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RAZVOJNI SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) 
REGIJE 
 
 
Številka: 304/2014/62 
Nova Gorica, 14.01.2014 
 

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) 
REGIJE 
 

 

Sklic 4. (korespondenčne) seje Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije. 
 

 
Spoštovani, 

 

sklicujemo 4. (korespondenčno) sejo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije z eno točko dnevnega reda, in sicer: 

1. Pregled in sprejem/potrditev Izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov 
Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za obdobje 2013-2015;  

 
 
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 , ter jasno označite, ali glasujete ZA ali 
PROTI predlaganemu sklepu. Glasovnico nato še žigosajte in podpišite ter pošljite na 
elektronski naslov: tanja.golja@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 sreda, 15.01.2014 do 14.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 
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Ad. 1 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Na podlagi Javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov 
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, objavljenega na spletni strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=1003, smo v RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica pozvali vse 
potencialne nosilce projektov za predložitev projektnih predlogov izvedbenega načrta 
Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za možno 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »REGIONALNI RAZVOJNI 
PROGRAMI«, RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.  RRA SEVERNE 
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je pripravila vso potrebno dokumentacijo za izvedbo prijave 
na omenjeno povabilo, vključno s predlogom Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za obdobje 2013-2015 ter listo 
prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-
2015.  

PREDLAGANI SKLEP: 

 

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

1. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, na 4. (korespondenčni) 
seji, dne 15.1.2014 sprejme in potrdi izvedbeni načrt regionalnih razvojnih 
programov Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2013-2015. 

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

Matej Arčon 

Razvojni svet Severne 
Primorske (Goriške razvojne) 

regije, 

predsednik 
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