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PRILOGA I.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
I. PRAVNA PODLAGA
2. odstavek 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015).
II. OBRAZLOŽITEV
Ob izteku programskega obdobja 2014-2020 se zaključuje tudi mandat članic in članov Razvojnega sveta regije
(RSR) Istra-Brkini-Kras. Zato je Regionalna razvojna agencija Istra-Brkini-Kras (RRA) začela postopek
oblikovanja novega.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) določa
način imenovanja predstavnikov različnih sektorjev v RSR in njihovo potrditev. Občinski sveti so najprej
predlagali predstavnike občin za RSR Istra-Brkini-Kras, po oblikovanju skupne liste kandidatov pa morajo
občinski sveti odločati o njeni potrditvi.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) v 11.
in 12. členu opredeljuje RSR kot organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Glavne
naloge RSR so skladno s prvim odstavkom 12. člena ZSSR-2: vodenje in usmerjanje priprave regionalnega
razvojnega programa ter njegovo sprejetje, sodelovanje z regijami drugih držav na področju regionalnega
razvoja, sklepanje dogovorov za razvoj regije (s katerimi se uresničuje regionalni razvojni program), sodelovanje
v teritorialnem razvojnem dialogu (usklajevalnem procesu med upravičenci projektov iz dogovora za razvoj
regije in državo), spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije.
ZSRR-2 določa članstvo v RSR, ki ga sestavljajo predstavniki občin, regijskega gospodarstva (gospodarskih,
obrtnih in drugih zbornic ter združenj) in nevladnih organizacij. Kandidate za predstavnike občin predlaga
občinski svet izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih
organizacij predlagajo njihovi organi oz. organi zbornic in nevladnih organizacij s sedežem v regiji. Skladno z
drugim odstavkom 11. člena ZSRR-2 mora biti število predstavnikov občin v RSR enako številu predstavnikov
gospodarstva. Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od četrtine
števila predstavnikov občin. Število članov RSR določi svet regije (Svet regije Istra-Brkini-Kras sestavljajo
županje in županih osmih občin v regiji ter predstavnik italijanske narodne skupnosti). V RSR Istra-Brkini-Kras
je bilo doslej osem predstavnikov občin in osem predstavnikov gospodarstva, predstavnik italijanske narodne
skupnosti in Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov d.o.o. v imenu območnega razvojnega partnerstva.
Drugi odstavek 11. člena ZSSR-2 določa, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena,
če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.
Svet regije Istra-Brkini-Kras je na 1. korespondenčni seji v letu 2021, ki se je zaključila 8. 4. 2021, s sklepom
št. 1 predlagal občinskim svetom v sprejem predloženo listo kandidatov za RSR.
III. ZAKLJUČEK
Skladno z navedenim in ob upoštevanju področne zakonodaje se Občinskemu svetu občine Ankaran predlaga
sprejetje sklepa kot sledi.
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PRILOGA II.
PREDLOG

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na __ redni seji
dne _______ sprejel

SKLEP
o potrditvi skupne kandidatne liste za Razvojni svet regije Istra – Brkini – Kras za programsko
obdobje 2021-2027
1. člen
Občinski svet Občine Ankaran potrjuje predloženo skupno kandidatno listo za Razvojni svet regije Istra – Brkini
– Kras za programsko obdobje 2021-2027.
2. člen
Sklep velja takoj.

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN
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PRILOGA III.
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