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 - Čistopis Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) 
 - Poslovnik občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) 
 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije, v 
predloženi vsebini.  

2. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in Uradnem listu 
RS. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZADEVA: Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije 
 
 

1. PRAVNE PODLAGE 
11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v 
nadaljevanju ZSRR-2), določa delovanje razvojnega sveta regije (v nadaljevanju: svet). Drugi odstavek 11. člena 
določa, da svet ustanovijo občine v regiji z aktom o ustanovitvi, kjer se določi seznam sodelujočih občin, sestava 
ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacija dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje 
pogojev za delo sveta. 
Skladno s 6. členom ZSRR-2 v Zasavsko razvojno regijo 1. 1. 2021 prehaja občina Litija. Vsled tega je potrebno 
sprejeti nov Odlok ustanovitvi sveta, ki ga sestavljajo člani vseh štirih občin Zasavske razvojne regije od 1. 1. 
2021 dalje. 
 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
ZSRR-2 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 regionalnih razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepe regionalne politike. 

 
V skladu z 11. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja občine ustanovijo Razvojni svet 
regije, ki je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Zakon nalaga, da se svet ustanovi v 
roku 1 leta od njegovega sprejema. 
 
Občinski sveti občin so izvedli prvo obravnavo: 
- Občina Litija 28. 9. 2020, 
- Občina Zagorje ob Savi 28. 9. 2020, 
- Občina Trbovlje 23. 9. 2020, 
- Občina Hrastnik 24. 9. 2020. 
 
Predlog odloka je bil dan v 15-dnevno javno obravnavo. Na spletni strani https://www.rra-
zasavje.si/si/novice/javna-obravnava-predloga-odloka-o-ustanovitvi-razvojnega-sveta-zasavske-regije-469.html je 
bila objavljena javna obravnava predloga odloka, pri čemer so se sprejemali predlogi, stališča in dopolnitve do 14. 
10. 2020. 
Predlogov in dopolnitev ni bilo. 
 
3. OBRAZLOŽITEV  
ZSRR-2 določa način imenovanja sveta ter njegovo sestavo, sprejem akta o njegovem delovanju in naloge sveta. 
Svet sestavljajo: 

- predstavniki občin, 

- predstavniki gospodarstva v regiji, 

- predstavniki nevladnih organizacij (NVO).  
 

Z aktom o ustanovitvi sveta (odlokom) se določi število članov sveta, vanj pa morajo biti vključeni predstavniki 
občin, gospodarstva v regiji in nevladnih organizacij. Drugi odstavek 11. člena ZSRR-2 določa, da mora biti 
število predstavnikov občin v svetu enako številu predstavnikov gospodarstva, število predstavnikov nevladnih 
organizacij pa je enako polovici števila predstavnikov občin. Člani sveta se volijo po območjih upravnih enot v 
regiji, pri čemer je potrebno vsakemu območju upravne enote zagotoviti najmanj enega člana sveta. Upoštevati je 
potrebno, enakomerno področno in teritorialno zastopanost predstavnikov v svetu.  
 
Skladno s sklepom Sveta Zasavske regije z dne 3. 9. 2020, je v predlogu odloka podan predlog, da ima Razvojni 
svet Zasavke regije 20 članov, od tega: 

- 8 voljenih funkcionarjev občin (2 iz občine Trbovlje, 2 iz občine Zagorje ob Savi, 2 iz občine Hrastnik in 2 iz 
občine Litija; člani morajo biti voljeni občinski funkcionarji – člani občinskega sveta in župan), 

https://www.rra-zasavje.si/si/novice/javna-obravnava-predloga-odloka-o-ustanovitvi-razvojnega-sveta-zasavske-regije-469.html
https://www.rra-zasavje.si/si/novice/javna-obravnava-predloga-odloka-o-ustanovitvi-razvojnega-sveta-zasavske-regije-469.html


- 8 predstavnikov gospodarstva (po teritorialnem principu), vključenih v organe zbornic ali združenj, ki imajo 
sedež v regiji, in sicer dva iz občine Trbovlje,  dva iz občine Zagorje, dva iz občine Hrastnik in dva iz občine 
Litija, 

- 4 predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji in jih predlaga regijsko stičišče nevladnih 
organizacij, po teritorialnem principu. 

 
Glede na teritorialno razdelitev območja na upravne enote in občine, vse štiri občine Zasavske razvojne regije 
imenujejo predstavnike občin na podlagi veljavnega občinskega predpisa (statuti in poslovniki). 
Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij predlagajo organi zbornic in organi nevladnih 
organizacij, ki imajo sedež na območju regije. Predstavnike gospodarstva bodo predlagali organi gospodarske in 
območnih obrtno - podjetniških zbornic na podlagi svojih aktov. Predstavnike nevladnih organizacij imenuje 
regijsko stičišče nevladnih organizacij. 

 
Drugi odstavek 11. člena ZSRR-2 določa, da je mandat sveta enak programskemu obdobju, torej od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2027. Člana sveta, ki med mandatom preneha izpolnjevati pogoje za imenovanje v svet po ZSRR-2, 
svet zamenja, ko zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. Mandat nadomestnega člana traja od 
sprejema sklepa do izteka mandata sveta.  
 
V skladu z 12. členom ZSRR-2 mora svet opravljati naslednje naloge: 

- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme, 

- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 

- sklepa dogovore za razvoj regije, 

- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu, 

- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije, 

- opravlja druge naloge v skladu z ZSRR-2. 
 

Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja RRP na prioritetnih področjih razvoja v regiji 
imenuje svet odbore, ki jih sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki 
občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. 

 
Razvojni svet regije podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom, s katerim se določi tudi 
način ugotavljanja in preprečevanja nasprotja interesov pri delu in pri odločanju sveta ter število, sestava in 
delovanje odborov. 

 
 

4. CILJI IN NAMENI  
Osnovni cilj in namen sprejema navedenega odloka je uskladitev ustanovitve, delovanja, imenovanja članov 
Razvojnega sveta regije z veljavno zakonodajo ter vključitev občine Litija v regijsko strukturo odločanja, skladno s 
6. členom ZSRR-2. 
 
 
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA PRAVILNIKA 
Predlog odloka ne predstavlja dodatnih obremenitev proračuna Občine Hrastnik. 

 
Vsa postopkovna in vsebinska opravila ter usklajevanje stališč bo izvajala Regionalna razvojna agencija Zasavje. 
Nastali materialni stroški za delovanje sveta bo RRA Zasavje krila iz sredstev za opravljanje splošnih razvojnih 
nalog iz pogodbenega razmerja z občinami in Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, enako velja 
za delo odborov, ki delujejo kot delovno telo sveta.  

 
V kolikor bo občinski svet na svoji seji potrdil predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije, se 
predlaga, da občinski svet na isti seji sprejme tudi sklep, s katerim bo določil, da se v skladu s 3. členom Odloka 
o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije, kot dva predstavnika voljenih občinskih funkcionarjev iz Občine 
Hrastnik, imenujeta vsakokratni župan in predsednik Odbora za gospodarski razvoj in proračun pri Občinskem 



svetu Občine Hrastnik. V tem mandatnem obdobju sta glede na izid zadnjih lokalnih volitev to župan Občine 
Hrastnik Marko Funkl in predsednik navedenega odbora Igor Pogačnik. 
 
                                                                                                                              RRA Zasavje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občina Hrastnik 
Pot Vitka Pavliča 5 
1430 HRASTNIK 
  

  

# 
 

  
 
 

Telefon: 03 5654-392 
Fax: 03 56 54 369 

 
e-mail: hrastnik@hrastnik.si 
www.hrastnik.si 

 
 

OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK Št. 007 – 11/2020-9 
Datum: ______2020 

 

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS št.20/11, 
57/12, 46/16) in  65. člena Statuta Občine Hrastnik je Občinski svet Občine Hrastnik in na svoji  
_____. redni seji dne, ___________sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

 

1.  Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije, v 

predloženi vsebini.  

2. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 

Uradnem listu RS. 

  

                                                                                                       
                                                                                                          Občina Hrastnik 

                                                                                                                     Župan 
                                                                                                                Marko Funkl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16), Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 32/2017), Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list Republike Slovenije št. 30/2015) in 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17), je Občinski svet Občine Hrastnik na ……seji,  dne……………,  
Občinski svet Občine Trbovlje na …seji,  dne……………, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na … redni seji 
dne …………. in Občinski svet Občine Litija na …seji,  dne…………… sprejel naslednji 
 
 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA   

ZASAVSKE REGIJE 
 

 
 

I. SPLOŠNE  DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam sodelujočih občin in sestava ter način imenovanja ali 
volitev članov, naloge, organizacija dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo 
razvojnega sveta zasavske regije (v nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so Občina Hrastnik, Občina 
Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi in Občina Litija. 
 
 
II. USTANOVITEV SVETA 
 

2. člen 
 
(1) Svet ustanovijo naslednje občine: Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi in Občina Litija. 
 
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejmejo vsi štirje občinski sveti posameznih občin v istem besedilu. 
 
(3) Prvo sejo sveta skliče predsednik Sveta regije. 
 
 
III. SESTAVA SVETA 
 

3. člen 
 
 (1) Svet ima 20 članov. Število članov je določeno na podlagi števila prebivalcev v posamezni občini. Sestavljajo 
ga: 
- 8 voljenih občinskih funkcionarjev občin,  dva iz občine Trbovlje, dva iz občine Zagorje, dva iz občine Hrastnik in 
dva iz občine Litija (člani občinskega sveta in župan), 
- 8 predstavnikov gospodarstva, vključenih v organe zbornic ali združenj, ki imajo sedež v regiji, po teritorialnem 
principu, in sicer dva iz občine Trbovlje, dva iz občine Zagorje, dva iz občine Hrastnik in dva iz občine Litija, 
- 4 predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji in jih predlaga regijsko 
stičišče nevladnih organizacij, po teritorialnem principu. 
 
(2) Mandat sveta je enak programskemu obdobju. Člana sveta, ki med mandatom preneha izpolnjevati pogoje za 
imenovanje v svet po tem zakonu, svet zamenja, ko zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. Mandat 
nadomestnega člana traja od sprejema sklepa do izteka mandata sveta. 
 
(3) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva. 



 
(4) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako polovici števila predstavnikov občin. 
 

4. člen 
 
(1) Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.  
 
 

5. člen 
 

(1) Sedež sveta je: RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: RRA Zasavje). 
 
(2) Strokovna, administrativna in tehnična opravila za svet izvaja RRA Zasavje. 
 
 
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA 

6. člen 
 
(1) Predstavniki občin z območja posamezne občine oz. upravne enote se predlagajo izmed voljenih občinskih 
funkcionarjev. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed voljenih občinskih funkcionarjev. 
Oblikovanje predlogov za skupno kandidatno listo sveta ureja poslovnik posameznega občinskega sveta.  
 

7. člen 
 
(1) Predstavnike gospodarstva se predlaga v skladu s predpisi zbornic: 

- regijska gospodarska zbornica,  
- območne obrtno podjetniške zbornice. 

 
(2) Zbornice predlagajo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka. 
 

8. člen 
 
 (1) Predstavnike NVO (nevladne organizacije), ki imajo sedež v regiji, predlaga regijsko stičišče nevladnih 
organizacij, ki opravlja naloge regionalnega stičišča nevladnih organizacij za zasavsko regijo v skladu s predpisi 
NVO. 
 
(2) NVO, ki delujejo v okviru regijskega stičišča nevladnih organizacij, predlaga toliko kandidatov, kolikor jih je 
določeno v 3. členu tega odloka. 
 

9. člen 
 
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO-ji pošljejo RRA Zasavje predlog liste kandidatov. Predlog liste 
kandidatov vsebuje: 
- naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov, 
- osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga 
opravlja, 
- naslov stalnega prebivališča, 
- podatke o predlagatelju kandidature. 
 

10. člen 
 
(1) Glasovnica za volitve članov sveta mora vsebovati naslednje elemente: 
- naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov, 
- zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu, 
- navodilo o načinu glasovanja. 



 
(2) Vse tehnične in administrativne naloge v zvezi z volitvami opravi RRA Zasavje. 
 

11. člen 
 
(1) Glasovanje o skupni listi kandidatov za člane sveta  izvedejo občinski sveti v roku 30 dni po prejemu 
kandidatne liste. 
 
(2) Člani občinskega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta. 
 
(3) O predlogu skupne liste kandidatov se glasuje tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«. 
 

12. člen 
 
(1) Občinski sveti v regiji pošljejo RRA Zasavje zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po glasovanju. Dokumentarno 
gradivo v zvezi z glasovanjem hrani občina. 
 
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA Zasavje. 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. 
 
 
V. KONSTITUIRANJE SVETA 
 

13. člen 
 
(1)  Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta. 
 
(2)  Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. 
 
(3) Predsednik sveta predstavlja in zastopa svet, sklicuje in vodi seje, podpisuje odločitve sveta ter skrbi za 
izvrševanje in koordiniranje izvajanja sklepov sveta.  
 
(4) Namestnik predsednika pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja naloge iz njegove pristojnosti, za 
katere ga pooblasti predsednik. 
 
 
 
VI. ODBORI SVETA 
 

14. člen 
 
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na 
prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne 
mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in 
so pomembne za njen razvoj. Odbore sveta vodijo predsedniki odborov, ki so zaposleni na RRA Zasavje. Število, 
sestavo in delovanje odborov ureja Poslovnik. 
 
 
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA 
 

15. člen 
 
Svet ima naslednje naloge: 
- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, 



- sprejem Regionalnega razvojnega programa, 
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 
- sklepanje dogovorov za razvoj regije, 
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
- spremljanje in vrednotenje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije, 
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 

 
 
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA 

 
16. člen 

 
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom. Člani sveta sprejmejo poslovnik z 
najmanj 2/3 večino vseh članov sveta. 
 
(2) Delo sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči 
predsednik sveta odločitve sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco. 
 

17. člen 
 
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Glasovi predstavnikov občin v svetu se štejejo 
dvojno. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta in večina članov sveta, 
predstavnikov občin. 
 
(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi Svet 
regije, ki ga sestavljajo vsi župani v regiji. 
 
 
 
 
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA 
 

18. člen 
 
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja sveta  zagotovi RRA Zasavje iz naslova sredstev 
za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in službo pristojnega ministrstva.   
 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 
(1) Mandat članov sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega odloka, traja do prve seje novo izvoljenih občinskih 
svetov na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka. 
 

20. člen 
 
(1) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Zasavja, veljati začne naslednji dan 

po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje. 
 
 
Župan Občine: Hrastnik 
 
Številka:   007-11/2020 
Datum:     ________________   



 
Župan Občine: Trbovlje 
 
Številka:   ________________ 
Datum:     ________________   
 
 
Župan Občine: Zagorje ob Savi 
 
Številka:   ________________ 
Datum:     ________________  
 
 
Župan Občine: Litija 
 
Številka:   ________________ 
Datum:     ________________   
 

 

 

 

 
 
 
 


