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Program dela 

Severnoprimorske Mrežne Regionalne Razvojne Agencije 

v letu 2016 
 
 

1. Izvajanje splošnih razvojnih nalog v razvojnih regijah 
 

 
Zakonska podlaga za izvajanje splošnih razvojnih nalog 

 
Splošne razvojne naloge izvaja regionalna razvojna agencija v razvojni regiji kot temeljni funkcionalni 
teritorialni enoti na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2).  
 
18. člen tega zakona opredeljuje, da se v razvojni regiji v javnem interesu opravljajo naslednje 
splošne razvojne naloge:  

• priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in 
regijskih projektov v regiji,  

• priprava dogovorov za razvoj regije, 

• informiranje, svetovanje in podpora pri pripravi regijskih projektov,  

• izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih 
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

• sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev, 

• obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 

• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih 
izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 

 

Sprejemanje razvojnih odločitev v razvojni regiji 

 

Razvojne odločitve na ravni regije sprejemata: 
-       razvojni svet regije in  
-       svet regije. 
 
Opravljanje nalog iz 18.člena ZSRR-2 

 
Naloge iz 18. člena ZSRR-2 opravlja regionalna razvojna agencija, izbrana po posebnem postopku in  
vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij.  
 
 

2. Izvajanje splošnih razvojnih nalog v Severni Primorski (Goriški razvojni) regiji 
 

 
V Severni Primorski (Goriški razvojni) regiji delujejo Svet Severne Primorske (Goriške razvojne) 

regije, Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, Regijska razvojna mreža za 

Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo in Mrežna regionalna razvojna agencija (MRRA). 

 

Svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije sestavljajo župani vseh občin v regiji; izmed sebe za 
vsako leto delovanja izvolijo predsednika in podpredsednika in sicer upoštevaje abecedni red imen 
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občin. V letu 2016 naloge predsednika sveta opravlja župan občine Renče – Vogrsko, naloge 
podpredsednika pa župan občine Šempeter - Vrtojba.  
 

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (novoustanovljeni organ po ZSRR-2 je 

organ usklajevanja razvojnih pobud in interesov v regiji.  Njegove naloge in delovanje določa 12. člen 
ZSRR-2. njegovo sestavo pa 11. člen istega zakona. 
Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je bil ustanovljen v juliju 2013. Sestavlja ga 
33 članov, in sicer 13 funkcionarjev  občin, 13 predstavnikov gospodarstva v regiji ter 7 predstavnikov 
nevladnih organizacij v regiji. 

Na ravni regije se oblikuje tudi Regijska razvojna mreža za Severno Primorsko (Goriško razvojno) 

regijo kot oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih 
prioritet regije, ob upoštevanju razvojne specializacije. Njene naloge so: 

• Dajanje razvojnih pobud svetu. 

• Povezovanje pri pripravi  in izvajanju regijskih projektov, opravljanje drugih 
razvojnih nalog  države (izvajanje regijske finančne  sheme, izvajanje regijske 
sheme kadrovskih štipendij). 

• Medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji, 
povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije. 

• Druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji. 
Regijsko razvojno mrežo sestavljajo 4 razvojne agencije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. 
Skladno s Sporazumom o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži za Severno Primorsko 
(Goriško razvojno) regijo pa se lahko sestava Regijske razvojne mreže za Severno Primorsko (Goriško 
razvojno) regijo, v skladu s potrebami tudi spreminja oziroma dopolnjuje, o čemer sklepa Razvojni 
svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. Predvidoma bo dopolnjena v letu 2016. 
 
Mrežna regionalna razvojna agencija 

Severna Primorska (Goriška razvojna) regija je za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije 
(RRA) s soglasjem vseh 12 županov Severne Primorske in na podlagi Pogodbe o sodelovanju razvojnih 

agencij na nivoju statistične regije Severne Primorske v letu 2000 oblikovala Severnoprimorsko 

Mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA). Vanjo so vključene štiri 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 (RA ROD) Ajdovščina.   
 
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. Vsaka 
agencija je prevzela tudi koordinacijo regijskih nalog za določena vsebinska področja izvajanja 
Regionalnega razvojnega programa. Poleg tega določene razvojne agencije opravljajo tudi druge 

razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu. V nadaljevanju je 
preglednica opravljanja koordinacije in nalog po posamezni razvojni agenciji:  
 
Razvojna agencija Koordinatorstvo Druge razvojne naloge 

Posoški razvojni center Človeški viri  Regijska štipendijska shema 
Lokalna akcijska skupina (LAS) 

RRA SEVERNE PRIMORSKE  
d.o.o. Nova Gorica 

Gospodarstvo 
Turizem 

Lokalna akcijska skupina (LAS) 

RA ROD Ajdovščina Podeželje Lokalna akcijska skupina (LAS) 

ICRA d.o.o. Idrija Okolje, prostor, infrastruktura LAS (od leta 2015 ) 

 



4 
 

V letu 2014 so se skladno z 20. členom ZSSR-2 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 RA v regiji: RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica, RA ROD Ajdovščina in ICRA d.o.o. Idrija kot sodelujoče institucije. 
Za pridobitev tega statusa smo na MGRT poslali vrsto dokumentov, med drugim tudi Sporazum o 
vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo, 
Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog Severno Primorske regionalne razvojne agencije za 
obdobje 2014 – 2020, Partnersko pogodbo o opravljanju splošnih razvojnih nalog v Goriški razvojni 
regiji, Pogodbo o ureditvi partnerskih razmerij med Svetom severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije in Posoškim razvojnim centrom kot nosilno RA, Aneks k Partnerski pogodbi o opravljanju 
splošnih razvojnih nalog v Goriški razvojni regiji. 
Iz odločbe o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij izhaja, da je PRC 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. To omogoča menjavo RA-jev, 
vpisanih v evidenco, na mestu nosilne. S tem bomo v regiji še nadalje izpolnjevali dogovor o menjavi 
RA-jev na mestu nosilnega vsaki dve leti. Seveda pa mora nosilna RA izpolnjevati tudi pogoj iz prve 
alineje tretjega odstavka 20. člena ZSRR – 2, to je, da je v večinski javni lasti, z večinskim deležem 
občin, znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin nima več kot tretjinskega ustanoviteljskega 
deleža. 
MRRA bo v mesecu decembru 2015 predlagala Svetu regije Severne Primorske (Goriške razvojne) 
regije in Razvojnemu svetu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, da se nosilstvo prenese iz 
PRC na RA ROD pet delovnih dni po vpisu RA ROD kot nosilne institucije v evidenco pri MGRT-ju. To 
pomeni, da PRC nadaljuje z vodenjem MRRA v začetku leta 2016. 
 

 

3. Ključne naloge MRRA v letu 2016 
 

Splošne razvojne naloge Severno Primorske regionalne razvojne agencije:  
Splošne razvojne naloge izhajajo tako iz zakonskih opredelitev kot iz Strategije izvajanja splošnih 
razvojnih nalog Severno Primorske regionalne razvojne agencije za obdobje 2014 – 2020 in so 
določene tudi v pogodbi. Večina od teh bo v izvedbi že v letu 2016, nekatere pa v naslednjih letih, 
odvisno od pripravljenosti državnih dokumentov. Gre predvsem za naslednje naloge: 

• spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020, 

• priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije, 

• priprava končnega poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2007–2013, 

• spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega 
programa 2014–2020, 

• priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor za 
razvoj regije,  

• strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju razvojnega sveta regije in vodenje 
odborov razvojnega sveta regije, 

• strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije, 

• oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže,  

• sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi 
osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji skladno s partnersko pogodbo o 
razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, 
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• obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,  

• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,  

• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem če jih neposredno izvaja Javni sklad RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja, 

•  druge naloge po navodilu MGRT. 
 
 

4. Princip delovanja Posoškega razvojnega centra kot RRA v letu 2016 in kadrovska 
sestava za izvajanje regionalnih nalog v letu 2016 

 
Posoški razvojni center bo v vlogi RRA ohranil mrežni način sodelovanja razvojnih agencij v regiji ter 
enakopravno vključenost vseh agencij v regijsko razvojno načrtovanje in izvajanje drugih nalog 
regionalnega značaja.  
 
Mrežna povezanost razvojnih agencij se je v dosedanjem obdobju pokazala kot ustrezna, saj so bile 
vse razvojne agencije na območju Goriške regije enakovredno vključene v aktivnosti, ki so se 
nanašale na regionalni razvoj. Bile so pravočasno informirane in vključene v oblikovanje regionalne 
politike ter v pripravo in izvajanje regijskih programov in projektov.  
 
Zaradi nalog Severnoprimorske MRRA, naštetih v 3. točki tega dokumenta, ki bodo zahtevale veliko 
usklajevanja na regionalni in državni ravni, bodo razvojne agencije okrepile in nadgradile medsebojno 
sodelovanje s ciljem učinkovitega izvajanja nalog, ki regijo čakajo v tem programskem obdobju. 
 
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni  bodo v letu 2016 do vpisa RA ROD kot nosilne 

institucije v evidenco RA opravljali: 

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

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

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

• poslovno sekretarske naloge: Katja Kravanja, PRC. 
Po vpisu RA ROD kot nosilne institucije v evidenco RA, bo prišlo do spremembe ekipe, ki opravlja te 
naloge. 
 

•  direktorji ostalih treh razvojnih agencij Severnoprimorske MRRA: 
- David Bratož (direktor Razvojne agencije ROD Ajdovščina); 
- 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 (Posoški razvojni center); 

• namestnica  koordinatorke za področje človeških virov: Brigita Bratina Peršin (Posoški razvojni 
center);   

• 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); 

• koordinatorka za področje podeželja: Suzana Žvokelj Ferjančič (Razvojna agencija ROD 
Ajdovščina);   

• koordinatorka za področje okolja, prostora in infrastrukture: Andreja Trojar Lapanja (ICRA d.o.o. 
Idrija). 
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7. Financiranje Severnoprimorske MRRA 
 
Delovanje RRA 

 
Skladno z 21. členom ZSSR-2 se naloge RRA financirajo iz proračunov občin na območju razvojne 
regije in iz državnega proračuna. Sofinanciranje iz državnega proračuna se določi s pogodbo, ki jo za 
programsko obdobje skleneta pristojno ministrstvo in RRA na podlagi ocene vrednosti splošnih 
razvojnih nalog na regionalni ravni. 
MGRT je v letu 2014 sprejel Metodologijo za opredelitev standardnega stroška na enoto za splošne 
razvojne naloge za obdobje 2014 – 2020.  
Predvidena kvota sofinanciranja splošnih razvojnih nalog za Goriško razvojno regijo znaša 110.171,39 

EUR. Goriški razvojni regiji torej za opravljanje splošnih razvojnih nalog pripada predvidoma 
183.618,98 EUR, 60 % teh sredstev zagotavlja MGRT (110.171,39 EUR), ostalo pa lokalne skupnosti 
(73.447,59 EUR). MGRT kot upravičene stroške priznava plače, druge stroške dela ter stroške 
materiala (povezane z delom) in sicer te le v višini 10 % stroškov dela.  
To pomeni, da iz sredstev za opravljanje splošnih razvojnih nalog tudi v letu 2016 ne bo možno pokriti 
vseh dejanskih stroškov (npr. stroški vseh storitev, kot so: članarina v GIZ-u, zunanji sodelavci pri 
pripravi regijskih projektov, materialni stroški nad 10 % stroškov dela, DDV itd.), zato bomo RA-ji te 
stroške pokrivali iz preostanka sredstev, ki nam jih zagotavljajo občine (nad 40% stroškov za 
opravljanje splošnih razvojnih nalog).  

a) Plan prihodkov za splošne razvojne naloge/sofinanciranje - osnutek 

Naziv 

PLAN 2016 

V EUR 

Lokalne skupnosti Goriške razvojne regije 73.447,59 

Ministrstvo za regionalni razvoj in tehnologijo (predvideno 
sofinanciranje) 110.171,39 

Skupaj 183.618,98 

b) Plan odhodkov/stroškov - osnutek 

 Naziv V EUR 

 Predvideni stroški dela nosilne RA 95.805,84 

 Predvideni stroški partnerskih RA 95.805,84 

 
Predvideni stroški materiala in storitev (tiskanje RRP, 
administracija, …) 29.444,71 

Skupaj  221.056,93 

 

Dejanska razdelitev stroškov med RA-ji bo izvedena na podlagi opravljenih del. 
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PRILOGA ŠT. 1: 
 

SOFINANCIRANJE DELOVANJA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE SEVERNE PRIMORSKE -  
GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE (SEVERNOPRIMORSKE MREŽNE RRA) V LETU 2016  
 

TABELA: Financiranje delovanja regionalne razvojne agencije Goriške razvojne regije 
(Severnoprimorske mrežne RRA) v letu 2016 
 

OBČINA 

2016* 
(B)  DELEŽ 

SOFINANCIRANJA 

(A)  ZNESEK 
SOFINANCIRANJA 

REGIONALNIH 
RAZVOJNIH 

NALOG € % 

OBČINA AJDOVŠČINA 16.331,05 14,73% 

OBČINA BOVEC 4.508,53 4,07% 

OBČINA BRDA 5.361,68 4,84% 

OBČINA CERKNO 5.797,01 5,23% 

OBČINA IDRIJA 12.313,84 11,11% 

OBČINA KANAL 6.251,19 5,64% 

OBČINA KOBARID 4.545,89 4,10% 

OBČINA MIREN-
KOSTANJEVICA 4.254,40 3,84% 

MESTNA OBČINA NOVA 
GORICA 25.215,24 22,74% 

OBČINA RENČE-VOGRSKO 3.465,62 3,13% 

OBČINA ŠEMPETER-
VRTOJBA 4.658,45 4,20% 

OBČINA TOLMIN 12.934,27 11,66% 

OBČINA VIPAVA 5.247,84 4,73% 

SKUPAJ OBČINE 110.885,00 100,00% 

PREDVIDENA DRŽAVNA 
SREDSTVA - MGRT 110.171,39   

SKUPAJ 221.056,93   
 

  

   
* enak znesek kot v letu 2015 
 

 

  


