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RAZVOJNI SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJE
SEKRETARIAT RAZVOJNEGA SVETA REGIJE:
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
Trg svobode 2
5222 Kobarid
Številka: 21.01.01.-15/001-RSR9
Tolmin, 22. 12. 2015

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (Goriške razvojne) regije
Sklic 14. (korespondenčne) seje Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške
razvojne) regije
Spoštovani,
sklicujem 14. (korespondenčno) sejo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne)
regije z eno točko dnevnega reda, in sicer:
1. Potrditev Predloga organiziranosti Severnoprimorske MRRA v letih 2016 in 2017 – prenos
statusa nosilne RRA v Goriški razvojni regiji s Posoškega razvojnega centra na Razvojno
agencijo ROD Ajdovščina

POTEK GLASOVANJA:
V priponki elektronskega sporočila ste prejeli tudi glasovnico, s katero glasujete ZA/PROTI
sklepom, predlaganim v okviru dnevnega reda.
Glasovnico natisnite, vpišite vaše ime, priimek in naziv občine, ki jo zastopate, ter jasno
označite, ali glasujete ZA ali PROTI predlaganim sklepom. Glasovnico nato še žigosajte in
podpišite ter pošljite na elektronski naslov: mateja.skok@prc.si. Original glasovnico in
morebitno pooblastilo pa posredujte po pošti na naslov: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, Trg
tigrovcev 1, 5220 Tolmin.
Seja je odprta od torka, 22. 12. 2015, od 10. ure dalje.
Rok za oddajo glasovnic je sreda, 23. 12. 2015, do 15.00 ure.
Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne.
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Ad. 1

OBRAZLOŽITEV SKLICA SEJE:
Svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je dne 21.12.2015 na svoji 79. seji v sklopu
točk dnevnega reda obravnaval in potrdil tudi »Program dela Severnoprimorske MRRA za leto
2016« in »Predlog organiziranosti Severnoprimorske MRRA v letih 2016 in 2017«. V sklopu teh
dveh točk so bila obravnavana tudi naslednja dejstva in sprejeti sklepi, kot so navedeni v
nadaljevanju:
V Goriški razvojni regiji opravlja splošne razvojne naloge iz 18. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. št. 20/2011 in Ur.l. št. 57/2012) mrežna regionalna
razvojna agencija (MRRA), ki je sestavljena iz štirih razvojnih agencij, ki so vse vpisane v
evidenco regionalnih razvojnih agencij (RRA) Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT).
MRRA sestavljajo štiri lokalne oz. subregionalne razvojne agencije:


Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA d.o.o. Idrija),



Posoški razvojni center (PRC),



RRA Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (RRA SEVERNE
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica) ter



Razvojna agencija ROD Ajdovščina (RA ROD).

MRRA je bila za namen opravljanja nalog regionalne razvojne agencije v Severni Primorski
(Goriški razvojni) regiji vzpostavljena leta 2000 s soglasjem vseh 12 županov Severne
Primorske in na podlagi Pogodbe o sodelovanju razvojnih agencij na nivoju statistične regije
Severne Primorske.
Navedene razvojne agencije so v Pogodbi o sodelovanju (že leta 2000) opredelile, da
sodelujejo v MRRA kot enakopravni partnerji, na principu projektnega sodelovanja in mrežnega
vodenja. Nosilstvo (status RRA) si agencije izmenjujejo vsaki dve leti.
V letu 2014 so se vse RRA v Sloveniji morale ponovno vpisati v evidenco regionalnih razvojnih
agencij in pridobiti status RRA.
MGRT je 23. 6. 2014 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Goriško
razvojno regijo. Skladno s to odločbo je v evidenco regionalnih razvojnih agencij vpisan Posoški
razvojni center kot nosilna institucija ter tudi vse ostale tri razvojne agencije v regiji, ki
sooblikujejo MRRA: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, RA ROD Ajdovščina in ICRA
d.o.o. Idrija, kot sodelujoče institucije.
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Iz odločbe o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij izhaja, da je Posoški razvojni center
nosilna razvojna agencija do konca programskega obdobja, to je do leta 2020. Istočasno pa je v
4. točki odločbe tudi zapisano, da je potrebno MGRT pisno obvestiti o vsaki spremembi v zvezi
s pooblastilom za opravljanje splošnih razvojnih nalog v razvojni regiji v roku 8 dni od nastanka.
S koncem leta 2015 se Posoškemu razvojnemu centru zaključuje dveletna vloga nosilne
razvojne agencije v okviru MRRA. S 1.1.2016 naj bi to vlogo po šestih letih ponovno za dve leti
prevzela Razvojna agencija ROD Ajdovščina. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je pogoju
glede lastništva in ustanoviteljskih deležev1 zadostila v začetku decembra 2015, ko je pričel
veljati Odlok2 o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina bo v letih 2016 in 2017 v vlogi nosilne RRA ohranila
mrežni način sodelovanja razvojnih agencij v regiji ter enakopravno vključenost vseh agencij v
regijsko razvojno načrtovanje in izvajanje drugih nalog regionalnega značaja.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni bodo opravljali:


vodenje Severnoprimorske MRRA: David Bratož, direktor RA ROD,



vodja priprave in izvajanja Regionalnega razvojnega programa: Suzana Žvokelj
Ferjančič, RA ROD,



pomočnica vodje priprave in izvajanja Regionalnega razvojnega programa: Tanja
Krapež, RA ROD,



poslovno sekretarske naloge MRRA: Patricija Štor, RA ROD,



direktorji ostalih treh razvojnih agencij Severnoprimorske MRRA:


mag. Almira Pirih (v.d. direktorja PRC),



mag. Jožica Lazar (direktorica Razvojne agencije ICRA d.o.o. Idrija),



Črtomir Špacapan (direktor RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica),



koordinatorka za področje človeških virov: mag. Almira Pirih (PRC),



namestnica koordinatorke za področje človeških virov: Brigita Bratina Peršin (PRC),



koordinator za področje gospodarstva: Tomaž Vadjunec (RRA severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica),



koordinatorka za področje turizma: Tanja Golja (RRA severne Primorske d.o.o. Nova
Gorica),

1

Regionalne razvojne agencije v državi morajo naslednjemu pogoju iz zakona: »RRA je v večinski javni lasti in z večinskim
deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža«
zadostiti do 27. julija 2016.
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http://www.uradni-list.si/1/content?id=124143#!/Odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-Razvojna-agencija-ROD-Ajdovscina
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koordinatorka za področje podeželja: Suzana Žvokelj Ferjančič (RA ROD),



koordinatorka za področje okolja, prostora in infrastrukture: Andreja Trojar Lapanja
(ICRA d.o.o. Idrija).

Do vpisu RA ROD kot nosilne institucije v evidenco RRA s strani MGRT bodo vodilne in
poslovno sekretarske naloge opravljali:


vodenje Severnoprimorske MRRA: mag. Almira Pirih, v. d. direktorja PRC;



vodja priprave in izvajanja Regionalnega razvojnega programa: Brigita Bratina Peršin,
PRC;



pomočnica vodje priprave in izvajanja Regionalnega razvojnega programa: Mateja Skok,
PRC;



poslovno sekretarske naloge: Katja Kravanja, PRC.

Svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je na 79. seji, dne 21. decembra 2015, v
okviru 10. točke dnevnega reda: »Predlog organiziranosti Severnoprimorske MRRA v
letih 2016 in 2017« sprejel naslednje štiri (4) sklepe:
1. Svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na 79. seji, dne 21. 12. 2015 potrjuje,
da s 1. 1. 2016 nosilstvo Severnoprimorske MRRA prevzame Razvojna agencija ROD
Ajdovščina, skladno s Pogodbo o sodelovanju razvojnih agencij na nivoju statistične
regije Severne Primorske iz leta 2000.
2. Zaradi dejstva, da Razvojna agencija ROD Ajdovščina z dnem 1. 1. 2016 še ne bo
prejela s strani MGRT odločbe o vpisu na mestu nosilne RRA in zaradi potrebe po
neprekinjenem delovanju Severnoprimorske MRRA Svet regije Severne Primorske
(Goriške razvojne) regije potrjuje, da Posoški razvojni center opravlja vlogo nosilne
razvojne agencije vse dokler Razvojna agencija ROD Ajdovščina ne prejme odločbe s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vendar najkasneje do 31.
1. 2016. Svet regije se strinja, da Posoški razvojni center in Razvojna agencija ROD
Ajdovščina uredita formalni prenos dokumentacije v roku petih (5) delovnih dni po
prejetju odločbe MGRT.
3. Svet regije poziva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v najkrajšem
možnem času obravnava in odloči o vlogi/zahtevku Razvojne agencije ROD Ajdovščina
za vpis v evidenco RRA na mestu nosilne razvojne agencije v Goriški razvojni regiji,
najkasneje do 31. 1. 2016.
4. Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je na svoji seji dne 21. 12. 2015
potrdil tri sklepe vezane na prenos statusa nosilne RRA med Posoškim razvojnim
centrom (PRC) in Razvojno agencijo ROD Ajdovščina (RA ROD). Svet regije predlaga
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Razvojnemu svetu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, da v najkrajšem
možnem času obravnava »Predlog organiziranosti Severnoprimorske MRRA v letih 2016
in 2017« in eventuelno potrdi prenos statusa nosilne RRA med PRC in RA ROD skladno
s tremi potrjenimi sklepi s strani Sveta regije Severne PRIMORSKE (Goriške razvojne)
regije z dne 21. 12. 2015.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina bo v predpisanem roku takoj po potrditvi zgoraj
navedenih sklepov tako s strani Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije in kot
tudi Razvojnega sveta Severne Primorske (goriške razvojne) regije vložila na MGRT
zahtevek/vlogo za vpis Razvojne agencije ROD Ajdovščina v evidenco RRA na mestu
nosilne razvojne agencije v Goriški razvojni regiji v letih 2016 in 2017.
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PREDLAGANI SKLEPI V SPREJEM RAZVOJNEMU SVETU SEVERNE
PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJE:
Predlagamo, da Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije v okviru te točke
sprejme naslednje tri (3) sklepe:

1. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na 14. korespondenčni
seji, dne 22. 12. 2015 potrjuje, da s 1. 1. 2016 nosilstvo Severnoprimorske MRRA
prevzame Razvojna agencija ROD Ajdovščina, skladno s Pogodbo o sodelovanju
razvojnih agencij na nivoju statistične regije Severne Primorske iz leta 2000.
2. Zaradi dejstva, da Razvojna agencija ROD Ajdovščina z dnem 1. 1. 2016 še ne bo
prejela s strani MGRT odločbe o vpisu na mestu nosilne RRA in zaradi potrebe po
neprekinjenem delovanju Severnoprimorske MRRA Razvojni svet Severne Primorske
(Goriške razvojne) regije potrjuje, da Posoški razvojni center opravlja vlogo nosilne
razvojne agencije vse dokler Razvojna agencija ROD Ajdovščina ne prejme odločbe s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vendar najkasneje do 31.
1. 2016. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije se strinja, da
Posoški razvojni center in Razvojna agencija ROD Ajdovščina uredita formalni prenos
dokumentacije v roku petih (5) delovnih dni po prejetju odločbe MGRT.
3. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije poziva Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, da v najkrajšem možnem času obravnava in odloči o
vlogi/zahtevku Razvojne agencije ROD Ajdovščina za vpis v evidenco RRA na mestu
nosilne razvojne agencije v Goriški razvojni regiji, najkasneje do 31. 1. 2016.

Matej Arčon
Razvojni svet Severne
Primorske (Goriške razvojne)
regije
predsednik
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