dva kandidata z liste, ki bosta prejela najvedje Stevilo

glasov ustanoviteljic. V primeru neodlodenega izida glasovanja bo izvedeno glasovanje

drugega kroga.

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala na seji dne

3 1 . 05. 2022 in sprejela sklep, da se obdinskemu svetu predl aga, da kot predstavnika interesnih

skupin v Svet JZ RSS predlaga dva kandidata, in sicer mag. Jureta RadiSka in dr. Darjo

Majkovid.

Pripravila: Katj
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REGIJSKo STuDIJSKo SREoISCE R
CBCINA
PODCTTRTEK

Obiiae - ustanoviteliice RSS
JZ Regijsko Studijsko sredi(ie

Mariborska cesta 7

3000 Celje

Slovenija

Tel.: +386 3 / 42879 00

Fax: +386 3 / 42879 06

E-mail : info@rss-ce.si

lnternet: http :/Aruww. rss-ce. si
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Celje, 5. 5.2022

Zadeva: Imenovanie predstavnic/ptedstannikov v Svet zavoda RSS

Spoltovanil

V skladu z 8. dlenom Satuta Regiiskega Studijskega sredi(da, vam na po.llagi posredovanih predlogov
obtin ustanoviteliic JZ RSS za tlantco/ilana Sveta zavoda Regijskeg Studijskega srediita v Cequ,
priloieno poiiiiamo listo kandidatov, da o njej glasuiete oziroma izvolite predstarmika, ki bosa v javnem
zavodu zastopala vale interese.

Glasuiete lrrhko naiveE z dvema glasovoma. Po zakliuCenem glasovaniu vseh pozvanih obdin -
ustanoviteliic RSS bosta izvoliena tista dva kaodidata z liste, ki bosta pteiela naivefie Stevilo
gl,asov ustaaoviteliic.
O izidu volitev za tlano,/itana Sveta zavodaRSs bo.t obve5deni po zakljudku volilnega postopka.

V primeru neodlodenega izida glasovania boste ponovno pozvani, da v drugem krogu glasujete le o
kandidatih, ki bodo dobili najvedie (enako) Steviio glasov.

Prosimo vas, & nam vai odgovor v skladu z 8. dienom StatttaJZ RSS posredujete v 45 dneh.

Za sodelovanje se vam zahvaljuiemo in vas lepo pozdravliamo.

direktorica
Katfa Esih, univ. dipl. ekon.

Priloga:
- lista kandidatov za Svet zavoda JZ RSS,

- kratka predstavitev kandi&tov.
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Poslano:

o obdine Bistrica ob Sodi, Braslovde, Dobie, Dobma, Kozie, La5ko, Lfubng, Lude, Mozirie, Nazarie,

Podietrtek, Reiica ob Savinji, Rogaika Slatina, Rogatec, Slovenske Koniice, Sentiur, S-"ri. pd Jeliah,
Smrrtrro ob Paki, Stor., Tabor, Vianie, Voinik, Zrete,Z^...
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REGTJsKo SruDrJsKo sREoriie R

LISTA KAI{DIDATOY ZAS\rET ZAYODA
Jz REGTJSKo SruorysKo SREDTSCB

za martdatno obdobie 2022 - 2026

Ptedstavnice/Predstavniki obtin ustanoviteliic RSS (tazenMestne obtine Celie)

l. Mariia Sodin
- ptedlagateli: Obdina Dobrna, Obdna Slovenske Konjice, Obdina Sto"., Obdna Vitanie,

Obdina Voini\ Obdna Zrete.

2. ^ 9. Samo Kramer
- predlagate{: Obtina Liubno.

O

3. mag. Jure Radi5ek
- predlagateli: Obfina Sentiur.

4. dr. Dul^ Maikovii
- predlagateli: Obdna 2^1r..

Kraj, datum: Zignpodpis



REGTJsKo $ruorJsKo sREDrle r Ro
PREDSTAVITEV KANDIDATOV Z LISTE KANDIDATOV ZA ELANA/CLII.IICO

SVETA ZAVODA . JZ REGUSKO STUDIJSKO SREDISEE
za mandatno obdobie 2022 -2026

1. Marija Sodin
- predlagatelji: Obeina Dobma, ObAina S/ovenske Konjice, ObCina Store, ObAina Vitanje, Obhina Vojnik,

Offiina Zede.
Je elanica Sveta zavoda RSS v mandatnem obdobju 2018 -2022.

Marija Sodin je profesorica angleikega in nem5kega jezika in je bila zaposlena na Ekonomski Soli Celje. V letu
2020 se je upokojila. V obdobju od leta 1998 do 2O12 je bila pomodnica ravnatelja Srednie ekonomske Sole Celje
ter ravnateljica SES od avgusta 2012 do zdruiitve 5ol 1. 1. 2013. V obdobju od l. 1980 do 1989 je poudevaia
angle5ki in nem5kijezik na Poslovno komercialni $oli ter Srednji Soli za kmetijstvo.

Sodelovala je v Stevilnih projektih: sodelovanje v projektu poskusnega uvajanja strokovnih gimnazij, sodelovanje
pri preverjanju osnutka programskih smernic za svetovalno delo, sodelovanje v eksperimentalnem programu
Trgovska akademija za predmet nem5ki jezik, usposabljanja v okviru RO - ravnatelj in radunalnik ter Stevilnih
mednarodnih projektih.

Redno spremlja dogajanja na podroeju $olstva. Se stalno strokovno izpopolnjuje v tujini in doma, vezano na
predmetno podrodie angle5Cina/nemS6ina, sodeluje na strokovnih sreeanjih s podroCja vodenja Sol, izobra2uje v
Mreiah CPl, so&luje v Mre2ah u6eeih se 5ol, usposablja v okviru tematskih konferenc,...

V okviru dru2bene angaZiranosti je bila Clanica Obdinskega sveta Obdine Vojnik in predsednica Odbora za
dru2bene dejavnosti ter ehnica ObCinskega sveta Ob6ine Slovenske Koniice kot tudi prcdsednica Odbora za
dru2bene dejavnosti. Bila je dlanica razliCnih svetov javnih zavodov (6tanica Sveta zavoda SC Slovenske Konjice -
Zre(n, predsednica Sveta JZ Splo3ne knjlZnice Slovenske Konjice,...). lmenovana je tudiza sodnico porotnico.

2. mag. Samo Kramer
- predlagatelj: Obfiina Ljubno.

Je 6lan Sveta zavoda RSS v mandatnem obdobju 2018 - 2022, btl pa je 6lan Sveta zavoda nSS tudi v mandatnem
obdobju 2014-2018.

Samo Kramer je magister ekonomskih znanosti, bivSi ravnatelj ViSje strokovne Sole SC Stovenl Gradec in
predavatelj razlienih ekonornsko-poslovnih predmetov kot so podjetni3tvo, poslovna logistika, poslovno
komuniciranje.... Sedaj je zaposlen na delovnem mestu ravnatelja v Osnovni Soli Ljubno ob Savinji.
Je nosilec Stevilnh referatov na mednarodnih in znanstvenih konferencah ter izvajalec razliEnih strokovnih
predavanj v najrazlidnej5ih slovenskih podjetjih. Je avtor Stevilnih Studijskih gradiv, strokovnih seminarjev in 6lan
programski h odborov na mednarodn ih konferenca h.

V okviru mednarodnih projektov se redno udele2uje mednarodnih izmenjav med evropskimi Solami in fakultetami
(Finska, Danska, Ce5ka...). Aktivno je sodelovalpriprenovivi5je5olskih Studijskih programov, v projektu lmpletum,
kjer se je izdelala in uvedla na vse vi5je Sole shema kakovosti, ravno tako pa je udeleien v ezliCnih upravnih
odborih po Sloveniji.
Dolgo dasa je bil Elan in vodja mednarodnega projekta Leonardo da Mnci in Erasmus, kjer je aktivno sodeloval pri

izmenjavah in navezovanjih stikov po celi Evropi.
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lma opravljeno licenm za notranjega presojevalca, nepremieninsko licenco, ZUP na visji ravni in Stevilna druga
znanja, kijih letno dopolnjuje.

Drugo strokovno delo: bil je olan organizacijskega odbora za dr'zavno prvenstvo v tehniki prodaje, mentor
zmagovalcu iz poslovne matematike na drzavnem nivoiu ter mentor drzavnim prvakom v tehniki prodaje. Je
mentor ved diplomantom na visji strokovni $oli.

3. mag. Jure Radi$ek
- predlagatelj: ObCina Sentjur

Mag. Jure Radi$ek je zaposlen na delovnem mestu ravnatelia OS Frania Malgaja Sentiur. Po poklicu je profesor
geografije in filozofije ter magister znanosti s podrocja prostorskega in urbanistianega naortovania katedre za
geodezto Fakultete za gradbeniitvo in geodezijo Univeze v Ljubljani.

Je zagovornik stalnega in vserivljeniskega udenja. Sam se pristeva med ucitelje, ki poleg pedagoikemu delu v
razredu, velik poudarek namenja proiektnemu delu. Med vecjimi projekti izpostavl.ia vodenie programov Erasmus+
in NASIN programa Sally Ride EarthKam.

Poleg opravljanja osnovnega poklica je lela 2012 magistriral na Fakulteti za gradbenistvo in geodeziio. S
pridobljenim strokovnim znanjem in z lelio, da pripomore k trainostni ter ekonomsko in prostorsko smiselni
umestitvitretje razvojne osi v prostor, je bil med leti 2007 do 2015 drurbencpoliticno deiaven.

Od leta 2011 do 2019 je vodil raziskovalno podjege ProTellus d.o.o., ki se ie ukvarjalo z raziskavami
onesnazenosti tal, bonitetnimi ocenami kmetijskih zemljisa, pripravami kmetijskih strokovnih podlag in kart, presojo
vplivov na okolje itd.
SpNa kot u6itelj, kasneje kot pomoanik ravnatelja, sedaj pa kot ravnatelj vseskozi sodeluje pri raznih
organizacijsko-pedagoskih aktivnostih. Med pomembnejse sodijo prehod vodenia Solske dokumentacije na
elektronski informacijski sistem in njegovo skrbnistvo, priprava pedagoskih in drugih umikov, sistemizacija delovnih
mest, sodelovanie in resevanje udno-rrzgojne problematike, sledenje Solske in delovne zakonodaje, poslovodenje
zavoda in ostalo.

4. dr. Darja MajkoviC
p re dl agatelj : Obt i na 2alec

Dr. Darja MajkoviE je diplomirala in doktorirala na Fakulteti za kmetiistvo in biosistemske vede na Univeei v
Mariboru - doktorska disertacra s podroq'a trgovane z agrozivilskimi proizvodi. Kot Studentka je opravljala delo
mlade raziskovalke, kasneie pa je bila na fakulteti habilitirana kot docentka za predmetno podroqe ekonomike in
ma*etinga v agrozivilstvu.
Njene poslovne izkusnje:
Od leta 2007 do 2011 je bila na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede nosilka predmetov s podroaja
Ekonomika in marketing v agrozivilstuu ter nosilka ali sodelujoda raziskovalka v nacionalnih in EU raziskovalnih
projektih.
Od leta 2011 do 2013 je bila zaposlena v podjetju Fit media Celje d-o.o. kot direktorica razvoja in raziskav.
Od leta 2013 do 2018 je bila zaposlena v mednarodni korporaciii Knauf lnsulation kot vodji za rcatoi elementov
urbane zelene infrastrukture in rastnih substratov za intenzivno rastlinsko pridelavo ter v zadniih letih tudi za razvoj
poslovanja na kliuenih globalnih hgih-
Od leta 2018 do 2019 ie bila zaposlena na MinistrsVu za kmetiistvo, gozdarstvo in prehrano kot sekretarlG v
kabinetu minislra.
Od leta 2019 do 2021 ie bila zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot generalna
direktorica Direktorata za kmeti.istvo, kjer je poleg tekoeega izvilanla ialog, vodila in kontrolirala strate5ko
naCrtovanje intervencij skupne kmetiiske politike za prihodnio finanen6 persplktivo in zakljudevanie trenutnega
programskega obdobja ter ustrezni prenovi zakonodaie.
O_d lela 2021 dalie delu.ie na Obdini 2alec kot direktonca obeinske uprave.
Niena celolna osebna bibliografrja za obdoble d 2OO2 do 2O2O zdlema kar 168 6lankov, od tega 22 izvimih
znanstvenih. 6lankov. Niene kompetence se predvsem kazeio na podroaju organizaciiskih in vodstvenih
sposobnostih, raziskovalnemu delu ter na izjemnem poznavaniu ekonomiko finandnih-kazalniliov in marfietinga ter
na sposobnosti komuniciranja in sodelovanja z domaaimi in tujimi delezniki.
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ZAPISNIK

10. redne seje Komisije za mandatna vpralanja, volitve in imenovanja, ki je bila dne
31.05.2022, ob 17.00 uri, v sejni sobi Obiine Podietrtek

PRISOTNI: Vladimir Hrovatid, Bo5tjan Hostnik, Darija Straus Trunk, JoZica UZmah
OSTALI PRISOTNI: Katja Mlaker, vi5ja svetovalka za sploSne in pravne zadeve

Soglasno (4 ZA) in brez razprave je bil sprejet naslednji
DNEVIII RED:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in 9. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanja,

volitve in imenovanja
2. Imenovanje predstavnikov interesnih skupin v Svet zavoda Regijskega Studijskega

srediSEa
3. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko Studijsko sredi5ie
4. Razno

K 1. todki

ilani komisije na zapisnika 9. redne seje in 9. dopisne seje Komisije za mandatna vpra5anja,

volitve in imenovanj4 niso imeli pripomb.

Soglasno (4 ZA) je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdita se zapisnika 9. redne seje in 9. dopisne seje Komisije za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja.

K 2. toiki

Uvodno obrazloZitev je podal predsednik komisije, g. Hrovatid in povedal, da je Obdina

Poddetrtek prejela vlogo Regijskega Studijskega sredisda @SS) za imenovanje predstavnikov

v Svet zavoda RSs, saj dosedanjim dlanom sveta zavoda dne 28. 11.2022 potede mandat.

Poiasnil ie sestavo sveta zavoda in povedal, da je na podlagi posredovanih predlogov obdin

ustanoviieliic JZ RSS za dlana Sveta zavoda RSS pripravljena lista kandidatov za glasovanje

oz. izvolitev dveh predstavnikov. Predlagani kandidati so:

1. Marija Sodin
2. mag. Samo Kramer
3. mag. Jure Radi5ek
4. dr. Darja Majkovid

Komisija se lahko opredeli do najved dveh izmed navedenih kandidatov.

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatid, je pozdravil prisotne in ugotovil, da je komisija s

prisotnimi 4 dlani sklepdna ter podal v razpravo predlog dnevnega reda.



Po razpravi je bil soglasno (4 ZA) sprejet naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu Obiine Poddetrtek se predlaga, da kot predstavnika
interesnih skupin v Svet JZ Regijsko Studijsko sredi3de Celje predlaga dva kandidata:

l. mag. Jureta RadiSka in
2. dr, Darjo Majkovit.

K 3. tolki

ilanom sveta je bilo posredovano gradivo, vloga Regijskega Studijskega srediSda GSS) z dne

04. 05. 2022 s pozivom k podaji soglasja k imenovanju direktorice JZ RSS. Predsednik
komisije, g. Hrovatid je povedal, da je RSS javni zavod, pristojen za razroj terciamega
izobra:Zevanja na obmodju Savinjske (statistidne) regije, katerega ustanovitelji so 24 obiin
Savinjske (statistidne) regije, regijski obmodni gospodarski zbomici Celje in Velenje ter 6
obmodnih obrtnih zbomic. Pojasnit je, da je za direktorico JZ RSS prijavljena ena kandidatka, in
sicer dosedanja direktorica Katja Esih. Predlagana kandidatka je kot direktorica v Regijskem
Studijskem sredi5du zaposlen a Le od leta2007.

Po razpravi je bil soglasno (4 ZA) sprejet naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu Obiine Podietrtek se predlaga, da poda soglasje k
imenovanju Katje Esih, univ. dipl. ekon., stanujoie Na Rebri 10' Celje' za direktorico
javnega zavoda Regijsko Studijsko srediSie' za mandatno dobo petih let.

K 4. toEki

Pod to todko ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 17 .20 rfi.

Zapisala:
Katja Mlaker

Predlsednik komisije
VI Hrovatid


