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Ljubljana, 11. 3. 2021

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 38. seji 17. 3. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in
Tomaža Horvata v zvezi z večletnim finančnim okvirom 2021–2027 in Načrtom za
okrevanje in odpornost, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F
in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnih svetnikov Bojana
Režuna in Tomaža Horvata ter Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko predlaga, da vprašanja prouči in nanje odgovori.
Vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata se glasijo:
1. V kakšni fazi je nabor projektnih predlogov, ki so jih razvojne regije poslale
Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na podlagi njenega
poziva?
2. Kdaj bodo objavljeni javni razpisi, na katere se bodo lahko prijavile občine in
drugi potencialni prijavitelji Severno Primorske (Goriške) razvojne regije, in
kakšna bo vsebina področij javnih razpisov?
3. Ali bodo določeni projekti v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji
uvrščeni tudi neposredno v Načrt za okrevanje in odpornost, program
ReactEU ali operativni program kohezijske politike 2021–2027? Če je
odgovor pozitiven, kateri projekti? Ali bo Severno Primorska (Goriška)
razvojna regija upravičena tudi do koriščenja sredstev Sklada za pravičen
prehod?
4. Ali bodo imele občine in Severno Primorska (Goriška) razvojna regija pri
koriščenju evropskih sredstev v naslednjem programskem obdobju in
sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost enake možnosti kot
podobno ali bolje razvite razvojne regije v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija? Če ne, zakaj ne? Ali bo stopnja sofinanciranja v kohezijski regiji
Zahodna Slovenija podprta z nacionalnim sofinanciranjem do enake višine
kot bo to v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija?
5. Ali je bila že sprejeta odločitev glede števila operativnih programov finančne
perspektive 2021–2027? Če da, kako se utemeljuje? Kakšni teritorialni
pristopi bodo na razpolago v novi finančni perspektivi in kdo bo do njih
upravičen?

Obrazložitev:
V okviru priprav na evropsko kohezijsko politiko v programskem obdobju 2021–2027,
ki ga spremlja instrument za okrevanje EU po krizi, povezani s COVID-19, se v
Severni Primorski (Goriški) razvojni regiji, ki leži znotraj bolj razvite kohezijske regije
Zahodna Slovenija, pojavljajo številna odprta vprašanja v zvezi z upravičenostjo do
razpoložljivih sredstev Evropske kohezijske politike in dostopnostjo do finančne
podpore v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Ker so evropska sredstva, skupaj
s sredstvi iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, pomembna za prihodnji razvoj
Severno Primorske (Goriške) razvojne regije, se na Službo Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naslavljajo zgoraj navedena
vprašanja v pričakovanju jasnih in konkretnih odgovorov.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Službi Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da vprašanja prouči in v skladu s četrtim
odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanje v roku 30 dni odgovori.
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