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Datum: 02.02.2006

OB INSKEMU SVETU OB INE BREŽICE
STATUTARNO-PRAVNI KOMISIJI PRI OB INSKEM SVETU OB INE BREŽICE

ZADEVA: Preoblikovanje organizacijske strukture Regionalne razvojne agencije
Posavje

V prilogi vam pošiljam v obravnavo in sprejem naslednje odloke, ki so jih sestavile
strokovne službe Regijske razvojne agencije Posavje:
- Predlog odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje,
- Predlog odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje in
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje.
OBRAZLOŽITEV:
V Uradnem listu RS, št. 93/05, z dne 21. 10. 2005, je izšel Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1). Sprejem zakona je bil potreben, ker je
reforma regionalne politike prišla do to ke, ko je bilo potrebno utrditi in nadgraditi
institucije regionalnega razvoja na državni in še posebej na regionalni in lokalni ravni
s ciljem jasne razmejitve nalog in vlog posameznih razvojnih partnerjev.
V vseh treh omenjenih odlokih gre za uveljavitev Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (v nadaljevanju: zakon) na regionalni ravni.
Med nosilci regionalne politike zakon opredeljuje svet regije, ki ga opredeljujemo z
Odlokom o ustanovitvi Sveta regije Posavje, vsebinske rešitve pa temeljijo na podlagi
23. lena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Svet regije sestavljajo župani ob in v regiji. S to rešitvijo je poenostavljen postopek
sprejemanja regionalnega razvojnega programa, ki so ga po prejšnji zakonodaji
sprejemali posamezni sveti ob in.
Prav tako zakon med nosilce regionalne politike dodaja Regionalne razvojne svete, ki
nadomeš ajo programske odbore za pripravo regionalnih razvojnih programov. Tako
je regionalni razvojni svet opredeljen kot usklajevalno telo za izvajanje regionalne
politike na ravni razvojne regije, ki ga sestavljajo predstavniki partnerjev na ravni
razvojne regije. Vse vsebinske rešitve, ki so vsebovane v osnutku odloka o
ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta, izhajajo iz Zakona o spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja, iz lenov 24. -27.
Zaradi teh sprememb je potrebno veljavni zakonodaji prilagoditi tudi naloge RRA
Posavje: le-te so usklajene z nalogami, ki se po zakonu o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja opravljajo v javnem interesu (30. len). Prav tako spreminjamo
lanstvo v upravnem odboru: po osnutku odloka naj bi bil sestavljen iz predstavnikov
sveta regije (le-ta ima po zakonu tudi nalogo nadzirati delo RRA Posavje), iz
predstavnika zaposlenih ter iz predstavnika uporabnikov. Takšna sestava upravnega
odbora je usklajena z dolo bami zakona o zavodih (29. len).

Ob inskemu svetu predlagam, da odloke obravnava na svoji 24. seji in jih
sprejme v prvem branju, skupaj z morebitnimi pripombami in predlogi za
dopolnitev.
Strokovne službe Ob ine Brežice in tudi sam predlagam, da se v besedilo odlokov
vnesejo naslednji popravki in dopolnitve:
A) Predlog odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje
- v preambulo odloka se naj za besedami »Statut ob ine Brežice (Uradni list
RS, št.«, dopiše »49/99, 86/99 in 79/02«,
- (2. l. odloka): predlagamo, da svet sestavljajo župani ob in ustanoviteljic in
po en lan iz vsake ob ine, ki jih imenujejo ob inski sveti ob in ustanoviteljic,
- 1. stavek 12. l. je v neskladju z dolo ilom 2. odstavka 3. l. istega odloka. e
se predsedniki zamenjujejo po abecednem vrstnem redu ob in ustanoviteljic,
kot je to dolo eno v 3. l., potem je v 12. l. potrebno zapisati, da
predsedovanje svetu v letu 2006 prevzame ob ina Brežice,
- zaradi potrebe, da odlok stopi v veljavo im prej, predlagamo, da se besedilo v
14. l. spremeni tako, da bo odlok za el veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listi RS.

B) Predlog odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje
- v preambulo odloka se naj za besedami »Statut ob ine Brežice (Uradni list
RS, št.«, dopiše »49/99, 86/99 in 79/02«,
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- v 5. alineji 2. odstavka 3. l. je verjetno pomotoma zapisano »Kmetijska
gozdarska zbornica, Obmo na enota Novo mesto«, kajti obmo no enoto
Kmetijske gozdarske zbornice imamo tudi v Posavju, s sedežem v Brežicah,
- Združenje podjetnikov (6. alineja 3. l.) je le sekcija v sestavu Obmo ne
gospodarske zbornice, in ker Obmo na gospodarska zbornica že ima svojega
predstavnika v Razvojnem svetu, menimo, da ni potrebe po še enem
predstavniku zbornice,
-

rta naj se 3. alineja, 3. odstavka, ki glasi »Kozjanski park Podreda«, ker je le
ta že zapisan v 5. odstavku 3. lena,

- v 3. odstavku se dodata dve novi alineji, ki glasita:
- Zavod za podjetništvo in turizem Brežice,
- Zavod RS za zaposlovanje, OE Sevnica,
- (7. len): ocenjujemo, da je mandatna doba razvojnega sveta vezana na
programsko obdobje 2007 – 2013, predolga, e jo pa že vežemo na mandatno
dobo, pa bi bilo potrebno dati možnost delegantom oz. interesnim
organizacijam, da bi svoje predstavnike lahko zamenjajo tudi v tem obdobju.
Skratka, to dolo ilo je potrebno natan neje dore i.
- V 1. odstavku 12. lena se naj namesto besed »Obmo ne enote Novo
mesto«, zapiše: »Obmo ne enote Brežice«.
- zaradi potrebe, da odlok stopi v veljavo im prej, predlagamo, da se besedilo v
14. l. spremeni tako, da bo odlok za el veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listi RS.

C) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje
- v preambulo odloka se naj za besedami »Statut ob ine Brežice (Uradni list
RS, št.«, dopiše »49/99, 86/99 in 79/02«,
- V 3. alineji 4. lena je dolo eno, da ima Upravni odbor tudi enega
predstavnika uporabnikov, ni pa znano, kdo, na kakšen na in in po kakšnem
postopku bo dolo il konkretnega predstavnika uporabnikov,
- zaradi potrebe, da odlok stopi v veljavo im prej, predlagamo, da se besedilo v
14. l. spremeni tako, da bo odlok za el veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listi RS.

S spoštovanjem!
Ivan Molan
Župan
Ob ine Brežice
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