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REGIJE  
SEKRETARIAT  RAZVOJNEGA SVETA REGIJE:  
Posoški razvojni center 
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Nova Gorica, 28. 04. 2014  

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE 
RAZVOJNE) REGIJE 
 

Spoštovani, 

sklicujemo 9. (korespondenčno) sejo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije z eno točko dnevnega reda in sicer: 

1. Pregled in sprejem/potrditev usklajenega Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 
2013-2015.  

 
POTEK GLASOVANJA: 

V priponki elektronskega sporočila ste skupaj z obrazložitvijo sklepa prejeli tudi glasovnico, s 
katero glasujete ZA/PROTI sklepu, predlaganemu v okviru prve točke dnevnega reda.  

Glasovnico natisnite, vpišite vaše ime, priimek in naziv subjekta, ki ga zastopate, ter jasno 
označite, ali glasujete ZA ali PROTI predlaganemu sklepu. Glasovnico nato še žigosajte in 
podpišite ter pošljite po faksu (št.: 05 330 66 87) ali elektronski naslov: tomaz.vadjunec@rra-
sp.si.   

Rok za oddajo glasovnic je ponedeljek 28. 04. 2014, do 16.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 
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Ad. 1 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Družba RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je dne 26.3.2014 prejela mnenje glede 
usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji za Goriško regijo v obdobju 2013-2015 pod številko zadeve 
4300-25/2014/141, katerega smo posredovali vsem upravičencem v pregled in povabili upravičence, 
ki so dobili dodatne obrazložitve, da nam podajo popravljene oziroma dopolnjene obrazce v skladu z 
zapisom pri posameznem opisu v zgoraj navedenem mnenju. V tem času smo izvedli tri 
korespondenčne seje Razvojnega sveta regije in uskladili 7 večjih in 10 manjših sprememb. V 
petek, 25.4.2014 smo po elektronski pošti prejeli vlogo Občine Tolmin za spremembo višine 
zneska zaradi vključitve DDV v tabelo aktivnosti projekta z oceno bruto stroškov in terminskim 
planom, na projektu Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter gradnja čistilne naprave na 
Kamnem  pod zaporedno številko 1. v IN RRP 2013-2015 za Goriško regijo. Vloga za 
spremembo je bila vložena na podlagi zahtev zapisanih v navodilih za izpolnjevanje vloge v javnem 
pozivu, št. 4300-349/2013-SVLR/167, za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 2007-2013, za obdobje 2013-2015. Predlog 
spremembe višine projekta znaša več kot 20% in je na 9. (korespondenčno) sejo Razvojnega sveta 
Severne Primorske (Goriške razvojne) regije podan na glasovanje predlog Občine Tolmin. Vlogo 
za veliko spremembo je bila danes ob 11.01 uri posredovana s strani Občine Renče Vogrsko. 
Razlog za veliko spremembo je povečanje višine ESRR sredstev.  

Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Opis spremembe Vrsta sprememba 

1. Občina Tolmin 

41/24 

Rekonstrukcija 
vodovoda in 
kanalizacije ter gradnja 
čistilne naprave na 
Kamnem. 

Vključitev DDV vrednosti 
pri oceni bruto stroškov 
na  projektu. Skupna 
vrednost operacije se je 
spremenila od prvotne 
za več kot 20%, in sicer 
povečala za 22%. 

Velika 

21.  

Občina Renče-
Vogrsko 

27/24 

Rekonstrukcija in 
dozidava stavbe 
Krajevne skupnosti 
Renče. 

Poviša se znesek 
deleža sofinaciranja s 
strani ESRR sredstev. 
Skupna vrednost 
operacije se je 
spremenila od prvotne 
za manj kot 20%. 

Velika 



 

PREDLAGAN SKLEP: 

 

Predlagamo, da Razvojni svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije v okviru 1. 
dnevnega reda sprejme naslednji sklep: 

1. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne regije) na 9. (korespondenčni) 
seji, dne 28. 04. 2014 potrjuje spremembo višine ocene bruto stroškov na projektu 
Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter gradnja čistilne naprave na Kamnem  
pod zaporedno številko 1. in povečanja ESRR sredstev na projektu Rekonstrukcija in 
dozidava stavbe Krajevne skupnosti Renče pod zaporedno številko 21. v IN RRP 
2013-2015 za Goriško regijo.  

 

 

 

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

 

 

 

Matej Arčon 

    Razvojni svet regije Severne 
Primorske (Goriške razvojne regije), 

predsednik 
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