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 OBČINA VOJNIK 
        2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
        1. TOČKA 
        Datum: 17. 6. 2021 

PREDLAGATELJ:  

JANKO ČEPIN, predsednik KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN 
IMENOVANJA______________________________________________________  
 
PREDLOG KANDIDATA OBČINE VOJNIK ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA 
SAVINJSKE REGIJE V OBDOBJU 2021- 2027    
 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Vojnik kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega sveta Savinjske regije 2021 – 2027. 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 11. člen Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2); 
- 6. člen Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije.  
 
OBRAZLOŽITEV 
Postopek izbora kandidatov Razvojnega sveta je določen: 
1.) V Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki v 11. členu pravi:  

 
(1) Razvojni svet regije (v nadaljnjem besedilu: svet) je organ usklajevanja razvojnih 
pobud in razvojnih interesov v regiji. 
 
(2) Člani sveta so: 

- predstavniki občin, 
- predstavniki gospodarskih, obrtnih in drugih zbornic ter združenj s področja 

gospodarstva v regiji (v nadaljnjem besedilu: predstavniki gospodarstva) in 
- predstavniki nevladnih organizacij v regiji. 

Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva. 
Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od 
četrtine števila predstavnikov občin. Število članov sveta in sestavo določi svet regije z 
dvotretjinsko večino vseh članov. Vsakemu območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti 
najmanj enega člana sveta. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet 
izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in 
nevladnih organizacij predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih 
organizacij, ki imajo sedež v regiji. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je 
potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in 
prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak programskemu obdobju. Člana sveta, 
ki med mandatom preneha izpolnjevati pogoje za imenovanje v svet po tem zakonu, svet 
zamenja, ko zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. Mandat nadomestnega člana 
traja od sprejema sklepa do izteka mandata sveta. 

 
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka imenuje območno razvojno partnerstvo 
v regiji, v kateri je oblikovano, in narodna skupnost v regiji, v kateri živi, po enega 
dodatnega predstavnika v svet. 
 
(4) Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta. 
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(5) Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa 
svet. 

 
2.) V Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije, ki ga je leta 2012 sprejelo vseh 
31 občin Savinjske regije, je v 6. členu zapisano: Predstavniki občin na območju upravne 
enote se volijo izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in 
postopek izvolitve ureja poslovnik občinskega sveta. Z območja upravne enote mora biti 
izvoljen najmanj en predstavnik. 
 
Postopek izbire predstavnikov občin (županov) za Razvojni svet:  
 
Vsako območno razvojno partnerstvo (ORP) izbere 2 predstavnika funkcionarjev (županov), 
ki predstavljata ORP v Razvojnem svetu. Poleg izbranih predstavnikov sta v Razvojnem 
svetu tudi predstavnika obeh mestnih občin v Savinjski regiji — skupaj 12. 
Območni Razvojni Svet Osrednje Celjsko za člane v Razvojni svet Savinjske regije za 
programsko obdobje 2021 – 2027 s strani ORP Osrednje Celjsko predlaga: 

 

Predstavnik Ime in 
priimek 

Poklic Delo, ki ga 
opravlja 

Mestne 
občine Celje 

Bojan Šrot univ. dipl. 
pravnik 

župan 

Občine Laško Franc 
Zdolšek 

diplomirani 
ekonomist 

župan 

ORP 
Osrednje 
Celjsko 

Miran 
Jurkošek 

Inženir 
gradbeništva, 
diplomirani 
ekonomist 

župan 

Občine Vojnik Branko Petre Inženir 
strojništva, 
diplomirani 
ekonomist 

župan 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. dopisni seji, ki je 
potekala od 9. 6. 2021 do 11. 6. 2021 soglasno (6 ZA) sprejela sklep, da predlaga 
Občinskemu svetu Občine Vojnik, da določi župana Občine Vojnik Branka Petreta za 
člana Razvojnega sveta Savinjske regije.  
 
Predlog SKLEPA:  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
3/16) in v skladu s 6. členom Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske 
regije (Uradni list RS, št. 108/11) Občinski svet Občine Vojnik na 2. izredni seji 
dne, 17. 6. 2021, kot kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega sveta 
Savinjske regije določa župana Branka Petreta.  
 
 
Pripravila: 
Mojca Skale 
 
 

  

 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

 


