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PREDLOG  SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled soglaša s sodelovanjem pri evropskem združenju za 

teritorialno sodelovanje „EZTS ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo“. 

2. Občinski svet Občine Bled soglaša s »Konvencijo o ustanovitvi  »evropskega 

združenja za teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo“, 

vključno z obveznostmi, ki sledijo iz nje.  

3. Občinski svet Občine Bled soglaša s Statutom »Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo« vključno z obveznostmi, ki 

sledijo iz njega.  

4. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se v skladu z 2. odstavkom 4. člena uredbe 

(ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006:  

- pristojni organ obvesti o namenu sodelovanja pri „EZTS Alpine Pearls z omejeno 
odgovornostjo“,  

- pristojnemu organu posreduje prepis predloga konvencije in statuta.   
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Obrazložitev: 
 

Občina Bled je članica društva Alpine Pearls (spodbujanje trajnostnega turizma s poudarkom na 
okolju prijazni mobilnosti).  

V okviru skupščine članov 2019 je bilo sklenjeno, da se pospeši ustanovitev  „EZTS – evropsko 
združenje za teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno odgovornostjo“ in se v ta namen 
stori potrebne korake.  

 

Kaj je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje? 

 
Evropska združenja za teritorialno sodelovanje so pravne osebe in povezujejo organe iz različnih 
držav članic. Njihovi člani so lahko države članice EU, regionalni ali lokalni organi, organizacije ali 
drugi javni organi. Člani posameznega združenja za teritorialno sodelovanje morajo prihajati iz 
vsaj dveh različnih držav članic EU. 

Cilj evropskih združenj za teritorialno sodelovanje je olajšati in spodbujati čezmejno, 
nadnacionalno in medregionalno sodelovanje v EU. Ena od njihovih nalog je izvajanje programov, 
ki jih sofinancira EU ali kateri od evropskih projektov čezmejnega sodelovanja. Za olajšanje 
čezmejnega sodelovanja je bil na območju celotne EU vpeljan inštrument sodelovanja na 
kolektivni ravni. EZTS je samostojna pravna oseba.  

Mreža Alpine Pearls bo z institucionalizacijo znatno pridobila na moči kot institucija priznana 
širom EU. 

Odločitev so podprli aktualni člani Alpine Pearls. O ustanovitvi “EZTS Alpine Pearls z omejeno 
odgovornostjo” smo se posvetovali z relevantnimi institucijami (vključno z Deželo Koroško, kjer 
naj bi bil EZTS registriran)  in sonosilci te odločitve. 
 
Sprejetje predlaganih sklepov ne predstavlja finančnih posledic za proračun Občine Bled.  
 
 
 
 
Prilogi gradiva objavljeni na spletni strani Občine Bled pod povezavami : 

- Konvencija o ustanovitvi  »evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ALPINE 
PEARLS z omejeno odgovornostjo“ z dne 29.6.2020 
 
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2020/11/12.a.-Konvencija-o-ustanovitvi-
evropskega-zdruzenja-za-teritorialno-sodelovanje-ALPINE-PEARLS-z-omejeno-
odgovornostjo-z-dne-29.6.2020.pdf 
 

- Statut »Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS z omejeno 
odgovornostjo« z dne 29.6.2020 
 
 
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2020/11/12.b.-Statut-Evropskega-zdruzenja-za-
teritorialno-sodelovanje-ALPINE-PEARLS-z-omejeno-odgovornostjo-z-dne-29.6.2020.pdf 
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