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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA JUGOVZHODNE REGIJE
dodatno gradivo

Namen: Dodatna obrazložitev:
Sprejemanje po skrajšanem postopku se utemeljuje s tem, da gre za nujno zadevo, ki jo je treba
uskladiti z sprejeto zakonodajo.
Državni zbor RS je 7.3.2011 sprejel Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v
nadaljevanju ZSRR-2), ki je pričel veljati 19.3.2011. V zakonu je določen način usklajevanja
države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja,
dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike.
Na ravni 12 razvojnih regij ZSRR-2 določa preoblikovanje sedanjih svetov regije in regionalnih
razvojnih svetov v enotne razvojne svete regije v roku enega leta od uveljavitve ZSRR-2 (t.j. do
19. marca 2012). Razvojni svet regije (v nadaljevanju Svet) je organ usklajevanja razvojnih
pobud in razvojnih interesov v regiji, ki ga skladno z 11. členom ZSRR-2 ustanovijo občine v
regiji z aktom o ustanovitvi (v nadaljevanju Odlok). V Odloku so določene sodelujoče občine,
sestava ter način imenovanja ali volitev članov, organizacija dela, predstavljanje in zastopanje ter
zagotavljanje pogojev za delo sveta. Svet je ustanovljen, ko sprejme odlok 2/3 občinskih svetov
občin (14 občinskih svetov JV Slovenije) z najmanj 2/3 večino prebivalstva regije.
Naloge Sveta so opredeljene v ZSRR-2. Med temi sta gotovo najpomembnejši vodenje in
usmerjanje RRP-jev in sklepanje dogovorov za razvoj regije. ZSRR-2 nalaga pripravo RRP JVS
za programsko obdobje od 2014 do 2020 do konca leta 2012, prav tako pa je potrebno še v
letošnjem letu pričeti tudi s pripravami štiriletnega dogovora o uresničevanju RRP.
Svet regije je zato pričel s postopki za oblikovanje novega Razvojnega sveta JV Slovenije. V prvi
fazi je bilo določeno število članov novega razvojnega sveta, kar je bila podlaga za oblikovanje
vsebine Odloka, ki ga bodo morali v enakem besedilu obravnavali in sprejemali vsi občinski sveti
občin JV Slovenije. Sprejem Odloka je pogoj za izvedbo volitev in imenovanje predstavnikov
občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in ORP Pokolpje v Svet. V drugi fazi bo potrebno

izpeljati kandidacijske postopke za izvolitev članov Sveta in kandidatno listo za volitve
posredovati 21 občinam v JV Sloveniji. V zadnji fazi oblikovanja RRA JV Slovenije skliče prvo
sejo novoizvoljenega Sveta, ki jo do izvolitve predsednika Sveta vodi predsednik Sveta regije, ki
mu preneha mandat.
V sodelovanju s Svetom regije JV Slovenija in SVLR pripravlja in usmerja postopke oblikovanja
novega Razvojnega sveta JV Slovenije RRA JV Slovenije (Razvojni center Novo mesto d.o.o.).
Predviden je okviren terminski načrt vzpostavitve novega Sveta ter vloga različnih akterjev pri
oblikovanju (Svet regije, občinski sveti, RC NM d.o.o.). Svetu regije je bila na 24. redni seji
(Novo mesto, 19.1.2012), skladno z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2), predstavljena izhodišča za obravnavo Odloka o ustanovitvi
Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (cilji, vsebina odloka, zakonski roki za sprejem; v
nadaljevanju Odlok).
Svet regije je po razpravi sklenil, da bodo imele vse občine Jugovzhodne Slovenije v novem
razvojnem svetu svojega predstavnika, kar pomeni, da bo imel razvojni svet v skladu z 11.
členom ZSRR-2 21 predstavnikov občin, 21 predstavnikov regijskega gospodarstva, 11
predstavnikov regijskih nevladnih organizacij ter 1 predstavnika ORP Pokolpje. Razvojni center
Novo mesto d.o.o. je skladno z določitvijo Sveta regije o številu članov (54) novega razvojnega
sveta in po posvetovanju s SVLR pripravil čistopis Odloka, ki ga bo posredoval v obravnavo in
sprejem vsem občinskim svetom občin JV Slovenije, z obrazložitvijo in terminskim načrtom
vzpostavitve Razvojnega sveta JV Slovenije. Svet bo ustanovljen, ko bo sprejelo Odlok v enakem
besedilu 2/3 (14) občinskih svetov občin z najmanj 2/3 večino prebivalstva regije. Svetu regije je
sprejel po razpravi o Odloku naslednji predlog sklepa :
Svet razvojne regije Jugovzhodna Slovenija določi besedilo predloga Odloka o ustanovitvi
Razvojnega sveta Jugovzhodne regije in ga posreduje vsem občinskim svetom občin JV
Slovenije v obravnavo in sprejem. Občinskim svetom občin JV Slovenije predlaga, da
predlog Odloka obravnavajo na prvi naslednji seji in ga sprejmejo v skladu s poslovniškimi
določili po skrajšanem postopku. Razvojni center Novo mesto d.o.o. posreduje občinskim
svetom predlog Odloka z obrazložitvijo in terminskim načrtom vzpostavitve Razvojnega
sveta JV Slovenije.
Vsebina : Pomembnejše določbe Odloka so:









Svet ustanovijo vse, 21 lokalnih skupnosti JV Slovenije,
Svet ima 54 članov, in sicer 21 članov iz občin JV Slovenije (iz vsake občine enega), 21
članov iz regijskega gospodarstva, 11 članov iz regijskih nevladnih organizacij in 1 člana –
predstavnika ORP Pokolpje,
Mandat članov Sveta je vezan na obdobje za katerega se pripravlja in v katerem se izvaja
RRP, razen mandata članov iz občin, katerih mandat je vezan na volitve v občinske svete in
župane občin, oblikuje se kandidatna lista za volitve članov Sveta, na kateri je toliko
kandidatov kot jih je potrebno izvoliti (54),
Občinski sveti se izrekajo o kandidatni listi kot celoti,
Volitve se izvedejo po območjih UE, kot določa ZSRR-2,
Volilni izid ugotavlja RC Novo mesto d.o.o.,
Predsednika Sveta izvoli Svet na konstitutivni seji izmed članov sveta,





Način dela uredi Svet s poslovnikom,
Svet veljavno odloča, če je na seji prisotnih večina vseh članov Sveta in večina članov Sveta
iz občin,
V primeru prenehanja mandata člana Sveta se izvedejo nadomestne volitve.

V sodelovanju s Svetom regije JV Slovenija in SVLR pripravlja in usmerja postopke oblikovanja
novega Razvojnega sveta JV Slovenije RRA JV Slovenije (Razvojni center Novo mesto d.o.o.).
Iz priloženih dokumentov je razviden okviren terminski načrt vzpostavitve novega Sveta ter
vloga različnih akterjev pri oblikovanju (Svet regije, občinski sveti, RC NM d.o.o.).
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