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SVET REGIJE 
 
 
Številka: 302/2012/676 
Nova Gorica, 08.08.2012 
 

 

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

 

Sklic 49. (korespondenčne) seja Sveta regije Severne Primorske (Goriške 
statistične regije) 
 

 
Spoštovani, 

sklicujem 49. (korespondenčno) sejo Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične 
regije) z eno točko dnevnega reda in sicer: 

1. Pregled in sprejem/potrditev usklajenega Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 
2012-2014, z mnenjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 
30.7.2012  

 

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 po faksu (št.: 05 330 66 87) pošljite na RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. 
Nova Gorica.   

Rok za oddajo glasovnic je petek 10.08.2012, do 12.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 
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Ad. 1 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Severna Primorska (Goriška statistična regija) je skladno z Javnim povabilom za sofinanciranje 
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (objavljen 
v Uradnem listu 78/11), ter naknadnimi pozivi Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko za dopolnitev osnutkov izvedbenih načrtov (sedaj MGRT), z dne 05.06.2012 
ter naknadnih elektronski korespondenc, pripravila predlog Izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2012-2014. Osnutek 
dokumenta s spremembami, ki je bil posredovan v mnenje Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, je potrdil Svet regije na svoji 47. Seji Sveta regije, dne 04.04.2012, v Vipavi.  Na 
izvedbeni načrt je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skladno s postopki po Uredi o 
dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/2009), podal, dne 30.07.2012 mnenje 
glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji, v katerem podaja priporočila oziroma opozorila, 
vezana na postopek oziroma na posamezne prioritetne projekte v izvedbenem načrtu. 

Regionalna razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija, je takoj po prejetem mnenju vse strokovne 
sodelavce občin (pripravljalce projektov) seznanila s prejetim mnenja ter pričela postopke 
usklajevanja predlogov projektov s podanim mnenjem.  

V gradivu za sejo posredujemo usklajen IN RRP z mnenjem Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Po sprejemu oz. potrditvi izvedbenega načrta bomo o sprejemu razvojnega dokumenta 
obvestili vse uporabnike. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bomo posredovali sklep 
o sprejemu izvedbenega načrta ter čistopis dokumenta.  

 

PREDLAGANI SKLEP: 

 

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

1. Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije), na 49. (korespondenčni) seji, 
dne 08.08.2012 potrjuje, z mnenjem RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(podano dne 30.07.20102) usklajen Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa 
Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2012-2014. 
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2. Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) soglaša s pričetkom priprave 
dopolnitev izvedbenega načrta, v primeru, da bo le-te potrebno pripraviti za možnost prijave 
posamezne vloge na JP RRP oz. se ugotovi, da regija zaradi objektivnih razlogov s 
sprejetim izvedbenim načrtom ne bo koristila celotne kvote za sofinanciranje prioritetnih 
projektov, ki je 9.505.190,87 EUR. 

 

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

 

 

 

Andrej Maffi 

Svet regije Severne Primorske 
(Goriške statistične regije), 

predsednik 
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