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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 18.9.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

IMENOVANJE ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica za člana Razvojnega sveta gorenjske regije imenuje 
Cirila Globočnika za programsko obdobje od 1.1.2021 do 31.1.2027. 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                     ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 18.9.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE 
 

1. Zakonska podlaga 
 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11 in 
spremembe),  

- Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije (DN UO, št. 154/12 – v 
nadaljevanju Odlok).  

 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je dne 20.7.2020 prejela poziv BSC, Regionalne Razvojne agencije 
Gorenjske k predložitvi kandidatov za člane Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 
2021 – 2027. Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih 
interesov v regiji, ki ga sestavlja 18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 
predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) v regiji. V skladu z Odlokom svet sestavljajo 
voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja), 
predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Mandat sveta 
je enak programskemu obdobju (1.1.2021–31.12.2027). Postopek je dvostopenjski; najprej se 
pripravi predlog kandidatov za skupno regijsko listo – kandidacijski postopek na nivoju 
občin, zbornic in NVO stičišč, sledi potrjevanje liste kandidatov na občinskih svetih.  
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 26.8.2020 objavljen kandidacijski postopek za 
imenovanje člana Razvojnega sveta gorenjske regije, namenjen političnim strankam in listam 
v občinskem svetu ter voljenim funkcionarjem v občini Radovljica, z rokom do 10.9.2020 do 
14. ure. Do navedenega roka je prispel predlog Liste Cirila Globočnika:  
- Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica.  
 
Po razpravi in opravljenem glasovanju so člani KMVI na 15. seji dne 14.9.2020 sprejeli sklep, 
da občinskemu svetu predlagajo, da za člana Razvojnega sveta gorenjske regije imenuje 
župana Cirila Globočnika za obdobje od 2021-2027.   
 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
https://www.radovljica.si/objava/62104
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3. Finančne posledice 
 
Imenovanje člana v Razvojni svet gorenjske regije za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Monika Sluga   

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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