Na podlagi 11. in 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (ZSRR-2A), Ur. list RS, št. 20/11 in št. 57/12, je Svet Notranjsko-kraške regije sprejel
(12.3.2013, 21.1.2015) naslednji

ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA
NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se, v skladu z zakonom, določi seznam sodelujočih občin in sestavo ter način
imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter
zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije (v nadaljevanju:
Svet).
II.

USTANOVITEV SVETA IN OBMOČJE PRISTOJNOSTI
2.

člen

(1) Število članov in sestavo določi Svet Notranjsko-kraške regije z dvotretjinsko večino vseh
članov, pri čemer se vsakemu območju upravne enote v regiji zagotovi najmanj enega člana
Sveta.
(2) Svet je pristojen za območje naslednjih občin v Notranjsko-kraški regiji: Občina Bloke,
Občina Cerknica, Občina Ilirska Bistrica, Občina Loška dolina, Občina Pivka in Občina
Postojna.

III.

SESTAVA SVETA
3. člen

(1) Svet sestavljajo:
- voljeni funkcionarji v občinah Notranjsko-kraške regije (župan ali člani občinskega
sveta),
- predstavniki gospodarstva, vključenega v zbornice, s sedežem v Notranjsko-kraški
regiji,
- predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v Notranjsko-kraški regiji (v
nadaljevanju: NVO).
(2) Število vseh članov Sveta iz prejšnjega odstavka je 15. Svet iz prejšnjega odstavka je
sestavljen na naslednji način: iz prve alineje prejšnjega odstavka Svet sestavlja 6 članov, iz
druge alineje prejšnjega odstavka Svet sestavlja 6 članov, iz tretje alineje prejšnjega
odstavka pa Svet sestavljajo 3 člani, pri čemer je članstvo v vseh treh sektorjih enakomerno
razporejeno glede na upravne enote v regiji.
(3) Člane sveta se voli za programsko obdobje veljavnosti regionalnega razvojnega
programa, za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj na
poslovodske funkcije.
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4. člen
(1) Svet ima predsednika in dva podpredsednika, člana Sveta, voljena s strani ostalih članov
Sveta.
5. člen
(1) Sedež Sveta je: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka (v
nadaljevanju: RRA).
(2) Strokovna in administrativna opravila za Svet izvaja RRA.

IV.

VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen

RRA pozove občine, gospodarstvo in NVO k imenovanju kandidatov za predstavnike v
Svetu.
7. člen
Kandidate za predstavnike občin predlaga župan izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev.
Vsaka občina predlaga po enega kandidata.
8. člen
(1) Kandidate za predstavnike gospodarstva predlagajo zbornice gospodarstva:
- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Postojna,
- območne obrtno-podjetniške zbornice v regiji.
(2) Zbornice izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka, pri
čemer GZS Območna zbornica Postojna predlaga 3 kandidate, vsaka območna obrtnopodjetniška zbornica pa po enega kandidata.
9. člen
(1) Kandidate za predstavnike NVO le-te predlagajo v skladu s predpisi NVO. Kandidate
NVO v Notranjsko-kraški regiji predlaga regionalno stičišče nevladnih organizacij za
Notranjsko-kraško regijo - BOREO.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
10. člen
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO posredujejo RRA listo predlaganih
kandidatov, v skladu z določili poziva. Lista kandidatov vsebuje:
- naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
- osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum
rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
- naslov stalnega prebivališča,
- podatke o predlagatelju kandidature.
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(2) RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov za
volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin,
gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(1) Skupno listo kandidatov potrdi Svet Notranjsko-kraške regije in jo posreduje v odločanje
vsem občinskim svetom v regiji.
(2) Občinski sveti odločajo o skupni listi kandidatov v roku 90 dni po njenem prejemu.
(3) Po sprejeti odločitvi posamezni občinski sveti v regiji posredujejo RRA zapisnike o
glasovanju, v roku 3 dni po dotični seji občinskega sveta. Dokumentacijsko gradivo v zvezi z
odločanjem hrani občina.
(4) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Skupna lista kandidatov je potrjena, ko je zanjo
glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin
v regiji.

V.

KONSTITUIRANJE SVETA
12. člen

(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Sveta.
(2) Člani Sveta na prvi seji izvolijo predsednika, člana Sveta, ki predstavlja in zastopa Svet
ter dva podpredsednika, prav tako člana Sveta, ki prav tako predstavljata in zastopata svet,
po pooblastilu.

VI.

ODBORI SVETA
13. člen

Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega
programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji, Svet imenuje odbore. Odbore 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.

VII.

PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
14. člen

Svet je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, opravlja pa
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,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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VIII.

ORGANIZACIJA DELA SVETA
15. člen

(1) 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.
(2) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in zastopati odločitve Sveta.
16. člen
(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov Sveta in večina članov
Sveta, ki so predstavniki občin.
(2) Na sejo Sveta se vabi predstavnika Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo,
ki nima pravice glasovanja.

IX.

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
17. člen

Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja Sveta zagotovi RRA iz
naslova sredstev za opravljanje splošnih razvojih nalog iz pogodbenega razmerja z občinami
in Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.
X.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen

Ta odlok prične veljati, ko ga sprejme Svet Notranjsko-kraške regije z večino vseh prisotnih
članov.

Datum:

21.1.2015

Marko Rupar
predsednik RSR
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