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Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 

št. 20/11, 57/12, 46/16), 6. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske 

(Goriške) razvojne regije (Uradni list RS, št. 38/2013 in 17. člena Statuta Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-

Kostanjevica na 16. redni seji, dne 27. 1. 2021 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o predlaganju kandidature za člana Razvojnega sveta Severne Primorske 

(Goriške) razvojne regije 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga kandidata _______________________ 

kot predstavnika Občine Miren-Kostanjevica, za izvolitev v Razvojni svet Severne Primorske 

(Goriške) razvojne regije za naslednje programsko obdobje veljavnosti Regionalnega 

razvojnega programa. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 
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      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

S strani direktorja Posoškega razvojnega centra – Severnoprimorske mrežne regionalne 

razvojne agencije smo prejeli poziv št. 400-1/2020-6 z dne 18. 12. 2020 za podajo 

kandidature za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije. 

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne 

regije (Uradni list RS, št. 38/2013) ima Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne 

regije (v nadaljevanju: svet) naslednje naloge: 

– vodi in usmerja pripravo Regionalnega razvojnega programa in imenuje odbore, 

– sprejme Regionalni razvojni program, 

– na področju regionalnega razvoja lahko 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, 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Razvojni svet regije Severne Primorske (Goriške) razvojne regije sestavljajo: 

– voljeni funkcionarji v občini (13), 

– predstavniki gospodarstva, vključeni v zbornice, ki imajo sedež v regiji (13), 

– predstavniki nevladnih organizacij v regiji, ki imajo sedež v regiji (7). 

 

Člani sveta se volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega 

programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma 

imenovanj naposlovodske funkcije. 

 

Postopek izvolitve članov sveta poteka v več fazah. Najprej se oblikujejo kandidatne liste, 

ki jih predlagajo pristojni organi (občine, organi zbornic gospodarstva in nevladne 

organizacije) in jih posredujejo regionalni razvojni agenciji (RRA) v Goriški razvojni regiji 

(Posoškemu razvojnemu centru). RRA oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v svet. 

Lista se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in nevladnih 

organizacij. Nato RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem 

občinskim/mestnim svetom v regiji. Volitve članov sveta izvedejo občinski sveti/mestni v roku 

30 dni po prejemu kandidatne liste. Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o 

glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za 

člane sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki 

predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju upravne enote. 

 

V prvi fazi mora torej občinski svet predlagati kandidata izmed voljenih funkcionarjev v občini, 

ki se bo uvrstil na skupno kandidatno listo. 

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 


