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POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM ZA SODELOVANJE V POSTOPKU IZBORA 
PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V RAZVOJNI SVET REGIJE ISTRA-

BRKINI-KRAS 
 
 
V skladu z 11. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS 
št. 20/11) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS št. 57/12 in 46/16) ter podzakonskih aktov, so predstavniki nevladnih 
organizacij vključeni v članstvo Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras (RSR), ki deluje v Obalno-kraški 
razvojni regiji.  
 
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Razvojni svet 
regije lstra-Brkini-Kras, ki deluje v Obalno-Kraški razvojni regiji, sestavlja 8 predstavnikov občin, 8 
predstavnikov s področja gospodarstva, štirje predstavniki 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. 
 
Med naloge RSR spada: 
 

- Vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa in sprejetje RRP, 
- Sodelovanje z regijami drugih držav, 
- Sklepanje dogovora za razvoj regije, 
- Sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, 

- Spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije ter 
- Druge naloge, skladno z zakonom. 

 
Skladno s sklepom Sveta regije bodo imele nevladne organizacije štiri (4) predstavnike, ki bodo izbrani 

na območju celotne Obalno-kraške razvojne regije, ki zajema občine Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, 

Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. 

Nevladne organizacije (NVO) lahko v postopku sodelujejo z izborom oz. volitvami med kandidati za 
predstavnike NVO in/ali kot predlagatelji kandidatov in kandidatk (v nadaljevanju kandidat) za 
predstavnike NVO. 

 
1. Koordinator postopka 

 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA oz. Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra na poziv Regionalnega 
razvojnega centra Koper, ki vodi pripravo Regionalnega razvojnega programa za Obalno-kraško 
razvojno regijo, vodi postopek izbora predstavnikov in predstavnic NVO iz Obalno-kraške razvojne 
regije v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021-2027. 
 
Izbor se opravi v skladu s Poslovnikom izbora predstavnikov nevladnih organizacij v razvojni svet regije 

Istra-Brkini-Kras (v nadaljevanju Poslovnik). 

 
2. Predstavniki NVO v Razvojnem svetu Obalno-kraške razvojne regije 

 
V postopku izbora predstavnikov NVO v Razvojnem svetu regije Istra-Brkini-Kras se izbira štiri (4) 
predstavnike NVO.  
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Pogoji za kandidaturo predstavnikov: 

1. Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni 
lokalni skupnosti.  

2. Kandidat mora imeti na dan kandidature stalno ali začasno prebivališče v eni od občin, navedenih 
v pozivu.  

 
Kandidat je lahko hkrati zastopnik NVO. 
 

3. Upravičenci za sodelovanje v postopku 

V postopku izbora kandidatov za predstavnike NVO lahko sodeluje oz. predlaga kandidata vsaka 
nevladna organizacija, ki ima sedež v eni od občin regije. Vsaka nevladna organizacije lahko predlaga 
zgolj enega (1) kandidata. 

 
4. Način izbora predstavnikov 

 
Nevladne organizacije predlagajo svoje kandidate in se prijavijo kot upravičenci. Če je kandidatov več, 
kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem 
izbrati najustreznejše kandidate.  
 
Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so se prijavile 
kot upravičenke v postopku ali so predlagale svojega kandidata. V postopku volitev bodo torej lahko 
sodelovali samo tisti, ki bodo predlagali svojega kandidata ali ki bodo pravočasno sporočili preko 
objavljenega obrazca, da želijo glasovati. 
 
Predstavniki NVO lahko sodelujejo tudi v komisiji, ki vodi postopek izbora, vendar pod pogojem, da ni 
hkrati kandidat za predstavnika NVO v SRS. Svoj interes lahko predstavniki NVO izrazijo na obrazcu za 
prijavo upravičencev v postopku. 
 

5. Seznam kandidatov in obveščanje 

Koordinator postopka na svoji spletni strani www.sticisce-iskra.si. objavi seznam kandidatov. 
Koordinator posreduje obvestilo o objavi seznamov s prošnjo po objavi občinam iz poziva za objavo na 
njihovih spletnih straneh in glasilih ter pristojni regionalni razvojni agenciji. Obvestilo o objavi 
seznamov se s prošnjo po posredovanju NVO posreduje tudi nacionalnim združenjem in mrežam 
NVO. 

 
6. Dostop do obrazcev 

 
Obrazec za sodelovanje v postopku in/ali predlaganje kandidata je objavljen na spletni strani vodje 
postopka www.sticisce-iskra.si. 
 

7. Način oddaje predlogov 
 
Koordinator zbira predloge za kandidate in upravičence po elektronski pošti. Zaradi sprejetih ukrepov 
Vlade RS glede preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in priporočil NIJZ ne glede na 
določbe Poslovnika drugi načini vročitev predloga ne bodo mogoči. 

http://www.sticisce-iskra.si./
http://www.zavodpip.si/
http://www.zavodpip.si/
http://www.sticisce-iskra.si./


 
 

 
 
3 

V navedbi zadeve v elektronski pošti mora biti napisano "Izbor NVO v RSR". 

8. Rok za oddajo predlogov 

Upravičenci in kandidati morajo svoje predloge in prijave oddati do vključno 17. januarja 2021. 
 

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.sticisce-iskra.si ali pišete na info@sticisce-

iskra.si. 

 

Koper, 6. 1. 2021 
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