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ZADEVA:  
- Imenovanje članov Razvojnega sveta zasavske regije 
 
NAMEN: 
- Obravnava gradiva in sprejem sklepa 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16) 
- Poslovnik Občinskega sveta (UVZ 28/17)  
- Statut občine Hrastnik (UVZ 28/17) 
 
PREDLAGATELJ: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
 
POROČEVALEC: 
- Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve 
 
OBRAZLOŽITEV: 
S strani Regionalne razvojne agencije Zasavje je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve Občine Hrastnik 22. 2. 2019 prejela poziv k imenovanju članov Razvojnega 
sveta zasavske regije.  
 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, za katerega 
administrativno-tehnična dela od leta 2016 opravlja Regionalna razvojna agencija Zasavje. 
 
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. 
 
Skladno z 2. odstavkom 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) so 
člani Razvojnega sveta: 
-       predstavniki občin, 
-    predstavniki gospodarskih, obrtnih in drugih zbornic ter združenj s področja gospodarstva v regiji 
in 
-       predstavniki nevladnih organizacij v regiji. 

http://www.hrastnik.si/


Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev, v 
skladu s tem je RRA Občino Hrastnik pozval k imenovanju. 
 
Občinski svet Občine Hrastnik je 20. 12. 2012 sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov občine v 
razvojni svet zasavske regije, in sicer se za člana Razvojnega sveta zasavske regije kot predstavniki 
voljenih funkcionarjev iz občine Hrastnik imenujejo vsakokratni župan/ja Občine Hrastnik, 
vsakokratni predsednik/ca Odbora za gospodarski razvoj in proračun in vsakokratni predsednik/ca 
Odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. 
 
Na podlagi navedenega predlagamo, da se v Razvojni svet zasavske regije kot predstavniki Občine 
Hrastnik imenujejo naslednji kandidati: 
 
- Marko Funkl, kot izvoljeni župan Občine Hrastnik 
- Gregor Pajić, kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti 
- Igor Pogačnik, kot predsednik Odbora za gospodarski razvoj in proračun 
 
Zadevo je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
obravnavala na 4. korespondenčni seji izvedeni v dneh od 26. 2. 2019 do 1. 3. 2019. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga Občinskemu 
svetu Občine Hrastnik, da sprejme sklep o imenovanju, v predloženi vsebini. 
 
PRILOGA: 
- čistopis sklepa 
 
 
 

Predsednik Komisije 
Božo Majcen  
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Hrastnik,  

 

Občinski svet Občine Hrastnik je na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2) in 18. člena Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17), na svoji 4. redni 
seji, dne 21. 3. 2019, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o imenovanju članov Razvojnega sveta zasavske regije 

 
 

1. 
 

V Razvojni svet zasavske regije se kot predstavniki Občine Hrastnik imenujejo  
- Marko Funkl, kot izvoljeni župan Občine Hrastnik 
- Gregor Pajić, kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti 
- Igor Pogačnik, kot predsednik Odbora za gospodarski razvoj in proračun 

 
 

2. 
 

Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Župan 
                                                                                                                    Občine Hrastnik 
                                                                                                                       Marko Funkl 
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