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Z A P I S N I K
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala 15., 16. in 19. 03. 2012
Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) in 26.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11) je župan
Občine Sevnica sklical 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Sevnica, in sicer v zadevi
odločanja o
Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje – druga obravnava.

Obrazložitev sklica dopisne seje:
Državni zbor Republike Slovenije je 07.03.2011 sprejel Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 20/2011, z dne
18.03.2011, veljati pa je začel dan po objavi.
Zakon je bil sprejet z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. Določa način
medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju
nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter
ukrepe regionalne politike.
V skladu z 11. členom zakona občine v regiji ustanovijo Razvojni svet, ki je organ
usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Zakon nalaga, da se Razvojni
svet ustanovi v roku 1 leta od njegovega sprejema, torej do 19. marca 2012.
Z odlokom se ustanovi Razvojni svet regije Posavje, določi se seznam sodelujočih občin in
sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in
zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo sveta.
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 pa je enako polovici števila
predstavnikov občin.
Svet regije Posavje je na svoji 34. redni seji, dne 15.07.2011, sprejel predlog, s katerim
določa, da je število članov sveta 15, kar pomeni, da je v svetu po 6 predstavnikov občin in
gospodarstva ter 3 predstavniki nevladnih organizacij. Potrebno je zagotoviti, da je v svetu
vsaj en član z vsakega območja upravne enote. Predstavniki občin morajo biti v skladu z
zakonom voljeni funkcionarji.
Regionalna razvojna agencija Posavje opravlja tehnične in strokovne naloge za Svet regije,
ki koordinira in usklajuje oblikovanje skupnih kandidatnih list predstavnikov občin,
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gospodarstva in nevladnih organizacij, pri čemer sledi čim bolj enakomerno področno in
teritorialno zastopanost predstavnikov v svetu.
Občinski svet Občine Sevnica je na 11. redni seji, dne 29.02.2012 v prvi obravnavi
obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje. Spremembe, ki so
zajete v drugi obravnavi z dopisno sejo, so zgolj slovnični popravki in ne vplivajo na vsebino
sprejetega odloka v prvi obravnavi.
Gradivo dopisne seje je vsebovalo:
- sklic seje
- obrazložitev in predlog odloka
- osebno glasovnico
Predlog sklepa, o katerem se je glasovalo, je glasil:
»Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije
Posavje v drugi obravnavi.
Glasovnico je bilo v skladu s poslovnikom mogoče vrniti osebno na naslov Občina Sevnica,
Občinski svet, Glavni trg 19 a, Sevnica, po elektronski pošti ali po telefaksu na št. 07 / 81-61210.
Glasovanje je potekalo 15., 16., in 19. marca 2012, ko se je ob 10. uri tudi zaključilo.
Gradivo je bilo posredovano vsem 25 članom občinskega sveta po pošti oziroma osebno.

Poročilo o vrnjenih glasovnicah:
Skupaj je bilo vrnjenih 20 glasovnic. 19 glasovnic je bilo vrnjenih pravilno in pravočasno, 1
nepravočasno, 5 glasovnic ni bilo vrnjenih.
Izid glasovanja:
ZA predlagani sklep je s podpisom glasovalo 19 članov občinskega sveta. Predlagani sklep
je sprejet.

Ugotovitev :
Občinski svet Občine Sevnica je na 1. dopisni seji sprejel
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije
Posavje v drugi obravnavi.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.,
višja svetovalka občinskega sveta
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica
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