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PREDLOGA SKLEPOV: 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, da se 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije sprejme po 
hitrem postopku 

 
                                               2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog 

Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.  

 
     
 
 
 ŽUPANJA 
 Danica SIMŠIČ 
PRILOGI: 

- predlog odloka z obrazložitvijo 
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne  
      agencije Ljubljanske urbane regije 
      (Uradni list RS, št. 6/01 in 17/04) 

 
 



PREDLOG 
 

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 8/96 in 
36/00- ZPDZC) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ... seji dne .... sprejel 
 
 

O D L O K  
o spremembah Odloka o ustanovitvi  

Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 
 
 

1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list 
RS, št. 6/01 in 17/04) se v 4. členu, sedma alineja, četrtega odstavka črta. 
 

2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
- imenuje predstavnike v svet zavoda, 
- daje soglasje k statutu, 
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja, 
- odloča o statusnih spremembah zavoda, 
- izvaja druge pravice in dolžnosti določene s tem odlokom in drugimi predpisi. «. 
 

3. člen 
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
» Zavod je dolžan na zahtevo organa mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za 
regionalni razvoj, predložiti letni program dela in letno poročilo ter posredovati podatke, 
potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti. «.  
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Št. 
Ljubljana, dne ... 2005. 
 
 
          Županja 

Mestne občine Ljubljana 
                DANICA SIMŠIČ  



OBRAZLOŽITEV 
ODLOKA O SPREMEMBAH  ODLOKA O USTANOVITVI REGIONALNE 

RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
 

     
Razlogi za sprejem  
 
Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je sprejel Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na seji 22. dne 15. 1. 2001. V odloku je v sedmi alineji, četrtega 
odstavka, 4. člena določeno, da Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije  
ustanovi programski odbor skladno z 9. členom Navodila o minimalni obvezni vsebini in 
metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega 
programa (Ur. list RS, št. 52/00). Navedeno navodilo je bilo spremenjeno in sicer tako, da 
mora regionalna razvojna agencija namesto programskega odbora ustanoviti regionalni 
razvojni svet, kot usklajevalno telo za pripravo regionalnega razvojnega programa in izvajanje 
regionalne razvojne politike na ravni regije. Z ustanovitvijo regionalnega razvojnega sveta 
preneha delovati programski odbor.  
 
Iz navedenega razloga je sedma alineja, četrtega odstavka, 4. člena v nasprotju z novim 
navodilom in jo je treba črtati.  
 
S predlagano spremembo  14. in 15. člena, s katero se črta obveznost ustanovitelja, da daje 
soglasje k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter soglasje k programu dela in 
finančnemu načrtu se želi doseči namen boljše operativnosti in učinkovitosti pri izvajanju 
dejavnosti Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Po našem mnenju ne 
pomeni zmanjšanje vpliva ustanovitelja, saj se nadzorna funkcija opravlja preko pristojnega 
oddelka Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, kot je to urejeno pri vseh ostalih javnih 
zavodih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.  
 
Predlagana sprememba ni v nasprotju z veljavno zakonodajo.   
 
Poglavitne rešitve 
 

1. V 4. členu, četrtega odstavka se besedilo  7. alinej, ki se glasi »ustanovitev 
programskega odbora (v skladu z 9. členom Navodila o minimalni obvezni vsebini in 
metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega 
programa Ur. List RS, št. 52/00)« črta. 

2. V 14. členu se na koncu druge alineje črta besedilo »ter k notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest« ter besedilo tretje alineje »-daje soglasje k programu dela 
in finančnemu načrtu«. Člen je zaradi preglednosti napisan na novo v celoti.  

3. V 15. členu se nadomesti sedanje besedilo, drugega odstavka, ki se glasi: «Zavod je 
dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa 
dela in finančnega načrta zavoda.« z novim besedilom, ki se glasi: »Zavod je dolžan 
na zahtevo organa mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za regionalni 
razvoj, predložiti letni program dela in letno poročilo ter posredovati podatke, 
potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti.« 

 
 
 
 



Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije ne povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna 
Mestne občine Ljubljana. 
 
 
Predlog za sprejem po hitrem postopku 
 
Ker gre po našem mnenju pri predlaganih spremembah za manjše uskladitve, ki bistveno ne 
vplivajo na vsebino Odloka o ustanovitvi Regionale razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije predlagamo, da se predlagani odlok sprejme po hitrem postopku.  
 
S hitrim sprejemom bo Regionali razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije omogočena 
pravočasna izvedba aktivnosti (ustanovitev regionalnega razvojnega sveta), potrebnih za 
pripravo regionalnega razvojnega programma za obdobje 2007 do 2013.      

 
 
 
 
Pripravila:                                                                                              Načelnik: 
Marjana Grobelnik                                                                            Vojko Grünfeld                                              


