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OBČINSKI SVET 
OBČINE ŠENTRUPERT 
 

 
ZADEVA: Kandidatna lista članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenije za novo 
programsko obdobje 2014-2020 

 
Dne 16. 04. 2012 je stopil v veljavo Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije. Odlok 
so v enakem besedilu sprejeli občinski sveti občin Jugovzhodne Slovenije. Odlok določa, da ustanovi 21 
občin Jugovzhodne Slovenije 54 članski Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije, ki ga sestavljajo: 

- 21 predstavnikov lokalnih skupnosti Jugovzhodne Slovenije, 
- 21 predstavnikov regijskega gospodarstva,  
- 11 predstavnikov regijskih nevladnih organizacij in 
- 1 predstavnik Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje. 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2A) (Uradni list RS, št. 57/2012), ki je stopil v veljavo dne 28.7.2012, nadaljujejo regije, v katerih je 
bil do uveljavitve ZSRR-2A sprejet odlok o ustanovitvi razvojnega sveta, volitve v razvojni svet regije v 
skladu s spremembami in dopolnitvami zakona. 

Regionalni razvojni svet skladno z določili ZSRR-2A vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega 
programa, na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, sklepa dogovore za razvoj 
regije, sodeluje v regionalnem razvojnem dialogu, spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in 
dogovorov za razvoj regij. 

Skladno z 8. členom ZSRR-2A se za kandidate za predstavnike občin predlaga izmed izvoljenih občinskih 
funkcionarjev. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala 
večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat 
razvojnega sveta je enak programskemu obdobju, to je zdaj programsko obdobje 2014-2020. 

Kandidatna lista bo potrjena, ko bo zanjo glasovalo večina občinskih svetov v regiji Jugovzhodna 
Slovenija, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. 
 
Občinskemu svetu Občine Šentrupert predlagam sprejem 

SKLEPA: 

Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje kandidatno listo članov v Razvojni svet regije 
Jugovzhodna Slovenija, ki jo je s sklepom št. 1/K22, dne 01. 08. 2013, potrdil Svet regije 
Jugovzhodna Slovenija. 
 
 

        ŽUPAN 
  Rupert GOLE 

 
 
 
 
 
Prilogi: 

- Kandidatna lista članov Regionalnega razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija 
- Sklep Sveta regije o potrditvi kandidatne liste 


