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ŠTEVILKA 15-9/2020 

DATUM 21. 10. 2020 
  
 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 
  

ZADEVA Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika 
Občine Trzin v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za programsko 
obdobje 2021 – 2027 
 

NAMEN: Predlaganje kandidata 
  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Zakon o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Statut Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20)  
 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
  

POROČEVALKA: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. 
Klavdija Tretjak 
 

FINANČNE POSLEDICE: 
 

Ni finančnih posledic.  

OBRAZLOŽITEV:  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 13. 10. 2020 prejela dopis občine za 

sprožitev postopka za predlaganje kandidata za predstavnika Občine Trzin v Razvojni svet Ljubljanske 

urbane regije za programsko obdobje 2021 – 2027 (v nadaljevanju Razvojni svet LUR). Regionalna 

razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je Občino pozvala k posredovanju predloga kandidata za 

predstavnika občine v Razvojni svet LUR za programsko obdobje 2021 – 2027, saj bo mandat sedanjim 

članom Razvojnega sveta LUR za programsko obdobje 2014 – 2020 potekel konec leta 2020. Število 

članov Razvojnega sveta LUR določi svet regije. V programskem obdobju 2021 – 2027 razvojni svet 

sestavlja 62 članov (25 predstavnikov občin v Osrednjeslovenski regiji, 25 predstavnikov gospodarstva 

in 12 predstavnikov nevladnih organizacij v regiji). Vsaka občina v regiji ima enega predstavnika. Na 

podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 

57/12, 46/16) kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed izvoljenih občinskih 

funkcionarjev (župan, podžupan, občinski svetniki). Svet LUR bo po prejemu vseh kandidatov, 

oblikoval predlog skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR, katerih mandat je enak 

programskemu obdobju 2021 - 2027, in predlog poslal v potrditev vsem občinskim svetom v regiji.  

 

V skladu z navedenim je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 21. 10. 2020 

občinskim odborom političnih strank in predstavnikom list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v 

Občinskem svetu Občine Trzin, poslala poziv za predložitev kandidatur z rokom do 3. 11. 2020, do 12:00 

ure. Komisija se bo sestala na seji dne 4. 11. 2020 in proučila prispele predloge ter pripravila sklep, ki 

ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica komisije.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


PREDLOG SKLEPA:  

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 

57/12) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) je Občinski svet Občine Trzin na 

15. redni seji, dne 11. novembra 2020, sprejel 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin predlaga, da se kot predstavnik Občine Trzin v Razvojni svet 

Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2021 – 2027 imenuje  __________________. 

 

2. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

  

Številka: 15-9/2020                                                                                               Župan Občine Trzin 

Datum: 11. 11. 2020                                                                                                 Peter LOŽAR, l. r.    

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356

