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 OBČINA VOJNIK 
        19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
        3. TOČKA 
        Datum: 9. 9. 2021 

PREDLAGATELJ:  

JANKO ČEPIN, predsednik KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN 
IMENOVANJA______________________________________________________  
 
SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE 
ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027  
 

 

V prilogi je dokumentacija RASR za obravnavo na Občinskem svetu.  
 
Dodatna obrazložitev:  
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 zakonu, svet zamenja, ko 
zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. Mandat nadomestnega člana traja 
od sprejema sklepa do izteka mandata sveta. 
 
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. je zbrala in oblikovala skupno listo 
kandidatov/članov Razvojnega sveta Savinjske regije ter določila vsebino glasovnice 
s predlaganimi člani Razvojnega sveta Savinjske regije. 
 
Vse občine Savinjske regije bodo izvedle glasovanje 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. 
 

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so na 15. redni seji, dne 
31. 8. 21, obravnavali gradivo in so soglašali  s predlaganimi člani Razvojnega sveta 
Savinjske regije za programsko obdobje 2021 - 2027. 
 
Predlagamo tudi Komisijo za izvedbo volitev v sestavi: Tanja Golec Prevoršek 
(predsednica), Mojca Skale (članica) in Janko Čepin (član). 
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Predlog SKLEPOV:  
1.) Občinski svet Občine Vojnik na 19. redni seji, dne 9. 9. 2021, imenuje 
Komisijo za izvedbo volitev o članih Razvojnega sveta Savinjske regije za 
programsko obdobje 2021 – 2027: Tanja Golec Prevoršek (predsednica), Mojca 
Skale (članica) in Janko Čepin (član). 
 
2.) Občinski svet Občine Vojnik na 19. redni seji, dne 9. 9. 2021, sprejme sklep 
o imenovanju članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko 
obdobje 2021- 2027.  
 
 
 
Pripravila: 
Mojca Skale 
 
 

  

 

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik 

 












