OSNUTEK PREDPISA
(EVA 2021-2130-0045)
Na podlagi 6.a člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije
1. člen
V Uredbi o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16) se prvi in drugi
odstavek 3. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Izmed članov sveta izvoli svet z večino glasov vseh članov predsednika in podpredsednike
sveta. Za predsednika in podpredsednike sveta ne morejo biti izvoljeni predstavniki iste regije.
(2) Mandat predsednika in podpredsednikov sveta je enak programskemu obdobju.
Predsednik in podpredsedniki sveta so lahko predčasno razrešeni z večino glasov vseh članov
sveta.«.
2. člen
V 6. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(1) Svet se sestaja glede na letni program dela. Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta, v
njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov sveta, kar podrobneje ureja poslovnik.
(2) Predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov sveta, mora sejo sveta
sklicati na pisno zahtevo najmanj ene tretjine članov sveta. V tem primeru mora biti seja sklicana v
sedmih dneh po prejemu zahteve, izvedena pa v 21 dneh po prejemu zahteve.«.

3. člen
V 7. členu se v šestem odstavku črta beseda »lahko«.
4. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednik, podpredsedniki in člani sveta delujejo nepoklicno ter niso upravičeni do
sejnin.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
V 9. členu se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Do izvolitve predsednika ali podpredsednikov sveta konstitutivno sejo sveta vodi najstarejši
navzoči član sveta«.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
I.

UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa):
– 6a. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in
46/16).
2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom:
/
3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna:
/
4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito
predstavljene v predlogu zakona:
/

II.

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UREDBE

Obrazložitev:
Skladno s 6a. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
20/11, 57/12 in 46/16) določi Vlada Republike Slovenije z uredbo način delovanja razvojnega sveta
kohezijske regije. Slovenija je za potrebe izvajanja evropske kohezijske politike in opravljanja drugih
skupnih nalog, povezanih z razvojem, razdeljena na dve regiji: Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in
Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.
Kohezijska regija Zahodna Slovenija teritorialno povezuje štiri razvojne regije, in sicer:
Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška, medtem ko Kohezijska regija Vzhodna
Slovenija teritorialno povezuje osem razvojnih regij, in sicer: Pomurska, Podravska, Koroška,
Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska regija.
V kohezijski regiji je organ odločanja razvojni svet kohezijske regije. Vsaka regija v kohezijski regiji ima
v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet posamezne regije. Iz tega
izhaja, da Razvojni svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija sestavlja 20 predstavnikov, medtem ko
Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija sestavlja 40 predstavnikov.
Njihov mandat je vezan na programsko obdobje evropske kohezijske politike, trenutno je to obdobje
2021-2027. Svet z večino glasov vseh članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
S spremembami Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije bo predsedniku sveta omogočeno
imenovanje več podpredsednikov, ki bodo odgovorni za določena vsebinska področja, za katera bodo
imenovani s sklepom. V skladu s šestim odstavkom 7. člena Uredbe o razvojnem svetu kohezijske
regije svet podrobneje uredi način svojega dela s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh
članov.

