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Spoštovani.  
 
V letu 2019 začenjamo s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) 
razvojne regije za obdobje 2021-2027 (RRP 2021 – 2027). Pri pripravi RRP 2021 – 2027, ki jo vodi PRC 
kot nosilna institucija, sodelujejo tudi ostale RA v regije, in sicer: RA ROD Ajdovščina, RRA Severne 
Primorske d. o. o. Nova Gorica in ICRA d. o. o. Idrija. Področja RRP-ja smo oblikovali skladno s cilji EU 
politike, njih pripravo razdelili med RA v regiji in so naslednja: 

 Regija za ljudi (PRC, vodja odbora: Brigita Bratina Peršin, e-pošta: brigita.bratina@prc .) 

 Zelena, nizkooglična regija (ROD, vodja odbora: Andreja Ferjančič, e-pošta: 
andreja.ferjancic@ra-rod.si ), 

 Pametna regija (RRA SP, vodja odbora Črtomir Špacapan, e-pošta: crtomir.spacapan@rra-
sp.si ), 

 Povezana regija (ICRA, vodja odbora Andreja Trojar-Lapanja, e-pošta: andreja.trojar-
lapanja@icra.si ). 

Vsebine teh področij so na kratko predstavljena na naslednji strani. 
 
Skladno s 5. odstavkom 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in 3. 
odstavkom 18. člena Poslovnika o delu razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, 
Razvojni svet regije imenuje odbore, ki jih sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji 
strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so 
pomembne za njen razvoj.  
V razvojnih agencijah smo pripravili nabor institucij, za katere menimo, da so ključne za pripravo 
RRP 2021 – 2027. Ena od teh institucij je tudi vaša, zato vas prosimo, da najkasneje do 14. junija 
2019 imenujete vašega predstavnika v ustrezen odbor; lahko pa imenujete tudi enega ali različne 
predstavnike v več odborov. V ta namen izpolnite spodaj priloženo izjavo in nam jo podpisano 
vrnite na e-naslov: mateja.skok@prc.si . Člane odborov bo potrdil Razvojni svet regije (ki se bo 
sestal ali konec junija ali v začetku julija). 
Za občine velja, da se bomo v času priprave RRP-ja na vas obrnili z različnimi tematikami, torej 
boste v pripravo RRP-ja vključeni tudi, če svojih predstavnikov v odbore ne boste imenovali. 
 
Če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na vodje posameznih odborov ali na vodjo 
priprave RRP, mag. Almiro Pirih (e-pošta: almira.pirih@prc.si).                        
 
Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo in vas pozdravljamo. 
 
 
 
                   mag. Almira Pirih, 
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Inštitucija ___________________________________, ki jo zastopa ______________________ 

imenuje v odbor (ustrezno obkroži): 

a) regija za ljudi ______________________________ (ime in priimek) 

b) zelena, nizkoogljična regija ____________________________  (ime in priimek) 

c) pametna regija regija  _____________________________ (ime in priimek) 

d) povezana regija  ______________________________ (ime in priimek).  

 

 
Podpis in žig 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Od članov odborov pričakujemo aktivno sodelovanje, saj lahko le skupaj pripravimo kvaliteten regijski 
razvojni dokument.  
Za sodelovanje v odboru ni predvideno povračilo kakršnih koli stroškov. Odbori se pogosteje sestajajo 
v času priprave RRP, ki naj bi potekala od sredine leta 2019 do sredine leta 2021. 
 
 
 
 
Pojasnilo: 
Regija za ljudi vključuje naslednja vsebinska področja: dostopnost storitev splošnega družbenega pomena, trg 
dela, stanovanjska problematika, krepitev zdravega življenjskega sloga. 
 
Zelena, nizkoogljična regija vključuje: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, upravljanje z 
odpadki, prilagajanje podnebnim spremembam, obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, naravna 
dediščina. 
 
Pametna regija vključuje: konkurenčno gospodarstvo: raziskovalna, inovacijska sposobnost, kreativne 
industrije, zelena ekonomija, finančni instrumenti, internacionalizacija, krožno gospodarstvo, turizem ter 
ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Povezana regija vključuje: infrastruktura (ceste, železnice, kolesarske povezave,…), trajnostna mobilnost. 

 
 


