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Številka:   303-1/2021-2 

Datum:   12. 2. 2021 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 23. redni seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj 

  

NASLOV: Predlog Sklepa o potrditvi zaprte Liste kandidatov za člane 

Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027 

 

  

PRIPRAVILA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

Prva točka 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 

občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20)  

  

POROČEVALEC: Dr. Bojan PAHOR, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

  

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

/ 

  

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi zaprte 

Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v 

programskem obdobju 2021-2027 v predloženem besedilu.   

  

 

 

Dr. Bojan PAHOR, 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

                                                                                                      
 

Prilogi: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- predlog zaprte Liste RSR Podravje.   



 

 

Predlog 

februar 2021 

 

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni 

svet Mestne občine Ptuj na _____ seji, dne _____, sprejel 

 

S K L E P 

o potrditvi zaprte Liste kandidatov za člane  

Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027 

 

 

1. 

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje zaprto Listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v 

programskem obdobju 2021-2027, kot jo je predlagal Svet Podravske regije na 41. redni seji dne 29. 1. 2021.   

 

2. 

Razvojni svet regije se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta. Mandat sveta 

je enak programskemu obdobju.  
 

3. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

 

 

Številka: 303-1/2021-2 

Datum:   

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

 

Z letom 2021 smo prešli v novo programsko obdobje 2021-2027. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (ZSRR) in Poslovnikom o delu Razvojnega sveta regije Podravje, je potrebno za novo 

programsko obdobje ponovno imenovati člane Razvojnega sveta regije Podravje (RSR).  

Razvojni svet regije Podravje ima skupno 28 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov 

gospodarstva, pet predstavnikov nevladnih organizacij ter tri predstavnike območnega razvojnega partnerstva. 

RSR 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 ter opravlja druge naloge v skladu z 

ZSRR. 

 

Svet podravske regije je tako na svoji 54. dopisni seji, dne 30. 11. 2020, sprejel Sklep o pričetku 

kandidacijskega postopka za imenovanje članov RSR ter potrdil skupno število članov RSR. Glede na to, da je v 

RSR 10 predstavnikov občin, se župani občin, ki sestavljajo posamezne Upravne enote, dogovorijo za 

imenovanje predstavnika (župana) upravne enote. 

Svet Podravske regije je na 41. redni seji, dne 29. 1. 2021, potrdil zaprto Listo kandidatov za člane Razvojnega 

sveta regije za novo programsko obdobje. 

Zaprta lista kandidatov za člane Razvojnega sveta regije mora biti, v skladu z ZSRR, obravnavana in potrjena 

tudi na občinskih oz. mestnih svetih občin. Člani Razvojnega sveta regije so potrjeni, če je za zaprto listo 

kandidatov glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v 

regiji. Mandat članov Razvojnega sveta regije, traja do konca programskega obdobja. 



 

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je, dne 5. 2. 2021, Mestno občino Ptuj zaprosila za 

obravnavo in potrditev zaprte Liste kandidatov RSR Podravje na občinskem svetu.  

 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 

13/20) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna, da obravnava vprašanja iz 

pristojnosti mestnega sveta v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, na svoji 23. seji, dne 12. februarja 

2021, obravnavala predmetno zaprosilo in po sklenitvi razprave soglasno odločila, da oblikuje predlog 

odločitve, s katero mestnemu svetu predlaga v potrditev zaprto Listo kandidatov za člane Razvojnega sveta 

regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027.  

 

Komisija mestnemu svetu predlaga, da predlog sklepa po obravnavi na seji sprejme v predloženem besedilu. 

 

 

 

 

Dr. Bojan PAHOR, 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

  

                                                                                                    

 

 

 


