
OBČINA JEZERSKO 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko 
Tel. 04/25 45 110, obcina@jezersko.si 
 
 
 
Številka: 030-0024/2018-20 
Datum: 4.9.2020 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO  
 
ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE 

REGIJE ZA OBDOBJE 2021-2027 

PRAVNA PODLAGA: 11. in 12. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 

8. in 9. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2A (Uradni list RS, št. 57/2012) 

6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja – ZSRR-2B (Uradni list RS, št. 46/2016) 

6. in 7. člen Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije (Uradni list 
RS, št. 16/2013) 

23. člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) 

PRIPRAVLJALEC: Mojca Markič 

NAMEN: Obravnava in sprejem 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

POROČEVALEC: Mojca Markič 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Temeljna funkcionalna teritorialna enota za načrtovanje regionalne politike in 
izvajanje nalog regionalnega razvoja je razvojna regija, ki jo v enovito 
zaključeno prostorsko celoto združujejo poselitveni, gospodarski, 
infrastrukturni in naravni sistemi ter na kateri je mogoče zagotoviti interesno 
sodelovanje razvojnih partnerjev.  

Za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja so 
pristojne država in občine. 

Razvojne odločitve na ravni regije in kohezijske regije sprejemajo razvojni svet 
regije, svet regije in razvojni svet kohezijske regije. 

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih 
interesov v regiji. Člani sveta so predstavniki občin, predstavniki gospodarskih, 
obrtnih in drugih zbornic ter združenj s področja gospodarstva v regiji in 
predstavniki nevladnih organizacij v regiji. 

Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov 
gospodarstva. Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od 
polovice in ne manjše od četrtine števila predstavnikov občin. Število članov 
sveta in sestavo določi svet regije z dvotretjinsko večino vseh članov. Vsakemu 
območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti najmanj enega člana sveta. 



Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed izvoljenih 
občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih 
organizacij predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih 
organizacij, ki imajo sedež v regiji. 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 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. 

Svet ima 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 in 
- opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom. 

Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom. S 
poslovnikom se določi tudi način ugotavljanja in preprečevanja nasprotja 
interesov pri delu in pri odločanju sveta. 

Za kandidata Občine Jezersko za člana razvojnega sveta gorenjske regije 
KMVVI predlaga Andreja Karničarja. 
Datum rojstva: 21.3.1970 
Poklic: profesor športne vzgoje 
Delo, ki ga kandidat opravlja: župan 
Naslov stalnega prebivališča: Zg. Jezersko 140, 4206 Zg. Jezersko   

Andrej Karničar kot župan Občine Jezersko spremlja izvajanje regionalnega 
razvojnega programa, na področju regionalnega razvoja sodeluje z drugimi 
občinami v naši regiji, tako da podrobno pozna to področje. 

PRILOGE: Poziv k predložitvi kandidatov za člane Razvojnega sveta gorenjske regije  
 
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko za člana razvojnega sveta gorenjske regije 
predlaga Andreja Karničarja, Zg. Jezersko 140, 4206 Zg. Jezersko. 

 
 
Župan Občine Jezersko 
Andrej KARNIČAR 

 
  

 




