
 
 

RAZVOJNI SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) 
REGIJE 
SEKRETARIAT RAZVOJNEGA SVETA REGIJE: 
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
Trg Edvarda Kardelja 3 
5000 Nova Gorica 
 

1 
 

 
 
Številka: 304/2014/84 
Nova Gorica, 06. 02. 2014 
 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) 
REGIJE 
 

 

Sklic 5. (korespondenčne) seje Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije. 
 

 
Spoštovani, 

 

sklicujemo 5. (korespondenčno) sejo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije z eno točko dnevnega reda, in sicer: 

1. Opravljanje splošnih razvojnih nalog v Goriški razvojni regiji v okviru Severnoprimorske 
MRRA v programskem obdobju 2014-2020 in 

2. Obravnava Strategije izvajanja splošnih regionalnih nalog v Goriški razvojni regiji za 
obdobje 2014-2020. 

 
POTEK GLASOVANJA: 

V priponki elektronskega sporočila ste skupaj z obrazložitvijo sklepa prejeli tudi glasovnico, s 
katero glasujete ZA/PROTI sklepu, predlaganemu v okviru prve in druge točke dnevnega reda.  

Glasovnico natisnite, vpišite vaše ime, priimek in naziv , ter jasno označite, ali glasujete ZA ali 
PROTI predlaganima sklepoma. Glasovnico nato še žigosajte in podpišite ter pošljite na 
elektronski naslov: tomaz.vadjunec@rra-sp.si. Original glasovnico posredujte po pošti na 
naslov: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova 
Gorica.   

Rok za oddajo glasovnic je ponedeljek, 10. 02. 2014 do 14.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 

mailto:tomaz.vadjunec@rra-sp.si


 
 

RAZVOJNI SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) 
REGIJE 
SEKRETARIAT RAZVOJNEGA SVETA REGIJE: 
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
Trg Edvarda Kardelja 3 
5000 Nova Gorica 
 

2 
 

 
Ad. 1 

 

OBRAZLOŽITEV: 

S 1.1.2014 se nosilnost v okviru Severnoprimorske MRRA z RRA SEVERNE PRIMORSKE 
d.o.o. Nova Gorica prenaša na Posoški razvojni center za programsko obdobje 2014-2020, in 
sicer Skladno s Pogodbo o sodelovanju razvojnih agencij na nivoju statistične regije Severne 
Primorske iz leta 2000 in Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 2A (Uradni 
list RS, št. 20/2011).  

Šesta alineja tretjega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
2A pravi, da je potrebno izkazati, da ima RRA sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi 
osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi sklepa 
sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji. 

Posoški razvojni center bo v vlogi RRA ohranil mrežni način sodelovanja razvojnih agencij v 
regiji ter enakopravno vključenost vseh agencij v regijsko razvojno načrtovanje in izvajanje 
drugih nalog regionalnega značaja.  

Mrežna povezanost razvojnih agencij se je v dosedanjem obdobju pokazala kot učinkovita. Vse 
razvojne agencije na območju Goriške regije so se enakovredno vključene v aktivnosti, ki so se 
nanašale na regionalni razvoj. Bile so pravočasno informirane in vključene v oblikovanje 
regionalne politike ter v pripravo in izvajanje regijskih programov in projektov.  

V letu 2014 bodo partnerske razvojne agencije vključene v postopek priprave dogovorov za 
razvoj regije. 

Zaradi nalog Severnoprimorske MRRA, naštetih v uvodu tega dokumenta, ki bodo zahtevale 
veliko usklajevanja na regionalni in državni ravni, bodo razvojne agencije okrepile medsebojno 
sodelovanje. 

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je na svoji 3. seji sicer že sprejel 
sklep, da s 1.1.2014 nosilnost Severnoprimorske MRRA prevzame Posoški razvojni center. 
Skladno s Pogodbo o sodelovanju razvojnih agencij na nivoju statistične regije Severne 
Primorske iz leta 2000 ter skladno s Sporazumom o vzpostavitvi in sodelovanju v regijski 
razvojni mreži za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo iz leta 2013 nosilnost traja dve 
leti, torej za obdobje od 1.1.2014 – 31.12.2015. Iz odgovora MGRT na zahtevek Posoškega 
razvojnega centra za vpis v evidenco RRA je razvidno, da je potrebno nosilnost opredeliti za 
celotno programsko obdobje, to je od 2014-2020.  
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PREDLAGANI SKLEP: 

 

Predlagamo, da Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije v okviru 1. točke 
sprejme naslednji sklep: 

1. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, na 5. (korespondenčni) 
seji, dne 06. 02. 2014 potrjuje, da izvajanje splošnih razvojnih nalog v Goriški regiji 
za obdobje 2014-2020 opravlja Posoški razvojni center v sodelovanju z ostalimi 
tremi razvojnimi agencijami v Goriški regiji, in sicer RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica, Razvojno agencijo ROD in ICRA d.o.o. Idrija (vsi v večinski javni 
lasti). Splošne razvojne naloge bo opravljal na osnovi Pogodbe o sodelovanju 
razvojnih agencij na nivoju statistične regije Severne Primorske iz leta 2000, 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 2A (Uradni list RS, št. 
20/2011) ter Sporazuma o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži za 
Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo iz leta 2013. 

 
 
 
 
 
 

Matej Arčon 

Razvojni svet Severne 
Primorske (Goriške razvojne) 

regije, 

predsednik 
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Ad. 2 

 

Iz odgovora MGRT na zahtevek Posoškega razvojnega centra za vpis v evidenco RRA je 
razvidno, da je potrebno poleg opredelitve nosilnost za celotno programsko obdobje, predložiti 
še Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog Severnoprimorske Mrežne Regionalne Razvojne 
Agencije za obdobje 2014 - 2020to je od 2014-2020. V prilogi k tem vabilu je priložena 
Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog Severnoprimorske Mrežne Regionalne Razvojne 
Agencije za obdobje 2014 – 2020. 
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PREDLAGANI SKLEP: 

 
Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, na 5. (korespondenčni) seji, dne 06. 

02. 2014, v okviru 2. točke: Obravnava Strategije izvajanja splošnih regionalnih nalog v Goriški 

regiji, sprejel naslednji sklep: 

 
 

2. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, na 5. (korespondenčni) 
seji, dne 06. 02. 2014 potrjuje Strategijo izvajanja splošnih regionalnih nalog v 
Goriški razvojni regiji. 

 

 

Matej Arčon 

Razvojni svet Severne 
Primorske (Goriške razvojne) 

regije, 

predsednik 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
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