Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski
svet Mestne občine Koper na svoji 21. seji dne 27. maja 2021, 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne
objave št. 5/18- UPB) je Občinski svet Občine Izola na svoji ____ seji dne ____________, 17. člena Statuta
Občine Piran (Uradni list RS št. 5/2014-uradno prečiščeno besedilo, 35/17, in 43/18) je Občinski svet
Občine Piran na svoji ___ seji dne ____in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) je
Občinski svet Občine Ankaran na ______ seji dne _______ sprejel skupni
SKLEP
O MNENJU ISTRSKIH OBČIN
K OSNUTKOM POKRAJINSKE ZAKONODAJE
1. člen
(vsebina sklepa)
V preambuli navedene Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran, v
nadaljevanju istrske občine, podpirajo pročes oblikovanja pokrajin v Republiki Sloveniji, v okviru tega pa
tudi pobudo Drzavnega sveta Republike Slovenije in njene Strokovne skupine, ki je pripravila osnutke
pokrajinske zakonodaje – Osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin, Osnutek zakona o pokrajinah in
Osnutek zakona o finančiranju pokrajin.
2. člen
(ustanovitev pokrajin)
Istrske občine soglašajo z ustanovitvijo pokrajin, vendar ne soglašajo z umestitvijo teh občin v
Primorsko-notranjsko pokrajino.
Istrske občine predlagajo, da se, zaradi zgodovinskih, geografskih, gospodarskih značilnosti prostora in
povezanosti istrskih občin, zaradi učinkovitejšega varovanja pravič italijanske narodne skupnosti ter
velikosti, oblikuje samostojna pokrajina s posebnim statusom pri izvrševanju pristojnosti in nalog
pokrajine, ki obsega območje štirih istrskih občin, in sičer Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine
Izola in Občine Ankaran.
Pri teritorialni členitvi Slovenije na pokrajine je potrebno izhajati iz obstoječih povezav, ki so se
izoblikovale, tako z delovanjem lokalnih skupnosti, ko so zaradi neobstoja pokrajin mestne občine
prevzele vlogo regijskih središč in izvajajo lokalne zadeve širšega pomena, kot tudi povezovanjem občin
prek različnih razvojnih partnerstev, kar v praksi izvajajo istrske občine na več področjih delovanja, z
Mestno občino Koper kot središčem regionalnega pomena.
3. člen
(ime pokrajine)
Istrske občine predlagajo ustanovitev svoje pokrajine, opredeljene v 2. členu tega sklepa, z imenom
Istra – Istria.
4. člen
(sedež pokrajine)
Istrske občine soglašajo, da je sedež pokrajine iz 2. in 3. člena tega sklepa, v Kopru.

5. člen
(predlogi sprememb in dopolnitev)
Istrske občine predlagajo naslednje spremembe in dopolnitve predloga pokrajinske zakonodaje, in
sicer:
- natančno opredeliti pristojnosti pokrajin (tako izvirne naloge, naloge, prenesene iz državne
pristojnosti, in naloge, ki jih občine že danes opravljajo in so širšega pomena) in ne prepustiti
določitve nalog drugim predpisom, ki se sprejemajo po ustanovitvi pokrajin, s ciljem, da se
zasleduje dečentralizačija, skladen regionalni razvoj ter izboljšanje storitev za občane;
- ob uvedbi pokrajin mora biti zagotovljena njihova finančna moč in avtonomija v odnosu do
države;
- natančno je treba opredeliti vire financiranja za izvajanje pokrajinskih nalog ter razmerje
delitev virov med državo, pokrajinami in občinami;
- pri razmejitvi pristojnosti med državo in pokrajino je treba upoštevati 141. člen Ustave, ki
določa izvirne naloge mestnih občin;
- kljub temu, da je mestna občina ustavna kategorija, ni sprejeta zakonodaja, ki bi določila obseg
nalog, ki jih mestne občine opravljajo kot svoje izvirne naloge, zato naj se sočasno s
sprejemanjem pokrajinske zakonodaje uredi tudi status mestnih občin ali kot posebno poglavje
v Zakonu o pokrajinah ali s posebnim zakonom.
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati takoj.

Stevilka: 032-2/2021
Koper, 27. maja 2021

Mestna občina Koper
Zupan
Ales Brzan

Stevilka:
Izola, ………

Občina Izola
Zupan
Danilo Markočič

Stevilka:
Piran, ………

Občina Piran
Zupan
Đenio Zadkovič

Stevilka:
Ankaran, ………

Občina Ankaran
Zupan
Gregor Strmčnik

