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ČLANOM RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE 
RAZVOJNE) REGIJE 
 

Spoštovani, 

sklicujem 6. (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 24. 03. 2014, do 10.00 ure.  

Nepodpisane in nežigosane glasovnice so neveljavne. 
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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 naknadnih elektronskih korespondenc z odgovornimi 
na MGRT, pripravila predlog IN RRP Severne Primorske (Goriške razvojne)  regije za obdobje 2013-
2015 in ga oddala dne 15. 1. 2014 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet 6. 
korespondenčne seje RSR je prva sprememba, ki zajema 1 veliko ter 7 manjših sprememb, ki smo jih 
prejeli v obdobju po oddaji IN RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije do dne 12.3.2014. 
Prejeli smo naslednje dopolnitve projektov, ki so zavedeni na listi prioritetnih projektov IN RRP: 

Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta Opis spremembe Vrsta sprememba 

4. Občina Kobarid 

33/24 

Čistilna naprava Breginj Sprememba dinamike 
so-financiranja, višine 
deleža lastne udeležbe 
in višine proračuna 
projekta je posledica 
novih izračunov v 
investicijski 
dokumentacije. 

Manjša 

7. Mestna občina 
Nova Gorica 

28/24 

Vodovod na območju 
naselja Čepovan z 
okolico 

Sprememba dinamike 
so-financiranja je 
posledica spremembe 
terminskega plana 
izvedbe investicije. 

Manjša 

11. Mestna občina 
Nova Gorica 

31/24 

Izgradnja objekta za 
Varstveno delovni 
center Nova Gorica in 
bivalne enote 

Sprememba dinamike 
so-financiranja je 
posledica spremembe 
terminskega plana 
izvedbe investicije. 

Manjša 

13. Občina Tolmin 

30/24 

Ureditev 
večnamenskega centra 
»Kinogledališče« v 
Tolminu 

Dopolnjeni kazalniki 
rezultatov, ki so manjkali 
ob oddaji IN RRP 
Severne Primorske 
(Goriške razvojne regije) 
2013-2015 dne 
15.1.2014. 

Manjša 

16. Razvojna 
agencija ROD 

30/24 

Razvoj turističnega 
območja Vipavska 
dolina 

Zaradi potrjevanja in 
usklajevanja 
investicijske 
dokumentacije na 
občinskih svetih 
(Ajdovščina in Vipava) je 
posledica sprememba 
terminskega plana 

Manjša 



izvedbe posameznih 
aktivnosti na projektu. 

20. Občina Miren-
Kostanjevica 

28/24 

Izgradnja vrtca Opatje 
selo 

Sprememba dinamike 
so-financiranja je 
posledica novih 
izračunov v investicijski 
dokumentaciji.  

Manjša 

21. Mestna občina 
Nova Gorica 

28/24 

Vrtec Šempas – 
novogradnja 
nizkoenergetskega 
objekta 

Sprememba dinamike 
so-financiranja je 
posledica spremembe 
terminskega plana 
izvedbe investicije. 

Manjša 

24. LTO Bovec 

28/24 

Razvoj kolesarske in 
pohodniške ponudbe 

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 skupni zbir opisa vseh 24. projektni 
predlogov 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.  

 

PREDLAGANI SKLEP: 

 

Predlagamo, da Razvojni svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) v okviru te 
točke sprejme naslednji sklep: 

1. Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne regije) na 6. (korespondenčni) seji, 
dne 20. 03. 2014 potrjuje umestitev projekta Razvoj kolesarske in pohodniške ponudbe pod 
zaporedno številko 24. prijavitelja LTO Bovec v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za obdobje 2013-2015. 

 

Pripravila: 

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

Matej Arčon 

    Razvojni svet regije Severne 
Primorske (Goriške razvojne regije), 

predsednik 
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