Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1; Ur. l. RS, št.
93/2005, z dne 21.10.2005) je Svet zasavske regije na svoji 2. seji dne 5.12.2005 sprejel
Poslovnik Sveta zasavske regije in na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (ZSRR-1, UL RS št. 93/2005), je Svet zasavske regije na svoji 15. seji z dne 16.03.2007
sprejel Spremembe Poslovnika Sveta Zasavske regije

POSLOVNIK SVETA ZASAVSKE REGIJE
(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)
1. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem poslovnikom se urejata organizacija in način dela Sveta zasavske regije (v nadaljevanju
svet regije). V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1;
Ur. l. RS, št. 93/2005, z dne 21.10.2005) je svet regije organ na ravni regije, ki ga sestavljajo
župani občin.
Svet regije sestavljajo župani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi
2. člen
Ta poslovnik določa:
•
•
•
•
•
•
•
•

naloge in pristojnosti sveta regije,
mandat, izvolitev in naloge predsednika in podpredsednika sveta regije,
seje sveta regije,
sklepčnost in odločanje sveta regije,
izvajanje administrativnih, strokovnih in tehničnih opravil za svet regije,
administrativni naslov (sedež) sveta regije,
javnost dela in
končne določbe.

2. NALOGE IN PRISTOJNOSTI SVETA REGIJE
3. člen
Naloge sveta regije so:
•
•
•
•
•
•

sprejem regionalnega razvojnega programa,
potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih
projektov,
imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
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•
•
•

sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami
in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
nadzor nad delom regionalne razvojne agencije,
predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Svet regije opravlja tudi druge naloge iz svoje pristojnosti.

3. MANDAT, IZVOLITEV IN NALOGE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA
SVETA REGIJE
4. člen
Svet regije ima predsednika in enega (1) podpredsednika.
Predsednika in podpredsednika izvoli svet regije izmed članov sveta regije z večino glasov na
seji prisotnih članov sveta. Glasovanje je javno.
Mandat predsednika in podpredsednika je vezan na mandat župana in traja 2 (dve) leti, šteto
od dneva izvolitve. Po poteku mandata predsednika sveta regije prevzame funkcijo
predsednika podpredsednik in se za tekoči dve leti izvoli samo podpredsednik. Predsedstvo
začne župan občine Trbovlje, nato župan občine Zagorje ob Savi, sledi pa mu župan občine
Hrastnik.
5. člen
Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki ga nadomešča, organizira in vodi delo
sveta regije, sklicuje seje sveta regije, oblikuje predlog dnevnega reda sej sveta regije, vodi
seje sveta regije, določa, kdo lahko, poleg članov sveta, prisostvuje seji sveta regije,
zagotavlja izvajanje sklepov sveta regije, zastopa in predstavlja regijo, navezuje stike in
sodelovanje z drugimi regijami in čezmejnimi regijami ter državnimi organi in institucijami.
Predsednik lahko del svojih nalog in pristojnosti prenese na podpredsednika. Prenos nalog in
pristojnosti se uredi pisno.
V primeru, da predsednik ni izvoljen, opravlja do njegove izvolitve naloge predsednika
najstarejši župan v regiji.
4. SEJE SVETA REGIJE
6. člen
Svet regije dela in odloča na sejah. Seje sveta regije so redne ali izredne. Svet regije lahko
odloča tudi ne da bi se sestal (korespondenčno).
Člana sveta, ki se zaradi službene poti, bolezni ali drugih upravičenih razlogov seje sveta ne
more udeležiti, lahko s pisnim pooblastilom nadomešča pooblaščenec. Pooblaščenec ima
pravico glasovati.
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Redna seja sveta regije je sklicana najmanj 7 (sedem) dni pred zasedanjem s pisnim vabilom,
kateremu je priložen predlog dnevnega reda, gradivo za posamezno točko predlaganega
dnevnega reda ter predlogi sklepov. Vabilo in gradivo je lahko posredovano tudi po
elektronski pošti.
Izredna seja je lahko sklicana v krajšem roku, kot ga določa tretji odstavek tega člena.
Svet regije lahko odloča tudi korespondenčno. V tem primeru morajo biti člani sveta regije
sočasno na enak način obveščeni o vsebini zadeve, o kateri naj odločajo korespondenčno in o
predlogu sklepa. Če korespondenčnemu načinu odločanja nasprotuje več kot 1/3 članov sveta
regije, odloči regionalni svet o zadevi na redni ali izredni seji sveta regije. Kadar člani sveta
regije odločajo korespondenčno, svoje odločitve sporočijo predsedniku sveta regije oziroma
pooblaščeni osebi, in sicer po telefaksu, elektronski pošti ali po pošti.
7. člen
Sejo sveta skliče in vodi predsednik.
Svet regije obravnava zadeve po sprejetem dnevnem redu.
Ena izmed točk dnevnega reda na vsaki seji sveta regije je potrditev zapisnika prejšnje seje in
poročilo o izvedenih sklepih.
Predsednik je dolžan sklicati sejo sveta regije, če to zahteva najmanj 1/3 županov članov sveta
regije. V tem primeru je dolžan sklicati sejo sveta regije najpozneje v 10 (desetih) dneh po
prejemu utemeljene in obrazložene zahteve za sklic seje. Zahteva županov za sklic seje sveta
regije mora biti pisna in mora vključevati ustrezno pripravljeno gradivo, ki je potrebno za
seznanitev z zadevo in predloge sklepov, o katerih naj odloči svet regije.
8. člen
O sejah sveta se vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno: zaporedna številka redne,
izredne ali korespondenčne seje, datum, ura in kraj seje, na seji prisotni člani sveta in ostali
vabljeni na sejo, kdo je sejo vodil, dnevni red seje, uvodničarji k posameznim točkam
dnevnega reda, razpravljalci, če je bila njihova razprava tehtna oz. je vsebovala spremenjen
ali dopolnilni predlog sklepa ali če razpravljalec to izrecno zahteva, sklep, ki ga je svet regije
sprejel in število glasov, s katerimi je bil sklep sprejet ali zavrnjen.
5. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE SVETA REGIJE
9. člen
Svet regije lahko veljavno odloča, če je na seji sveta navzoča več kot polovica vseh članov
sveta.
10. člen
Svet regije praviloma sprejema odločitve s konsenzom na seji prisotnih članov sveta regije, če
ta ni možen, pa s preglasovanjem.
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11. člen
Odločitve sprejema svet regije praviloma z javnim glasovanjem oziroma dvigom rok.
Drugače (tajno) odloča svet regije le, če tako zahteva večina na seji prisotnih članov.
12. člen
Vsak član sveta regije ima en (1) glas.
13. člen
Svet regije odloči o predlogu tako, da glasujejo člani sveta regije »ZA« ali »PROTI«
predlogu sklepa. Sklep je sprejet, če je »ZA« predlog sklepa glasovala večina na seji prisotnih
članov.
Svet regije najprej odloča o nasprotnih ali dopolnilnih predlogih po vrstnem redu, ki ga določi
predsednik sveta regije in nato, če ni noben nasprotni ali dopolnilni predlog sprejet ali
predlagan, o predlogu predlagatelja zadeve.
Sprejeta je odločitev, za katero glasuje večina na seji prisotnih članov sveta regije, če ta
poslovnik ne določa večje večine. V primeru, da je število glasov »ZA« in »PROTI«
izenačeno, in ni možni dogovor, se upošteva dvojni glas predsednika oziroma
podpredsednika.
14. člen
Svet regije odloča o zadevah, ki so na dnevnem redu seje. O drugih zadevah odloča svet regije
le, če tako odloči večina na seji prisotnih članov sveta regije.
15. člen
Člani sveta regije so hkrati tudi člani regionalnega razvojnega sveta. O zadevah, o katerih
odloča svet regije, lahko odločajo člani sveta regije tudi na seji regionalnega razvojnega sveta
v skladu s tem poslovnikom.
6. IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČNIH IN STROKOVNIH OPRAVIL
ZA SVET REGIJE
16. člen
Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije izvaja Regionalni center za
razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje, ki opravlja v regiji naloge regionalne razvojne
agencije (RRA), v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
7. ADMINSTRATIVNI NASLOV (SEDEŽ) SVETA REGIJE
17. člen
Na administrativnem sedežu sveta regije, ki je na sedežu Regionalnega centra za razvoj d.o.o.,
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Podvine 36, 1410 Zagorje, je arhiv sej in korespondence sveta regije ter naslov, na katerega
prihaja pošta ali druga sporočila za svet regije.

8. JAVNOST DELA
18. člen
Delo sveta regije je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava svet regije, seja za
javnost zaprta, sporoči predsednik sveta regije odločitve sveta regije javnosti tako, da poda
izjavo za javnost ali skliče tiskovno konferenco.
9. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za sprejem tega poslovnika, njegovih sprememb in dopolnitev je potrebnih 2/3 na seji sveta
regije prisotnih glasov.
20. člen
Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme svet regije.

Zagorje ob Savi, dne 16.03.2007
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