KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 011-0010/2018
Datum: 15. 2. 2019

Z A P I S N I K
2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila
v četrtek, 14. februarja 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Božidar Groboljšek – predsednik, Janez Kukec, Tanja Novšak, Franc Pipan,
Stanislava Žičkar.
Odsotni člani: Tomaž Lisec, Gorazd Zupanc
Ostali prisotni: Roman Strlekar (Občina Sevnica)
Martin Bratanič – kandidat za direktorja RRA Posavje (k točki 3 d.r.)
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi predsednik komisije Božidar Groboljšek. Seja se prične ob 15.30.
Ad 1
Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik ugotovi, da je na začetku seje prisotnih 5 članov, tako da je komisija sklepčna.
Predlaga potrditev dnevnega reda, s tem da se 3. točka d.r. prestavi takoj za 1. točko d.r. glede
na to, da je Martin Bratanič prišel že ob začetku seje.
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Predlog sklepa o soglasju k izboru kandidata za direktorja Regionalne razvojne
agencije Posavje
3. Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 1. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, z dne 8. 1. 2019
4. Razno
SKLEP:
Komisija je potrdila predlagani dnevni red 2. seje.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Predlog sklepa o soglasju k izboru kandidata za direktorja Regionalne razvojne
agencije Posavje
Uvodno obrazložitev je podal predsednik mandatne komisije. Direktorja imenuje in razrešuje
upravni odbor RRA Posavje na osnovi javnega razpisa, občine ustanoviteljice (Občina Bistrica
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ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica) pa podajo soglasje k
imenovanju direktorja. Kandidata za direktorja prosi, da poda predstavitev.
V nadaljevanju seje se je predstavil kandidat Martin Bratanič.
Predstavitev kandidata Martina Brataniča:
Za regijo Posavje je v tej finančni perspektivi po razrezu na voljo cca. 20 mio EUR. Za dva
večja projekta (obvoznica Krško in poplavna varnost krakovskega gozda) so se izpogajali, da
bo te investicije vodila država, tako da se je višina sredstev za regijske projekte povečala na
cca. 26 mio EUR. Kohezijska sredstva pa so ločena sredstva in jih deli neposredno država
(MOP, MZI). Posavje je ena izmed 34 vodilnih turističnih destinacij, kjer se 25. 10. 2019 zaključi
projekt na področju digitalnih povezav in promocije destinacije. Posebej izpostavi projekte v
okviru LAS in CLLD, kjer Občina Sevnica zelo uspešna in je počrpala največ sredstev iz te
kvote. Poudari tudi potrebne aktivnosti pri umeščanju 3. razvojne osi, kjer bo potrebno povezati
komunikacijske, okoljske in energetske projekte in se povezati z drugimi regijami (Zasavje,
Savinjska). Glede poslovnih con izpostavi prostorsko omejenost Občine Sevnica, zaradi česar
bi bil pomemben nek večji centralni poslovno-logistični center v regiji.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Martin Bratanič.
Povzetek razprave:
V razpravi je bil izpostavljen problem, da so v Občini Sevnica predvsem podjetja iz delovno
intenzivnih panog, z majhno dodano vrednostjo in pomanjkanjem delovne sile, zaradi česar
prihaja priseljena delovna sila iz Romunije, Bolgarije, Albanije… Priseljenci obremenjujejo
lokalno infrastrukturo in službe (zdravstvo, šolstvo, promet…), ne prinašajo pa dodane
vrednosti. Na drugi strani pa visoko izobražen domači kader odhaja v tujino. Pomembno je
izkoristiti možnosti in odpreti prostor za podjetja z višjo dodano vrednostjo – npr. država je
lastnica cca. 200 ha zemljišč ob avtocesti in letališču Cerklje, ki je še vedno neizkoriščena
priložnost. Izpostavljeno je bilo tudi, ali lahko RRA Posavje nudi pomoč podjetjem pri
pridobivanju standardov kakovosti, kar bodo na RRA Posavje preverili.
Člani Komisije so se ob zaključku razprave strinjali, da občinskemu svetu predlagajo, da poda
soglasje k imenovanju Martina Brataniča za direktorja RRA Posavje.
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
poda soglasje k imenovanju Martina Brataniča, stanujočega na naslovu Lamutova ulica
10, 8250 Brežice, za direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 1. seje Komisije
Zapisnik in sklepi so bili pregledani in nanje ni bilo pripomb.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik in sklepe 1. seje Komisije z dne 8. 1. 2019.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Razno
Franc Pipan izpostavi negativne posledice novega Zakona o dimnikarski dejavnosti, kjer se je
z ukinitvijo koncesij poslabšala kontrola nad kurilnimi napravami in je v zadnjem obdobju vedno
več dimniških požarov.
Seja je bila zaključena ob 16.05 uri.

Zapisal:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Predsednik komisije
Božidar Groboljšek
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