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Zadeva:  IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE 
 
V prilogi je poziv k predložitvi kandidatov za člane razvojnega sveta Gorenjske regije, ki smo 
ga prejeli s strani Regionalne razvojne agencije BSC Kranj, s katerim nas zaprošajo, k 
predložitvi kandidatov za člane razvojnega sveta Gorenjske regije. 
 
Na podlagi novega Zakona o skladnem regionalnem razvoju (UL RS 20/2011), ki je pričel 
veljati 19. 3. 2011, je namreč v roku enega leta od uveljavitve zakona predvideno 
konstituiranje novega regionalnega razvojnega sveta. Ta ima skladno z 11. in 12. členom 
navedenega zakona nalogo usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, še 
zlasti pa 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 ter opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom.  
 
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj RS je na podlagi navedenega 
pripravila tudi vzorec odloka za vse regionalne agencije v državi, ki ga je BSC posredovala 
občinam sočasno z zgoraj navedenim pozivom in ga predlaga v vzporeden sprejem. Navedeni 
odlok tudi natančneje določa postopek konstituiranja sveta. 
 
Kot je razvidno tudi iz priloženega poziva, navedeni odlok določa dolgotrajnejši, 
dvostopenjski način imenovanja regijskega sveta, po katerem: 

1. Občinski svet imenuje kandidata za skupno regijsko listo   
2. Ko je lista oblikovana, pa BSC pošlje vsem občinskim svetom v potrditev še celotno 

listo 
Odlok določa, da novi razvojni svet Gorenjske regije sestavlja po en funkcionar iz vsake 
gorenjske občine (18 članov), prav tako 18 predstavnikov gospodarstva v regiji ter 9 
predstavnikov nevladnih organizacij, torej skupno 45 članov. 
 
Pomembno je, da se s konstituiranjem novega regionalnega razvojnega sveta ukine tako 
sedanji Regionalni svet (ki ga sestavlja del gorenjskih županov in predstavniki gospodarstva) 
ter tudi sedanji Sveta regije, ki ga sestavljajo izključno župani vseh gorenjskih občin in ki je 
doslej opravljal vse pomembnejše naloge, ki bodo po novem prešle na novi razvojni svet, 
vključno z razdeljevanjem in potrjevanjem projektov, ki lahko kandidirajo na določene 
razpise za nepovratna EU sredstva. 
 
Kot predstavniki občin se lahko imenujejo voljeni funkcionarji v občini. Glede na zgoraj 
navedeno obstoječe stanje glede sodelovanja v sedanjih organih BSC predlagamo, da se za 
kandidata za člana v svet Gorenjske regije imenuje župana Milana Čadeža.  
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