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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 

Številka:30002-7/2013 
Datum: 06.11.2013 
 

 

 

 

 

PREDLOG  

S K L E P A 

o potrditvi zaprte liste  kandidatov za člane  
Razvojnega sveta regije Podravje 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

GRADIVO PRIPRAVIL: Razvojna agencija Slovenske gorice 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 11. In 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012)  Občinski svet Občine Sveta Ana na 14. redni seji dne 
06.11.2013, potrdi zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje,  kot je 
predložena. 
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Na podlagi 11. In 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 14. redni seji 
dne 06.11.2013, potrdil zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje 

 
 
PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI: 
1. dr. Andrej Fištravec MO Maribor 
2. dr. Štefan Čelan MO Ptuj 
3. Milan Gumzar Občina Benedikt 
4. Mitja Horvat Občina Duplek 
5. Jože Kokot Občina Gorišnica 
6. Joško Manfreda Občina Lovrenc na Pohorju 
7. Leopold Kremžar Občina Miklavž na Dravskem polju 
8. Venčeslav Senekovič Občina Pesnica 
9. Alojz Sok Občina Ormož 
10. dr. Ivan Žagar Občina Slovenska Bistrica 
PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA: 
1. mag. Viljem Pozeb DEM d.o.o. 
2. Melita Ferlež HENKEL Slovenija d.o.o. 
3. Vlado Leskovar IMPOL d.d. 
4. Tadej Gosak PALOMA d.d. 
5. ŠGZ Mag. Aleksandra Podgornik 
6. Milan Čuš PERUTNINA PTUJ d.d. 
7. Marko Drobnič TALUM d.d. 
8. Boris Ličen OOZ Maribor 
9. Stanka Devjak OOZ Lenart 
10. Ivan Babič OOZ Ormož 
PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ (NVO): 
1. Marjeta Čič Društvo HOPLA 
2. Stanislav Golc Klub Halonga 
3. Bojan Golčar Zavod PIP 
4. Franc Kociper Turistično društvo Štatenberg 
5. Dušanka Lužar Šajt Fundacija PRIZMA 
PREDSTAVNIKI OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PARTNERSTVA: 
1. Darinka Fakin ORP Sp. Podravje 
2. Jurij Borko ORP Prlekija 
 
Številka:30002-7/2013 
 
 
 
Kraj in datum 
Sv. Ana, 06.11.2013 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
 
 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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Obrazložitev 

 
 

POTRDITEV LISTE KANDIDATOV  

ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

GRADIVO ZA SEJE OBČINSKIH/MESTNIH SVETOV OBČIN PODRAVJA 

Zaradi uskladitve z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A) morajo 
razvojne regije ustanoviti Razvojni svet regije, ki bo usklajeval in usmerjal pripravo regionalnega 
razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje 2014-2020 ter potrjeval dogovor za razvoj 
regije, ki nadomešča dosedanji izvedbeni načrt RRP kot podlago za črpanje evropskih sredstev.  

Svet Podravske regije je na 25. Redni seji, z dne 29.10.2012, sprejel sklep o pričetku postopka 
oblikovanja Razvojnega sveta regije in dogovoril število članov.  

Mariborska razvojna agencija – RRA je skupaj s partnerji v regiji, v skladu z Zakonom in sklepom 
Sveta podravske regije speljala postopek za izbor kandidatov za člane Razvojnega sveta regije.  

Svet podravske regije je na 44. dopisni seji z dne 10.09.2013 potrdil predlagano zaprto Listo 
kandidatov za člane Razvojnega sveta regije.  

Zaprta lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije mora biti, v skladu z 2. odstavkom 8. Člena 
ZSRR-2A, obravnavana in potrjena tudi na občinskih oz. mestnih svetih občin Podravja.  

Člani Razvojnega svet regije so potrjeni, če je za listo kandidatov glasovala večina občinskih svetov, 
ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.  

SESTAVA RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

Razvojni svet regije ima skupno 27 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov 
gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter 2  predstavnika ORP.  

NALOGE RAZVOJNEGA SVETA REGIJE 

• vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,  

• na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,  

• sklepa dogovore za razvoj regije,  

• sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,  

• spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije  

• opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.  
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PODLAGE ZA SESTAVO RAZVOJNEGA SVETA REGIJE  

      PREDLOG   

   
Št. 
prebiv.* 

Povprečno 
štev. 
preb./UE 

Povprečno 
št. preb. = 1 
predstavnik ORP 

UE LENART 
Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. 
Trojica, Sv. Jurij 18.570   1   

UE PTUJ 

MOP, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, 
Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž, 
Juršinci, Videm, Zavrč, Podlehnik, Žetale, 
Majšperk, Cirkulane 70.058   2 1 

UE MARIBOR 
MOM, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dp, 
Rače-Fram, Starše, del občine Pesnica 144.587   3   

UE ORMOŽ Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž 17.413   1 1 

UE PESNICA Pesnica, Kungota, Šentilj  21.286   1   

UE RUŠE Ruše, Lovrenc, Selnica ob Dravi 15.502   1   

UE SLOV. 
BISTRICA Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole 35.604   1   

    323.020 46.146 10   

GOSPODARSTVO       10  

NVO     5  

ORP (2)     2  

SKUPAJ       27  

 

NAVEDENE PRAVNE PODLAGE 

 

ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2) 

11. člen 

(razvojni svet regije) 
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(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 gospodarstva v regiji 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 se predlaga 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.«.  

 (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.  

 (5) Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa svet. 

12. člen 

(naloge in delo sveta) 

(1) Svet ima naslednje naloge:  

– vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,  

– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,  

– sklepa dogovore za razvoj regije,  

– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,  

– spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in  

– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom.  

(2) Svet sprejema odločitve na seji z večino glasov navzočih članov. Glasovi predstavnikov občin v 
svetu se štejejo dvojno. Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta in večina 
članov sveta, predstavnikov občin.  

(3 Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu in dogovoru za razvoj regije mora naknadno 
potrditi svet regije, ki ga sestavljajo vsi župani v regiji in predsednik sveta samoupravne narodne 
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skupnosti v regiji, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost. Delo sveta regije ureja 
poslovnik, ki ga sprejme svet regije z dvotretjinsko večino. 

(4) Na sejo sveta se vabi predstavnik službe, ki nima pravice glasovanja.  

(5) Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega 
programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore, ki jih sestavljajo predstavniki 
regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih 
institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Odbore sveta vodi RRA. 

(6) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom. S poslovnikom se določi 
tudi način ugotavljanja in preprečevanja nasprotja interesov pri delu in pri odločanju sveta. 

 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA ZSRR-2A 

8. člen 

Drugi in tretji odstavek 11. člena se črtata.  

Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Člani sveta so:  

– predstavniki občin,  

– predstavniki gospodarstva v regiji 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 se predlaga 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.«.  

Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo tretji do peti odstavek. 
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