KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 16. 12. 2020

Z A P I S N I K
13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v torek, 15. decembra 2020, ob 15.30 uri, v prostorih Trškega dvorca Občine Sevnica

Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar
Odsotni člani: Franc Pipan
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
mag. Nataša Šerbec – k 3. točki d.r.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi predsednik komisije Božidar Groboljšek. Seja se prične ob 15.35.

Ad 1
Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik ugotovi, da je na začetku seje prisotnih 6 članov, tako da je komisija sklepčna.
Predlaga potrditev dnevnega reda.
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 12. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 13. 10. 2020
3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje
4. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 13. seje.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 12. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 12. seje Komisije, z dne 13. 10. 2020.
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Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik komisije.
Glede imenovanja direktorja Statut RRA Posavje določa, da upravni odbor pozove
ustanoviteljice (Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in
Sevnica), da podajo soglasje k imenovanju direktorja v roku 45 dni. Direktor je imenovan, če
je soglasje podala večina vseh občin ustanoviteljic. Upravni odbor RRA Posavje je za mandat
štirih let za direktorja RRA Posavje imenoval Natašo Šerbec in občinskim svetom občin
ustanoviteljic predlaga, da podajo soglasje k njenemu imenovanju.
Seje se udeleži kandidatka mag. Nataša Šerbec, ki jo predsednik komisije prosi za
predstavitev, pri čemer naj poudari, kaj namerava delati drugače kot njen predhodnik,
predvsem v smeri, da bi bil RRA generator idej in projektov in ne samo posrednik med
občinami in ministrstvi.
Predstavitev kandidatke mag. Nataše Šerbec
Kandidatka se predstavi in pove, da že nekaj let dela na RRA Posavje, tako da področje dobro
pozna. V naslednjem obdobju bodo na voljo sredstva iz treh virov: zaključevanje projektov
trenutne finančne perspektive, nova finančna perspektiva ter še dodatna sredstva 5,7 milijard
EUR kot finančni instrument EU za okrevanje Slovenije. Na RRA že zbirajo predloge in projekte
znotraj regije ter oblikujejo tudi svoje projekte (karierna orientacija, pomen krožnega
gospodarstva). Prioriteta je umestiti te vsebine v strateške dokumente. Sodelavci bodo delali
operativne naloge, sama pa bo vodila komunikacijo z državo glede projektov, tudi glede
državnih projektov, kjer RRA sodeluje.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Stanislava Žičkar, mag. Nataša Šerbec.
Povzetek razprave:
Na vprašanje, kako država prisluhne potrebam regije kandidatka pove, da država zelo
upošteva regije in jih poziva, da pošiljajo predloge za projekte v okviru programa za okrevanje.
Izražena je bila tudi zahvala za preteklo delo ter podana pobuda, da se vabila na sestanke na
ministrstvih in drugih službah pošiljajo v vednost vsem štirim posavskim poslancem, ki lahko
po svojih kanalih pripomorejo pri realizaciji projektov in pridobivanju sredstev. Glede vloge
RRA pri 3. razvojni osi kandidatka pove, da sodelujejo pri izdelavi finančne konstrukcije, to je
kako projekte financirati. Trenutno so pri 3. razvojni osi izdelane samo začetne študije variant.
Kandidatka pove, da bo njeno delovno mesto prevzela sodelavka, ki je sedaj delala na
projektu.
Predsednik komisije se zahvali za predstavitev. Nataša Šerbec odide s seje.
Komisija po krajši razpravi soglasno sprejme
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda soglasje k imenovanju Nataše Šerbec, stanujoče na naslovu Narpel 61, 8270
Krško, za direktorico Regionalne razvojne agencije Posavje.
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Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Roman Strlekar člane komisije seznani s točko dnevnega reda seje občinskega sveta Občine
Sevnica, ki bo na decembrski seji glasoval o potrditvi skupne liste kandidatov za člane
Razvojnega sveta regije Posavje. Dosedanjemu Razvojnemu svetu bo ob zaključku sedanje
finančne perspektive 2014-2020 potekel mandat, zato je bilo potrebno izvesti nov postopek
imenovanja članov Razvojnega sveta za novo programsko obdobje 2021-2027. Svet
sestavljajo župani občin ustanoviteljic, predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice,
ki imajo sedež v regiji, ter predstavniki nevladnih organizacij v regiji, ki imajo sedež v regiji.
Svet regije Posavje je na podlagi prejetih predlogov sprejel skupno listo kandidatov o kateri
glasuje občinski svet v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki ureja tajno
glasovanje. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«. Glasuje
se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije. Člani komisije so bili seznanjeni s kandidati na
skupni listi, ki jim je bila prebrana.
Seja je bila zaključena ob 15.52 uri.
Zapisal:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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