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SVET REGIJE 
 
Številka: 304/2012/916 
Nova Gorica, 08.10.2012 
 

 

ŽUPANOM – ČLANOM SVETA REGIJE SEVERNE PRIMORSKE (Goriške 
statistične) regije 
 

 

Sklic 51. (dopisne) seje Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) 
regije 
 

 
Spoštovani, 

sklicujem 51. (dopisno) sejo Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije z 
eno točko dnevnega reda in sicer: 

1. Pregled in sprejem/potrditev prve spremembe Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične) regije za obdobje 
2012-2014. 

 

POTEK GLASOVANJA: 

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

Glasovnico natisnite, vpišite vaše ime, priimek in naziv občine, ki jo zastopate, ter jasno 
označite, ali glasujete ZA ali PROTI predlaganemu sklepu. Glasovnico nato še žigosajte in 
podpišite ter skenirano glasovnico pošljete na elektronski naslov tomaz.vadjunec@rra-sp.si 
ali  po faksu (št.: 05 330 66 87) na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.   

Rok za oddajo glasovnic je petek, 12.10.2012, do 12.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 
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Ad. 1 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija (Severnoprimorska MRRA) je v letu 2012 v 
sodelovanju z  RRS, njegovimi odbori in Svetom regije pripravila Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Severne Primorske (Goriške statistične) regije 2012-14 (IN RRP 2012-14), ki ga je Svet regije 
dokončno potrdil 10.08.2012.  

Dokument je sestavljen iz pregleda usmeritev iz RRP Severne Primorske (Goriške statistične) regije 2007-
2013 za pripravo Izvedbenega načrta RRP 2012-2014 ter liste prioritetnih projektov / operacij iz 
Izvedbenega načrta RRP 2012-2014 za prijavo na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 
iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete Razvoj regij, 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 
(Javni poziv OP RR, Razvoj regij), ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo 
11.05.2012 (Uradni list RS, št. 34 z dne 11.05.2012). IN RRP 2012-2014 mora biti pripravljen skladno z 
Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za 
izvajanje tehnične pomoči 2007-2013. IN RRP 2012-2014 se lahko po potrebi spreminja in dopolnjuje. 

Upravičenci do sofinanciranja po Javnem pozivu OP RR, Razvoj regij so praviloma samoupravne lokalne 
skupnosti. Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo 
regionalne razvojne agencije.  

S ciljem, da regija skladno z Javnim pozivom OP RR, Razvoj regij uspešno izkoristi vsa sredstva, ki jih ima na 
razpolago po Javnem pozivu OP RR, Razvoj regij , je potrebno izvesti prvo spremembo veljavnega IN RRP 
2012-2014. 

Pobudo za prvo spremembo veljavnega IN RRP 2012-2014 je podala Občina Miren – Kostanjevica zaradi 
zamenjave prioritetnega projekta, in sicer so se odločili, da zamenjajo prvotno prijavljen prioritetni projekt 
(Kulturno upravni center – 2. faza – 1. etapa), opredeljen v IN RRP 2012-2014, z novim prioritetnim 
projektom (Kulturno upravni center – 2. faza – 3. etapa).  

Postopek za pripravo dopolnitev skladno z Javnim povabilom za sofinanciranje priprave izvedbenih 
načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (Uradni list RS, št. 79/11 z dne 07.10.2011 
in št. 6/12 z dne 27.01.2012) določa, da MGRT izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in 
dopolnitev IN RRP v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP. V tem primeru 
mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki vključuje tudi potrjevanje 
sprememb s strani Regionalnega razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške statistične) regije in Sveta 
regije. Bistvena odstopanja so bodisi odstopanja v finančnem načrtu – nad 20% vrednosti operacije, bodisi 
sprememba namena ali ciljev operacije. Spremembe in dopolnitve IN RRP potrjuje MGRT kvartalno.   
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Dne 09.10.2012 je RRS sprejel sklep, da potrjuje predlog 1. spremembe Izvedbenega načrta 
Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične) regije za obdobje 2012-
2014 in predlaga Svetu regije, da le te sprejme.  

Člane Sveta regije prosimo za pregled in potrditev prve spremembe IN RRP 2012-2014. 

 

PREDLAGANI SKLEP: 

Predlagamo, da Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) v okviru te točke 
sprejme naslednje sklepe: 

Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije), na 51. (dopisni) seji, dne 
12.10.2012 potrjuje predlog 1. spremembe Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične) regije za obdobje 2012-
2014.   

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

 
 

 

Andrej Maffi, l.r. 

Svet regije Severne Primorske 
(Goriške statistične) regije, 

Predsednik 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 
 Glasovnica; 
 Obrazec 1: Projektni predlog IN RRP 2012-2014 KUC 2. faza, 3. Etapa; 
 Prva sprememba IN RRP 2012-2014; 
 Lista prioritetnih projektnih predlogov. 
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