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Priloge:  

- Lista kandidatov za člane Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne 
regije, 

- glasovnica. 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Posoški razvojni center (PRC), kot Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija, 

nam je posredoval dokumentacijo za izvedbo volitev članov Razvojnega sveta Severne 

Primorske (Goriške) razvojne regije. Njegove naloge so usklajevanje razvojnih pobud ter 

razvojnih interesov v regiji. Sestavljen je iz 33 članov, in sicer 13 članov voljenih 

funkcionarjev, 13 članov predstavnikov gospodarstva in 7 članov nevladnih organizacij. 

Mandat članov je enak programskemu obdobju Regionalnega razvojnega programa oziroma 

je enak času trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanj na 

poslovodske funkcije. 

 

PRC je oblikoval skupno kandidatno listo, na kateri so ločeno prikazani kandidati iz občin, 

gospodarstva in nevladnih organizacij, ter glasovnico za volitve. O listi 33 kandidatov morajo 

glasovati na tajnih volitvah tudi občinski sveti občin ustanoviteljic. Izidi volitev bodo 

posredovani PRC-ju, ki bo nato ugotovil izide glasovanja v regiji. Za člane Razvojnega sveta 

Severne Primorske (Goriške) razvojne regije bodo izvoljeni tisti kandidati, za katere je 

glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin 

na območju upravne enote. 

 

Zadevo je obravnavala pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 


