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1. UVOD
RRP je temeljni programski dokument na regionalni ravni, v katerem se na podlagi
ocene stanja v regiji in identificiranih razvojnih potencialov uskladijo razvojni cilji v regiji,
določijo instrumenti ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2) in Uredba o
RRP določata, da je RRP sestavljen iz strateškega in programskega dela.
Za programiranje v obdobju 2021 – 2017 je pomembno tudi sprejetje Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), ki določa regionalni prostorski plan kot
prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega
razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS), drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU
dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne regije in določijo njene bistvene
razvojne priložnosti.
Regionalni prostorski plan se za posamezno razvojno regijo sprejme najpozneje do
1. januarja 2023. Dokument je podlaga za pripravo RRP, sprejet mora biti pred RRP ali
sočasno z njim. Regionalni prostorski plan sprejme razvojni svet regije po predhodni potrditvi
vlade.
Glede na navedeno določbo ZUreP-2 o najmanj sočasni pripravi in sprejemu z RRP, se
prvi prostorski plani ne bodo sprejemali predhodno ali sočasno z RRP 2021–2027.
Mogoče bo zagotoviti zgolj sočasno pripravo strateških izhodišč za prve prostorske
plane regije in RRP 2021–2027.
Pri pripravi RRP 2021-2027 za severno Primorsko (Goriško) razvojno regijo bomo smiselno
upoštevali tudi izhodišča za strategijo kohezijske regije Zahodna Slovenija in izhodišča
kohezijske politike EU, v kolikor bodo znana.
RRP sprejme razvojni svet regije in potrdi svet regije najpozneje decembra leta pred
letom, v katerem se konča prejšnje programsko obdobje. Ta rok pri pripravi RRP 2021 –
2027 ne bo dosežen; ON določa, da mora programski del RRP sprejeti RSR in ga potrditi
Svet regije do 31. 5. 2021.

2.
OBMOČJE
PRIPRAVE
REGIONALNEGA
RAZVOJNEGA
PROGRAMA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE) RAZVOJNE
REGIJE (RRP)
RRP bo pripravljen na območju Goriške razvojne (statistične) regije, v katero sodi 13
občin in sicer (po abecednem redu): Občina Ajdovščina, Občina Brda, Občina Bovec, Občina
Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren – Kostanjevica,
Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče – Vogrsko, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina
Tolmin, Občina Vipava.
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3. NAMEN PROGRAMA PRIPRAVE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE) RAZVOJNE
REGIJE (RRP)
Podlaga za pripravo RRP je Program priprave RRP. Namen Programa priprave RRP je skladno
z Uredbo o RRP določiti vsebino in strukturo RRP (opredeljeno v 5. poglavju tega dokumenta).
To bo vodilo k izdelavi RRP, ki bo odseval dosegljive in merljive cilje in bo predstavljal
osnovo za nadaljnji razvoj Goriške regije. Predpogoj za to je znotraj RRP identificirati tudi
potencialne vire za dosego ciljev in sicer bodo to v manjši meri (ker je Goriška regija del
Zahodne kohezijske regije) EU sredstva, v večji meri pa - predvidoma - sredstva
nacionalnega proračuna, seveda pa tudi lastna sredstva nosilcev projektov.

4. IZHODIŠČA PRIPRAVE RRP
4.1 PRAVNE, STROKOVNE IN DRUGE PODLAGE
Že obstoječe pravne podlage in izhodišča za izdelavo RRP so:
-

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št.
20/11, 57/12 in 46/16);
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradnil list RS, št. 3/2013, št. 59/15 in
12/17);
Zakon o javnih financah (ZJF-H; Uradni list RS, št. 13/18);
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17);
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12, št. 78/15);
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13,
št. 78/15);
Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, št. 97/12,
št. 24/15, 35/17);
Usmeritve za pripravo strategije razvoja regije s področja prostorskega in urbanega
razvoja (MOP, februar 2019).

Strokovne podlage za izdelavo RRP so:
A) Obstoječe:
- Strategija razvoja Slovenije 2030 z vsemi strokovnimi podlagami posameznih politik;
- Izhodišča evropske kohezijske politike.
B) V pripravi:
- Razvojne in varstvene potrebe oz. večji projekti, ki jih bodo pripravila pristojna
ministrstva (v kolikor bo to mogoče) za območje razvojne regije in razpoložljive
strokovne podlage v zvezi s tem (skladno z ON).
Smiselno se pri pripravi RRP upoštevajo tudi resorne strategije, dokumenti in strokovne
podlage po posameznih ministrtvih (opredeljene v točki 2.4. gradiva Cilji, usmeritve in
instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo RRP
2021 – 2027.
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5. METODOLOGIJA
Metodologijo priprave RRP je predpisala Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) z
Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15). V njej je
določena minimalna vsebina RRP, postopek priprave RRP v regiji in usklajenost s strategijo
razvoja Slovenije ter drugimi nadrejenimi dokumenti razvojnega načrtovanja. Pri pripravi
RRP mora regija pridobiti tudi smernice glede prostorskega razvoja v regiji s strani
ministrstva, pristojnega za prostor.
Glede na Uredbo o RRP je minimalna vsebina RRP sledeča:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in
prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru;
Opredelitev vizije razvoja regije;
Opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije;
Opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije;
Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo
virov podatkov za spremljanje kazalnikov;
Skupna okvirna finančna ocena vrednosti RRP;
Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
a. Opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep;
b. Časovnim načrtom za izvedbo;
c. Okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja;
d. Prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov;Opredelitev
sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP;
Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP
Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt
okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:
e. delovni naziv projekta;
f. Povzetek projekta;
g. Navedba prioritete in ukrepa, v katero se uvršča projekt;
h. Ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb;
i. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo
regije;
j. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev;
k. Opis posameznih aktivnosti;
l. Okvirni časovni načrt projekta;
m. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti;
n. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednost;
o. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja;
p. Opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.
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Pri pripravi RRP 2021 – 2027 bomo upoštevali znana izhodišča pri programiranju EU
sredstev ter izhodišča za pripravo Strategije zahodne kohezijske regije.
RRP bo pripravljen za programsko obdobje 2021-2027, in sicer po razvojnih področjih, v
okviru katerih delujejo tudi odbori Razvojnega sveta regije:
- Regija za ljudi;
- Pametna regija;
- Zelena, nizkoogljična regija;
- Povezana regija.
RRP bo izkazoval način razvoja primerjalnih prednosti Goriške regije v odnosu do sosednjih
regij in v mednarodnem razvojnem povezovanju. Ob vpetosti v mednarodno okolje še
poseben pomen igrajo čezmejna partnerstva s sosednjo Italijo, tako z vidika skupne
problematike in njenega skupnega reševanja, kot tudi z vidika skupnih razvojnih prioritet.
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6. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PRIPRAVE RRP
6.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Nosilna razvojna agencija v okviru Severnoprimorske MRRA opravlja strokovne, tehnične
in administrativne naloge pri pripravi RRP. Nosilna razvojna agencija je od 23. 6. 2014 do 31.
12. 2020 Posoški razvojni center. Osebe, zadolžene za pripravo RRP v nosilni razvojni
agenciji, so (Sekretariat MRRA):
-

Mag. Almira Pirih, direktorica PRC in vodja priprave RRP;
Brigita Bratina Peršin, pomočnica vodje priprave RRP;
Mateja Skok Kavs, strokovna sodelavka;
Katja Kravanja, administrativna sodelavka.

Pri pripravi RRP bo sodelovala celotna mreža razvojnih agencij v Severnoprimorski
MRRA, poleg Posoškega razvojnega centra tudi RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ter ICRA d.o.o.
Vsaka razvojna agencija vsebinsko pokriva sledeče razvojno področje:
Regija za ljudi: Posoški razvojni center, koordinatorka področja je Brigita Bratina
Peršin;
Pametna regija: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, koordinatorka področja
je Amelija Skomina Zorn, namestnik Črtomir Špacapan;
Zelena, nizkoogljična regija: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina,
koordinatorka področja je Andreja Ferjančič, namestnica Suzana Žvokelj Ferjančič;
Povezana regija: ICRA d.o.o., koordinatorka področja je Andreja Trojar Lapanja,
namestnica Diana Golob Mrak.
Poleg tega pa posamezne RA pokrivajo še naslednja področja:
• Prostorski razvoj regije (ICRA),
• Celosten razvoj in upravljanje (PRC).
Člane projektne skupine priprave RRP sestavljajo vodja priprave RRP, pomočnik vodje
priprave RRP, koordinatorji in pomočniki koordinatorjev razvojnih področij (ki so hkrati vodje
odborov razvojnih področij) ter strokovna sodelavka.
V okviru Severnoprimorske MRRA deluje tudi strokovni organ, to je kolegij direktorjev,
katerega člani so direktorji razvojnih agencij v mreži, in sicer:
- mag. Almira Pirih, direktorica Posoškega razvojnega centra;
- Črtomir Špacapan, direktor RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica;
- Brigita Habjan Štolfa, direktorica Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina;
- mag. Jožica Lazar, direktorica Razvojne agencije ICRA d.o.o.
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Skladno z ZSRR-2 v Goriški regiji deluje:
- Svet regije, katerega člani so župani občin Goriške regije (13 občin);
- Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, ki ga sestavlja 13
predstavnikov občin Goriške regije, katerih glasovi se štejejo dvojno, 13
predstavnikov gospodarstva iz Goriške regije, 7 predstavnikov nevladnih organizacij
iz Goriške regije;
- štirje odbori RSR po razvojnih področjih. Odbore vodijo koordinatorji razvojnih
področij.
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Slika 1: Organizacijska struktura priprave RRP

Svet regije

Posoški razvojni center

Župani 13 občin Goriške regije
RRA severne Primorske d.o.o.
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6.2 NALOGE ORGANOV
V Goriški regiji delujejo Svet regije, razvojni svet regije (RSR) in kolegij direktorjev, skladno z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).
Svet regije je poleg RSR organ odločanja na ravni Goriške regije in ga sestavlja 13 županov
občin Goriške regije. Skladno s tretjo alinejo 12. člena ZSRR-2 po sprejemu RRP-ja na RSR
svet regije naknadno potrdi RRP.
Razvojni svet regije sestavljajo predstavniki občin razvojne regije, predstavniki združenj
gospodarstva ter predstavniki sindikatov, nevladnih organizacij in drugih partnerjev na ravni
Goriške regije. Njegove naloge pri pripravi RRP so, da vodi in usmerja pripravo regionalnega
razvojnega programa ter ga sprejme.
Razvojni svet regije ima odbore in sicer: regija za ljudi, zelena, nizkoogljična regija, pametna
regija in povezana regija. Odbori regionalnega razvojnega sveta sodelujejo pri pripravi
regionalnega razvojnega programa.
Kolegij direktorjev je strokovni organ, ki pripravlja izhodišča za regionalni razvoj in daje
strokovne usmeritve regionalnemu razvojnemu svetu.
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7. POSTOPEK PRIPRAVE, FAZE SPREJEMANJA RRP Z ROKI IN
ODGOVORNIMI NOSILCI*

FAZA 1: Priprava strateških delov RRP.
Odgovorni nosilec: MRRA
Rok: posredovanje osnutkov na MGRT do 31. 12. 2019.
FAZA 2: Usklajevanje med državno in regionalno ravnijo.
Odgovorni nosilec: MGRT
Rok do 30. 3. 2020.
FAZA 3: Priprava osnutkov RRP 2021–2027.
Odgovorni nosilec: MRRA
Rok: posredovanje osnutkov na MGRT do 30. 11. 2020.
FAZA 4: Priprava mnenj MGRT o usklajenosti RRP 2021–2027.
Odgovorni nosilec: MGRT
Rok do 31. 3. 2021.
FAZA 5: Sprejetje RRP na razvojnih svetih regij in njihova potrditev na svetih regij.
Odgovorni nosilec: RSR in svet regije
Rok do 31. 5. 2021.

*Povzeto po Operativnem načrtu o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih
programov 2021-2027, Vlada RS, 18. 7. 2019
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SHEMATIČNI PRIKAZ PRIPRAVE RRP
V nadaljevanju je še shematični prikaz vseh predhodno navedenih faz in rokov.
V kolikor bo prišlo do zamikov pri pridobivanju ustreznih strokovnih podlag in usmeritev s strani pristojnih ministrstev, bodo roki zamaknjeni.

Aktivnost/ Faza

do 31. 12. 2019

do 30. 3. 2020

do 30. 11. 2020

Priprava
strateškega
dela
RRP
in
posredovanje osnutka
na MGRT
Usklajevanje
med
državno in regionalno
ravnijo
Priprava osnutka RRP
2021–2027
in
posredovanje osnutka
na MGRT
Priprava mnenja MGRT
o usklajenosti RRP
2021–2027
Sprejetje
RRP
na
razvojnem svetu regije
in njegova potrditev na
svetu regije
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do 31. 3. 2021

do 31. 5. 2021
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ICRA d.o.o.

8. FINANČNI NAČRT PRIPRAVE RRP
Za samo pripravo RRP niso predvidena dodatna sredstva niti s strani države niti s strani občin,
zato bomo razvojne agencije v MRRA dokument pripravljale v okviru izvajanja splošnih
razvojnih nalog (za te je MGRT v letu 2019 regijam dodelilo približno 8-odstotkov več
sredstev; podoben znesek je predviden tudi za leto 2020).
Najvišji strošek priprave RRP predstavlja strošek dela, kar so pokazale tudi izkušnje pri
pripravi predhodnih RRP-jev, saj sodelujoče razvojne agencije pripravljajo dokument v okviru
lastnega kadra, brez vključevanja zunanjih strokovnjakov. Vsaj za pripravo prostorskih vsebin
strategije bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor zagotoviti ustrezna sredstva, sicer bo
regija tudi za to področje pripravila dokument le s svojimi kadri.
Prav zato, ker stroški priprave RRP ne predstavljajo dodatnih obveznosti občin, jih v
programu ne razdeljujemo, temveč so/bodo podrobneje prikazani v letnih programih
dela MRRA. Ocenjujemo pa, da bomo v letih 2019 - 2021 za pripravo RRP namenili od 20 do
30% vseh sredstev za opravljanje splošnih razvojnih nalog na letni ravni; v letu 2019 30 %
delež, v letu 2020 50 %, v letu 2021 pa približno 20%.

9. ANALIZA TVEGANJ
Ključna tveganja pri postopku priprave RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
lahko razdelimo na zunanja (tista izven regije) in notranja (tista v regiji). Vplivajo lahko
predvsem na postavljene roke, pa tudi na samo kvaliteto dokumenta.
Med prvim so predvsem:
- neustrezna odzivnost ministrstev, ki morajo v določenem roku zagotovili dodatne
potrebne strokovne podlage za strateški del RRP-ja ter smernice glede načrtovanega
razvoja v regiji,
- nezagotovljena sredstva MOP-a za pripravo prostorskih vsebin strateškega dela RRP,
- ne dovolj jasna in ne pravočasno dostopna izhodišča EU kohezijske politike.
Med drugimi pa tveganje predstavlja možna slabša odzivnost nosilcev razvoja v regiji in sicer
predvsem gospodarstva, saj sta že dve generaciji RRP pokazali, da opredelitve v teh
dokumentih v glavnem v ničemer odločilno ne pospešujejo oz. zavirajo razvojnih možnosti
gospodarstva.
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10. VIRI IN LITERATURA
1. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št.
20/11, 57/12 in 46/16);
2. Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradnil list RS, št. 3/2013, št. 59/15 in
12/17 );
3. Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12, št. 78/15);
4. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, št.
97/12, št. 24/15, 35/17.
5. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne)
regije, Uradni list RS št. 54/2012 z dne 17.7.2012.

Pripravili:
Mag. Almira Pirih, vodja priprave RRP in
Brigita Bratina Peršin, pomočnica vodje priprave v sodelovanju z direktorji in
koordinatorji razvojnih agencij Severnoprimorske MRRA
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