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Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 24. člena  Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS št. 93/05) je Občinski svet Občine Borovnica, na …seji, dne ……., Občinski 
svet Občine Brezovica, na … seji, dne…. Občinski svet Občine Dobrepolje, na …seji, dne …, 
Občinski svet Občine Dobrova-Polhov Gradec, na …seji, dne….., Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani, na …..seji, dne….., Občinski svet občine Domžale, na …seji, dne…., Občinski 
svet Občine Grosuplje, na …seji, dne….., Občinski svet občine Horjul, na …seji, dne…., 
Občinski svet Občine Ig, na … seji, dne….., Občinski svet Občine Ivančna gorica, na …seji, 
dne……, Občinski svet Občine Kamnik, na ….seji, dne……, Občinski svet Občine Komenda, 
na ….seji, dne……, Občinski svet Občine Litija, na ….seji, dne….., Mestni svet  Mestne 
občine Ljubljana, na ….seji, dne….., Občinski svet Občine Lukovica, na …seji, dne….., 
Občinski svet Občine Logatec, na …seji, dne……, Občinski svet Občine Medvode, na ….seji, 
dne…., Občinski svet Občine Mengeš, na …seji, dne….., Občinski svet Občine Moravče, na 
…seji, dne….., Občinski svet Občine Škofljica, na …seji , dne…., Občinski svet Občine 
Šmartno pri Litiji, Občinski svet Občine Trzin, na …seji, dne…., Občinski svet Občine Velike 
Lašče, na …..seji, …..dne, Občinski svet Občine Vodice, na …seji, dne…, Občinski svet 
Občine Vrhnika, na ….seji, dne…., sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
O USTANOVITVI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE 

REGIJE 

  

I. Splošna določba

1. 

Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina 
Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna 
gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Lukovica, 
Občina Logatec, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina 
Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice in Občina Vrhnika (v 
nadaljevanju: občine Ljubljanske urbane regije ), ki tvorijo Osrednjeslovensko statistično regijo (v 
nadaljevanju: razvojna regija) s tem sklepom  ustanovijo Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane 
regije (v nadaljevanju: RRS LUR). 

 

II. Člani RRS LUR

2. 

Člani RRS LUR so: 

- 25 predstavnikov občin Ljubljanske urbane regije, 



- 25 predstavnikov združenj gospodarstva na ravni razvojne regije,  
- 12 predstavnikov  sindikatov, nevladnih organizacij in predstavnikov  drugih partnerjev na 

ravni razvojne regije, 
- 1 predstavnik upravljavcev zavarovanih območij  in  
- 1 predstavnik romske skupnosti. 

Predstavnike občin imenuje Svet Ljubljanske urbane regije. Predstavnike ostalih organizacij iz 
predhodnega odstavka imenujejo njihovi organi na podlagi pisnega poziva za imenovanje s strani Sveta 
Ljubljanske urbane regije. 

3.  

Članstvo v RRS LUR ni združljivo s sklenjenim delovnim razmerjem v Regionalni razvojni agenciji 
Ljubljanske urbane regije.  

 

III. Odbori  RRS LUR

4. 

RRS LUR ima odbore: 

- odbor za človeške vire, 
- odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, 
- odbor za gospodarstvo, 
- odbor za razvoj podeželja. 

Vodje odborov, ki so člani RRS LUR , imenuje RRS LUR.  

Člane odborov, ki so uslužbenci Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, območnih 
razvojnih agencij, občin, območne enote Zavoda RS za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije, 
območnih obrtnih zbornic, območnega Kmetijsko gozdarskega zavoda v okviru KGZ Slovenije, 
regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo,  regijskih študijskih središče, upravljavcev zavarovanih 
območij narave in drugih izpostav ministrstev oz. institucij, ki delujejo na regionalni ravni v 
Ljubljanski urbani regiji in izrazijo interes za sodelovanje v odborih imenujejo njihovi organi oziroma 
organi zbornic in interesnih združenj, v katera se združujejo.  

Odbori štejejo najmanj 7 in največ 15 članov. 

 

5.  

Odbori RRS LUR sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa in pripravljajo izvedbeni 
načrt regionalnega razvojnega programa. 



Odbori delajo na sejah. Odbori delajo po poslovniku, s katerim se podrobneje določi vsebino in način 
dela odbora. 

IV. Predsednik RRS LUR  
 

6.  

Člani RRS LUR izmed sebe izvolijo predsednika oz. predsednico (v nadaljevanju: predsednik), ki 
predstavlja RRS LUR, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za 
izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. 
 
RRS LUR ima podpredsednika oz. podpredsednico (v nadaljevanju: podpredsednik), ki pomaga 
predsedniku pri njegovem delu in opravlja naloge iz njegove pristojnosti, za katere ga pooblasti. 
 
RRS LUR prične z delom in se konstituira, če je na prvi seji navzočih več kot polovica članov s 
potrjenim mandatom. 
 
Mandat članov je vezan na programsko obdobje, za katerega se pripravlja državni razvojni program in 
regionalni razvojni program. Postopek imenovanja novih članov se prične dve leti pred iztekom 
programskega obdobja. Člani morajo biti imenovani najkasneje šest mesecev pred iztekom 
programskega obdobja.  
 
 

V. Delo RRS LUR 
 

7.  
 
RRS LUR dela na sejah. Na seje so redno vabljeni tudi predstavniki ministrstev, ki sodelujejo pri 
izvedbi regionalnega razvojnega programa. 
 
RRS LUR dela po poslovniku, s katerim podrobneje določi vsebino in način dela. 
 
 

VI. Naloge RRS LUR 

8.

Naloge RRS LUR so: 
- sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa ter drugih odločitev v postopku 
njegove priprave, 
- priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, 
- spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa, 
- imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije 



- sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju 
razvojne regije, 
- sodelovanje z regijami drugih držav, 
- imenovanje vodij odborov RRS LUR, 
- sprejem poslovnika, 
- obravnava drugih zadev regionalnega pomena. 
 
 

VII. Strokovne in administrativne naloge  

9. 

Splošno razvojno pospeševalne naloge v regiji in zagotavljanje strokovnih, tehničnih in 
administrativnih naloge za potrebe RRS LUR izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije. Medsebojna razmerja med občinami ter Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije 
se določijo s pogodbo. 

 

VIII. Prehodne in končne določbe 

10.  

Dosedanji Programski odbor za pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
za obdobje 2002-2006 nadaljuje svoje delo do oblikovanja RRS LUR po določbah tega sklepa. 

11.  

Prvo sejo RRS LUR skliče Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v dveh mesecih od 
veljavnosti tega sklepa.  

12.  

Poslovnik iz 8. člena tega akta sprejme RRS LUR v roku 30 dni od njegove konstitutivne seje. 

13.  

Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo vse v preambuli navedene občine Ljubljanske urbane 
regije, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Številka : 031-2/2006- 
Datum: 

                                                                                                    
 
 



 
                                                                           Občina BOROVNICA 
                                                                           Župan Alojz MOČNIK 

                                                                                  
………………………… 

 
                                                                       
                                                                          Občina BREZOVICA 
                                                                           Župan Drago STANOVNIK 

                                                                                
…………………………… 

 
 
                                                                          Občina DOBREPOLJE 
                                                                          Župan  Anton JAKOPIČ 

                                                                                  
…………………………… 

 
 
                                                                          Občina DOBROVA POLHOV GRADEC 
                                                                          Župan  Lovro MRAK 

                                                                                   
…………………………… 

 
 
                                                                          Občina  DOL  PRI  LJUBLJANI 
                                                                          Župan  Primož ZUPANČIČ 

                                                                                   
…………………………… 

 
 
                                                                          Občina DOMŽALE 
                                                                          Županja Cveta ZALOKAR ORAŽEM 

                                                                                   
……………………………   

 
 
                                                                          Občina GROSUPLJE 
                                                                          Župan  Janez LESJAK 

                                                                                    
……………………………. 

 
 
 
                                                                         Občina HORJUL 
                                                                         Župan mag. Daniel FORTUNA 

                                                                                   
……………………………. 

 



 
                                                                           Občina IG 
                                                                           Župan  Janez CIMPERMAN 

                                                                                    
…………………………… 

 
 
                                                                          Občina IVANČNA GORICA 
                                                                          Župan  Jernej LAMPRET 

                                                                                    
…………………………… 

 
 
                                                                         Občina KAMNIK 
                                                                         Župan  Anton Tone SMOLNIKAR  

                                                                                  
…………………………… 

 
 
                                                                         Občina KOMENDA 
                                                                         Župan  Tomaž DROLEC 

                                                                                   
……………………………  

 
 
                                                                         Občina LITIJA 
                                                                         Župan Mirko KAPLJA 

                                                                                      
……………………………… 

 
  
 
                                                                        Mestna občina LJUBLJANA 
                                                                        Županja Danica SIMŠIČ 
                
                                                                        ………………………………. 
                                                                           

 
                                                                         Občina LOGATEC 
                                                                        Župan Janez NAGODE 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
                                                                         Občina LUKOVICA 
                                                                         Župan  Matej KOTNIK 

                                                                                   
……………………………… 

 



 
                                                                         Občina MEDVODE 
                                                                         Župan Stanislav ŽAGAR 

                                                                                   
………………………………. 

 
                                                                                    
                                                                         Občina  MENGEŠ 
                                                                         Župan  mag. Tomaž ŠTEBE 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
                                                                        Občina MORAVČE 
                                                                        Župan Martin REBOLJ 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
 
                                                                        Občina ŠKOFLJICA 
                                                                        Župan  dr. Jože JURKOVIČ 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
                                                            
                                                                       Občina ŠMARTNO PRI  LITIJI 
                                                                       Župan Milan IZLAKAR 

                                                                                  
…………………………… 

 
 
                                                                      
 
                                                                        Občina TRZIN 
                                                                       Župan  Anton PERŠAK 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
                                                                       Občina VELIKE LAŠČE 
                                                                       Župan  Anton ZAKRAJŠEK 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
 
 



                                                                      Občina  VODICE 
                                                                      Župan  Brane PODBORŠEK 

                                                                                   
……………………………… 

 
 
                                                                      Občina VRHNIKA 
                                                                      Župan  Marjan RIHAR 

                                                                                    
……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev 
 
 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) določa »regionalni 
razvojni svet« kot usklajevalno telo za izvajanje regionalne politike na ravni razvojne regije. V kolikor 
občine vključene v razvojno regijo ustanovijo, za opravljanje razvojne funkcije na ravni celotne 
razvojne regije, zvezo občin, je to delovno telo zveze občin. V kolikor občine ne ustanovijo zveze, 
lahko neposredno ustanovijo regionalni razvojni svet. Namen predloženega gradiva je sprejem sklepa s 
katerim občine Osrednje statistične regije ustanovijo Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane 
regije, ker se niso odločile, da ustanovijo zvezo občin.  

Regionalni razvojni svet je z novim zakonom nadomestil programski odbor, ki je imel po starem 
zakonu podobno usklajevalno funkcijo pri izvajanju regionalne politike na ravni razvojne regije.  Vsled 
tega je podobna tudi njegova sestava saj vključuje tako predstavnike občin razvojne regije, kot tudi 
predstavnike združenj gospodarstva, predstavnike sindikatov, nevladnih organizacij ter drugih 
partnerjev na ravni razvojne regije. Novost med člani pa je predstavnik italijanske oz. madžarske 
narodnostne skupnosti in predstavnik romske skupnosti, v občinah, kjer te skupnosti živijo in 
predstavnika upravljavcev zavarovanih območij.  

Novost so tudi odbori regionalnega razvojnega sveta, katerih število, področje dela, vlogo pri 
regionalnem razvojnem načrtovanju  in sestavo predpisuje zakon.  

S predloženim gradivom torej predlagamo ustanovitev Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske 
urbane regije, njegovo sestavo, naloge in način dela ter njegove odbore skladno z zakonom. 

Sprejem predlaganega sklepa za Mestno občino Ljubljana nima dodatnih finančnih posledic. 

 

 

Vodja službe                                                                                                      Načelnik: 

Marjana Grobelnik                                                                                            Vojko Grünfeld 

 


