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Številka: 402-0001/2021-4 
Datum: 12. 4. 2022 
 

ZAPISNIK 119. SEJE SVETA REGIJE SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE) 
RAZVOJNE REGIJE 

 

119. seja Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je potekala v torek, 12. aprila 
2022, ob 10.00 uri v dvorani Gotske hiše na trgu Korada. 

 
 
Prisotni člani – župani: Tina Gerbec (Občina Kanal ob Soči), Uroš Brežan (Občina 
Tolmin), Valter Mlekuž (Občina Bovec), dr. Klemen Miklavič (Mestna občina Nova Gorica), 
Franc Mužič (Občina Brda), Tarik Žigon (Občina Renče – Vogrsko), Tadej Beočanin 
(Občina Ajdovščina), Mauricij Humar (Občina Miren-Kostanjevica). 
 
Prisotni člani – župani preko spletne povezave: Tomaž Vencelj (Občina Idrija), 
 
Odsotni člani – župani: Goran Kodelja (Občina Vipava), Marko Matajurc (Občina 
Kobarid), Gašper Uršič (Občina Cerkno), mag. Milan Turk (Občina Šempeter–Vrtojba). 
 
Prisotni namestniki članov s pooblastili: Marko Miklavič (Občina Kobarid), Martin Čibej 
(po pooblastilu Občine Vipava). 
 
Prisotni predstavniki in sodelavci razvojnih agencij: Simon Škvor (Posoški razvojni 
center), Črtomir Špacapan (RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica), mag. Jožica 
Lazar (ICRA d.o.o. Idrija), Andreja Trojar Lapanja (ICRA d.o.o. Idrija), Diana Golob Mrak 
(ICRA d.o.o. Idrija), Nataša Jakopič (RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica), Brigita 
Habjan Štolfa (RRA ROD Ajdovščina, Andreja Ferjančič (RRA ROD Ajdovščina), Brigita 
Bratina Peršin (Posoški razvojni center), Mateja Skok Kavs (Posoški razvojni center). 
 
Prisotni gostje in poročevalci: Bojan Režun (Državni svet RS), Tomaž Horvat (Državni 
svet RS), Miro Kristan (Posoški razvojni center), Damijan Damijanovič (Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti), Valentina Lavrenčič (Ministrstvo za okolje in prostor), mag. Lenča 
Humerca Šolar (Ministrstvo za okolje in prostor), Mojca Jurič (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo), dr. Lidija Breskvar Žaucer (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo), dr. Robert Drobnič (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Gorazd 
Orešek, SPIRIT Slovenija. 

 

Predvideni dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja; 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 119. seje Sveta regije; 
3. Pregled in potrditev predloga zapisnika 118. seje Sveta regije (Vipolže, 3. 3. 2022) / 

poročevalec Simon Škvor, direktor PRC;   
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4. Informacija vezana na programiranje 2021-2027 / poročevalec Simon Škvor, direktor 
PRC; 

5. Informacija s strani Ministrstva za okolje in prostor vezana na izbor pripravljavca za 
pripravo Regionalnega prostorskega plana / Valentina Lavrenčič, Ministrstvo za 
okolje in prostor, mag. Lenča Humerca Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor 

6. Predstavitev in potrditev Regijske celostne prometne strategije Julijske Alpe / 

poročevalec Miro Kristan, Posoški razvojni center 

7.  Izvajanje partnerstva Regionalno skrbništvo in izzivi razvoja regijskih poslovnih con v 
novi perspektivi / poročevalka Brigita Habjan Štolfa, direktorica RRA ROD Ajdovščina;  

8. Nagovor in predstavitev direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti / 
poročevalec Damjan Damjanovič 

9. Razno: 
 

Predsednik Sveta Severne Primorske (Goriške) regije, Franc Mužič, je pričel z vodenjem 
seje ter najprej pozdravil vse prisotne. 
 
 

Ad. 1: Ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja 

 
Franc Mužič je ugotovil, da je prisotnih 8 članov Sveta regije ter en predstavnik s 
pooblastilom Občine Kobarid. 
 
Za zapisničarko je predlagal Matejo Skok Kavs, Posoški razvojni center, s čimer so se 
strinjali vsi prisotni. 
 
Predlagal je naslednja sklepa: 
 
SKLEPA:  
 

1. Na 119. seji Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, dne 12. 4. 2022 

je prisotnih 9 članov. 119. seja Sveta regije je sklepčna. 

 

2. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije na 119. seji, dne 12. 4. 2022 

imenuje Matejo Skok Kavs za zapisničarko 119. redne seje Sveta regije. 

 

 

Za taka sklepa je glasovalo 9 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 
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Ad. 2: Potrditev predlaganega dnevnega reda 119. seje Sveta regije 

 
Franc Mužič je povedal, da je bil predlog dnevnega reda poslan članom skupaj z vabilom. 
Ker je pri več točkah predvidena predstavitev s strani prisotnih poročevalcev, je predsednik 
Sveta regije predlagal zamenjavo vrstnega reda točk dnevnega reda, in sicer se 5., 6. in 7. 
točko prestavi pred predvideno 4. točko dnevnega reda. 
 
Predsednik sveta je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je predlagal sprejem naslednjega 
sklepa: 
 
 

SKLEP: 

 

1. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije na 119. seji, dne 12. 4. 2022 

potrjuje predlog dnevnega reda 119. seje Sveta regijes spremembo vrstnega 

reda predlaganih točk. 

 

 

Za tak sklep je glasovalo 9 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 

 
 

Ad. 3: Pregled in potrditev predloga zapisnika 118. seje Sveta regije (Vipolže, 3. 3. 

2022) / poročevalec Simon Škvor, direktor PRC 

 
Franc Mužič je predal besedo Simonu Škvoru, direktorju Posoškega razvojnega centra ter 
MRRA, ki je pojasnil, da na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Poudaril je, da so bile poslane 
pobude kot je bilo sprejeto na seji Sveta regije, in sicer pobuda oziroma obrazložitev za 
Državni svet, pobuda na SVRK ter pobuda na MOP. 
 
Predsednik sveta, Franc Mužič, je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 
 
 
SKLEP:  

1. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije na 119. seji, dne 12. 4. 2022 

potrjuje zapisnik 118. seje Sveta regije z dne 3. 3. 2022. 

 

Za tak sklep je glasovalo 9 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 
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Ad. 4: Informacija vezana na programiranje 2021-2027 / poročevalec Simon Škvor, 
direktor PRC; 

 
Franc Mužič je predal besedo Simonu Škvoru, direktorju Posoškega razvojnega centra in 
MRRA, ki je izpostavil problematiko delitve sredstev med Kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija ter Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ter stopnjo sofinanciranja. Po zadnjih 
informacijah naj se dopolnjevanje k višini sofinanciranja z nacionalnimi sredstvi za 
Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija ne bi vneslo v Operativni program, pač pa naj bi bilo to 
potrjeno z nacionalno direktivo oziroma drugim aktom. Pri tem je problematično to, da naj bi 
bilo to dopolnjevanje v višini sofinanciranja vezano na razvitost občin. Poudaril je, da je bilo 
glede te tematike posredovanih več pozivov različnim državnim organom, zadnje preko 
Državnega sveta. Poleg tega je izpostavil še vprašanje glede vključevanja mestnih občin v 
teritorialni mehanizem Dogovor za razvoj regij. 
 
Simon Škvor je predal besedo še dr. Robertu Drobniču, ki je uvodoma poudaril pomen 
sodelovanja na vseh ravneh, tako na lokalnem, regionalnem ter tudi državnem. Glede 
mehanizma Dogovora za razvoj regij je izpostavil, da se ga v novi finančni perspektivi 
načrtuje v dveh segmentih, in sicer opredelitev regijskih strateških projektov, katere bi se 
podpiralo še vedno z neposredno potrditvijo operacij ter opredelitev manjših občinskih 
projekte z regijskim vplivom, postopek katerih bi bil enostavnejši. 
 
Po zaključku predstavitve je predsednik sveta, Franc Mužič, odprl razpravo. V razpravi so 
sodelovali: dr. Klemen Miklavič, Uroš Brežan, Franc Mužič, Tadej Beočanin, Simon 
Škvor, Mauricij Humar, dr. Lidija Breskvar Žaucer, Valter Mlekuž, Bojan Režun, Tomaž 
Horvat, Tina Gerbec, Tarik Žigon. 
 
Po zaključku razprave je predsednik Sveta regije, Franc Mužič, predlagal sprejem naslednjih 
sklepov: 
 
SKLEPI: 

 
1. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije se na 119. seji, dne 12. 4. 

2022 seznani z informacijo vezano na programiranje 2021-2027. 

 

2. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije se na 119. seji, dne 12. 4. 

2022 zahteva:  

- da se obseg sredstev med Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 

Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (ki je izrazito v korist Vzhodne 

kohezijske regije) uravnoteži, najprej s prenosom 15 % sredstev iz KR VS na 

KR ZS, razliko pa se zagotavlja iz nacionalnih sredstev, 

- da se razlika v višini % sofinanciranja (do 85 %) za KR ZS financira iz 

nacionalnih sredstev, pri čemer se  jasno opredeli vire ter način financiranja 

iz nacionalnih sredstev, 
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- da se v okviru teritorialnih pristopov CTN in endogene regionalne politike 

(DRR)  tudi KR ZS omogoči izvajanje aktivnosti v okviru vseh specifičnih 

ciljih kot KR VS ter 

- da se za prihodnjo finančno perspektivo 2028 - 2034 opravi razmislek glede 

smiselnosti opredelitve Slovenije kot ene kohezijske regije. 

 

Za taka sklepa je glasovalo 10 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Opomba: Pri tej točki dnevnega reda je bil prisoten tudi član dr. Klemen Miklavič ter je tudi 

glasoval, pri ostalih točkah dnevnega reda pa ni bil prisoten. 

 

 

Ad. 5: Informacija s strani Ministrstva za okolje in prostor vezana na izbor 
pripravljavca za pripravo Regionalnega prostorskega plana / Valentina Lavrenčič, 
Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Lenča Humerca Šolar, Ministrstvo za okolje in 
prostor 

 
Franc Mužič predal besedo Andreji Trojar Lapanja, Razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija, ki 
je uvodoma predstavila pilotni projekt vezan na regionalno prostorsko planiranje. Poudarila 
je, da je v procesu testiranja sodelovala s strokovnimi sodelavci občin s področja 
prostorskega planiranja ter ugotovila, da ti podpirajo pripravo regionalnih prostorskih planov. 
 
Andreja Trojar Lapanja je predala besedo mag. Lenči Humerca Šolar, Ministrstvo za okolje 
in prostor, ki je poudarila da je sodelovanje med občinami na področju prostorskega 
planiranja, nujno. Poleg tega je izpostavila, da so na Ministrstvu za okolje in prostor 
prepričani, da je priprava Regionalnih prostorskih planov za občine olajšanje v primerjavi s 
pripravo pogostih sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov. 
 
Predsednik sveta, Franc Mužič, je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: Tadej 
Beočanin, Valentina Lavrenčič, Uroš Brežan, Tarik Žigon, Marko Miklavič, Franc Mužič, 
mag. Lenči Humerca Šolar. 
 
Po zaključku razprave je predsednik Sveta regije, Franc Mužič, predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 
 
SKLEP: 

 

1. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije se na 119. seji, dne 12. 4. 

2022 seznani s trenutnim stanjem in aktivnostmi glede namere MOP v procesu 

uresničevanja zakonske zahteve po pripravi in sprejemu regionalnih 

prostorskih planov. Prav tako se Svet regije seznani s predvidenimi postopki 
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oz. priporočili MOP za izbor pripravljavca RPP na ravni regije in vloge občin v 

tem procesu.     

 

Za tak sklep je glasovalo 9 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 

 

 

Ad. 6: Predstavitev in potrditev Regijske celostne prometne strategije Julijske Alpe / 

poročevalec Miro Kristan, Posoški razvojni center 

 
Franc Mužič je predal besedo Miru Kristanu, Posoški razvojni center, ki je predstavil 
postopek priprave ter samo Celostno prometno strategijo Julijske Alpe. 
 
Predsednik sveta, Franc Mužič, je odprl razpravo. V razpravi sta sodelovala: Tomaž 
Vencelj, Miro Kristan. 
 
Po zaključku razprave je predsednik Sveta regije, Franc Mužič, predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 
 
SKLEP: 

 

1. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije na 119. seji, dne 12. 4. 2022 

potrjuje Regijsko celostno prometno strategije za širše območje Julijskih Alp. 

 

Za tak sklep je glasovalo 9 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 

 

 

Ad. 7: Izvajanje partnerstva Regionalno skrbništvo in izzivi razvoja regijskih poslovnih 
con v novi perspektivi / poročevalka Brigita Habjan Štolfa, direktorica RRA ROD 
Ajdovščina; 

 
Franc Mužič je zopet predal besedo Brigiti Habjan Štolfa, direktorici Regijske razvojne 
agencije ROD Ajdovščina, ki je predstavila izvajanje projekta Regionalno skrbništvo v 
Severni Primorski (Goriški) razvojni regiji.  
 
Brigita Habjan Štolfa je predala besedo še Gorazdu Orešek, SPIRIT Slovenija, ki je poudaril 
pomen strateškega prostorskega načrtovanja ter umeščanja v prostor. 
 
Predsednik sveta, Franc Mužič, je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je predsednik 
Sveta regije predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
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SKLEP: 

 

1. Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije se na 119. seji, dne 12. 4. 

2022 seznani s prvimi rezultati regijskega projekta Regionalno Skrbništvo ter z 

izzivi in smernicami razvoja poslovnih ekosistemov do 2027 

 

Za tak sklep je glasovalo 9 članov. 

Proti ni glasoval nihče. 

 

 

Ad. 8.: . Nagovor in predstavitev direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti / 
poročevalec Damjan Damjanovič 

 
Franc Mužič je predal besedo direktorju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Damjanu Damijanoviču. Predstavil je dogodek, ki ga javni sklad organizira 18. 6. 2022 v 
Arboretum Volčji potok in na katerem se bodo predstavile vse dejavnosti javnega sklada. 
 
Predsednik sveta, Franc Mužič, je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: Uroš Brežan, 
Franc Mužič. 
 
Pod to točko ni bil sprejet noben sklep. 
 

 

Ad. 9: Razno 

 
Predsednik sveta, Franc Mužič, je pod točko razno predal besedo Tomaž Horvat, 
državnemu svetniku, ki je podal informacijo, da je bila tematika/problematika primarnega 
zdravstva obravnavana na komisiji za socialno, zdravstvo, delo in invalide, ki je pobudo 
podprla. 
 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je predsednik sveta, Franc Mužič, sejo zaključil ob 12.30. 
 
 
 
 
Franc Mužič 
predsednik Sveta regije Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 
 
Zapisničarka: 
Mateja Skok Kavs, Sekretariat Sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 
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