Občina Bled
OBČINSKI SVET

15b)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št.
67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Kadrovske zadeve –
Soglasje k nominaciji za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije.
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval višji svetovalec za pravne zadeve
Andrej Eržen.

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled poda soglasje k nominaciji župana občine Bled,
Janeza Fajfarja, kot predstavnika občine Bled, za člana Razvojnega sveta
Gorenjske regije.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Soglasje k nominaciji člana Razvojnega sveta Gorenjske regije

Pravna podlaga:
Državni zbor R Slovenije je 7. 3. 2011 sprejel Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, ZSRR-2 (v nadaljevanju: zakon). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
20/2011 z dne 18. 3. 2011. Zakon je stopil v veljavo dan po objavi.
Obrazložitev:
Zakon je 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 razvojnih nalog v razvojni regiji ter
ukrepe regionalne politike. V skladu z 11. členom zakona občine v regiji ustanovijo razvojni
svet, ki je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Zakon nalaga,
da se svet konstituira v roku 1 leta od njegovega sprejema, torej je zadnji rok 19. 3. 2012.
Svet Gorenjske regije je na svoji 9. seji, dne 5. 12. 2011 sprejel predlog, s katerim določa, da
je število članov sveta 45, kar pomeni, da je v svetu po 18 predstavnikov občin in
gospodarstva ter 9 predstavnikov nevladnih organizacij.
Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
Število predstavnikov nevladnih organizacij pa je enako polovici števila predstavnikov občin.
V skladu s 6. in 7. členom odloka Občinski svet občine Bled predloži kandidata za člana
sveta Razvojne agencije Gorenjske regije, in sicer izmed voljenih funkcionarjev v občini
(člani občinskega sveta ali župan). Po izoblikovanju skupne liste vseh nominiranih
kandidatov bodo morali občinski sveti občin ustanoviteljic vse skupaj še ponovno potrditi. Do
sedaj je bil član sveta regije župan po svoji funkciji in takšno stališče so večinsko zavzele vse
občine tudi za naprej. Zato predlagamo, da je tudi v primeru občine Bled še naprej
predstavnik občine v razvojnem svetu župan, Janez Fajfar.
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