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Predlog Sklepa o imenovanju kandidata Občine Miren
Kostanjevica za člana Razvojnega sveta regije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

PREDLOG SKLEPA:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svet
Občine Miren Kostanjevica, da imenuje Zlatka Martina Marušiča za kandidata za člana
Razvojnega sveta regije.
Branko Orel
Predsednik

OBRAZLOŽITEV:

Občina Miren Kostanjevica je dne 15.3.2012 od RRA ICRA d.o.o., Idrija prejela dopis, v
katerem v imenu Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) pozivajo vse
občine k predloţitvi kandidatov za člane Razvojnega sveta regije.
Občina je sprejela Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške
razvojne regije) na 13. seji občinskega sveta dne 29.2.2012. Odlok predvideno, da ima
vsaka občina po enega člana v Razvojnem svetu Severne Primorske (Goriške razvojne)
regije.
Priporočilo Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je, da občine z
vidika zagotavljanja čim večje operativnosti in smotrnosti pri izvajanju regionalne
razvojne politike za člane Razvojnega sveta regije predlagate oziroma imenujete
župana oziroma županjo.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) namreč določa, da mora
določene odločitve Razvojnega sveta regije naknadno potrditi 60 odstotkov ţupanov občin z
večino prebivalstva regije. S članstvom ţupanov/ţupanje v Razvojnem svetu regije, bo tako
moţno izvesti potrjevanje odločitev sočasno. Tako bo zagotovljeno tekoče izvajanje
usklajevanj in odločanja na ravni regije. Temeljna naloga ţupana je, da predstavlja in
zastopa občino in občinski svet kot tak ter ima ustrezne pristojnosti, ki jih bo uresničeval tudi
v Razvojnem svetu regije.
Po prejemu vseh predlogov za članstvo v Razvojnem svetu regije tako s strani občin, kot
gospodarstva in nevladnih organizacij bo RRA oblikovala skupno listo kandidatov za volitve
v Regijski razvojni svet in jo skupaj z glasovnico ob uveljavitvi Odloka posredovala vsem
občinskim/mestnemu svetu. Volitve članov Razvojnega sveta regije izvedejo občinski/mestni
svet v roku 30 dni od prejema kandidatne liste, skladno z določbami poslovnika, ki urejajo
tajno glasovanje.

Branko Orel
Predsednik

Na na podlagi 17. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 9.
člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne regije) je
Občinski svet občine Miren - Kostanjevica na 14. seji dne 27.3. 2012 sprejel

SKLEP
o imenovanju kandidata za člana Razvojnega sveta regije

Kandidat Občine Miren kostanjevica za člana Razvojnega sveta regije je Ţupan Zlatko Martin
Marušič.
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