
RAZVOJNI SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) 
REGIJE  
SEKRETARIAT  RAZVOJNEGA SVETA REGIJE:  
Posoški razvojni center 
Trg svobode 2 
5222 Kobarid 
 
Kobarid, 01. 04. 2014  

 

ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE 
RAZVOJNE) REGIJE 
 

Spoštovani, 

sklicujem 7. (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.  

2. Predlog podelitve pooblastila za upravičence, ki niso lokalne skupnosti, vendar 
izpolnjujejo zakonska določila kot so regionalna razvojna agencija in javni zavodi, ki 
so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki 
so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti. 

 
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 sreda 02. 04. 2014, do 16.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 
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Ad. 1 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Severna Primorska (Goriška razvojna regija) je skladno z Javnim povabilom za sofinanciranje 
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov (IN RRP) za obdobje 2013-2015 
(objavljen v Uradnem listu RS 78/104) ter prejetim mnenjem  glede usklajenosti izvedbenega 
načrta s kriteriji, ki ga je pripravil MGRT z dne 25.3.2014, pripravila 2. spremembo dokumenta IN 
RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. Predmet 7. korespondenčne seje RSR je druga 
sprememba, ki zajema 5 velikih spremembe, ki smo jih prejeli do dne 01.04.2014. Prejeli smo 
naslednje dopolnitve projektov in še en predlog umestitve novega projekta na listo prioritetnih 
projektov IN RRP: 

Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Opis spremembe Vrsta sprememba 

1. Občina Tolmin 

41/24 

Rekonstrukcija 
vodovoda in 
kanalizacije ter gradnja 
čistilne naprave na 
Kamnem. 

Uskladitev vrednosti 
projekta s ponudbenega 
predračuna izbranega 
izvajalca gradbenih del. 
Skupna vrednost 
operacije se je 
spremenila od prvotne 
za več kot 20%, in sicer 
zmanjšala. 

Velika 

2. Občina 
Ajdovščina  

41/24 

Celovita okoljska 
ureditev Vipavskega 
Križa 

Skupna vrednost 
operacije se je 
spremenila od prvotne 
za več kot 20%, in sicer 
zmanjšala.  Posledično 
se je zmanjšala tudi 
pričakovana višina 
sredstev EU, prav tako 
so se spremenila  tudi 
predvidena sredstva 
financiranja po letih; v 
letu 2015. Spremembe 
finančne konstrukcije so 
posledica ponujene nižje 
cene za izvedbo GOI 
del.  

Velika 

3. Občina Vipave 

40/24 

Ureditev komunalne 
infrastrukture v centru 
Podnanosa. 

Skupna vrednost 
operacije se je 
spremenila od prvotne 
za več kot 20%, in sicer 
zmanjšala.  Posledično 
se je zmanjšala tudi 
pričakovana višina 
sredstev EU, prav tako 
so se spremenila  tudi 
predvidena sredstva 

Velika 



financiranja po letih; v 
letu 2014 in 2015. 
Spremembe finančne 
konstrukcije so 
posledica ponujene nižje 
cene za izvedbo GOI 
del. Na podlagi mnenja 
MGRT so spremenjeni 
tudi kazalniki rezultatov. 

12. Mestna občina 
Nova Gorica 

33/24 

Regijska mreža 
tematskih poti Goriške 
regije. 

 

 

Nosilec projekta se je 
zamenjal in je po novem  
Mestna občina Nova 
Gorica. 

Velika 

25. Občina Miren-
Kostanjevica 

27/24 

Kulturno upravni center 
– II. faza - 1. in 2. 
etapa. 

Umestitev novega 
projekta na listo 
prioritetnih projektov. 

Velika 

 

V gradivu za sejo posredujemo usklajeno Listo prioritetnih projektov iz izvedbenega načrta 
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 in spremembe vezane na zgoraj 
navedene projekte v obrazcu št. 5: Projektni predlog izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa regije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za obdobje 2013-
2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bomo posredovali sklep o sprejemu 
izvedbenega načrta ter čistopis dokumenta.  

Ad. 2) 

V skladu s točko 7.1. javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih 
načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 predlagamo, da se sprejme 
sklep, ki omogoča upravičencem prijavo projektov, ki nimajo status lokalne skupnosti, 
vendar izpolnjujejo zakonska določila, kot so regionalna razvojna agencija in javni zavodi, ki 
so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so v 
100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.  



 

PREDLAGANA SKLEPA: 

 

Predlagamo, da Razvojni svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije v okviru 1. 
In 2. točke dnevnega reda sprejme naslednje dva sklepa: 

1. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne regije) na 7. (korespondenčni) 
seji, dne 02. 04. 2014 potrjuje velike spremembe v IN RRP Severne Primorske 
(Goriške razvojne) regije 2013-2015 za spodaj navedene projekte predloge pod 
zaporednimi številkami: 

- 1. Občina Tolmin »Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter gradnja čistilne 
naprave na Kamnem«; 

- 2. Občina Ajdovščina »Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa«; 

- 3. Občina Vipava »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa«; 

- 12. Mestna občina Nova Gorica »Regijska mreža tematskih poti Goriške regije«; 

- 25. Občina Miren-Kostanjevica »Kulturno upravni center – II. faza - 1. in 2. 
Etapa«. 

2. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne regije) na 7. (korespondenčni) 
seji, dne 02. 04. 2014, pooblasti spodaj naveden upravičence, da skladno z 
usmeritvami za posamezne projektne predloge v pridobljenem mnenju glede 
usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji, prijavijo navedene projektne predloge na 
javno poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov - za obdobje 2013-
2015. Upravičenci s projektnimi predlogi so: 

  

Zap. 
št. Nosilec Naziv projekta 

8. Šolski center Nova Gorica 

34/24 

ŠC Nova Gorica – Dodatni prostori za Višjo strokovno šolo za 
naravoslovno-tehnične programe. 

9. RRA severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica 

26/24 

Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih 
delovnih mest v Goriški razvojni regiji. 

15. LTO Sotočje 

30/24 

Alpe Adria Trail.  

16. Razvojna agencija ROD Razvoj turističnega območja Vipavska dolina. 



30/24 

18. LTO Bovec 

28/24 

Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine regij. 

19. RRA severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica 

Regionalni kreativni laboratorij: spodbujanje socialnega 
podjetništva, kreativnosti in zaposlovanja v Goriški regiji. 

24. LTO Bovec 

28/24 

Razvoj kolesarske in pohodniške ponudbe. 

  

 

 

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

 

 

 

Matej Arčon 

    Razvojni svet regije Severne 
Primorske (Goriške razvojne regije), 

predsednik 
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