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Koper, 27. 11. 2020

POZIV K PREDLOŽITVI KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA REGIJE ISTRABRKINI-KRAS – RAZVOJNEGA SVETA OBALNO-KRAŠKE RAZVOJNE REGIJE

Na podlagi 11. in 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
– ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12in 46/16) vas pozivamo k imenovanju predstavnika
v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021-2027. Mandat sedanjega razvojnega
sveta regije se namreč izteče z zaključkom programskega obdobja 31. 12. 2020.
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji.
Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras, ki deluje v Obalno-Kraški razvojni regiji, sestavlja 8
predstavnikov občin, 8 predstavnikov s področja gospodarstva, dva predstavnika nevladnih
organizacij v regiji, en predstavnik Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov ter en
predstavnik narodne skupnosti. Mandat razvojnega sveta regije traja do izteka programskega
obdobja do 31. 12. 2027.
Razvojni svet regije ima naslednje naloge:
▪ vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
▪ na področju regionalnega razvoja 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 in
▪ opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Postopek oblikovanja novega razvojnega sveta regije poteka v dveh korakih:
1. Imenovanje kandidatov – predstavnikov občin, gospodarstva, nevladnih organizacij,
narodne skupnosti in ORE Krasa in Brkinov za skupno regijsko listo:
a. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed izvoljenih
občinskih funkcionarjev.
b. Kandidate za predstavnike gospodarstva, nevladnih organizacij in narodne
skupnosti predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih
organizacij, ki imajo sedež v regiji.
2. Potrjevanje liste kandidatov na občinskih svetih: glasuje se za skupno regijsko listo, ki
jo predlaga Svet regije Istra-Brkini-Kras, na podlagi prejetih predlogov. Lista je potrjena,
če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in
prebivalcev vseh občin v regiji.
Do imenovanja novega razvojnega sveta regije opravlja njegove naloge sedanji razvojni svet
regije.
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Pozivamo vas, da Regionalni razvojni agenciji Istra-Brkini-Kras posredujete predlog
imenovanega kandidata za skupno regijsko listo najkasneje do 29. 1. 2021. Za predlaganega
kandidata je treba posredovati naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naziv predlagatelja, predlagateljev naslov,
- funkcija kandidata,
- telefonska številka kandidata,
- elektronski naslov kandidata.
Skeniran predlog imenovanega kandidata pošljite na elektronski naslov: larisa.kunst@rrckp.si.

Direktor Regionalnega razvojnega
centra Koper:
Giuliano Nemarnik
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