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ZAPISNIK 

 
2. (dopisne) seje RAZVOJNEGA SVETA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE z dne 23. 12. 2013 

 
 
Dnevni red: 
 

1. Sprejem sklepa RS Notranjsko-kraške regije o metodologiji, uporabljeni v Pravilniku o 
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020. 

2. Sprejem sklepa RS Notranjsko-kraške regije o Omejitvi prometa nad določeno težo na 
regionalni cesti Postojna – Pivka v Prestranku.  

3. Potrditev kriterijev za umestitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Notranjsko-kraške 
regije za obdobje 2013-2015.  

 
2. (dopisna) seja RS Notranjsko-kraške regije se je pričela dne 20. 12. 2013 ob 15. uri in se zaključila 
dne 23. 12. 2013 ob 12. uri.   
 
V okviru vseh točk dnevnega reda so naslednji člani RS Notranjsko-kraške regije v roku oddali 
veljavno glasovnico.  
 
ZA vse tri sklepe so glasovali: 

─ g. Janez Komidar 
─ ga. Tatjana Hvala 
─ g. Matej Kržič 
─ g. Robert Smrdelj 
─ g. Jošt Rupnik 
─ g. Vojko Tomšič 
─ g. Branko Valenčič 
─ g. Jože Doles 
─ g. Marko Rupar 

 
Sklepi so bili sprejeti z devetimi (9) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo 
dvojno, so bili tako sklepi sprejeti s štirinajstimi (14) glasovi ZA. 
PROTI ni glasoval nihče od tistih, ki so glasovnico oddali.  
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Člani Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije so s tem sprejeli predlagane sklepe. 
 
SKLEP št. 1/2-2013 
 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije se ne strinja z uporabljenimi kazalniki in metodologijo za 
izračun indeksa razvojne ogroženosti, uporabljeno v Pravilniku o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji 
razvitosti za programsko obdobje 2014-2020, saj ta ne odraža dejanske stopnje razvoja regij. 
Konkretna metodologija in uporabljeni kazalniki bodo v prihodnji finančni perspektivi predstavljali 
oviro za hitrejši razvoj Notranjsko-kraške regije. 
 
 
SKLEP št. 2/2-2013 
 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije se ne strinja z načinom reševanja problematike dotrajanih 
premostitvenih objektov na regionalni cesti Postojna – Pivka, to je s  predvideno omejitvijo prometa 
nad določeno težo 20ih ton. Ukrep bo namreč povzročil gospodarsko škodo, zato Razvojni svet 
Notranjsko-kraške regije predlaga drugačen pristop k reševanju problematike, ki ne bo vplival na 
poslovanje gospodarskih subjektov na tem območju. 
 
 
SKLEP št. 3/2-2013 
 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije potrjuje predlog kriterijev za izbor prioritetnih regijskih 
projektov, ki bo uvrščen v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015.  
 
 
 
Zapisnik pripravila:        Marko Rupar 
Dunja Mahne         predsednik RS NKR 
 


