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OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK
ZADEVA: Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje
NAMEN: Obravnava gradiva in sprejem sklepa
GRADIVO PRIPRAVIL: Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
PRAVNA PODLAGA:
- 10. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (UVZ št.
33/15)
- 17. člen Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 17/10 in 19/10)
POROČEVALEC: Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBRAZLOŽITEV:
Svet Zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje je 24. 1. 2017 razpisal delovno mesto direktorja
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje. Na razpis, ki je bil odprt do 8. 2. 2017, so
prispele štiri prijave. Svet zavoda je na svoji 7. seji, ki je potekala 13. 2. 2017, pregledal prispele
prijave in ugotovil, da sta dve vlogi popolni in dve ne, saj nista vsebovali programa dela in vizije
razvoja zavoda za mandatno obdobje, zato ju svet zavoda ni umestil v nadaljnjo obravnavo. Svet
zavoda je sprejel sklep, da kandidata, ki sta poslala vso potrebno dokumentacijo, povabi na ustni
razgovor.
Na 8. seji sveta zavoda sta oba kandidata članom sveta zavoda predstavila svoje kompetence ter
program dela RRA Zasavje. Na podlagi obeh predstavitev je Svet zavoda sprejel sklep, da za direktorja
RRA Zasavje predlaga Tadeja Špitalarja.
Svet Regionalne razvojne agencije Zasavje (v nadaljevanju RRA Zasavje) je zaprosil občine
ustanoviteljice, da podajo soglasje k imenovanju Tadeja Špitalarja za direktorja RRA Zasavje. Vloga za
soglasje k imenovanju je bila na Občini Hrastnik, Občinski svet Občine Hrastnik, prejeta dne 15. 2.
2017. V skladu s petim odstavkom 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna
agencija Zasavje morajo k imenovanju direktorja ustanoviteljice podati svoje soglasje v roku 90 dni od
prejema zahteve sveta zavoda. V primeru, da katera od ustanoviteljic v tem roku ne poda svojega
soglasja, se šteje, da je soglasje dano.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. redni seji, dne 6. 3. 2017,
obravnavala predlog Sveta zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje. Na sejo je bil povabljen tudi
kandidat za direktorja, ki je predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Zasavje ter
odgovoril na vprašanja članov komisije. Kandidat Tadej Špitalar, rojen 7. 7. 1980, prihaja iz Trbovelj,

kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Študij je nadaljeval na Fakulteti za varnostne vede in
kasneje magistriral na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. Med študijem se je, vzporedno
ob delu v družinskem podjetju, posvečal letalstvu in v kratkem času pridobil tudi pooblastilo
inštruktorja letenja. Kot inštruktor je nazadnje deloval v Pipistrelovi akademiji. Kot član lokalnega
aerokluba, v okviru opravljanja opazovalnih preletov požarno ogroženih območij, prostovoljno
sodeluje v sistemu zaščite in reševanja. V štirinajstih letih je v družinskem podjetju dodobra spoznal
zakonitosti podjetništva – zadnja štiri leta kot direktor. Redno se je udeleževal delavnic in
usposabljanj s področja podjetništva in informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Bil je ustanovni
član in predsednik športnega društva, ustanovni član in podpredsednik društva za obnovo
zgodovinskih letal ter član in sekretar lokalnega aerokluba. Kot mednarodni vodnik je vodil delavnice
nordijske hoje. Pred imenovanjem za vršilca dolžnosti direktorja RRA Zasavje je opravljal funkcijo
podžupana v Občini Trbovlje.
Člani komisije so podali soglasje k imenovanju predlaganega kandidata Tadeja Špitalarja za direktorja
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.
V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Hrastnik sprejetje priloženega sklepa.

PREDLOG SKLEPA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
predlaga Občinskemu svetu Občine Hrastnik, da sprejme sklep, s katerim daje soglasje k imenovanju
Tadeja Špitalarja za direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Predsednik komisije
Darko Planinc
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Na podlagi 10. člena in 2. odstavka 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna
razvojna agencija Zasavje (Uradni list št. 90/2015) ter 17. in 26. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ,
št. 17/10, 19/10) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji _____ redni seji, dne _____ , sprejel
naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrastnik izdaja soglasje Svetu zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje k
imenovanju Tadeja Špitalarja za direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje za štiriletno
mandatno obdobje.
2.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.

Župan
Miran Jerič
Dostavljeno:
-

Svetu zavoda RRA Zasavje,
kandidatu,
arhivu.

