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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2011 
 

 
1.1. PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PROJEKTOV 
 
Naziv projekta (SM): PRIPRAVA NA RAZPISE IN NACIONALNE RAZPISE, SVETOVANJA  (204) 
Rezultati: Razpisi za EU sredstva so običajno zelo zahtevni zato pomagamo občanom in podjetnikom 

pri pripravi ustrezne dokumentacije. Pomagamo jim pri zbiranju dokumentacije in pripravi 
poslovnih načrtov. Na nas se obrača tudi večina javnih ustanov, ki nimajo ustreznega kadra 
za pripravo razpisov (društva, drugi zavodi…) . Sodelujemo tudi pri koordinaciji med 
razpisovalci (običajno so to ministrstva) in prijavitelji.  
Občasno je namreč ta komunikacija možna le preko nas, saj drugače prosilci težko pridejo do 
informacij. 
 

Ciljne skupine: Občani, podjetniki, s.p., d.o.o., kmetje, občine 
Vir / Poročanje: SVLR, občine 
Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan 
Letna realizacija:  17.700,00 EUR 
 
 
1.2. LOKALNI PROJEKTI 
 
Lokalni podjetniški center 
 
Naziv projekta (SM): INFORMACIJSKA TOČKA ZA OBČANE (636, 672) 

(svetovanje podjetnikom;  ustanavljanje podjetij; informiranje podjetij; ozaveščanje 
podjetnikov o uporabi elektronskih medijev; grozdenje, mreženje in povezovanje podjetij)  

Rezultati: Svetovanja zajemajo različna področja podjetniškega delovanja in poslovanja ter informacije 
o ustanavljanju podjetij, zagonu in razvoju podjetij. Recesija žal še ne popušča, vse več 
podjetij je v težavah, ki zahtevajo še posebno pozornost in skrb. Podjetje je ustanovilo 67 
oseb, od tega 54 s.p. in 13 d.o.o. Potencialnim podjetnikom smo izvedli 302 svetovanji o 
ustanovitvi podjetja, o zagonu poslovanja in o poslovanju v prvem letu delovanja podjetja. 
Ostalim ciljnim skupinam (delujočim podjetjem, kmetom in društvom) je bilo izvedenih 195 
svetovanj. Skupno smo izvedli 497 svetovanj. Mesečnega informiranja je bilo deležno skupno 
1594 oseb iz različnih ciljnih skupin. Mesečno informiranje se prvenstveno nanaša na 
informiranje preko elektronske pošte, pa tudi po pošti in preko lokalnih medijev in osebno v 
osebnem stiku v pisarni ali telefonsko. Informiranje izvajamo preko pisarne v Kanalu in preko 
informacijskih oglasnih kotičkov v občinah ustanoviteljicah. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA : Rezultati : izvedenih 249 individualnih svetovanj in 
razposlanih 148 informacijskih paketov 742 prejemnikom, mreženje ene skupine 
podjetnikov, 22  oseb je ustanovilo podjetje in 30 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za 
ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : Obiskali smo šest podjetij v katerih smo izvršili individualna svetovanja na temo 
poslovanja v recesiji in kriznega managementa. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 56 individualnih svetovanj in razposlanih 
148 informacijskih paketov 360 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 12  oseb je 
ustanovilo podjetje in 9 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in zagon 
lastnega podjetja. 
Opomba : Obiskali smo štiri podjetja in jih informirali o možnostih sofinanciranja planiranih 
razvojnih projektov. 
 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedenih 54 individualnih svetovanj in 
razposlanih 148 informacijskih paketov 138 prejemnikom, mreženje ene skupine 
podjetnikov, 5  oseb je ustanovilo podjetje in 10 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za 
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ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : enemu podjetniku smo svetovali pri trženju prostorov in sofinanciranju dejavnosti. 
 
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedenih 54 individualnih svetovanj in razposlanih 
148 informacijskih paketov 144 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 8  oseb je 
ustanovilo podjetje in 12 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in zagon 
lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno podjetje in izvedli svetovanje o najemu brezobrestnega kredita 
na Mestni Občini Nova Gorica. 
 
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedenih 49 individualnih svetovanj in razposlanih 148 
informacijskih paketov 102 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 7  oseb je 
ustanovilo podjetje in 12 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in zagon 
lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo dve kmetiji in jima svetovali pri zaščiti blagovne znamke in nastopu 
na sejmu v Ljubljani v organizaciji JAPTI. 
 
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedenih 35 individualnih svetovanj in razposlanih 148 
informacijskih paketov 108 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 2  osebi sta 
ustanovili podjetje in 4 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega 
podjetja. 
Opomba : obiskali smo dva podjetnika in ju informirali o aktualnem razpisu za nepovratna 
sredstva Ribniškega sklada in izvedli smo svetovanje o načinu komuniciranja v podjetju. 
 
Statistika : 

Občina Izvedene registracije 
(s.p. in d.o.o.) 

Svetovanja strankam (fizičnim 
in pravnim osebam) 

MONG 33 % 50% 
Ob. Šempeter – Vrtojba 18 % 11 % 
Ob. Brda 10 % 10% 
Ob. Miren – Kostanjevica 7 % 11 % 
Ob. Renče – Vogrsko 12 % 11% 
Ob. Kanal 3 % 7 % 
Ostale občine 17 % - 
Skupaj 100 % (67 registracij) (497 svetovanj ) 

 

Ciljne skupine: Podjetniki MMSP, potencialni podjetniki, kmetje, brezposelne osebe v programu 
samozaposlitve, študentje, dijaki, osnovnošolci, upokojenci in fizične osebe 

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  24.875,00 + 28.087,80 
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Naziv projekta (SM): GROZDENJE PODJETIJ (613) 
Rezultati: Povezovanje med podjetniki je nezadostno in razpršenost podjetnikov brez zadostnega 

števila poslovnih con neugodne razmere za povezovanje še poslabšuje. Ruralno področje v 
katerem večina podjetnikov deluje je iz vidika povezovanja in sodelovanja med podjetji 
oteženo. Povezovanje podjetnikov bo še toliko bolj potrebno in pomembno ob 
pričakovanem prihodu neposrednih tujih investicij v Slovenijo. Kot primer lahko navedemo 
projekte na področju gradbeništva pri katerih brez enotnega nastopa podjetniki ne bodo 
imeli možnosti pridobitve posla. Pomoč pri vzpostavitvi grozdenja in povezav smo nudili 9 
podjetnikom, ki so formirali 3 povezave in medsebojno sodelovanje, vse tri povezave 
delujejo na neformalnem sodelovanju.  
 
POJASNILA: Grozdenje (mreženje, povezovanje) je v EU in v svetu prevladujoča 
organizacijska struktura in omogoča večjo konkurenčnost MMSP (mikro, malih in srednje 
velikih podjetij). Podjetniki prvenstveno sprašujejo kako naj se povezujejo, kaj lahko 
pričakujejo od povezave in predvsem v začetni fazi jih skrbi velik strošek usklajevanja in 
informiranja, ki pa ne obrodi takoj rezultatov, ampak je potreben določen čas, določeno 
obdobje, ko se pokažejo rezultati povezovanja. Željo in tudi že konkretne rezultate opažamo 
pri mlajših podjetnikih, ki so že dovolj osveščeni in razumejo koncept povezovanja in 
prednosti, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja. 

Ciljne skupine: Podjetniki MMSP, potencialni podjetniki, brezposelne osebe v programu samozaposlitve, 
študentje, fizične osebe in kmetje 

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKE DELAVNICE (673) (Promocija podjetniških programov; Izvajanje podjetniških 

delavnic (javni razpisi, podjetniško razvojno naravnane teme); Izvajanje promocijskih 
delavnic o podjetništvu na osnovnih in srednjih šolah. 

Rezultati: Izvedenih 82 delavnic; od tega 17 za ciljno skupino mladi – osnovnošolci (356 udeležencev), 9 
za ciljno skupino mladi – srednješolci (168 udeležencev), 48 za ciljno skupino potencialni 
podjetniki (436 udeležencev) in 8 za ciljno skupino delujoča podjetja 0-3 (143 udeležencev). 
Na omenjenih delavnicah je bilo prisotnih tudi 47 udeležencev izmed ciljne skupine delujočih 
podjetij v rasti in razvoju in 29 udeležencev izmed ciljne skupine drugi, med katere uvrščamo 
kmete, upokojence, društva in ostale občane. 
Prevladujoče predstavljene teme za osnovnošolce in srednješolce so bile inovativnost, 
kreiranje podjetniških idej, podjetništvo, podporne institucije; za ostale ciljne skupine pa so 
prevladovale teme sofinanciranje razvojnih projektov, predstavljanje javnih razpisov, 
podjetniške ideje, krizni management, trženje proizvodov in storitev ter aktualni podjetniški 
dogodki ter primeri dobrih praks iz lokalnega okolja. 
 
OPOMBA: SPISEK DELAVNIC JE SESTAVNI DEL POROČILA IN SE NAHAJA V PRILOGI ŠT. 1. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Rezultati : izvedenih 56 delavnic na katerih je bilo 779 udeležencev.  
Opomba : na 38 delavnicah so bili udeleženci tudi iz drugih občin. 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 8 delavnic na katerih je bilo 136 
udeležencev. 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedenih 7 delavnic na katerih je bilo 96 
udeležencev.  
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 24 
udeležencev.  
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedenih 5 delavnic na katerih je bilo 78 udeležencev.  
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedenih 5 delavnic  na katerih je bilo 66 udeležencev.  
 
Statistika : 
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Občina Izvedene delavnice  Število udeležencev na delavnicah 
MONG 68 % 66 % 
Ob. Šempeter – Vrtojba 10 % 11 % 
Ob. Brda 6 % 6 % 
Ob. Miren – Kostanjevica 8 % 8 % 
Ob. Renče – Vogrsko 2 % 3 % 
Ob. Kanal 6 % 6 % 
Ostale občine - - 
Skupaj 100 % (82 delavnic) (1.179 udeležencev) 

 

Ciljne skupine: Občani, potencialni podjetniki, podjetniki MMSP,  kmetje, osnovnošolci, dijaki in študentje 
ter upokojenci 

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 
Skrbnik-i  projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  8.009,22 EUR 
 
 
Naziv projekta (SM): INOVATIVNO OKOLJE / RRC - Raziskovalno razvojni center  (634 (643, 642, 641, 674, 675)) 
Rezultati: Rezultati: dne 2.6.2011 je kandidat za MR iz gospodarstvo Gregor Cijan uspešno zagovarja 

doktorsko disertacijo z naslovom: OPTIMIZACIJA INTEGRIRANIH VEZIJ Z UPOŠTEVANJEM 
PROIZVODNIH ODSTOPANJ. S tem dnem se je zaključil uspešno 4,5 letno usposabljanje, s 
katerim je pridobil Gregor Cijan naziv doktor znanosti. 

Na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MVZT) so bila 
posredovana v mesecu juniju 2011 finančni poročili za porabljena sredstva v letu 2011 za 
mlade raziskovalca (v nadaljevanju MR) iz gospodarstva Gregorja Cijana. V mesecu juniju 
2011 je bilo na MVZT posredovano vsebinsko poročilo o opravljenih podiplomskih in 
raziskovalnih obveznosti iz programa usposabljanja MR iz gospodarstva Gregorja Cijana 
(program usposabljanja MR iz gospodarstva je od julija 2010 v mirovanju).  

S 1. februarjem 2011 smo pričeli z izvajanjem raziskovalnega usposabljanja za tri MR iz 
gospodarstva (Maja Cigoj, Anastazija Jež, Danijel Stojković) – generacija 2010. V skladu s 
pogodbenimi obveznostmi smo v rokih: 22.5.2011, 23.8.2011 in 22.10.2011 oddajal tri 
vmesna poročila o izvajanju programa MR iz gospodarstva – generacija 2010. Dne 14. In 15. 
junija smo prejeli preplačilo za izvajanje programa MR iz gospodarstva višini 42.000,00 EUR.  

V skladu s letnim programom se izvajajo tudi svetovanja s področja upravljanja inovacij v 
malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter povezovanja MSP z javnimi raziskovalnimi 
organizacijami v raziskovalne projekte, ki so na razpolago na javnih razpisih v okviru 7. 
okvirnega programa EU, ECO-INNOVATIONS, in svetovnega spletnega portala Yet2.com. 

Ciljne skupine: MSP, raziskovalci 
Vir / Poročanje: MVŠZT, MSP in občine 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  10.200 (občine), 106.701,68  (MVŠZT, MSP)  
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Naziv projekta (SM): EUROPE DIRECT (645)  
Rezultati: Rezultati: Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Nova Gorica redno obvešča 

ciljno publiko o uredbah in zakonih, ki jih sprejema EK, o možnostih financiranja, odprtih 
razpisih in splošnih zadevah v zvezi z EU preko spletne strani, elektronske pošte in telefona. 
Občanom so pri nas na voljo brezplačne publikacije EU za različne starostne skupine.  

Ciljne skupine: Splošna javnost (učenci, dijaki, študentje, podjetniki, brezposelni, lokalne oblasti, nevladne 
organizacije, društva, izobraževalne ustanove,…) 

Vir / Poročanje: Občine, PEK Ljubljana 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  48.800,00 EUR 
Vir financiranja: 50% občine, 50% Predstavništvo Evropske komisije Ljubljana 
Organizirani 
dogodki: 

Dan varstva potrošnikov: 15/03/2011; Stojnica ED Nova Gorica s promocijskim in 
informativnim gradivom v okviru Dneva varstva potrošnikov v nakupovalnem centru Qlandia. 
V okviru stojnice smo mimoidočim delili brošuro Osveščen potrošnik = Evropski potrošnik ter 
ostali promocijski in informativni material EU.  
Akademija mladih: 18/03/2011; V sodelovanju z MC Nova Gorica smo pripravili javno 
razpravo o malem delu. V okviru dogodka smo poskušali odgovoriti na vprašanja: Kako bo 
malo delo vplivalo na konkurenčnost mladih pri zaposlovanju? Kakšne posledice bo malo 
delo imelo na delovanje študentskih klubov in organizacij? Kako bo malo delo vplivalo na 
priložnostno delo dijakov in študentov? Kako bo malo delo vplivalo na delovni proces in 
finančni položaj delodajalcev? Kakšne posledice bo imelo malo delo na priliv v državno 
blagajno (davki)? Na posvet pa smo povabili zagovornike in nasprotnike zakona o malem 
delu. 
Evropska vas 2010, Nova Gorica; 10/05/2011; Evropska vas 2010 v Novi Gorici - z aktivno 
udeležbo šol iz sosednje Gorice (Italija). Cilj projekta je spodbuditi medkulturno 
razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter 
hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Mladi bodo predstavili svoje misli in ideje o 
kulturnem mozaiku Evrope in Slovenije kot del tega mozaika. 
9. maj, Dan Evrope; 09/05/2011; Okrogla miza Položaj mladih v EU; V sodelovanju s 
Slovenskim svetom Evropskega gibanja smo v veliki dvorani MONG pripravili okroglo mizo o 
položaju mladih v EU z gosti iz Urada za mladino, MSS, … Popoldne pa je bil častni gost 
dogodka veleposlanik Madžarske, ki v prvi polovici leta 2011 predseduje EU, Nj. eksc. dr. 
István Szent-Iványi, z  županom MONG posadil drevo.  
Filmski teden Evrope 2011; 10. – 13.5.2011; Europe Direct Nova Gorica je v sodelovanju z 
Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, MEDIA Deskom Slovenija in 
Kulturnim domom Nova Gorica tudi v letu 2011 priredila Filmski teden Evrope. V Filmskem 
tednu Evrope so si obiskovalci lahko ogledali dva evropska filma, ki sta bila sofinancirana iz 
programa Evropske komisije MEDIA. Filma sta bila predvajana v Kulturnem domu Nova 
Gorica (Bevkov trg 4) in sicer v torek, 10.5.2011 ob 20.30 film Tujka (Die Fremde), ki ga je v 
nemški produkciji režirala avstrijska režiserka Feo Aladag in je dobitnik filmske nagrade 
Evropskega parlamenta LUX 2010 in v petek, 13.5.2011 ob 20.30  film Kraljev govor, 
zgodovinsko dramo, velikega zmagovalca letošnjih oskarjev. Ogled filmov je bil brezplačen.  
V okviru Zelenega tedna, nacionalne akcije za promocijo varovanja okolja smo v  Novi Gorici  
obeležili Zeleni teden 2011 in s sodelujočimi organizacijami predstavili pomen varovanja 
okolja, še posebej preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti, in gospodarne rabe virov. V 
obdobju med 18. in 21. majem 2011 smo razstavili informativno stojnico, na kateri smo 
izvedli  tudi ”Osveščevalni dan”, ki je potekal 19. maja 2011 med 10.00 in 17.00 uro pod 
arkadami Mestne občine Nova Gorica. Stojnica je služila informiranju o pomenu biotske 
raznovrstnosti in samega projekta, predstavili pa so se Triglavski narodni park, Krajinski park 
Strunjan, Regijski park Škocjanske jame in pa Sečoveljske soline s projektom MANSALT. 
Glavni cilj postavitve stojnice in dogodkov v okviru kampanje “BIODIVERSITY – Biotska 
raznovrstnost” je bil na atraktiven in viden način promovirati sporočila kampanje in 
pomembnost biotske raznovrstnosti ter s tem poviševati stopnjo osveščenosti.  
Teden vseživljenjskega učenja; 18/05/2011; v okviru tedna vseživljenjskega učenja smo v 
sodelovanju z ZZZRS pripravili dogodek Brezposelni imajo potencial, odkrijmo ga skupaj! 
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Dogodek je potekal v veliki dvorani MONG. Leto 2011 je tudi evropsko leto prostovoljstva in 
prisotnim smo predstavili EU program za mlade, Evropsko prostovoljno službo, iz prve roke 
pa je program predstavil prostovoljec iz Španije, ki gostuje pri ZPM Ajdovščina. V okviru 
dogodka smo na stojnici obiskovalcem delili promocijski in informativni material EU.  
EU na obisku: junij 2011: EU na obisku - predstavitve EU in njenih držav ter institucij v okviru 
počitniškega varstva otrok na Mladinskem centru v Novi Gorici, otroci pa so si po predstavitvi 
izbrali po eno predstavljeno državo in narisali čim več njenih značilnosti (zastava, glavno 
mesto, ...) ter Evropske pravljice za otroke v okviru Goriške plaže v Novi Gorici.  
Evropski dan jezikov: 26.9.2011; V okviru Evropsekga dneva jezikov smo ED Nova Gorica na 
Bevkovem trgu v Novi Gorici  organizirali stojnico, kjer so dijaki mimoidoče učili 
najpogostejše fraze izbranih evropskih jezikov. Namen dogodka je bil prebivalcem predstaviti 
bogastvo jezikovne različnosti in pomen učenja jezikov, opozoriti na pomen večjezičnosti v 
Evropi, ohranjati jezikovno in kulturno različnost in spodbujati učenje jezikov v šoli in zunaj 
nje. Mimoidočim je bil na naši stojnici na voljo brezplačen informativni material in 
promocijski materal EU. 
Evropa v našem mestu: 27.9.2012; V okviru Open days 2011 – Dnevi odprtih vrat 2011- 
evropski teden regij in mest smo ED Nova Gorica v sodelovanju z MONG pripravili lokalen 
dogodek, ki se je odvijal v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica. Na dogodku smo 
predstavili projekte v okviru 2. Javnega razpisa programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007-2013, predstavnik SVLR-ja pa je predstavil tudi nov razpis za male projekte. 
Glavni namen dogodka je bil prenos dobrih praks in diseminacija projektnih rezultatov. 
EU na obisku: november 2011: EU na obisku - predstavitve EU in njenih držav ter institucij 
otrokom v vrtcih (vrtec Šempeter, Vrtojba, Vogrsko), kateri so si po predstavitvi izbrali eno 
predstavljeno državo in narisali čim več njenih značilnosti (zastava, glavno mesto, ...). 
Vseživljensko učenje: 14.12. 2011; v okviru Programa Cmepius je ED Nova Gorica  
organizirala predstavitev programa Vseživljenko učenje, kjer smo predstavili možnosti 
sofinanciranja mednarodnih povezav s organizacijami iz drugih evropskih držav in možnosti 
sofinanciranja izobraževanj osebja v tujini. 
Erazmus za mlade podjetnike: 16.12.2011; ED Nova Gorica je v Nova Gorici organizirala 
delavnico Erazmus za mlade podjetnike. Cilj programa je pomagati mlademu/novemu  
podjetniku pridobiti potrebna znjanja, izkušnje za vodenje in razvoj njegovega podjetja, ter 
spoznati določen trg tuje države. 
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Center za razvoj človeških virov (CRČV) 
 
Naziv projekta (SM): PONUJAM PONUJAŠ (609) 
Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v sodelovanju s partnerskimi organizacijami tudi v 

letu 2011 organizirala prireditev PONUJAM + PONUJAŠ. Predstavljeni so bili poklici v 
zdravstvu, ki spadajo med deficitarne poklice v naši regiji. Dogodek je bil namenjen izmenjavi 
informacij o potrebah organizacij in podjetij po znanjih ter kadrih na eni strani in ponudbi 
znanja dijakov in študentov na drugi strani.  Dogodek se je odvijal v sredo 2. februarja 2011v 
avli in veliki dvorani mestne občine. Na prireditvi so sodelovali: Zdravstveni dom Nova 
Gorica, Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica, Dom upokojencev Nova Gorica, Srednja zdravstvena šola iz Nove Gorice, Visoka 
šola za zdravstvo Izola,  Zdravstvena fakulteta Ljubljana,  Medicinska fakulteta Ljubljana, 
Zavod RS za zaposlovanje Nova Gorica. Organizirali smo tudi okroglo mizo predstavnikov 
stroke z naslovom »IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE V ZDRAVSTVU«, kjer so sodelovale 
različne organizacije v zdravstvu in šolstvu, posebej naj omenimo Ministrstvo za zdravje ter 
Zavod za zaposlovanje Nova Gorica. Za popestritev programa sta poskrbela: skupina dramsko 
gledališke smeri Gimnazija Nova Gorica  z izvedbo impro delavnice in Tin Vodopivec, stand-
up komik.  

Ciljne skupine: Učenci OŠ v Novogoriški subregiji, dijaki srednjih šol, študentje, brezposelni, podjetja oz. 
organizacije 

Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič,  Jasmina Nikić 
Letna realizacija:  6.302,72 EUR 
 
Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKI KROŽKI (658) 
Rezultati: V sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Nova Gorica smo izvedli dva 

podjetniška krožka in sicer na osnovni šoli Šempeter pri Gorici, podružnica Vrtojba in na 
osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici. Podjetniški krožki so potekali na omenjenih šolah v 
sodelovanju s tamkajšnjimi profesorji in sicer v obdobju januar – maj 2011. Podjetniški krožki 
so obsegali 20 šolskih ur.  Zaključni dogodek je bil 27. Septembra 2011 v prostorih gimnazije 
v Novi Gorici. Na zaključnem dogodku so bili predstavljeni izdelki, ki so jih učenci izdelali v 
času trajanja podjetniških krožkov pod našim mentorstvom in mentorstvom profesorjev na 
šoli. 
Učenci so pokazali izredno zanimanje za podjetništvo, predvsem pa smo se mentorji od njih 
tudi nekaj naučili, namreč navdušenje nad podjetništvom je bilo izjemno, velikokrat odraslim 
primanjkuje navdušenja in ravno to je pri podjetništvu lahko element za večji uspeh. 

Ciljne skupine: dijaki, profesorji podjetništva na srednjih šolah in osnovnih šolah 
Vir / Poročanje: Občine, Območna Obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica 
Skrbnik-i projekta: Mag. Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  7.789,41 EUR 
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1.3. IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV 
 
 
Naziv projekta (SM): iCON (839) 
Rezultati: Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo 

mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, 
inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške 
podporne institucije iz progamskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in 
predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotovljajo odlično poznavanje razmer. Jedro 
projekta (WP4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, 
ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. 
Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (WP2) so 
nemenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. 
Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (WP5), tudi s pomočjo novih 
tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge 
Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira 
Evropska komisija (WP3). Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in 
tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden 
sistem čezmejnih delovnih praks (WP6). 
 
V projektu iCON lahko sodelujejo podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje 
velikimi podjetji v čezmejnem območju. Podjetja, ki bodo vključena v izbrane čezmejne 
mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo naslednje koristi:  

- 1.osebne stike s podjetji, srečanja, posredovanje informacij s strani vseh štirinajstih 
slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev  

- 2.vključitev enega ali več projektnih partnerjev kot podpora posamezni mreži  
- 3.sodelovanje pri organizaciji bilateralnih srečanj Italija - Slovenija  
- 4.udeležba na izbranih sejmih (v tujini)  
- 5.pomoč zunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih 

izbranih sektorjih v korist vseh članov mreže  
- 6.spodbujanje sodelovanja  
- 7.tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business 

Ecosystem«) in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta  
- 8.izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem 

prostoru  
- 9.izobraževanje na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z aktivnostmi 

podjetij na obmejnem območju  
- 10.organizacija čezmejnih delovnih praks na celotnem programskem območju  
- 11.podpora pri vključevanju mladih v delovno okolje. 

Ciljne skupine: Mikro, mala in srednje velika podjetja na programskem območju CILJ 3: SLO-ITA 
Vir / Poročanje: Namenska sredstva ESRR in nacionalna sredtsva 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  50.148,08 EUR 
 
Naziv projekta (SM): AGRONET (SM 848) 
Rezultati: Projekt AGRONET se je začel izvajati v mesecu marcu 2011. Udeležili smo se 4 srečanj 

projektnih partnerjev (Padova, Split, Bari in Udine), prevedli smo vprašalnik, ki je namenjen 
raziskavi trga – pregled podjetij s področja živilsko predelovalne dejavnosti, logistike in 
distribucije, izdelali smo bazo podatkov podjetij in swot analizo. Začeli smo tudi z 
izpolnjevanjem vprašalnika pri podjetjih.  

Ciljne skupine: Logistična podjetja, špediterji, transportna podjetja, občine, razvojne agencije 
Vir / Poročanje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina, Tina Gerbec  
Letna realizacija:  1.765,53 + 105,21 + 10.703,32  
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Naziv projekta (SM): CESVI ECHO (844) 
Rezultati: Multimedijska in multi-senzorična razstava je bila organizirana s strani CESVI, Evropske 

komisije in RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica z namenom informiranja in 
ozaveščanja o dinamikah humanitarnega dela v primeru velikih mednarodnih kriz. “Kaj se 
zgodi, ko pride do humanitarne krize? Kdo v teh primerih posreduje? S kakšnimi 
instrumenti? S katerimi prioritetami?”  To so le nekatera vprašanja, na katera želi razstava 
“Znanost za krizne razmere” odgovoriti. Razstava je bila sestavni del projekta, ki ga sta ga 
izvajala CESVI in ECHO (Služba Evropske komisije za humanitarno pomoč) v sodelovanju z 
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica. Razstava je potekala med 4. in 9. aprilom 2011 v 
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica. Ključni besedi sta dve: infotainment in 
edutainment oziroma zabavno učenje za namen obveščanja in izobraževanja z dinamično 
igro  in novimi komunikacijskimi orodji. V prvi vrsti je namenjena mladim, ki se bodo na 
zabaven in aktiven način učili načel in dinamike humanitarnega dela v velikih naravnih 
nesrečah in mednarodnih krizah. Interakcija se ustvari s pomočjo multimedijske opreme in 
tehnologij, ki obiskovalce pripeljejo do tega, da se “pogovarjajo” z napravo in njenimi 
vsebinami, pri pa tem čim bolj uporabljajo roke in telo. Multimedijska razstava je namreč 
sestavljena iz številnih zaslonov na dotik, stikal, glasbenih in video vložkov, ki se aktivirajo na 
velikem tridimenzionalnem virtualnem zemljevidu sveta.  
Razstava je s posebnim poudarkom temeljila na dveh določenih primerih humanitarnih kriz 
na mednarodnem nivoju, ki so ju povzročili popolnoma različni dejavniki: potresu, ki je 
prizadel Haiti januarja 2010 in humanitarni krizi v Somalij, ki je posledica socialno-politične 
nestabilnosti in že desetletja hromi to afriško državo. 4. aprila 2011 je bila otvoritev razstave 
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, dogodka pa se je udeležil tudi predstavnik ECHO 
iz Bruslja. 

Ciljne skupine: Prebivalstvo projektnega območja, turistični delavci, turisti 

Vir / Poročanje: EU 

Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 

Letna realizacija:  5.600,00 EUR 

 
 
Naziv projekta (SM): SUSTCULT (849) 
Rezultati: Mnoge dragocene točke kulturne dediščine v jugovzhodni regiji so pod pritiskom. Kulturna 

dediščina se pogosto uporablja kot odziv na gospodarska vprašanja (turizem), redkeje pa kot 
kulturno vrednotenje območja, prebivalcev in tradicije. Inovativni pristop projekta SUSTCULT 
je, da ima kulturna dediščina globok socialni in ekološki pomen, katerega bi morali varovati 
kot vir trajnostnega razvoja. Izboljšanje učinkovitosti upravljanja kulturnih znamenitosti je 
prednostna naloga in skupni kulturni in politični izziv, ki ga nameravajo obravnavati projektni 
partnerji, je integracija upravljanja točk kulturne dediščine v načrtovanje in razvoj urbanih 
naselij in območja. Glavni cilj projekta SUSTCULT je izboljšanje učinkovitosti upravljanja točk 
kulturne dediščine z razvojem, preizkušanjem in razširjanjem celostnega pristopa, ki je 
sposoben valorizacije kompleksnosti kulturne dediščine območja. Pričakovani rezultati: 
Povečana ozaveščenost širše javnosti in deležnikov o pomenu kulturne dediščine in njenem 
potencialu za privabljanje finančnih virov in razvoj trajnostne rasti;  prenos znanja in 
geografskih informacij o kulturni dediščini; prenesljiv okvir za trajnostno upravljanje točk 
kulturne dediščine s pomočjo razvoja skupne metodologije; večja institucionalna sposobnost 
pri upravljanju in promociji kulturne dediščine; večja uporaba IKT za kartiranje in 
pospeševanje kulturnih virov; izboljšano upravljanje in povezovanje točk kulturne dediščine 
pri načrtovanju instrumentov; boljše razumevanje in povečanje znanja o tržnih priložnostih 
in strategijah za povečanje turistične privlačnosti ciljnih območij in ustvarjanje dobička. 

Ciljne skupine: Prebivalstvo projektnega območja, turistični delavci, turisti 
Vir / Poročanje: EU in občine 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  30.771,03 EUR 
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Naziv projekta (SM): PROMOTION OF ICTs USAGE BY SMEs AS AN ENABLER OF VALUE NETWORKS  ICT-VN  (838) 
Rezultati: V drugem letu izvajanja projekta smo nadaljevali z identifikacijo najboljših slovenskih dobrih 

praks s področja turizma, agro-živilstva ter storitev. Vsaka partnerska regija je priskrbela 10 
dobrih praks, katere smo informativno predstavili na srečanju partnerjev v Grčiji. Izmed 10 
dobrih praks smo na podlagi enotne ocenjevalne metodologije izbirali med 5 najuspešnejšimi 
na posameznega partnerja. v nadaljevanju smo na podlagi kriterijev prenosljivosti dobre 
prakse opisali  ter jih podrobneje predstavili različnim deležnikom iz vseh partnerskih držav 
na izmenjevalnem seminarju v Italiji. Pripravili smo Analizo stanja in izbora dobre prakse iz 
tuje regije , na podlagi katere smo dokončno sklenili bilateralni dogovor z Italijo o 
prenosu/prevzemu dobre prakse. Organiziran je bil tehnični sestanek na Malti v mesecu 
aprilu 2011, kjer smo oblikovali in sprejeli skupno metodologijo za poglobljeno študijo 
izbranih dobrih praks. Slovenija je izbrala italijansko dobro prakso Spesa Pronta in ravno tako 
s strani italijanskih partnerjev prejela zanimanje za dobro prakso Banka Turističnih 
Priložnosti Slovenije. 

Ciljne skupine: Predstavniki občin, mala in srednja podjetja 
Vir / Poročanje: EU 
Skrbnik-i projekta: Sanja Filipovska, Črtomir Špacapan  
Letna realizacija:  22.018,97 EUR 
 
Naziv projekta (SM): S PARTNERSKIM SODELOVANJEM DO BOLJŠEGA SOCIALNEGA DIALOGA – SOC-PAR (432) 
Rezultati: Izvedene so bile 4 okrogle mize na temo stanja socialnega dialoga v posameznih regijah (v 

Šempetru pri Gorici, v Ljubljani, v Žalcu in na Dobrovem v Goriških brdih) ter kampanja za 
promocijo socialnega dialoga v Novogoriški subregiji. Izdelan je bil osnutek Pravil delovanja 
ekonomsko socialnega svete Novogoriške subregije in zaključna publikacija o projektu. 
Projekt se je zaključil 16. maja 2011. 

Ciljne skupine: Sindikalisti, delodajalci, delojemalci, občine, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo 
Vir / Poročanje: Občine, Operacijo delno financira Evropska unija – Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 

javno upravo.   
Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec 
Letna realizacija:  21.199,33 EUR 
 
Naziv projekta (SM): CITIUS – NAPREDNE TEHNOLOGIJE SVETLOBNEGA SNOPA – NOSILEC PROJEKTA UNG NOVA 

GORICA (843) 
Rezultati: Nismo neposredni udeleženci v projektu, naša naloga so organizacijske aktivnosti pri 

poročanju in vzpostavljanju kontaktov partnerjev na slovenski strani, s ciljem pravilnega in 
pravočasnega poročanja. 

Ciljne skupine: Lokalne fakultete, potencialni podjetniki, študenti. 
Vir / Poročanje: EUROSERVIS ITALIJA 
Skrbnik-i projekta: mag.Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): BIOTRANSF (845) 
Rezultati: Projekt BIOTRANSF je nastal na podlagi raziskave, ki jo je izvedel vodilni partner APROEMA iz 

Španije. Raziskava nam prikazuje, da medtem ko se proizvodnja obnovljivih virov energije 
povečuje, strokovno usposabljanje ni primerno za potrebe okoljske industrije. Preveč je 
teorije, učitelji pa imajo malo znanja. Zaradi teh razlogov ima veliko malih in srednjih podjetij 
težave pri razvijanju lastnega načrta strokovnega usposabljanja. Glede na te težave je 
APROEMA razvil ukrep, ki ga je poimenoval: "Virtual Class: Novi viri energije" za potrebe po 
usposabljanju na področju obnovljivih virov energije. Splošni cilj projekta je okrepiti inovacije 
in vseživljenjsko usposabljanje strokovnjakov v okoljskem sektorju, s prenosom izkušenj, ki 
so jih razvili v Španiji v druge države EU, s poudarkom na ženskah, ki delajo v stroki. 
Konkretni cilj projekta je prenos rezultatov in novosti e-učenja o proizvodnji biomase v druge 
države EU ter razviti nova orodja za usposabljanje, ki se že izvajajo v državah vključenih v 
projekt. Rezultati v projektu BIOTRANSF bodo izboljšali usposabljanje strokovnjakov v 
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sektorju obnovljivih virov energije, zlasti biomase, za namen spodbujanja njene uporabe na 
lokalni ravni. To usposabljanje bo pripomoglo k povečanju trajnosti biomase in njene 
uporabe v Evropi. Prav tako bo izboljšala zaposljivost žensk v sektorju obnovljivih virov 
energije. Pomagalo bo podpreti razvoj sektorja obnovljivih virov energije kot pomemben 
sektor v prihodnosti in kot alternativo drugim tradicionalnim gospodarskim sektorjem. To bo 
pripomoglo javnim organom pri ozaveščanju potreb po usposabljanju v sektorju obnovljivih 
virov energije in pri ustvarjanju EU razprav o tej temi.  Naš projekt bo prispeval k povečanju 
števila izobraževalnih aktivnosti na tem področju in s tem večjo ozaveščenost, ki bo 
pomagala izboljšati boj proti podnebnim spremembam. 

Ciljne skupine: Strokovna javnost,  podjetja s področja obnovljivih virov energije in splošna javnost 
Vir / Poročanje: Program Leonardo da Vinci, 75% EU, 25% lastno sofinanciranje (občine) 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  20.062,76 EUR 
 
Naziv projekta (SM): ADRIA-A (842) 
Rezultati: Namen projekta je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z 

oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice. 
Predvideno je načrtovanje manjkajočih povezav (missing links) v infrastrukturnem 
železniškem omrežju, ki je razdrobljeno in se ga potniki premalo poslužujejo. Projekt ima za 
cilj vzpostavitev enega samega transportnega modela na celotnem obravnavanem območju. 
Predvideno je aktivno sodelovanje štirih nacionalnih resorskih ministrstev (promet in okolje 
v Slo in Ita), lokalnih samouprav (dežele, pokrajine, občine) in glavnih generatorjev 
potniškega prometa (letališča in pristanišča), kar bo dodatno okrepilo kohezijo in družbeno-
ekonomski razvoj območja. Preko kombinirane uporabe cestnega in železniškega lokalnega 
javnega prevoza, pomorskega in letališkega prometa, je namen projekta zagotoviti 
teritorialno integracijo programskega območja in zagotoviti uravnoteženo uporabo različnih 
prevoznih sredstev s posebno pozornostjo na okolje. Projekt predvideva tudi ustanovitev 
EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) ki bo zagotovilo skupno prostorsko 
načrtovanje in planiranje prevozov tudi po zaključku projekta. 

Ciljne skupine: Uporabniki transportnih sistemov, predstavniki javne uprave, kot tudi ostale ustanove, ki 
igrajo pomembno vlogo za doseganje pričakovanih rezultatov, operaterji javnih prevozov, 
splošna javnost 

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA - Občina Šempeter-Vrtojba 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  4.466,66 EUR 
 
Naziv projekta (SM): POLY-5 (857) 

Rezultati: Glavni problem, s katerim se projekt ukvarja,  je marginalizacija, ki jo lahko velike 
transportne infrastrukture (Major Transport Infrastructure –MTI) povzročijo na alpskem 
območju. Cilj projekta je omogočiti gorskemu območju, da izkoristi priložnost MTI-jev in ne 
le trpi zaradi njihovega okoljskega in ekonomskega vpliva. Projekt predvideva elaborat 
nepristranske metode za merjenje vrednosti alpskega območja, ter le-to dvigniti na višjo 
raven, tudi s pomočjo MTI-jev. Policentrično razvojno orodje bo metodo sintetiziralo in 
uporabnikom zagotovilo indikacijo za vsako fazo življenskega ciklusa MTI-jev. Pilotni projekti 
bodo testirali nekatere rešitve, končna potrditev orodja pa bo pripeljala do smernic za 
integracijo projektnih rezultatov in transnacionalnih politik, ki naj bi bile sprejete na različnih 
administrativnih ravneh. V projekt bodo vključene tudi lokalne skupnosti z namenom 
doseganja soglasja in dviganje osveščenosti o pomenu aktivne udeležbe ter nadziranju javnih 
procesov. 

Ciljne skupine: Uporabniki transportnih sistemov, predstavniki javne uprave, kot tudi ostale ustanove, ki 
igrajo pomembno vlogo za doseganje pričakovanih rezultatov, operaterji javnih prevozov, 
splošna javnost.  

Vir / Poročanje: Program Alpine Space - sObčina Šempeter-Vrtojba 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  - 
 



 

                                                                           
 

 
 

LETNO POROČILO O DELU RRA 2011 
 

 

Stran : 13 

 
Naziv projekta (SM): TEMATSKE POTI OB REKI VIPAVI (700) 
Rezultati: Ureditev tematskih poti ob reki Vipavi in povezava kulturne dediščine spodnje Vipavske 

doline (Arheološko najdbišče Grad v Mirnu, Cerkev žalostne matere božje – Miren, 
Tominčeva graščina – Gradišče nad Prvačino, Vila Renče, Tabor nad Dornberkom, Cerkev SV. 
Lovrenca – Zalošče, Domačija Steske 6 – Mlin, Zaselek Pedrovo, Grad Rihemberk). S tem, ko 
bo urejena tematska pot in vzpostavljen vsebinsko zanimiv produkt, pa bomo uredili tudi 
točke kulturne dediščine, s čimer bomo prispevali k ohranjanju in zaščiti te dediščine na 
podeželju spodnje vipavske doline.  

Ciljne skupine: Prebivalci, podjetja in lokalne oblasti projektnih partnerjev in posredno celotna Goriška 
regija 

Vir / Poročanje: MKO – Občina Renče-Vogrsko, MONG, Občina Miren-Kostanjevica 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): Program EuropeAid : MI SMO PLANET 
Rezultati: Namen projekta je ozaveščanje javnosti o trajnostnem razvoju, z usmerjenim na spremembo 

odnosa in spodbujanje inovativnih modelov socialnih umetnosti in globalnega izobraževanja. 
Vodilni partner je Pokrajina Teramo iz Italije, ostali partnerji so Združenje Solstizio iz Italije, 
Mestna občina Nova Gorica iz Slovenije, Občina Strovolos iz Cipra, Provinca de Avila iz 
Španije. Regijska razvojna agencija ima vlogo pridruženega partnerja v projektu z nalogo 
tehnične podpore Mestni občini Nova Gorica pri izvajanju aktivnosti sodelovanja v regiji. 
Prvo srečanje partnerjev bo potekalo v juliju 2011. 

Ciljne skupine: Otroci, mladostniki, občani 
Vir / Poročanje: EU 
Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina, Črtomir Špacapan 
Letna realizacija:  928,38 EUR 
 
Naziv projekta (SM): INTERBIKE (209, 850) 
Rezultati: Pripravljen je bil nov razdelilnik sredstev, saj sta dva italijanska partnerja odstopila od 

pogodbe. V mesecu maju je bil potrjen nov finančni načrt in prijavnica. Udeležili smo se 
podpisa partnerske pogodbe na sestanka partnerjev v Trstu. Izdelana je bila celostna grafična 
podoba projekta. Po pregledani prijavnici smo pričeli z izvedbo aktivnosti priprave investicij v 
Občini Brda in Občini Miren-Kostanjevica. Na podlagi obstoječega stanja kolesarskega 
omrežja v zahodni Sloveniji se je pričelo z zbiranjem podatkov o možnih trasah poti, ki bodo 
zarisane v skupnih dokumentih čezmejnega projekta INTERBIKE. 

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 
Vir / Poročanje: Vir financiranja: 85% EU, 10% nacionalna sredstva, 5 % občine 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  18.324,03 EUR pripravljalni stroški projekta / 3.102,78 EUR 
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Naziv projekta (SM): SEA (852) 
Rezultati: Namen projekta SEA je razviti inovativen sistem, ki bo omogočal ranljivim osebam, da se 

vključijo v zaposlitev, s pomočjo aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne ekonomije 
in skupnega sistema za socialno zaposlitveno vključevanje. Osrednji cilj je dejanska 
ustanovitev Agencije za socialno podjetništvo.  
Projekt se je začel izvajati 1.9.2011. Organizirana sta bila 2 sestanka upravnega odbora 
projekta z udeležbo vseh projektnih partnerjev in več koordinacijskih sestankov. Trenutno 
čakamo na podpis pogodbe o dotaciji sofinanciranja. Začeli pa smo tudi že z izvajanjem 
nekaterih projektnih aktivnosti (zbiranje ponudb za realizacijo spletne strani projekta, 
sodelovanje pri oblikovanju vprašalnika, …). V letošnjem letu načrtujemo tudi organizacijo 
srečanja čezmejne socialne ekonomije in začetek izvajanja aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo 
čezmejne socialne agencije.   

Ciljne skupine: Podjetja, institucije, ranljive ciljne skupine, brezposelni, mladi, dolgotrajno brezposelni 
starejši od 50 let  

Vir / Poročanje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec, Bruno Mihelj  
Letna realizacija:  1.960,56 EUR 
 
Naziv projekta (SM): TIP (852) 
Rezultati: Načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo delovanja terminalov in 

intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto«: 
- cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do 

čezmejnih mestnih središč; 
- okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med 

Slovenijo in Italijo; 
- prekvalifikacija in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev 

obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s 
pomočjo novih tehnologij; 

- okoljska in prostorska združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, 
urbanističnim načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur.  

Ciljne skupine: Udeleženci v cestnem in želežniškem prometu na projektnem območju 
Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10% država, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): ALISTO 
Rezultati: Pripravljen je bil nov razdelilnik sredstev, saj sta dva italijanska partnerja odstopila od 

pogodbe. V mesecu oktobru je je bil potrjen nov finančni načrt in prijavnica ter uradno pričel 
projekt. . Po pregledani prijavnici smo pričeli z izvedbo aktivnosti : udeležba na uvodnem 
sestanku projekta,  nudenje pomoči in podpore slovenskim partnerjev v projektu ter 
predstavitev projekta v lokalnem območju. 

Ciljne skupine: Občani na projektnem območju 
Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10% država, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina 
Letna realizacija:  - 
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1.4. IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU SEVERNOPRIMORSKE MRRA -  Opravljanje nalog spodbujanja regionalnega 
razvoja v letu 2009 in sodelovanje pri pripravi regionalnih projektov ter pripravi RRP SP (Goriška statistična regija) 
2007 – 13 
 
 
Naziv projekta (SM): REGIONALNE NALOGE (304) 
Rezultati: Na SVLR so bili v okviru MRRA posredovane pripombe na zakonodajo in podzakonske akte v 

zvezi z nastajajočo zakonodajo o regionalnem razvoju. 
Direktor se je redno udeleževal kolegijev direktorjev MRRA ter sej Sveta regije s ciljem 
izvajanja regionalnih razvojnih nalog. 

Ciljne skupine: Občine, podjetja, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, turistične organizacije, 
razvojne institucije, nevladne organizacije 

Vir / Poročanje: SVLR, občine, kolegij direktorjev, vodja izvajanja RRP 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tanja Golja, Črtomir Špacapan 
Naziv projekta (SM): PODROČJE TURIZMA (306) 
Rezultati: Tudi v letu 2011 smo se redno udeleževali sestankov RDO, udeležili smo se seje Sveta regije v 

zvezi s predstavitvijo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Dne 9.3.2011 
smo se udeležili sestanka RDO v Bukovici, kjer smo obravnavali in potrdili poročilo za leto 
2010, plan dela za 2011 in razpis MG za izvedbo aktivnosti RDO.  
Plan 2011 je bil dejansko realizacija aktivnosti iz razpisa, pripravljena je bila spletna stran z 
ažurnimi informacijami o turizmu na Goriškem. Udeležili smo se tudi sestanka dne 29.9.2011 
v Šempetru pri Gorici.  
Stanje razpisa MG za RDO: dogovor o porabi sredstev za pokrivanje stroškov razpisa in 
ponatis zloženke Smaragdna pot. Razpis: pogodba z MG je bila podpisana v avgustu. V letu 
2012 se bo izvedlo zelo veliko projektov; programska struktura je trenutno približno taka, kot 
je bila zastavljena na začetku. Morebitna odstopanja so možna le znotraj obstoječih 
partnerjev in projektov, pri čemer je treba upoštevati, da je najvišje odstopanje pri skupni 
višini posamezne vrste upravičenih stroškov 20 %; če bodo stroški presegli planirane, jih 
bomo krili sami, če bodo manjši od planiranih, se bo znesek refundacije ustrezno zmanjšal. 
MRRA turizem: pripravljeni so bili indikatorji merjenja rezultatov in posredovani na SVLR. 
Na SVLR so bili posredovani tudi vsi aktualni projekti s področja turizma, in sicer v zvezi s 
kolesarskimi potmi - CILJ 3 in regionalni projekti. 

Ciljne skupine: Lokalne turistične organizacije, TICi, občine, turistični ponudniki, RDO Smaragdna pot, 
podjetja (HIT) 

Vir / Poročanje: SVLR, občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja (nadomešča Tina Gerbec) 
Naziv projekta (SM): PODROČJE GOSPODARSTVA (307) 
Rezultati: Člani obora za gospodarstvo so bili obveščeni o planiranih nacionalnih javnih razpisih za leto 

2011 in dopolnitvah izvedbenega načrta RRP 2010-2012.  
V sodelovanju s SVLR smo pridobili podatke o uspešnosti črpanja sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v obdobju 2007-2010 gospodarskih subjektov iz Goriške 
statistične regije. Podpisanih pogodb za izvedbo projektov je bilo 85 mio evrov s 
gospodarskimi subjekti iz Goriške statistične regije. 
Koordinator je sodeloval s svetovanjih in posredovanju informacij pri dveh projektnih za 
prijavo na javne razpise, ki sta bila uspešno prijavljena. 
V drugi polovici leta se je pričelo z izvajanjem aktivnosti za nabor projektov za izvedbeni 
načrt RRP 2012-2014. 

Ciljne skupine: velika, srednje velika in mala podjetja, občine, javne raziskovalne organizacije. 
Vir / Poročanje: SVLR, Občine, Kolegij direktorjev 
Skrbnik-i projekta: T.Vadjunec 
Skupna letna 
realizacija:  

29.210,58 EUR 
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1.5. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
 
 
Naziv projekta (SM): KOMPETENČNI CENTER V TURIZMU (429) 
Rezultati: Razpis za kompetenčne centre bo ponovno objavljen predvidoma v mesecu oktobru 2011. 

Glede na to da imamo projekt že pripravljen in smo ga na sugestijo Ministrstva tudi ustrezno 
prilagodili razpisu, pričakujemo, da bo projekt dobil dovolj veliko število točk za potrditev. Na 
prejšnjem razpisu nam je namreč za uspešno potrditev manjkala le 1 točka. V ta name so že 
potekali usklajevalni sestanki med občinami, TIC-i in LTO Sotočje. 

Ciljne skupine: Podjetja in zaposleni v turizmu 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan 
Letna realizacija:  3.023,31 EUR 
 
Naziv projekta (SM): SOCIALNO PODJETNIŠTVO (434) 
Rezultati: Organizirano je bilo usposabljanje s področja pravic in komuniciranja ter povezovanja 

delodajalcev in delojemalcev v okviru socialnega dogovarjanja v podjetjih ter svetovanje pri 
urejanju teh razmerij. 
 

Ciljne skupine: težje zaposljivi, ženske, osebe brez izobrazbe, brezposelni, osebe s telesnimi in duševnimi 
omejitvami 

Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  6.551,09 EUR 
 
Naziv projekta (SM): ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PROGRAMOV USPOSABLJANJ (433) 
Rezultati: Izvedeno je bilo usposabljanje na temo socialnega podjetništva v mesecu maju 2011 v 

prostorih Mestne Občine Nova Gorica. Prejeli smo številne informacije, napotke, informacije 
o novi zakonodaji, ki je temelj nadaljnjega delovanja, katerega cilj je pomoč pri ustanovitvi 
socialnih podjetij v našem okolju. 

Ciljne skupine: delojemalci, delodajalci 
Vir / Poročanje: občine, projekt »Socialni dialog« 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  6.526,10 EUR 
 
Naziv projekta (SM): GOŠO SEVERNA PRIMORSKA 
Rezultati: Rezultati : Po prejetju sklepa o zavrnitvi vloge se je v skladu s sprejetimi sklepi vseh 10 občin 

odločilo za vložitev tožbe in zastopanje v upravnem sporu zoper sklep št. 430-49/2010-552 z 
dne 1.2.2011 in sklep št. 430-49/2010-651 z dne 6.4.2011 na Upravno sodišče RS. V mesecu 
maju 2011 se je podalo še dodatne pojasnitve in posredovala pooblastila za vodenje 
postopkov preko nosilne občine Tolmin. Trenutno se čaka odločitev sveta na upravnem 
sodišču. 
Opomba : Postopki odločanja v sporu bodo trajali najmanj 6 mesecev ali največ 2 leti.  

Ciljne skupine: Občani. 
Vir / Poročanje: 10 občin (Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Tolmin 

in Vipava). 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  - 
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Naziv projekta (SM): Državljanski forum in regionalna debata (436) 
Rezultati: 14.10.2011; Informacijska pisarna Evropskega parlamenta in RRA severne Primorske d.o.o. 

Nova gorica smo na Univerzi v Novi Gorici organizirali Državljanski forum - o reformi skupne 
kmetijske politike in o novem finančem okviru za obdobje 2014-2020. Oraganizirali smo tudi 
Regionalno debato, ki se je odvijala v viteški dvorani na Gradu Dobrovo. Na Državljanskem 
forumu in Regionalni debati sta sodelovala evropska poslanca dr. Milan Zver in mag. Mojca 
Kleva. 

Ciljne skupine: Občani (kmetje) 
Vir / Poročanje: EU 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  3.690,00 EUR 
 
 
1.6. PROJEKTNA PISARNA 
 
Aktivnosti v projekti pisarni 
 
Naziv projekta (SM): SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH (701, 700) 
Rezultati: Občine so vsaj enkrat tedensko obveščene o aktualnih razpisih po elektronski pošti. V ta 

namen je vsak teden pripravljen kratek povzetek razpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem 
listu RS ali na drugih evropskih portalih. Občine obveščamo tudi o drugih dogodkih, ki se 
navezujejo na pridobivanje evropskih in domačih sredstev kot so to informativne delavnice 
ter dogodki v zvezi s čezmejnim sodelovanjem med Italijo in Slovenijo.  

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, kmetje, podjetniki 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  15.773,45 EUR 
 
Naziv projekta (SM): PROJEKTNA PISARNA : Pomoč pri prijavi projektov na mednarodne in domače razpise 
Rezultati: Glede na potrebe občin je bila pripravljena sledeča razpisna dokumentacija: 

• DIIP in IP za vrtec Opatje selo – Občina Miren-Kostanjevica; Izdelan je bil DIIP in IP ter 
prijava na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Žal prijava ni bila odobrena, zato je 
občina v juniju investicijo prijavila tudi na poziv skladno z Zakonom o financiranju 
občin. / Nataša Jakopič, Tanja Golja 

• DIIP Obnova OŠ Miren s telovadnico – Občina Miren-Kostanjevica; Izdelan je bil DIIP 
in prijava na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. / Tomaž Vadjunec, Amelija 
Skomina 

• Novelacija DIIPa Ureditev KS Renče – Občina Renče-Vogrsko; Izdelan je bil DIIP in 
Novelacija DIIPa za obnovo objekta KS Renče. Dokument je bil priložen k prijavi 
projekta »Družbeno kulturni odnosi kot orodje dialoga in sodelovanja med krajema 
Renč in Staranzano« na javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva 
namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011. / Tanja Golja 

• DIIP Zunanja in notranja ureditev objekta v Bukovici (delno pripravljen) – Občina 
Renče-Vogrsko. 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
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Projekti v okviru projekte pisarne 
 
 
Naziv projekta (SM): KONZORCIJ PODPORNEGA OKOLJA ZA PODPRO INOVACIJAM  (659) 
Rezultati: 1. POMOČ PRI USTANOVITVI PODJETJA 

- Svetovanje je bilo izvedeno novoustanovljeni družbi Sagenesis d.o.o., ki je bila 
ustanovljena za opravljene dejavnosti 63.120 (Obratovanje spletnih portalov ter 
72.190 R&R dej. na dr. podočj. nar. in tehnolog.  

- Svetovanje je bilo izvedeno novoustanovljeni družbi SOLMONT  d.o.o., ki je bila 
ustanovljena za opravljene dejavnosti  35.119 Druga proizvodnja električne energije  

- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  
- g. Rijavec in g. Trosar sta se odločila za realizacijo nove podjetniške ideje iz 

dejavnosti proizvodnja energenta iz lesne biomase in proizvodnja elektronične 
energije in lesne biomase na območju Trnovsko-banške planote. Podjetje, ki je v fazi 
ustanavljanja se bo imenovalo CPL d.o.o.  

- g. Lozej, g. Leban in g. Biagiota so se odločili za realizacijo nove podjetniške ideje iz 
dejavnosti  izdelave novih aplikacij za igralništvo. Podjetje, ki je v fazi ustanavljanja 
se bo imenovalo SOCIANS d.o.o. 

2. POMOČ PRI PRIJAVI PATENTOV 
- G. Tasetu Lazovsekem smo pomagali pri spremembi patenta št. 23174  Naprava za 

nadzorovano razelektritev statičnega naboja v osebah (avtorja in lastnika patenta 
Angelo Porcaro, Dott.Cav., IT (Italija) in Lazovski Tase, SI (Slovenija)) . Patentiran 
izdelek je bil v začetku leta 2011 implementiran na igralnih avtomatih in poslovnih 
prostorih hotela in casinoja Venko v Brdih. Predstavitev  uporabe izdelka je razvidna 
na spletni strani http://www.venko.si/sl/casino/novice/183-svetovna-novost.html. 
Ekonomski učinki so v primerjavi s stroški patentiranja in razvojem prototipa 
povrnjeni v enem letu poslovanja podjetja ATEMM d.o.o. Pomoč, kateremo smo 
zagotavljali inovatorju je bila finančne narave v skladu z razpisnimi pogoji v INO - 
2011. 

3. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ, NEPOSREDNO POVEZANIH Z 
NOVIMI IZDELKI, POSTOPKI IN STORITVAMI, IN Z VSAJ 40 UDELEŽENCI 

- V skladu s planiranimi aktivnostmi smo izvedli seminar o vodenju inovacijskih 
procesov, upravljanju z intelektualno lastnino in trženjem inovacij, ki se je odvijal v 
prostorih Območne obrtne in podjetniške zbornice v Novi Gorici. Seminar je potekal 
dne 26. in 27.9.2011 med 9.00 in 13.00 uro. Seminarja se je udeležilo 46 
udeležencev. 

Ciljne skupine: Podjetniki in raziskovalci. 
Vir / Poročanje: Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA) 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  10.000,00 EUR 
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Naziv projekta (SM): KUPUJMO GORIŠKO 
Rezultati: Projekt Kupujmo Goriško smo pripravili in konec junija 2011 prijavili na Javni poziv LAS 

jugozahodnega dela severne Primorske. Partnerji projekta so Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Šemepter-Vrtojba, Občiona Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Brda, 
TZS TIC Nova Gorica ter KGZ Nova Gorica. Rezultati prijav se pričakujejo konec meseca 
avgusta.  
Projekt Kupujemo Goriško bo združeval lokalne kmetovalce, predelovalce, obrtnike in 
strokovnjake, z željo po spodbujanju lokalne samooskrbe in zdravega, okolju prijaznega 
načina življenja ter dvig prepoznavnosti lokalnim pridelkom in izdelkov. S povezovanjem 
lokalnih kmetovalcev in ponudnikov želimo vzpostaviti celovito mrežo ponudbe našega 
območja LAS; z integrirano tržno- marketinško podobo želimo doseči cilje enovite podobe ter 
obveščanja in ozaveščanja potrošnikov o lokalnih pridelkih/izdelkih; z motivacijskim  
izobraževanjem kmetov želimo prispevati k dvigu kmetijskega  akcijskega potenciala in 
zavedanja pomena promocije. 

Ciljne skupine: kmetje, potrošniki 
Vir / Poročanje: 85% nacionalnih sredstev, 15 % lastnih sredstev 
Skrbnik-i projekta: Sanja Filipovska / Amelija Skomina 
Letna realizacija:  - 
 
 
Naziv projekta (SM): OBNOVA KS RENČE – prijava na Slo-Ita Cilj-3 
Rezultati: Projekt je bil prijavljen na javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva 

namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011. Namen projekta je ohraniti kulturno 
infrastrukturo in čezmejno kulturno dediščino, ki bogati čezmejno območje dveh že 34 let 
pobratenih krajev Renče in Staranzano. Pomembni cilji projekta so obnoviti objekt Krajevne 
skupnosti Renče in rekonstruirati prostore  knjižnice v Staranzanu ter organizirati številne 
čezmejne aktivnosti, ki bodo dodatno obogatile sodelovanje pobratenih krajev. Trenutno 
čakamo na rezultate razpisa. 

Ciljne skupine: Prebivalstvo projektnega območja 
Vir / Poročanje: Občina Renče - Vogrsko 
Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina, Tanja Golja 
Letna realizacija:  5.200,00 EUR 
 
 
Naziv projekta (SM): VIVA NATURA – prijava na Slo-Ita Cilj-3 
Rezultati: Namen projekta je pospeševati sadjarsko dejavnost v čezmejnem območju Goriških Brd. Cilj 

je dvigniti kakovost sadjarstva v omenjenem čezmejnem območju in prenesti dobro prakso 
razvoja oljkarstva in sadjarstva iz Brd na področje Collio. Območje izvajanja projekta ima na 
obeh straneh meje podobne pogoje, ki prispevajo k razvoju skupnih aktivnosti v čezmejnem 
okolju. Aktivnosti obsegajo valorizacijo območja s ponovnim uvajanjem sadjarstva, ki je tu 
obstajalo že v preteklosti in ga trenutno nadomešča vinogradništvo, raziskave in proučevanja 
avtohtonih vrst sadja in potenciala sadjarstva, razmnoževanje avtohtonih sort sadja ter 
vzgojo sadik ter ohranjanje genetske dediščine, izvajanje usposabljanj in izobraževanj za 
lokalno prebivalstvo, nabavo opreme, potrebne za izvajanje proizvodne verige, izvajanje 
usposabljanj za koristnike, izvedene bodo potrebne aktivnosti za obdelavo in predelavo 
sadja, na primer nakup potrebne opreme, pripravo strategije skupne blagovne znamke 
promocijske aktivnosti z diseminacijo rezultatov. Trenutno čakamo na rezultate razpisa.   

Ciljne skupine: Prebivalstvo projektnega območja 
Vir / Poročanje: Občina Brda 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Tanja Golja 
Letna realizacija:  5.000,00 EUR 
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Naziv projekta (SM): TRDNAJAVE IN TERITORIJ V MREŽI (FORTERNET) – prijava na Slo-Ita Cilj-3 
Rezultati: Pripravljena je bila prijava na razpis, izvedena vsa potrebna koordinacija med partnerji in 

prijava oddana v roku na sekretariat. Trenutno čakamo na rezultate razpisa. 
Ciljne skupine: obiskovalci, turisti, zbiratelji ostalin I. svetovne vojne 
Vir / Poročanje: Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica 
Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan, Tina Gerbec 
Letna realizacija:  5.300,00 EUR 
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1.7. UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE 
 
 
Naziv projekta (SM): Izvedbe projektov, sodelovanje LAS-a, delovanje, vodenje LAS-a (500) 
Rezultati: - pripravljena vsa dokumentacija za objavo Javnega poziva za oddajo predlogov izvedbenih 

projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« 
za leto 2011 
- izveden Javni poziv za oddajo predlogov izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne 
razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske« za leto 2011 
- izvedeno svetovanje prijaviteljem na javni poziv LAS za leto 2011 
- izdelan načrt izvedbenih projektov za pridobitev sredstev iz 4.osi Leader Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2011 
- izvedeno upravljanje in izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne 
Primorske:   
- izvedeno svetovanje nosilcem in partnerjem projektov vključenih v letni izvedbeni načrt 
(LIN) za leto 2009, 2010  
- izveden nadzor nad izvajanjem projektov vključenih v letni izvedbeni načrt za leto 2009, 
2010  
-  pripravljena poročila o delu in izdelano 8 zahtevkov za sofinanciranje projektov,  ki so 
vključeni v letni izvedbeni načrt za leto 2009, 2010 (projekti so našteti spodaj) 
- uspešno izvedeno sodelovanje z MKGP pri administrativni in vsebinski  kontroli zahtevkov, 
izvedeno sodelovanje z MKGP pri kontroli na kraju samem za projekte,  ki so vključeni v letni 
izvedbeni načrt za leto 2009, 2010   
-  izplačana sredstva za sofinanciranje 11 projektov iz letnega izvedbenega načrta za leto 
2009, 2010  
- na osnovi zahtevkov za sofinanciranje vodenja in upravljanja LAS (2 izdelana zahtevka) 
pridobljena sredstva iz 4. osi Leader Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za 
vodenje Lokalne akcijske skupine 
- uspešno izvedeno vodenje, upravljanje in koordinacija dela Lokalne akcijske skupine: 
izvedene 4 seje upravnega odbora, 2 seje nadzornega odbora in 1 seja skupščine LAS, 
izvedena delavnica usposabljanja, svetovanje, pripravljena poročila o delu  
- pridobljena strokovna znanja  
- izvedena animacija prebivalcev podeželja: seznanjena javnosti o delovanju LAS, izvedene 2 
delavnici animacije, svetovanje,  plačan oglas v Primorskih novicah, izvedena tiskovna 
konferenca, objave v medijih, objave na spletnih straneh občin in na spletni strani RRA 
-  izvedeno finančno upravljanje LAS 
- z animacijo prebivalstva pridobljeno 8 novih članov LAS 
 
Izveden projekt iz potrjenega Letnega izvedbenega načrta za leto 2009, pripravljeno poročilo 
o delu, izdelan zahtevek za MKGP in povrnjena javna sredstva iz MKGP 
Skupna vrednost projekta ZALOŠKI BAJER – UČILNICA V NARAVI je 52.469.52 €, od tega: 
- javnih sredstev LEADER   25.260,00 €,  
- zasebnih sredstev 27.209,00 €. 
 
Izvedeni projekti iz potrjenega Letnega izvedbenega načrta za leto 2010 pripravljena 
poročila o delu, izdelani zahtevki za MKGP in povrnjena javna sredstva iz MKGP 
Skupna vrednost izvedbenih projektov  220.113,00 €, od tega: 
- javnih sredstev LEADER    79.698,21 €,  
- zasebnih sredstev  140.415,27  €. 
Izvedeni projekti iz LIN 2010: 

1. KONJENIŠKE POTI 
2. NA PODEŽELJU.COM 
3. ENERGIJA OKUSOV 
4. PRAZNIK KOSTANJA 
5. GAS POLETJE 2011 
6. PIKNIK PROSTOR NEBLO 
7. POHODNE POTI PO BRDIH 
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      8.    KRAŠKI MOZAIK OKUSOV – 1. in 2. faza  
 

Ciljne skupine: Občine območja LAS jugozahodnega dela Severne Primorske, društva, interesne skupine, 
posamezniki s podeželja, zasebniki s podeželja 
gospodarstveniki s podeželja, člani LAS 

Vir / Poročanje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine 
Skrbnik-i projekta: Fabijana Medvešček 
Letna realizacija:  37.851,67 EUR za vodenje LAS, / 104.958,21 EUR javnih sredstev Leader za realizacijo 

projektov  
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2. FINANČNO POROČILO 2011 
 

1             2                 3            4          
 Realizacija 

2010 
 Realizacija 

2011 Plan 2011 Indeks 2/3
PRIHODKI
Storitve na dom.trgu 279.459   275.871       201.756   136,73
Storitve na tujem trgu 15.236     5.600          212.731   2,63
 Subvencije MR 33.661     89.323         179.100   49,87
Subvencije 201.224   242.621       77.693    312,28
Prihodki od rezervacij 224         1.236          1.500      82,40
Prihodki od financiranja 306         352             1.500      23,47
PRIHODKI SKUPAJ 575.919   615.004      674.280  91,21

ODHODKI
Plače delojemalcev 260.093   271.304       304.332   89,15
Prispevki delodajalca 41.879     46.892         55.140    85,04
Nagrada 957         460             -           0
Regres za LD 8.946       10.958         10.000    109,58
Prevoz na delo,prehran 27.391     28.356         22.000    128,89
PLAČE SKUPAJ 338.309   357.970      391.472  91,44
Avtorski honorarji 8.696       2.618          -           0,00
Pogodbe o delu 2.043          -           0,00
SKUPAJ AH IN POG. 8.696      4.661          -          0,00
Material za vzdržev. 367         380             1.000      38,00
Pisarniški mat. 1.391       1.889          2.000      94,45
Literatura 298         284             500         56,80
SKUPAJ MAT.STROŠ 2.056      2.553          3.500      72,94
PTT storitve 4.875       7.960          7.000      113,71
Storitve vzdrževanja 39           1.525          2.000      76,25
Prevozne stor.in kilom. 26.139     30.413         20.000    152,07
Cestnina, parkir. 665         948             1.000      94,80
Dnevnice 3.436       3.658          5.000      73,16
Nočnine 1.640       2.290          4.000      57,25
Najemnine 21.172     12.818         20.000    64,09
Stroški plač.prometa 1.930       2.500          1.500      166,67
Zdravstv.storitve 446         431             500         86,20
Odvetniške storitve 2.247       6.762          2.000      338,10
Računal. In rač.stor. 14.680     14.423         15.000    96,15
Izobraževanje 2.011       10.737         2.000      536,85
Reklama 731         449             1.000      44,90
Reprezentanca 1.224       2.225          2.000      111,25
Članarina GZS 275         220             500         44,00
Čišč.poslov.prostorov 1.640       1.411          2.000      70,55
  Sejnine 2.040       1.632          1.500      108,80
Druge storitve 114.998   91.620         168.960   54,23
SKUPAJ STORITVE 200.187   192.023      255.960  75,02
Amortizacija 5.290       5.531          5.000      110,62
Takse in drugi stroški 906         592             500         118,40
Odhodki financiranja 1             1.022          100         1022,00
Prevrednot.odhodki 135         4.988          -           0,00
SKUPAJ A+T+I+O 6.332      12.133        5.600      216,66
SKUPAJ ODHODKI 555.580   569.340      656.532  86,72
POSL.IZID PRED OBDAV. 25.460 -   45.664        17.748    257,29
DAVEK IZ DOHODKA 4.787          
ČISTI DOBIČEK / IZGUBA 40.878         
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 3. PRIJAVLJENI PROJEKTI V LETU 2011 
3.1. PRIJAVLJENI MEDNARODNI PROJEKTI 
 

Za
p.

 št
. 

 Celotna 
vrednost 
projekta  Program  Naziv projekta 

Vloga SREDSTVA RRA SP 

St
at

us
 Datum 

oddaje 
projekta 

  Pa
rt

ne
r 

N
os

ile
c 

Zu
na

nj
i 

Prijavljena 
sredstva 

Lastno 
sofinanciranje 

1 801.000 Cilj-3 Slo-Ita JR 
03/2011 

Varnost brez 
meja (SAB)    Z  /  / Č Maj 2011 

2 3.500.000  INTERREG IV/C 

Developement 
under new 

cultural assets 
network - 
DUNCAN 

P      128.240  85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Marec 2011 

3  1.800.000 INTERREG IV/C 
MANUFACTOU

RISM P     140.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Marec 2011 

4 1.200.000 IPA ASCHO NET P     163.624 
85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna  Č 

Oktober 
2011  

5 3.000.000  IPA  PIPS  P     190.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna   Č Oktober 

2011  

6 1.300.000 SEE LOISyR SEE P   125.300 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna  Č November 

2011 

7 602.000 Cilj-3 Slo-Ita JR 
03/2011 MOST P   103.000 85% ESRR, 10% nac. 

sredstva, 5% lastna  1 Č Maj 2011 

8 1.150.000   Cilj-3 Slo-Ita JR 
03/2011  TerLivLab P      83.370  85% ESRR, 10% nac. 

sredstva, 5% lastna    Č Maj 2011  

           

9 160.000   DG Enterprise 
BDG 

Shop&Cities  P     20.000  80% EU, 20% lastna 
sredstva Č Junij 2011 

10 127.319,11 INO 2011 

Konzorcij 
podpornega 

okolja za 
inovacije 

P   10.000 100% O Junij 2011 

11 1.800.000 

Transnacionaln
o teritorialno 

sodelovanje 
Jugovzhodna 

Evropa 

Energy and Air 
Solution 

(EN.A.SOL) 
P   186.160 85% ESRR, 15% 

 lastna sredstva Č November 
2011 

12 1.450.000 

Transnacionaln
o teritorialno 

sodelovanje 
Jugovzhodna 

Evropa 

Welcome Social 
Torisem: 

promotion and 
development of 

the tourism 
economy 

focussed on 
economic and 

environmental 
sustanibility 

(WETOURISM) 

P   120.000 85% ESRR, 15% 
 lastna sredstva Z November 

2011 

13  Alpine Space  DInfoServ P    150.000 76% ERDF, 24% 
lastna Č Nov. 2011 

14 2.765.000 
 

IPA  
ADRIATIC 

GAMES P   190.00 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

15 2.000.000 IPA  ALA  P   120.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

16 2.180.000  IPA  GOVERNET P   150.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

17 1.500.000 IPA  STIP P   190.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

18 1.373.772 IPA  ATIPICA P   218.615 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 
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Za
p.

 št
. 

 Celotna 
vrednost 
projekta  Program  Naziv projekta 

Vloga SREDSTVA RRA SP 

St
at

us
 Datum 

oddaje 
projekta 

  Pa
rt

ne
r 

N
os

ile
c 

Zu
na

nj
i 

Prijavljena 
sredstva 

Lastno 
sofinanciranje 

19 1.000.000 IPA  TOUR IN ADRI P   119.437 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

20 1.800.000 
IPA  

TRADIacTION P   200.000 
85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č 

Oktober 
2011 

21 2.000.000 SEE MMWD  P   210.000 85% ERDF, 15% 
lastna O Nov. 2011  

22  1.494.000  
 

SEE  
CHANCE  P   124.000 85% ERDF, 15% 

lastna Č 
Nov. 2011 

23 1.421.490  
 

SEE  
EASE  P   196.532 85% ERDF, 15% 

lastna Č 
Nov. 2011 

24 1.647.000  
 

SEE 
VIBRANT  P   130.000  85% ERDF, 15% 

lastna Č 
Nov. 2011 

25 546.800 Cilj-3 Slo-Ita JR 
03/2011 

Mladina in 
družina (MiD)  N  64.050 85% ESRR, 10% nac. 

sredstva, 5% lastna Z Maj 2011 

26 2.500.000 IPA 

Arco Adriatico 
Ionico 

Association 
(A.C.T.) 

P   122.144 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

27 

2.000.000 Alpine Space 

Made in 
greener Alpine 

connection 
(MiGAC) P   200.000 

76% ERDF, 24% 
lastna Č Nov. 2011 

28 1.500.000 INTERREG IV/C 
creaW – 

Creative Flows P   120.972 85% ERDF, 15% 
lastna Č Marc 2011 

29 1.500.000 INTERREG IV/C 

MANUFACTOU
RISM – Make 

Huge Factories 
attractive for 

Turists 

P   116.450 85% ERDF, 15% 
lastna Č Marc 2011 
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3.2. PRIJAVLJENI PROJEKTI V OKVIRU PISARNE LAS 
 
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica  je kot  upravljalec LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) JUGOZAHODNEGA 
DELA SEVERNE PRIMORSKE  v letu 2011 izdelala Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 in ga oddala v potrditev na 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO). Na podlagi odobrenega Načrta izvedbenih projektov za leto 2011, bodo 
projektom dodeljena sredstva Leader iz 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 
sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
 
Skupna vrednost prijavljenih izvedbenih projektov je  200.493,14 €, od tega: 

 zaprošenih sredstev LEADER  148.068,93 €,  
 lastnih sredstev upravičencev  52.424,21 €. 

 
 Seznam izvedbenih projektov: 
 

št. ime projekta akronim 
(kratica) nosilec partnerji 

1 Kupujmo Goriško                                    Kupujmo 
Goriško 

RRA  severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica 

Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Brda,  
Občina Miren-Kostanjevica, Občina 
Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-
Vrtojba, Turistična zveza-TIC Nova 
Gorica,  Kmetijsko gozdarska zbornica-
Kmetijsko gozdarski zavod Nova 
Gorica 

2 Spodbujanje pridelave 
in trženja špargljev 

Orehovlje, vrt 
Goriške  

Krajevna skupnost 
Orehovlje Občina Miren-Kostanjevica 

3 Obujamo spomine - 
puščamo sledi Lijak Kulturno turistično 

društvo Vogrsko Občina Renče-Vogrsko 

4 Od vrtnine do 
umetnine- goriški radič Goriški radič Mestna občina Nova 

Gorica Turistična zveza-TIC Nova Gorica 

5 Medeni krog MEDO VIDEO PRO d.o.o. 

Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Brda, Občina Miren-Kostanjevica, 
Občina Renče-Vogrsko, Občina 
Šempeter-Vrtojba, RRA  severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica 

6 
Zgodovinsko in 
turistično informativne 
table v Šmartnem 

Info Šmartno 
Zavod za turizem, 
kulturo, mladino in 
šport Brda 

Salonit Anhovo, gradbeni materiali  
d.d.,   
Kulturno turistično društvo kolo,   
1 2 3 Design d.o.o.  
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4 . BESEDA DIREKTORJA 

Leto 2011 je bilo za naso agencijo uspesno. Pridobili smo veliko novih projektov, predvsem iz razpisa INTERREG Slo
lta (Cilj-3). lz tega naslova smo partner v dveh strateskih projektih (Icon, INTERBIKE) in v petih standardnih (TIP, 
ALISTO, HERITASTE, UE-LI-JE-2, SEA). Vsi ti projekti so vredni preko 15 mio EUR. Poleg tega sodelujemo v sestih 
mednarodnih projektih (ICT-VN, BIOTRANSF, AGRONET, SUSTCULT, POSSO-NON-POSSO-VADO, Ml SMO PLANET). Za 
nase ustanovitelje (obCine) pripravljamo porocila za projekte ADRIA-A, POL Y-5 in CITIUS. V lanskem letu smo izdelali 
tudi veliko DIIP-ov. Ena izmed zelo pomembnih nalog je pomoc obcinam pri crpanju EU sredstev iz naslova razvoja 
regij . V tem programu so nase obcine (13 obcin Severne Primorske) do sedaj po-crpale vsa dosedanja sredstva, ki 
znasajo preko 40 mio EUR. 

Tudi na programu razvoja podezelja Leader (LAS) smo zelo uspesni, saj smo za leto 2009 in 2010 ze zakljucili vse 
projekte v visini 300.000 EUR, za leto 2011 pa imamo v izvajanju se dodatnih sest projektov v visini 150.000 EUR. V 
kratkem bomo objavili tudi nov razpis za leto 2012. Zelo dobro sodelujemo z vsemi obcinami na Goriskem ter z 
obema zbornicama (OPZ NG in GZS za severna Primorsko). Se naprej nudimo storitve iz programa VEM, EUROPE
DIRECT, zaposlujemo stiri mlade raziskovalce in izvajamo brezplacna svetovanja ter organizacijo delavnic za 
podjetnike, obrtnike in kmete. 

V letu 2011 smo imeli 9 zaposlenih, 2 sodelavki sta bil i porodniskem dopustu, 1 sodelavka pa je odsla na drugo 
delavno mesto, za potrebe projektov pa smo zaposlili dve novi sodelavki. Z dodatnim varcevanjem smo v letu 2011 
smo uspeli pokriti tudi primanjkljaj iz leta 2010 in ustvarili minimalen dobicek po obdavcitvi. Zaradi boljse povezave z 
drugimi podpornimi institucijami in zaradi zahtev programa EuropeDirect se nameravamo v letu 2012 preseliti v 
prostore v center mesta Nova Gorica, saj na sedanji lokaciji izgubljamo veliko casa zaradi oddaljenosti od centra. 
Kljub dobrim rezultatom v letu 2011, bomo v letu 2012 predvsem zaradi negotovosti v zvezi s tekocim financiranjem s 
strani ddave se naprej izvajali program zmanjsevanja stroskov. 

Priloge k porocilu o delu in financnem porocilu za leto 2011: 

Priloga 1. 
Priloga 2. 
Priloga 3. 
Priloga 4. 
Priloga 5. 

Seznam izvedenih delavnic v 2011 
Bilanca stanja na dan 31.12.2011 
lzkaz poslovnega izida v obdobju 01.01.-31.12.2011 
Podatki iz izkaza bilancnega dobicka I bilancne izgube za leto 2011 
Priloga s pojasnili k izkazu 2011 
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Priloga 1.  Seznam izvedenih delavnic v 2011 
 
 

zap. 
št.

naziv informativno 
promocijske ali 

izobraževalne aktivnosti
kratek opis predstavljene teme

datum in kraj izvedbe 
aktivnosti

ciljna 
skupina

število udeležencev 
iz vsake navedene 
cil jne skupine

število 
vseh 
udeleženc
ev

1

Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu. 
Predstavitev podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva.

Delovanje vstopne točke VEM; predstavitev podpornih institucij, 
kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks podjetnika 
Bojana Tomca in Dejana Zelka, pričakovani razpisi v letu 2011.

7.1.2011 ob 9,00, Območna 
obrtno podjetniška 
zbornica Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev

2

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

11.1.2011 ob 14,00, Dijaški 
dom Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 13 
udeležencev

13 
udeleženc
ev

3

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva v letu 2011.

Predstavitev pričakovanih razpisov v letu 2011, delovanje vstopne 
točke v letu 2011

12.1.2011 ob 18,00, stara 
obnovljena šola v Temnici

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 12 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 =2 udeleženca, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 6 
udeležencev

20 
udeleženc
ev

4

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva v letu 2011.

Predstavitev pričakovanih razpisov v letu 2011, delovanje vstopne 
točke v letu 2011, UKREP 312 MKGP, garancije sklada s subvencijo 
obrestne mere

14.1.2011 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 9 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 =4 udeleženci, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 7 
udeležencev

20 
udeleženc
ev

5

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

20.1.2011 ob 12,00, 
Prostori podjetja Spin 
d.o.o., Cesta Goriške 
fronte 11, 5290 Šempeter 
pri Gorici

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev

6

Italijansko tržišče - vaš 
poslovni izziv. Predstavitev 
JR, državnih vzpodbud in 
drugih državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva v letu 2011.

Prodor na tuje trge, italijansko tržišče kot poslovna priložnost, 
predstavitev primera dobre prakse. Predstavitev pričakovanih 
razpisov v letu 2011, delovanje vstopne točke v letu 2011, 
predstavitev podpornih institucij.

21.1.2011 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 8 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 =1 udeleženec, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 4 
udeleženci

13 
udeleženc
ev

7

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

25.1.2011 ob 14,00, Dijaški 
dom Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 14 
udeležencev

14 
udeleženc
ev
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8

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu.Predstavitev 
pričakovanih razpisov v 
letu 2011. Kako pristopiti k 
prijavi na javni razpis s 
ciljem sofinanciranja 
podjetniškega projekta.

Predstavitev podpornih institucij, kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks. Predstavitev pričakovanih razpisov, kako 
pristopiti k prijavi na javni razpis.

26.1.2011 ob 18,00, v 
prostorih Občine 
Šempeter - Vrtojba

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 15 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 = 1 udeleženec, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 6 
udeležencev, 
ostalo - društvo =1

23 
udeleženc
ev

• Predstavitev garancije Slovenskega podjetniškega sklada s 
subvencijo obrestne mere

• Kako se lahko prijavimo na razpis Slovenskega podjetniškega 
Sklada

• Postopek pridobitve bančenga kredita s subvencionirano 
obrestno mero in z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada 
(praktičen primer)
• Predstavitev ostalih prihajajočih razpisov Slovenskega 
podjetniškega sklada.
• Predstavitev ostale aktualne ponudbe bank, ki sodelujejo s 
Slovenskim podjetniškim skladom
 Delovanje vstopne točke VEM, ciljne skupine v letu 2011, 
predvidene aktivnosti v letu 2011.
  Predstavitev institucij, ki objavljajo javne razpise.
  Predstavitev pričakovanih razpisov ZRSZ in Občin v lokalnem 
okolju.
  Pregled aktualnih in napovedanih razpisov za pridobivanje 
nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov:
• Ukrep 312 – Razvoj podjetij na podeželju
• Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskih in gozdarskim 
proizvodom
• Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe na 
področju rastlinske pridelave
• Ukrep  122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
Vprašanja in odgovori.

10

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu.

Delovanje vstopne točke VEM; predstavitev podpornih institucij, 
kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; pričakovani razpisi v letu 2011.

1.2.2011 ob 14,00, Dijaški 
dom, Streliška pot 7, 5000 
Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 18 
udeležencev

18 
udeleženc
ev

11

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov v letu 2011.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, 
predstavitev razpisov MKGP in Slovenskega podjetniškega sklada.

2.2.2011 ob 19,00 na gradu 
Dobrovo v Goriških brdih

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 6 
udeležencev , 
kmetje = 5 
udeležencev, 
podjetniki 0-3 leta 
delovanja =1 
udeleženec, ostali  
=5 udeležencev

17 
udeleženc
ev

12

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

4.2.2011 ob 8,00, Osnovna 
šola Solkan, Šolska ulica 
25, 5250 Solkan.

osnovnošolc
i

osnovnošolci 32 
udeležencev

32 
udeleženc
ev

13

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

11.2.2011 ob 8,00, Osnovna 
šola Ivana Roba Šempeter, 
Andreja Gabrščka 1, 5290 
Šempeter pri Gorici.

osnovnošolc
i

osnovnošolci 20 
udeležencev

20 
udeleženc
ev

14

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

11.2.2011 ob 11,00, 
Osnovna šola Ivana Roba 
Šempeter, Andreja 
Gabrščka 1, 5290 Šempeter 
pri Gorici.

osnovnošolc
i

osnovnošolci 24 
udeležencev

24 
udeleženc
ev

PREDSTAVITEV JAVNIH 
RAZPISOV, DRŽAVNIH 
VZPODBUD IN DRUGIH 
DRŽAVNIH PODPORNIH 
UKREPOV V LETU 2011  

9

(6M EURIBOR + 0,50%), 
KAKO LAHKO PRIDOBIMO 
KREDIT ZA FINANCIRANJE 
OBRATNIH SREDSTEV IN 
INVESTICIJ PO TAKO NIZKI 
OBRESTNI MERI?
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15

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

15.2.2011 ob 8,00, Osnovna 
šola Ivana Roba Šempeter, 
Andreja Gabrščka 1, 5290 
Šempeter pri Gorici.

osnovnošolc
i

osnovnošolci 21 
udeležencev

21 
udeleženc
ev

16

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, 
predstavitev razpisov ekološkega sklada.

16.02.2011 ob 18,00 v stari 
obnovljeni šoli v Temnici

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev

17

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Širitev 
poslovanja in zaposlovanje 
ter reševanje kriznih 
situacij. Podjetniške ideje 
in iskanje priložnosti na 
trgu.

Predstavitev podpornih institucij, kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks. Predstavitev pričakovanih razpisov, kako 
pristopiti k prijavi na javni razpis. Definicija krize, simptomi in 
vzroki krize, razreševanje kriz, naloge kriznega managementa, 
stečaj podjetja, poslovno in kapitalsko povezovanje, učeče se 
podjetje, širitev poslovanja.

18.2.2011 ob 9,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

delujoča 
podjetja 0-3 
let 
delovanja

delujoča podjetja 
0-3 = 24 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 3 
udeleženci

27 
udeleženc
ev

18

Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu. 
Vrednotenje mikro, malih 
in srednje velikih podjetij 
ter zaščita blagovne 
znamke.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; vrednotenje, ocenjevanje in 
optimiranje vrednosti MMSP; kako zaščititi blagovno znamko.

25.2.2011 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 6 
udeležencev

6 
udeleženc
ev

19

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

7.3.2011 ob 7,45, Osnovna 
šola Renče Lucijana 
Bratkoviča Bratuša

osnovnošolc
i

osnovnošolci = 24 
udeležencev

24 
udeleženc
ev

20

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM in ustanovitev 
podjetja, poslovni načrt 
vključno z raziskavo trga in 
konkurenco ter 
opredelitvijo dobička.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev. Namen vstopne 
točke VEM, storitve vstopne točke, katero pravno obliko izbrati, 
potek vpisa v davčni register, obvezne sestavine poslovnega 
načrta, tržna raziskava, točka preloma.

9.3.2011 ob 7,00, Srednja 
ekonomska in trgovska 
šola, Erjavčeva ulica 8, 
5000 Nova Gorica

srednješolci srednješolci = 20 
udeležencev

20 
udeleženc
ev

21

Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu 
dela. Vrednotenje mikro, 
malih in srednje velikih 
podjetij.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev. Kako načrtno 
povečati vrednost podjetja, zakaj je potrebno poznati vrednost 
podjetja, kaj vpliva na vrednost podjetja, kako ustvariti vrednost 
podjetja.

9.3.2011 ob 9,00, Območna 
obrtno podjetniška 
zbornica Nova Gorica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev

22

Predstavitev možnosti 
pridobitve kredita za 
osnovna in obratna 
sredstva mikro, malih in 
srednje velikih podjetij v 
letu 2011.

Kako pridobimo kredit za financiranje osnovnih in obratnih 
sredstev ter investicij, predstavitev NKBM in BANKE KOPER.

11.3.2011 ob 13,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 6 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 1 
udeleženec

7 
udeleženc
ev

23

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

16.3.2011 ob 8,30, Prostori 
podjetja Spin d.o.o., Cesta 
Goriške fronte 11, 5290 
Šempeter pri Gorici

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev
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24

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

22.03.2011 ob 11,00 v 
prostorih Ljudske 
univerze, Cankarjeva ulica 
8, 5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 9 
udeležencev

9 
udeleženc
ev

25

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

22.3.2011 ob 14,00, Dijaški 
dom Nova Gorica, Streliška 
pot 7, 5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 15 
udeležencev

15 
udeleženc
ev

26

Predstavitev možnosti 
pridobitve kredita za 
osnovna in obratna 
sredstva mikro, malih in 
srednje velikih podjetij v 
letu 2011. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu.

Predstavitev kreditnih možnosti Delavske hranilnice d.d.; Kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera.

23.3.2011 ob 13,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 7 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 = 1 udeleženec

8 
udeleženc
ev

27

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev pričakovanega javnega razpisa Mestne Občine Nova 
Gorica za brezobrestna posojila; delovanje vstopne točke VEM; 
predstavitev razpisov ZRSZ; predstavitev podpornih institucij, kako 
do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

5.4.2011 ob 14,00, Dijaški 
dom Nova Gorica, Streliška 
pot 7, 5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 17 
udeležencev

17 
udeleženc
ev

28

Predstavitev razpisa 
Podjetniškega sklada za 
bančne garancije in 
možnosti pridobitve 
nepovratnih sredstev v 
obmejnih občinah Goriške. 
Podjetniške ideje.

Predstavitev razpisa P1, P1 TIP, predstavitev razpisov JAPTI, 
predstavitev prihajajočega razpisa Regionalnega sklada v obmejnih 
občinah Goriške, ostali razpisi MKGP in MONG;  kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

6.4.2011 ob 9,00, Območna 
obrtno podjetniška 
zbornica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev

29

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

12.04.2011 ob 8,00 v 
Osnovni šoli Šempas, 
Šempas 76c, 5261 Šempas

osnovnošolc
i

osnovnošolci = 25 
udeležencev

25 
udeleženc
ev

30
Spletna trgovina. 
Podjetniške ideje.

Spletna trgovina, sistemi za vzpostavitev spletne trgovine, 
delovanje spletne trgovine, prednosti in slabosti spletne trgovine, 
postopek izgradnje spletne trgovine, aktivnosti za večjo prodajo, 
kaj prodajati preko spleta, stroški spletne trgovine; kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja.

13.4.2011 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 25 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 =2 udeleženca, 
delujoča podjetja 
več od 3 = 2 
udeleženca, 
ostali(kmetija) = 1 
udeleženec

30 
udeleženc
ev

31
Pregled aktualnih razpisov 
za nepovratna sredstva in 
ugodne kredite

Javni razpis slovenskega regionalno razvojnega sklada, garancije 
slovenskega podjetniškega sklada, javni razpis Ministrstva za 
visoko šolstvio, razpis MKGP ukrep 312, inovacijski vavčer, razpis 
MONG za brezobrestne kredite.

21.4.2011 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 6 
udeležencev , 
delujoče podjetje 0-
3 = 3 udeleženci

9 
udeleženc
ev

32

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

21.04.2011 ob 10,45 
Osnovna šola Kanal, 
Gradnikova ulica 25, 5213 
Kanal

osnovnošolc
i

osnovnošolci = 16 
udeležencev

16 
udeleženc
ev
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33

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, tržna 
naravnanost, vodenje podjetij, podjetniška kariera, ustvarjalnost in 
inovativnost, pridobivanje nepovratnih sredstev.

22.04.2011 ob 10,45 
Osnovna šola Kanal, 
Gradnikova ulica 25, 5213 
Kanal

osnovnošolc
i

osnovnošolci = 13 
udeležencev

13 
udeleženc
ev

34

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Širitev 
poslovanja in zaposlovanje 
ter reševanje kriznih 
situacij. Podjetniške ideje 
in iskanje priložnosti na 
trgu.

Predstavitev podpornih institucij, kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks. Predstavitev pričakovanih razpisov, kako 
pristopiti k prijavi na javni razpis. Definicija krize, simptomi in 
vzroki krize, razreševanje kriz, naloge kriznega managementa, 
stečaj podjetja, poslovno in kapitalsko povezovanje, učeče se 
podjetje, širitev poslovanja.

28.4.2011 ob 9,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

delujoča 
podjetja 0-3 
let 
delovanja

delujoča podjetja 
0-3 = 22 
udeležencev

22 
udeleženc
ev

35

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM, poslovni načrt.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. Namen 
vstopne točke VEM, storitve, kaj potrebujemo za ustanovitev 
podjetja. Obvezne sestavine poslovnega načrta, raziskava trga, 
konkurenca in opredelitev dobička.

4.5.2011 ob 12,40, 
Biotehniška srednja šola, 
Ulica padlih borcev 26, 
5290 Šempeter pri Gorici.

srednješolci 24 srednješolcev
24 
udeleženc
ev

36

Predstavitev razpisa 
neposrednih posojil 
brezobrestnih JAVNEGA 
SKLADA MALEGA 
GOSPODARSTVA GORIŠKE. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Predmet razpisa, višina razpisanih sredstev, upravičenci in 
upravičeni strioški, pogoji, merila za ocenjevanje in roki za prijavo.  
Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

4.5.2011 ob 14,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 8 
udeležencev

8 
udeleženc
ev

37

Internacionalizacija 
poslovanja in najava 
javnega razpisa JAPTI za 
sofinanciranje stroškov 
tržnih raziskav na tujih 
trgih. Predstavitev razpisa 
neposrednih posojil 
brezobrestnih JAVNEGA 
SKLADA MALEGA 
GOSPODARSTVA GORIŠKE. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Internacionalizacija, razlogi za internacionalizacijo, nasveti, načini 
internacionalizacije, primeri dobrih praks, možnosti 
subvencioniranja tržnih raziskav. Predmet razpisa, višina razpisanih 
sredstev, upravičenci in upravičeni strioški, pogoji, merila za 
ocenjevanje in roki za prijavo.  Kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

12.5.2011 ob 9,30, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

delujoča podjetja 
0-3 = 1 udeleženec, 
delujoče podjetje 
več 3 = 1 
udeleženec, 
potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

7 
udeleženc
ev

38
Iskanje priložnosti na trgu 
in podjetniške ideje.

 Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja, tržna naravnanost, podjetniška 
kariera, primeri dobrih praks.

18.5.2011 ob 12,00, Mestna 
Občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 20 
udeležencev , 
srednješolci = 1 
udeleženec

21 
udeleženc
ev

39

Predstavitev javnih 
razpisov MONG za 
nepovratna sredstva in 
predstavitev brezobrestnih 
posojil. Podjetniške ideje 
in internacionalizacija.

Predmet razpisov, višina razpisanih sredstev, upravičenci in 
upravičeni strioški, pogoji, merila za ocenjevanje in roki za prijavo.  
Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. 
Internacionalizacija, razlogi za internacionalizacijo, nasveti, načini 
internacionalizacije, primeri dobrih praks, možnosti 
subvencioniranja tržnih raziskav.

19.5.2011 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev , 
delujoče podjetje 
več 3 = 1 
udeleženec

6 
udeleženc
ev

40

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM, poslovni načrt.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. Namen 
vstopne točke VEM, storitve, kaj potrebujemo za ustanovitev 
podjetja. Obvezne sestavine poslovnega načrta, raziskava trga, 
konkurenca in opredelitev dobička.

25.5.2011 ob 7,45 v 
Tehniškem šolskem 
centru, Cankarjeva 10, 
5000 Nova Gorica

srednješolci 21 srednješolcev
21 
udeleženc
ev

41

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev javnega razpisa neposrednih posojil MONG, delovanje 
vstopne točke VEM, predstavitev podpornih institucij.  Kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

25.05.2011 ob 10,00 v 
prostorih Ljudske 
univerze, Cankarjeva 8, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 8 
udeležencev

8 
udeleženc
ev
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42

Predstavitev javnih 
razpisov MONG za 
nepovratna sredstva in 
predstavitev brezobrestnih 
posojil. Podjetniške ideje 
in internacionalizacija.

Predmet razpisov, višina razpisanih sredstev, upravičenci in 
upravičeni strioški, pogoji, merila za ocenjevanje in roki za prijavo.  
Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. 
Internacionalizacija, razlogi za internacionalizacijo, nasveti, načini 
internacionalizacije, primeri dobrih praks, možnosti 
subvencioniranja tržnih raziskav.

26.5.2011 ob 9,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki = 5 
udeležencev

5 
udeleženc
ev

43

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM, poslovni načrt.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. Namen 
vstopne točke VEM, storitve, kaj potrebujemo za ustanovitev 
podjetja. Obvezne sestavine poslovnega načrta, raziskava trga, 
konkurenca in opredelitev dobička.

30.5.2011 ob 8,00, 
Gimnazija Nova Gorica, 
Delpinova 9, 5000 Nova 
Gorica.

srednješolci 19 srednješolcev
19 
udeleženc
ev

44

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM, poslovni načrt.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. Namen 
vstopne točke VEM, storitve, kaj potrebujemo za ustanovitev 
podjetja. Obvezne sestavine poslovnega načrta, raziskava trga, 
konkurenca in opredelitev dobička.

30.5.2011 ob 9,40, 
Gimnazija Nova Gorica, 
Delpinova 9, 5000 Nova 
Gorica.

srednješolci 18 srednješolcev
18 
udeleženc
ev

45

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM, poslovni načrt.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. Namen 
vstopne točke VEM, storitve, kaj potrebujemo za ustanovitev 
podjetja. Obvezne sestavine poslovnega načrta, raziskava trga, 
konkurenca in opredelitev dobička.

30.5.2011 ob 12,00, 
Gimnazija Nova Gorica, 
Delpinova 9, 5000 Nova 
Gorica.

srednješolci 18 srednješolcev
18 
udeleženc
ev

46

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom 
in ustvarjalnostjo, vstopna 
točka VEM, poslovni načrt.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks. Namen 
vstopne točke VEM, storitve, kaj potrebujemo za ustanovitev 
podjetja. Obvezne sestavine poslovnega načrta, raziskava trga, 
konkurenca in opredelitev dobička.

30.5.2011 ob 12,00, 
Gimnazija Nova Gorica, 
Delpinova 9, 5000 Nova 
Gorica.

srednješolci 27 srednješolcev
27 
udeleženc
ev

47

Predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje 
začetnih investicij v nakup 
objektov, gradnjo in 
obnovo objektov, nakup 
strojev in opreme, vlaganje 
v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo 
zaposlenih delavcev.

Predmet javnega razpisa, namen javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev, prijavitelji, oblika in višina sofinanciranja, rok 
za oddajo vlog, merila - Ribniški sklad za obmejna problemska 
območja.

1. junij 2011 ob 20,00 na 
gradu Dobrovo, na 
Dobrovem v Goriških 
brdih.

Potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 1 
kmet, 3 delujoča 
podjetja 0-3

9 
udeleženc
ev

48
Varčevanje z energijo. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Sončne elektrarne, osnove in sestavni deli, sistemi, zakoni in 
regulativa. Javna razsvetljava, LED svetilke, solarne LED svetilke, 
rezultati testov. Solarno ogrevanje vode, vrste kolektorjev, 
vakuumski kolektorji, zaprti tlačni sistemi, odprti kompaktni 
sistemi. Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero organizacijsko 
obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

2. junij 2011 ob 10,00 v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica.

Potencialni 
podjetniki

1 delujoče podjetje 
več 3, 5 
potencialnih 
podjetnikov

6 
udeleženc
ev

49

Predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje 
začetnih investicij v nakup 
objektov, gradnjo in 
obnovo objektov, nakup 
strojev in opreme, vlaganje 
v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo 
zaposlenih delavcev.

Predmet javnega razpisa, namen javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev, prijavitelji, oblika in višina sofinanciranja, rok 
za oddajo vlog, merila - Ribniški sklad za obmejna problemska 
območja.

2. junij 2011 ob 19,00 v 
Gotski hiši v Kanalu.

Potencialni 
podjetniki

8 potencialnih 
podjetnikov, 1 
predstavnica 
občine, 2 delujoči 
podjetji  več 3

11 
udeleženc
ev
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50

Predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje 
začetnih investicij v nakup 
objektov, gradnjo in 
obnovo objektov, nakup 
strojev in opreme, vlaganje 
v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo 
zaposlenih delavcev.

Predmet javnega razpisa, namen javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev, prijavitelji, oblika in višina sofinanciranja, rok 
za oddajo vlog, merila - Ribniški sklad za obmejna problemska 
območja.

3. junij 2011 ob 16,00 v 
prostorih Doma krajanov 
Negovana Nemca v Biljah.

Potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov

5 
udeleženc
ev

51

Predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje 
začetnih investicij v nakup 
objektov, gradnjo in 
obnovo objektov, nakup 
strojev in opreme, vlaganje 
v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo 
zaposlenih delavcev. 
Predstavitev javnega 
razpisa neposrednih 
brezobrestnih posojil 
javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Predmet javnega razpisa, namen javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev, prijavitelji, oblika in višina sofinanciranja, rok 
za oddajo vlog, merila - Ribniški sklad za obmejna problemska 
območja. Predmet javnega razpisa sklada malega gospodarstva, 
višina sredstev, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, 
merila za ocenjevanje.Kako do podjetniške ideje, zgodovina 
nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero 
organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks

9. junij 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

Potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 4 
delujoča podjetja 
več 3

9 
udeleženc
ev

52

Predstavitev javnega 
razpisa za spodbujanje 
tujih neposrednih 
investicij v letih 2010 in 
2011. Delovanje vstopne 
točke VEM  v letu 2011.

Predmet javnega razpisa, višina razpisanih sredstev, upravičenci in 
upravičeni stroški, pogoji javnega razpisa, merila za ocenjevanje in 
roki za prijavo. VEM - upravičenci, aktivnosti.

13. junij 2011 ob 15,00 v 
prostorih Primorskega 
tehnološkega parka, 
Vrtojba, Mednarodni 
prehod 6, 5290 Šempeter 
pri Gorici.

potencialni 
podjetniki

6 potencialnih 
podjetnikov, 1 
občina, 7 razvojnih 
agencij

14 
udeleženc
ev

53

Predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje 
začetnih investicij v nakup 
objektov, gradnjo in 
obnovo objektov, nakup 
strojev in opreme, vlaganje 
v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo 
zaposlenih delavcev. 
Predstavitev javnega 
razpisa neposrednih 
brezobrestnih posojil 
javnega sklada malega 

Predmet javnega razpisa, namen javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev, prijavitelji, oblika in višina sofinanciranja, rok 
za oddajo vlog, merila - Ribniški sklad za obmejna problemska 
območja. Predmet javnega razpisa sklada malega gospodarstva, 
višina sredstev, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, 
merila za ocenjevanje.Kako do podjetniške ideje, zgodovina 
nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero 
organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks

16. junij 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

Potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 1 
delujoče podjetje 
več 3, 2 delujoči 
podjetji  0-3

8 
udeleženc
ev

54

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

22. junij 2011 ob 11,40 v 
Osnovni šoli Frana Erjavca, 
Kidričeva 36, 5000 Nova 
Gorica

Osnovnošolc
i

28 osnovnošolcev
28 
udeleženc
ev

55

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

22. junij 2011 ob 8,00 v 
Osnovni šoli Frana Erjavca, 
Kidričeva 36, 5000 Nova 
Gorica

Osnovnošolc
i

24 osnovnošolcev
24 
udeleženc
ev

56

Predstavitev javnih 
razpisov MKGP. Kako 
pristopiti pri prijavi na 
javni razpis? Na kaj 
moramo biti še posebej 
pozorni?

Predstavitev ukrepov 312, 311, 142, 322. Višina razpisanih sredstev, 
upravičenci in upravičeni stroški, pogoji, merila za ocenjevanje, 
pristop pri prijavi, primeri dobrih praks.

22. junij 2011 ob 20,00 na 
gradu Dobrovo v Goriških 
Brdih.

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 2 
kmetiji

7 
udeleženc
ev
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57

Predstavitev javnega 
razpisa za sofinanciranje 
začetnih investicij v nakup 
objektov, gradnjo in 
obnovo objektov, nakup 
strojev in opreme, vlaganje 
v nematerialne naložbe in 
stroške dela na novo 
zaposlenih delavcev. 
Predtavitev javnega razpisa 
procesni vavčer in tržne 
raziskave na tujih novih 
trgih.  Predstavitev javnega 
razpisa neposrednih 
brezobrestnih posojil 
javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Predmet javnega razpisa, namen javnega razpisa in višina 
razpisanih sredstev, prijavitelji, oblika in višina sofinanciranja, rok 
za oddajo vlog, merila - Ribniški sklad za obmejna problemska 
območja. Opis razpisov JAPTI procesni vavčer in tržne raziskave. 
Predmet javnega razpisa sklada malega gospodarstva, višina 
sredstev, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za 
ocenjevanje.Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero organizacijsko 
obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks

23. junij 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 1 
delujoče podjetje 
več 3, 1 delujoče 
podjetje 0-3

7 
udeleženc
ev

58

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Širitev 
poslovanja in zaposlovanje 
ter reševanje kriznih 
situacij. Podjetniške ideje 
in iskanje priložnosti na 
trgu dela.

Predstavitev javnih razpisov: Javni sklad malega gospodarstva 
Goriške, ZRSZ, Ekološkega sklada, delovanje vstopne točke VEM, 
MKGP, JS RS za razvoj kadrov in štipendije, Slovenski regionalni 
razvojni sklad. Definicija krize, dobre plati krize v podjetju, 
simptomi, vzroki krize, razreševanje kriz, stečaj podjetja, kapitalsko 
povezovanje, reinženiring, učeče se podjetje, širitev poslovanja. 
Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja.

30. junij 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova 
Gorica, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

delujoča 
podjetja 0-3

22 delujočih 
podjetij 0-3

22 
udeleženc
ev

59

Predstavitev javnih 
razpisov MKGP. Kako 
pristopiti pri prijavi na 
javni razpis? Na kaj 
moramo biti še posebej 

Predstavitev ukrepov 312, 311, 142, 322. Višina razpisanih sredstev, 
upravičenci in upravičeni stroški, pogoji, merila za ocenjevanje, 
pristop pri prijavi, primeri dobrih praks.

5. julij 2011 ob 20,00 v 
Gotski hiši v Kanalu.

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 1 
delujoče podjetje 0-
3, 1 občina

7 
udeleženc
ev

60

Predstavitev javnih 
razpisov MKGP. Kako 
pristopiti pri prijavi na 
javni razpis? Na kaj 
moramo biti še posebej 
pozorni?

Predstavitev ukrepov 312, 311, 142, 322. Višina razpisanih sredstev, 
upravičenci in upravičeni stroški, pogoji, merila za ocenjevanje, 
pristop pri prijavi, primeri dobrih praks.

6. julij 2011 ob 20,00 v stari 
obnovljeni šoli v Temnici

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov

5 
udeleženc
ev

61

Predstavitev izvirnega 
spletnega marketinga s 
pomočjo spletne oglasne 
deske - novost na goriškem 
in tudi v širšem 
slovenskem prostoru. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Predstavitev podjetja ESPEHO, dogodki, oglaševanje, marketing, 
zakaj je marketing eden temeljnih dejavnikov uspeha, interkativne 
rešitve, predstavitev idejne rešitve spletne oglasne deske. Kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

7. julij 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne 
Obrtno podjetniške 
zbornice, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

6 potencialnih 
podjetnikov, 2 
delujoči podjetji  0-
3, 1 vrtnarija

9 
udeleženc
ev

62

Predstavitev javnih 
razpisov MKGP. Kako 
pristopiti pri prijavi na 
javni razpis? Na kaj 
moramo biti še posebej 
pozorni?

Predstavitev ukrepov 312, 311, 142, 322. Višina razpisanih sredstev, 
upravičenci in upravičeni stroški, pogoji, merila za ocenjevanje, 
pristop pri prijavi, primeri dobrih praks.

7. julij 2011 ob 20,00 v 
prostorih Doma krajanov 
Negovana Nemca v Biljah.

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov, 1 
kmetija, 2 delujoči 
podjetji  več 3

8 
udeleženc
ev

63

Mobing na delovnem 
mestu. Ukrepi za 
preprečevanje in zgodnje 
prepoznavanje mobinga. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Predstavitev anti mobing programa, kaj je mobing, ključni dejavniki 
za pojav mobinga, škoda, ki jo povzroča mobing, odgovornost 
delodajalca, ukrepi delodajalca, odgovornost zaposlenih, zlorabe 
mobinga, primeri mobinga. Kako do podjetniške ideje, zgodovina 
nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero 
organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

21. julij 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne 
Obrtno podjetniške 
zbornice, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov

5 
udeleženc
ev
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64

Predstavitev javnega 
sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije - odprti in 
pričakovani javni razpisi in 
javna povabila. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Prestavitev JS RS za razvoj kadrov: kaj je razvoj kadrov, 
kompetenčni centri, sofinanciranje šolnin, sofinanciranje 
izobraževanj, praktično usposabljanje z delom, sofinanciranje 
kadrovskih štipendij, vseživljenjska kadrovska orientacija, odprti in 
pričakovani javni razpisi in povabila.Kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

28.07.2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

5 potencialnih 
podjetnikov

5 
udeleženc
ev

65

Predstavitev javnega 
sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije - odprti in 
pričakovani javni razpisi in 
javna povabila. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Prestavitev JS RS za razvoj kadrov: kaj je razvoj kadrov, 
kompetenčni centri, sofinanciranje šolnin, sofinanciranje 
izobraževanj, praktično usposabljanje z delom, sofinanciranje 
kadrovskih štipendij, vseživljenjska kadrovska orientacija, odprti in 
pričakovani javni razpisi in povabila.Kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

4.8.2011 ob 13,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki 5 
udeležencev, 
delujoča podjetja 
0-3 -3 udeleženci 
in delujoča 
podjetja več kot 3 - 
2 udeleženca

10 
udeleženc
ev

66

Trening asertivnosti. Z 
učinkovitim 
komuniciranjem verjeti 
vase in biti to kar smo. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Kaj sploh je asertivnost? Štiri oblike komuniciranja, asertivno 
komuniciranje, tehnike asertivnega komuniciranja.  Kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

11.8.2011 ob 13,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki 5 
udeležencev, 
delujoče podjetje 
več kot 3 - 1 
udeleženec

6 
udeleženc
ev

67

Predstavitev javnega 
sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije - odprti in 
pričakovani javni razpisi in 
javna povabila. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Prestavitev JS RS za razvoj kadrov: kaj je razvoj kadrov, 
kompetenčni centri, sofinanciranje šolnin, sofinanciranje 
izobraževanj, praktično usposabljanje z delom, sofinanciranje 
kadrovskih štipendij, vseživljenjska kadrovska orientacija, odprti in 
pričakovani javni razpisi in povabila.Kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

18.8.2011 ob 13,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

potencialni 
podjetniki 6 
udeležencev

6 
udeleženc
ev

68

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Širitev 
poslovanja in zaposlovanje 
ter reševanje kriznih 
situacij. Podjetniške ideje 
in iskanje priložnosti na 
trgu dela.

Predstavitev javnega razpisa neposrednih posojil MONG, delovanje 
vstopne točke VEM, predstavitev podpornih institucij. Definicija 
krize, dobre plati krize, simptomi in vzroki krize, razreševanje kriz, 
stečaj podjetja, poslovno in kapitalsko poslovanje, reinženiring, 
učeče se podjetje, širitev poslovanja.  Kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

01.9.2011 ob 13,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

delujoča 
podjetja 0-3

delujoča podjetja 
0-3: 13 
udeležencev, 
delujoče podjetje 
več 3: 1 udeleženec

14 
udeleženc
ev

69

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Širitev 
poslovanja in zaposlovanje 
ter reševanje kriznih 
situacij. Podjetniške ideje 
in iskanje priložnosti na 
trgu dela.

Predstavitev javnega razpisa neposrednih posojil MONG, delovanje 
vstopne točke VEM, predstavitev podpornih institucij. Definicija 
krize, dobre plati krize, simptomi in vzroki krize, razreševanje kriz, 
stečaj podjetja, poslovno in kapitalsko poslovanje, reinženiring, 
učeče se podjetje, širitev poslovanja.  Kako do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri panogi delovati, 
katero organizacijsko obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; 
primeri dobrih praks.

08.9.2011 ob 13,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

delujoča 
podjetja 0-3

delujoča podjetja 
0-3: 11 
udeležencev, 
delujoče podjetje 
več 3: 2 
udeleženca, 
potencialni 
podjetnik: 1 
udeleženec

14 
udeleženc
ev

70

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

20.09.2011 ob 08,05 v 
osnovni šoli Dobrovo, Trg 
25. maja 9, 5212 Dobrovo

osnovnošolc
i

23 osnovnošolcev
23 
udeleženc
ev
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71

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

20.09.2011 ob 09,40 v 
osnovni šoli Dobrovo, Trg 
25. maja 9, 5212 Dobrovo

osnovnošolc
i

22 osnovnošolcev
22 
udeleženc
ev

72

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

23.09.2011 ob 10,45 v 
osnovni šoli Branik, Branik 
31, 5295 Branik

osnovnošolc
i

11 osnovnošolcev
11 
udeleženc
ev

73

Celostna grafična podoba 
organizacije, zaščita in 
vrednotenje blagovne 
znamke ter podjetniške 
ideje.

Razlaga pojmov celostne grafične podobe, kdaj se odločiti za 
izdelavo blagovne znamke, kako izpeljati projekt CGP. Razlike med 
zaščito imena podjetja, spletne domene in blagovne znamke, 
vrednoternje blagovne znamke, primeri dobrih praks. Kako do 
podjetniške ideje, primeri dobrih praks iz okolja.

29. september 2011 ob 
13,00 v prostorih Območne 
obrtno podjetniške 
zbornice Nova Gorica, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica.

delujoča 
podjetja 0-3

delujoče podjetje 0-
3: 10 udeležencev, 
potencialni 
podjetnik: 1 
udeleženec

11 
udeleženc
ev

74

Predstavitev izvirnega 
spletnega marketinga s 
pomočjo spletne oglasne 
deske podjetja ESPEHO - 
rešitev za podjetja in 
potrošnike - novost v 
slovenskem prostoru. 
Podjetniške ideje in 
iskanje priložnosti na trgu.

Predstavitev podjetja ESPEHO, dogodki, oglaševanje, marketing, 
zakaj je marketing eden temeljnih dejavnikov uspeha, interkativne 
rešitve, predstavitev idejne rešitve spletne oglasne deske. Kako do 
podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

6. oktober 2011 ob 13,00 v 
prostorih Območne 
Obrtno podjetniške 
zbornice, Gradnikove 
brigade 6, 5000 Nova 
Gorica

delujoča 
podjetja 0-3

delujoče podjetje 0-
3: 7 udeležencev, 
potencialni 
podjetnik: 1 
udeleženec, 
inovator: 1 
udeleženec, 
svobodna kulturna 
delavka: 2 
udeleženki

11 
udeleženc
ev

75

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev javnega razpisa neposrednih posojil javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške, delovanje vstopne točke VEM, 
predstavitev razpisa za izobraževanje in usposabljanje Javnega 
sklada RS za izobraževanje in kadre, predstavitev podpornih 
institucij.Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero organizacijsko 
obliko izbrati, internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks.

11. oktober 2011 ob 14,00 v 
Klubu Goriških študentov, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica

potencialni 
podjetniki

18 potencialnih 
podjetnikov

18 
udeleženc
ev

76

Predstavitev možnosti 
financiranja obratnih 
sredstev in investicij s 
subvencionirano obrestno 
mero

Kako lahko pridobimo kredit za financiranje obratnih sredstev, 
predstavitev garancije Slovenskega podjetniškega sklada, postopek 
pridobivanja bančnega kredita, predstavitev rezultatov razpisa P1 
2011 slovenskega podjetniškega sklada.

13.10.2011 ob 13,00, v 
prostorih Območne obrtno 
podjetniške zbornice, 
Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica

delujoča 
podjetja 0-3

delujoče podjetje 0-
3: 4 udeleženci, 
delujoče podjetje 
več 3: 2 
udeleženca, 
potencialni 
podjetnik: 2 

8 
udeleženc
ev

77

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

24.10.2011 ob 08,00 v 
osnovni šoli Miren, Miren 
140, 5291 Miren

osnovnošolc
i

osnovnošolcev 26
udeleženc
ev 26

78

Podjetništvo in 
uveljavljanje podjetniške 
zamisli ter ustvarjalnost in 
inovativnost.

Kako do podjetniške ideje, zgodovina nastanka podjetniških idej, v 
kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja; primeri dobrih praks, pridobivanje 
nepovratnih sredstev, ustvarjalnost in inovativnost.

24.10.2011 ob 09,40 v 
osnovni šoli Miren, Miren 
140, 5291 Miren

osnovnošolc
i

osnovnošolcev 27
udeleženc
ev 27

79

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev javnega 
razpisa neposrednih 
posojil javnega sklada 
malega gospodarstva 
Goriške, delovanje 
vstopne točke VEM, 
predstavitev razpisa za 
izobraževanje in 
usposabljanje Javnega 
sklada RS za izobraževanje 
in kadre, predstavitev 
podpornih institucij. Kako 
do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero 
organizacijsko obliko 
izbrati, 
internacionalizacija 
poslovanja; primeri dobrih 
praks.

3. november 
2011 ob 
14,00 v 
Klubu 
Goriških 
študentov, 
Trg Edvarda 
Kardelja 1, 
5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

14 
potencialn
ih 
podjetnik
ov
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80

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev javnega 
razpisa neposrednih 
posojil javnega sklada 
malega gospodarstva 
Goriške, delovanje 
vstopne točke VEM, 
predstavitev razpisa za 
izobraževanje in 
usposabljanje Javnega 
sklada RS za izobraževanje 
in kadre, predstavitev 
podpornih institucij. Kako 
do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero 
organizacijsko obliko 
izbrati  

10. 
november 
2011 ob 
12,00 v 
Klubu 
Goriških 
študentov, 
Trg Edvarda 
Kardelja 1, 
5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

11 
potencialn
ih 
podjetnik
ov

81

Predstavitev javnih 
razpisov, državnih 
vzpodbud in drugih 
državnih podpornih 
ukrepov za razvoj 
podjetništva. Podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti 
na trgu dela.

Predstavitev javnega 
razpisa neposrednih 
posojil javnega sklada 
malega gospodarstva 
Goriške, delovanje 
vstopne točke VEM, 
predstavitev razpisa za 
izobraževanje in 
usposabljanje Javnega 
sklada RS za izobraževanje 
in kadre, predstavitev 
podpornih institucij. Kako 
do podjetniške ideje, 
zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri 
panogi delovati, katero 
organizacijsko obliko 
izbrati, 
internacionalizacija 
poslovanja; primeri dobrih 
praks.

24. 
november 
2011 ob 
12,00 v 
Klubu 
Goriških 
študentov, 
Trg Edvarda 
Kardelja 1, 
5000 Nova 
Gorica

potencialni 
podjetniki

13  
potencialn
ih 
podjetnik
ov in 4 
delujoča 
podjetja 0-
3

82
Komuniciranje in 

medsebojni odnosi

Komuniciranje v povezavi 
z doseganjem ciljev, 
povečevanjem 
učinkovitosti in 
zadovoljstvom zaposlenih; 
edinstvenost običajev, 
navad in kulture v 
podjetju, vrste 
komuniciranja, 
nesporazumi in motnje na 
komunikacijski poti, 
priprava na osebni nastop, 
priprava sestanka, interno 
komuniciranje, katero 
delovno mesto izbrati za 
posameznega uslužbenca, 
vprašanja in odgovori.

13. 
december 

2011 ob 
12,00 v 

podjetju 
AHA Plastik 

d.o.o., 
Kolodvorska 
cesta 9, 5213 

Kanal

potencialni 
podjetniki

10 
potencialn
ih 
podjetnik
ov in 9 
delujočih 
podjetij 
starejših 
od 3 let

 
 
 
Pripravil : 
Bruno Mihelj 
 



Lctno porocilo Jeto 2011 za maticno 1461 974, Jeto 2011 

MDS: 858644eblea 1675aedd31e44a34b2937 

IME DRUZBE OZ . PO DJETN IKA: RRA SEV ERNE PRIM ORS KE 
D.O.O. NOVA GOR ICA 

SEDEZ: Mednarodni prehod 6, V rtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

TELEFONSKA STEVILKA (osebe, odgov orne za sestavljanje 
bilance): 05/3938060 

Da tum prejema: 

Maticna stevilka: 

Davcna stevilka: 

Velikost (mikro - 1; majhno-2; srednje-
3; veliko-4 ): 

Sta tusna sprememba : 

Maticna stevilka pred s tatusno 
spremembo: 

PODATKIIZ BILANCE STANJA 
na dan 31.12 .2011 

Konto POSTAVKA Oznaka za AOP Znesek tekotcga leta 

1 2 3 4 

SREDSTVA (002+032+053) 001 348.963 

A. DOLGOROCNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 002 8.153 

I. Neopredmete na sredstva in dolgoroCne aktivne t;asovne razmejitve (004+009) 003 0 

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 0 

del oo a) Dolgorocne premoZenjske pravice 005 0 

del 00 b) Dobra ime 006 0 

del 00 c) OolgoroCno odloieni stroSki razvijanja 007 0 

del 00, del 08, del 13 C) Druga neopredmetena sredstva 008 0 

del 00 2. DolgoroCne aktivne Casovne razmejitve 009 0 

II.Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 7.953 

del 02, del 03 1. ZemljiSCa 011 0 

del 02, del 03 2. Zgradbe 012 0 

del 04. del OS 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0 

del 04 . del 05 4. Oruge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 014 7.953 

del 04, del 05 5. BioloSka sredstva 015 0 

del 02 , del 04 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 0 

del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 0 

01 Il l. NaloZbene nepremilnine 018 0 

IV. Dolgorolne finan~ne naloZbe (020+024) 019 200 

1. OolgoroCne finanCne naloi:be, razen posojil (021 do 023) 020 200 

del 06 a) Oelnice in delei: i v drui:bah v skupini 021 0 

del 06 b} Druge delnice in delei:i 022 0 

del 06 c) Druge dolgoroCne finanCne naloi:be 023 200 

2. Dolgorocna posoji la (025+026) 024 0 

del 07 a) OolgoroCna posojila drui bam v skupini 025 0 

del 07 b) Oruga dolgoroCna posojlla 026 0 

V. DolgoroCne poslovne terjatve {028 do 030) 027 0 

del 08 1. OolgoroCne poslovne terja tve do drui:b v skupini 028 0 

del 08 2. DolgoroCne poslovne terjatve do kupcev 029 0 

del 08 3. OolgoroCne poslovne terjatve do drugih 030 0 

09 VI. Odloi:ene terjatve za davek 031 0 

B. KRATKOROCNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 240. 566 

67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0 

II.Zalo ge (035 do 039) 034 0 

30, 31,32 1. Material 035 0 
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Letna paraci la leta 2011 za maticna 1461974, leta 2011 3. slran ad 14 

60 2. NedokonCana proizvodnja 036 0 0 

63 3. Proizvodi 037 0 0 

65.66 4. Trgovsko blago 036 0 0 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0 0 

IILKratkoroCne finanCnc nalotbc (041+045) 040 52.680 53.608 

1. Kra tkoroCne f111anCne naloi:be, razen posoji l (042 do 044) 041 0 0 

del 17 a} Oelnice in delei:i v drui:bah v skupini 042 0 0 

del 17 b) Oruge delnice in delei.i 043 0 0 

del 17 c) Druge kratkoroCne finanC:ne naloi:be 044 0 0 

2. Kralkorocna posojila (046+047) 045 52.680 53.600 

del 07, del 18 a) KratkoroCna posoji la drui:bam v skupini 046 0 0 

del 07, del18 b) Oruga kratkoroCna posojila 047 52.680 53.600 

IV.KratkoroCne poslovne terjatve (049 do 051 ) 048 178.753 97.961 

del 08, del 12, del13, del15, del18 1. KratkoroCne poslovne terjatve do drui:b v skupini 049 0 0 

del 08, del12, del 13, del15, del 18 2. KratkoroCne poslovne terjatve do kupcev 050 9.652 22 .706 

del 08, del13, 14, del15, 16, del18 3. Kratkorotne poslovne terjatve do drugih 051 169.101 75.255 

10, 11 V. Oenarna sredstva 052 9.133 37.047 

19 C. KRATKOROCNE AKTIVNE CASOVNE RAZMEJI1VE 053 100.244 48.957 

del99 Zabilantna sredstva 054 342 11 .731 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 348.963 249.142 

A. KAPITAL (057+060+061 +067+068-069+070-071) 056 199.819 158.941 

I. Vpoklicani kap ital (058-059) 057 8.763 8.763 

del 90 1. Osnovni kapital 058 8.763 8.763 

del90 2. Nevpoklicani kapital (kat odbitna postavka) 059 0 0 

91 U. Kapitalske rezerve 060 1.632 1.632 

Ill. Rezerve iz dobicka (062+063-064+065+066) 061 19.470 19.470 

del 92 1. Zakonske rezerve 062 876 876 

del92 2. Rezerve za rastne delnice in lastne poslovne deleie 063 0 0 

del92 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleii (kat odbitna postavka) 064 0 0 

del92 4. Statutarne rezerve 065 0 0 

del92 5. Druge rezerve iz dobiCka 066 18.594 18.594 

95 IV. Presei.ek iz prevrednotenja 067 0 0 

del 93 V. Preneseni tisti dobiC::ek 068 129.076 154 .536 

del93 Vl. Prenesena tista izguba 069 0 0 

del93 VII. Cisti dobitek poslovnega leta 070 40.878 0 

del93 VIII . Cista izguba poslovnega leta 071 0 25.460 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROCNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJ11VE (073+074) 072 3.965 669 

del96 1. Rezervacije 073 0 0 

del 96 2. DolgoroCne pasivne c!asovne razmejitve 074 3.965 669 

C. DOLGOROCNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 075 0 0 

I. DolgoroCne rinanCne obveznosti (077 do 079) 076 0 0 

del97 1. DolgoroCne finanCne obveznosti do druib v skupini 077 0 0 

del97 2. DolgoroCne finanCne obveznosti do bank 078 0 0 

del97 3. Oruge dolgoroCne finanCne obveznosti 079 0 0 

II. Dolgorotne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 0 0 

del96 1. OolgoroCne poslovne obveznosti do druib v skupini 081 0 0 
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del98 2. Dolgorotne postovne obveznosti do dobavite ljev 

del98 3. Oruge dolgoroC:ne poslovne obveznosti 

del 98 Ill. Odloiene obveznosti za davek 

C. KRATKOROCNE OBVEZNOSTI(086+087+091) 

21 I. Obvcznosti, vklj u~ene v skupine za odtujitev 

II. Kratkoroene fi nanlne obveznosti (088 do 090) 

del27, del97 1. KratkoroCne finanCne obveznosti do druZb v skupini 

del27, del 97 2. KratkoroC:ne finanl:ne obveznosti do bank 

del 27, del 97 3. Druge kra tkoroCne finanCne obveznosli 

Ill. Kratkoroc!ne poslovne obveznosti (092 do 094) 

del 22, del 23, del 28, del 98 1. KratkoroCne poslovne obveznosti do drui b v skupini 

del 22, del 23, del 28, del 98 2. KratkoroCne poslovne obveznosti do dobaviteljev 

24, del23, 25, 26, del 28, del98 3. Druge kratkoroCne poslovne obveznosti 

29 D. KRATKDROCN E PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 

del99 Zabilanc!ne obveznosti 

Kraj in datum: 
Sempeter pri Gorici, 16.03.2012 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

Vodja druZbe 
oz. podjetnika: 

0 

0 

0 

100.063 

0 

0 

0 

0 

0 

100.063 

0 

27.079 

72.984 

45.116 

342 

Crtomir Spacapan 

0 

0 

0 

44 .41 6 

0 

0 

0 

0 

0 

44.416 

0 

13.905 

30.511 

45.116 

11 .731 

datum in ura: 19.03.2012 14:30 
uporabnik: 
telefon: 
10: 
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Lelno porocilo leto 2011 za maticno 1461974, leto 2011 

MOS. c3312ea11e7d8775248b81c5b1c22c6e 

IME DRUZBE OZ . PODJETN IKA: RRA SEVERNE PRIMORSKE 
0 .0 .0. NOVA GORICA 

SEDEZ: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

Maticna stevilka: 

Davcna stevilka : 

Statusna sprememba: 

Maticna stevilka pred statusno 
spremembo: 

PODATKIIZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 
v obdobju od 1.1. do 31.12.2011 

PDSTAVKA Oznaka zn 
Konto AOP 

1 2 3 

A. tiSTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+1181 110 

I. Cisti prihodki od prodaje na domaCem trgu (11 2 do 114) 111 

del76 1. Cisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 

del 76 2. Cisti prihodki od najemnin 113 

del 76 3. Cisti prihodki ad prodaje blaga in materia/a 114 

II. Cisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117} 115 

del76 1. Cisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 

del 76 2. Cisti prihodki od prodaje blaga in materia/a 117 

Ill. Cisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 

del 76 1. Cisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 

del 76 2. Cis ti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 

B. POVEtANJE VREDN OSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONtANE PROIZVODNJE 121 

C. ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONtANE PROIZVODNJE 122 

79 t . USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIIN LASTNE STORITVE 123 

del76 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, Kl SO POVEZANI S POSLOVNIMI 124 
UtiNKI 

del76 E. DRUG I POSLOVNI PRIHODKI 125 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125) 126 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 

I. Stro~ki blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 

del70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 

2. Stroski porabljenega maleriala (131 do 133) 130 

del40 a} stroSki materiala 131 

del40 b) stroSki energije 132 

del40 c) drugi stroSki materiala 133 

3. Stroski storitev (135 do 138) 134 

del41 a) transportne storitve 135 

del41 b) najemnine 136 

del41 c) povraCila stroSkov zaposlencem v zvezi z delom 137 

del41 C) drugi stroSki storitev 138 

II. Stroski dela (140 do 1431 139 

del 47 1. StroSki plaC 140 

del 47 2. StroSki pokojninskih zavarovanj 141 

del47 3. StroSki drugih socialnih zavarovanj 142 

del47 4. Orugi stroSki dela 143 

Ill. Odpisi vrednosti (145 do 1471 144 

43 1. Amortizacija 145 

del72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 

Znesek tekoCega 
leta 

4 

281.471 

275.871 

275.871 

0 

0 

5.600 

5.600 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

333.180 

0 

614 .651 

564 740 

199.237 

0 

2.553 

380 

0 

2.173 

196.684 

5.778 

12.818 

31.532 

146.556 

357.970 

271.304 

26.875 

20.017 

39.774 

6.941 

5.531 

0 
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1461974 

95877835 

0 

v EUR Cbroz contov 

Znesek prcj~nJcoa 
leta 

5 

294.695 

279.459 

279.459 

0 

0 

15.236 

15.236 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

235.109 

0 

529.804 

555.579 

210.939 

0 

2.056 

207 

77 

1.772 

208.883 

405 

21 .172 

31.476 

155.830 

338.309 

260.093 

23.018 

18.861 

36.337 

5.425 

5.290 

0 

19.3 .2012 



Letno porocilo Jeto 20 11 za maticno 1461974, leto 20 11 6. tr n od 14 

del72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodkl pri obra lnih sredstvih 147 1 410 135 

IV. Orugi poslovnl odhod kl (149+150) 148 592 906 

44 1. Rezervacije 149 0 0 

48 2. Drugi stroSki 150 592 906 

H. OOBICEK IZ POSLOVA NJA (126-127) 151 49.911 0 

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 0 25.775 

J . FINANCNI PRIHODK1(155+160+163) 153 352 306 

FinanCni prihodki od obres ti (upoStevano ie vII. in HI) 154 0 306 

1. FinanCni prihodki iz delefcv (156 do 159) 155 0 0 

del77 1. FinanCni prihodki iz deleZev v druZbah v skupini 156 0 0 

del77 2. FinanCni prihodki iz deleiev v pridrui:enih drui:bah 157 0 0 

del77 3. FinanCni prihodki iz deleiev v drugih drui:bah 158 ·a 0 

del 77 4. FinanC:ni prihodki iz drlJgih naloi:b 159 0 0 

II. FinanCni prihodki iz danih posoji/ {161 +162) 160 352 284 

del77 1. FinanCni prihodki iz posojil, danih drui:bam v skupini 161 0 0 

del 77 2. FinanCni prihodki iz posojil, danitl drugim 162 352 284 

Ill. FinanCni prihodki iz poslovnih tcrjatev (164+165) 163 0 22 

del77 1. FinanCni prihodki iz poslovnih te~atev do drui.b v skupini 164 0 0 

del77 2. FinanCni prihodki iz poslovnih terjalev do drugih 165 0 22 

K. FINANCNI ODHODK1(168+1 69+ 174) 166 4.595 1 

FinanCni odhodki za obresti (upoStevano i.e vII. in Ill .) 167 1.018 1 

del74 I. Fina n~ni odhodki iz os labitve in odpisov finan~nih na loib 168 3.577 0 

II. Finan~n i odhodki iz fin an~nih obveznosti (170 do 173) 169 0 0 

del74 1. FinanCni odhodki iz posojil, prejetih od drui.b v skllpini 170 0 0 

del74 2. FinanCni odhodki iz posojil , prejetih ad bank 171 0 0 

del74 3. FinanCni odhodki iz izdanih obveznic 172 0 0 

del74 4. FinanCni odhodki iz drugih finanCnih obveznosti 173 0 0 

Ill. Finani!ni odhodki iz poslovnlh obveznosti (175 do 177) 174 1.018 1 

del74 1. FinanCni odhodki iz poslovnih obveznosti do druib v skupini 175 0 0 

del74 2 . FinanCni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meniCnih obveznosti 176 0 1 

del74 3. FinanCni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 1.018 0 

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 1 10 

del78 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi uCinki 179 0 0 

del78 II. Drugi finanCni prihodki in ostali prihodki 180 1 10 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 5 0 

80 N. CELOTNI DOBICEK (151-152+153-166+178-181) 182 45.664 0 

80 0 . CELOTNA IZGUBA (152-151 -153+166-178+181) 183 0 25.460 

del81 P. DAVEK IZ DOBICKA 184 4.786 0 

del81 R. ODLOZENI DAVKI 185 0 0 

del81 S. CISTI DOBICEK OBRACUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 40.878 0 

89 S. GIST A IZGUBA OBRACUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz.(184-182+185) 187 0 25.460 

"POVPRECNO STEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRACUNSKEM OBDOBJU (na dve 
188 12,32 10,74 decimalki) 

STEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 

Opomba: 
• lzraCun podatka na AOP 188: Stevilo delovnih ur v koledarskem (obraCunskem) letu, za katere so zaposlenci dobi/i plaCe in nadomestilo plaCe /(deljeno) s Stevilom moi.nih delovnih ur za koledarsko 
(poslovno) leta. 
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Obrazec ·e 

KraJ m datum 
Sempeter pn Goner. 16 03 2012 

Vodja dru! bo 
oz. podjo tnlka: 

Oseb~govorna za ,..----·· 
sestj IJ ~dance \ 

AntonrJa Plesm ar Crtomir Spncnpor 11 
red rsala A encr a Re ubhke Slovenr e za avno ravne evrdence rn stontve AJPES v sodelovan u s Slovenskrm mst tutom za revrzr o 

MDS: c3312ea11e7d8775248b81 c5b1c22c6e 
datum in ura: 
uporabnik: 
telefon: 

19 .03.2012 14:30 
rps 
05/3938060 

10 : 204184179204166171 "625221 11911 762091971"11 

r-------···--
1 ~·::· .. "' 

i "·· ..... ~ 
L_?.!~~: -~ ~ .. ~- - ··-·- ... ~---
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Letno porocilo leto 20 11 za maticno 1461974, Jeto 2011 

M D5: a89ee703216721acdee50d1 4d39alfo8 

IME DRUZBE OZ. PODJETNIKA: RRA SEVERNE PR IMORSKE 
0 .0.0. NOVA GO RICA 

SEDEZ: Mednarodni prehod 6, V rtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

Maticna stevilka: 

Davcna stevilka: 

Statusna sprememba: 

Maticna stevilka pred s tatusno 
spremembo: 

8. tra n d 14 

1461 974 

95877835 

0 

PODATKI IZ IZKAZA BILANCNEGA DOBICKA/BILANCNE IZGUBE ZA LETO 2011 

Konto 

1 

del81 

89 

del93 

del93 

del91 

del 92 

del92 

del92 

del92 

del92 

del92 

del92 

del92 

POSTAVKA Oznaka za AOP 

2 3 

A. CISTI DOBICEK POSLOVNEGA LETA 200 

B. CISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA (zmanj~ana za pokritje Ciste izgube iz kapitalskih rezerv) 201 

C. PRENESENI CISTI DOBICEK 

C. PRENESENA CISTA IZGUBA 

D. ZMANJSANJE KAPITALSKIH REZERV 

E. ZMANJSANJE REZERV IZ DOBICKA (206 do 209) 

1. zmanjSanje zakonskih rezerv 

2. zmanjSanje rezerv za lastne delnice in las tne poslovne delei.e 

3. zmanjSanje statutarnih rezerv 

4. zmanjSanje drug ih rezerv iz dobiCka 

F. POVECANJE REZERV IZ DOBICKA (211 do 214) 

1. poveCanje zakonskih rezerv 

2. poveCanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne delei.e 

3 . poveCanje statutarnih rezerv 

4. poveCanje drugih rezerv iz dobiCka 

G. BILANCNI DOBICEK (200-201+202-203+205-210) 

H. BILANCNA IZGUBA (201 -200-202+203-205+210) 

Kraj in datum: 
Sempeter pri Gorici, 16.03.2012 

Oseba, odgovorna za 
sesflta ·anje bilance: 

! 
.. ,, s::-

0vp.,J:Q 
Antonija PlesniCar J 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

21 1 

212 

213 

214 

215 

216 

datum in ura: 
uporabnik: 
telefon: 
10: 

Znesek tekot:ega leta 

4 

rps 
05/3938060 

40.878 

0 

129.076 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

169.954 

0 

v EU R {broz contov) 

Znesek proj$njcgn Iota 

5 

0 

25.460 

154.536 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

129.076 

0 

204184179204188171 16625221 1 191 176209197 171 
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Letno porocilo leto 2011 za maticno 1461974, leto 201 1 

MD5: e41 676ec79152462b7b1 e0d1 7 4c53dd6 

IME DRUZBE OZ. PODJETNIKA: RRA SEVERNE PRIMORSKE 
0 .0.0. NOVA GORICA 

SEDEZ: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

Maticna stevilka : 

Davcna stevilka : 

Statusna s prememba: 

Maticna stevilka pred statusno 
spremembo: 

9. tran ocl 14 

146197 4 

9587783 5 

0 

DODATNI PODATKI K PODATKOM IZ BILANCE STANJA- PODATKI 0 TERJATVAH IN 
OBVEZNOSTIH DO TUJINE 

na dan 31.12.2011 
v EUR I brez cento ) v 

Konto PDSTAVKA Oznaka za Zncsck tekoteg a Znesek prcjSnjcgn 
AOP leta l eta 

1 2 3 4 5 

A. TERJA TVE DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV) 
217 66.067 16.123 21 6+219+ 230+ 236+ 239+ 246+251) 

del 01, del 02, del OJ I. Nepremitnine v tujini 218 0 0 

II. Oolgorotne finantne na lol.be v tuj ini (220+221+223+225+229) 219 0 0 

del 078 1. Depoziti v llljini 220 0 0 

del 073, del 074, del 075 2. Doli.niSki vrednostni papirji , izdani od tujih drui.b, od tega: 221 0 0 

del 075 - izdani od tujih nepovezanih drui.b 222 0 0 

del 060. del 061 , del 062. del 063, del 064. del 065 3. Naloi.be v delnice in delei e v drui.be v tujini, ad tega: 223 0 0 

del 060, del 061 , del 062, del 063, del 064, del 065 - ad tujih nepovezanih drui:b (delei: < 10%) 224 0 0 

4. Posojila in finanCni najem, dani tujim osebam (226 do 228) 225 0 0 

del 070, del 071 
a) dani tujim povezanim drui:bam, v katerih ima porol:evatec neposredne 

226 0 0 naloibe (detei > = 10%) 

del 070, del 071 b) dani tujim povezanim drui:bam, ki imajo neposredne naloi:be v poroC.evalct. 
227 0 0 (delei: > = 10%) 

del 072 c) dani tujim nepovezanim drui:bam 228 0 0 

del 066, del 067 , del 068, del 076, del 077 5. Oruge terjatve do tujih oseb 229 0 0 

Ill. Dolgorotne poslovne terjatve do tujine (231+235) 230 0 0 

1. Blagovni in potroSniSki krediti , dani tujim osebam (232 do 234) 231 0 0 

del 081 , del 082, del 083 a) dani tujim povezanim drui:bam , v katerih ima poroC.evalec neposredne 
232 0 0 naloi:be (delei: >= 10%) 

del 081 , del 082, del 083 b) dani tujim povezanim druibam, ki imajo neposredne naloi:be v poroC.evalc 
233 0 0 (delei: >= 1 0%) 

del 081 , del 082, del 083 c) dani tujim nepovezanim drui:bam 234 0 0 

del 084, del 086 2. Druge dolgoroCne terjatve do tujih oseb 235 0 0 

IV. Kratkorotne poslovne terjatve do tujine (237+238) 236 66.087 5.079 

del103, 121. 123, del130. del131 , del132, del133, del142, 
1. KratkoroC.ne terjatve do kupcev v tuj ini in dani predujmi tujim osebam 237 0 5.079 del185 (komerc.posel) 

del103, del1 34, del1 45, del165 2. Druge kratkoroCne terjatve do tujih oseb 238 66.087 0 

V. Kratkorotne finan~ne naloibe v tujini (240+242+243+247) 239 0 0 

del104 , del184, del186 1. Ooli:niSki vrednostni papirji, izdani od tujih drui:b, od tega: 240 0 0 

del 104, del184 , del186 - izdani od tujih nepovezanih drui:b 241 0 0 

del170, del171, del172, del173, del174, del175 2. LastniSki vrednostni papirji, izdani od tujih drui:b 242 0 0 

3. Posojila, dana tujim osebam (244 do 246) 243 0 0 

del 180, del181 
a) dana tujim povezanim drui:bam, v katerih ima poroCevalec neposredne 244 0 0 naloi:be (delei: >= 10%) 

del180, del181 
b) dana tujim povezanim drui:bam, ki imajo neposredne naloi:be v 245 0 0 poroC.evatcu (delei: >= 10%} 

del182 c) dana tujim nepovezanim drui:bam 246 0 0 

del15 razen 159, del 176, del 177, del178, del185 4. Druge terjatve do tujih oseb 247 0 0 (nekomerc.posel). del 187 

VI. Oenarna sredstva- devizna (249+250) 248 0 0 

101 1. Oevizna sredstva v blagajni 249 0 0 

del110. del111, del112, del113, del114, del183 2. Sredstva na raC.unih v tujini 250 0 0 

del19 VII. Aktivne tasovne razmejitve do tujine 251 0 11 .044 

del99 ZUNAJBILANCN E TERJA TVE DO TUJINE 252 0 0 
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Letno porocilo leto 2011 za maticno 1461974, leto 2011 10. stra n ocl 14 

B. OBVEZNOSTI DO TUJINE (DO NEREZIDENTOV)(254+255+267+276) 253 0 12.000 

del90, del91, del92. del93, del95 I. Kapita l ne rezidentov 254 0 0 

II. DolgoroCne obveznosti do tujine (256+258+262+266) 255 0 0 

del 974 1 . Doli:niSki vrednostni papirji v las!i tujih drui:b, od tega: 256 0 0 

del974 . v lasti tujih nepovezanih druib 257 0 0 

2. Posojila in flnanCni najem, najeti pri tujih osebah (259 do 261) 258 0 0 

del970. del971, del 973, del975 a) najeta pri tujih povezanih drui:bah. v katerih ima poroCevalec neposredne 
259 0 0 naloi:be (delei: >= 10%) 

del970, del 971, del 973, del 975 b) najeta pri tujih povezanih drui.bah, ki imajo neposredne naloi:be v 
260 0 0 poroCevalci (delei: >= 10%) 

del 970, del 971, del 973, del 975, del 976 c) najeta pri tujih nepovezanih drui.bah 261 0 0 

3. Blagovni in potroSniSki krediti, najeti pri tujih osebah (263 do 265) 262 0 0 

del 980, del981, del 986 (predujmi) a) najeti pri tujih povezanih drui:bah, v katerih ima poroCevatec neposredne 
263 0 0 natoibe (delei: >= 10%) 

del 980, del 981, del 986 (predujmi) b) najeti pri tujih povezanih drui:bah, ki imajo neposredne natoi:be v 
264 0 0 poroi':evatcu (detei: >= 10%) 

del 983, del 986 (predujmi) c) najeti pri tujih nepovezanih drui:bah 265 0 0 

del 979, del 985, del 986 (varscine), del 989 4. Druge dolgoroi':ne obveznosti do tujine 266 0 0 

IlL KratkoroCne obveznosti do tujine (268+270+271+275) 267 0 12.000 

del 274 1. KratkoroCne finanCne obveznosti v zvezi z obveznicami, od !ega: 268 0 0 

del 274 - do tujih nepovezanih oseb 269 0 0 

del102, 221, 223, del224, del 230, del242, del281 2. KratkoroCne obveznosti do dobaviteljev v tujini in prejeti predujmi od tujih 
270 0 0 (komerc.posel) oseb 

3. Posojila, najeta v tujini (272 do 274) 271 0 0 

del 270, del 271 , del 273 a) najeta pri tujih povezanih drui:bah, v katerih ima poroCevalec neposredne 
272 0 0 naloi:be (delei: >= 10%) 

del 270, del 271, del273 b) najeta pri tujih povezanih drui:bah, ki imajo neposredne naloi:be v 
273 0 0 poroi':evalcu (deleZ >= 10%) 

del 273, del 276 c) najeta pri tujih nepovezanih druibah 274 0 0 

del231 , del245. del275, del278, del279, del280, del281 
4. Druge kratkoroCne obveznosti do tujine 275 0 12.000 (nekomerc.posel), del 285 

del29 IV. Pasivne l:asovne razmejitve do tujine 276 0 

del99 ZUNAJBILANGN E OBVEZNOSTI DO TUJINE 277 0 

Opombe: 

l. Rezidenti Republike Slovenije so nasteti v 2. clenu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP·2), Uradni list RS, st. 16/08 in 85/09. 

~. Povezane dru.Zbe so druZbe, ki imajo najmanj 10-odstotni deleZ v kapitalu drugih druZb. 
Nepovezane druzbe so vse druge druzbe, ki nimajo lastniskih delezev v kapitalu drugih druzb oziroma ti delezi ne dosegajo 10-odstotnega deleza (Balance o f 
Payments Manual, Fifth edition, IMF, 1993). 

l. Neposredne na lozbe (za potrebe tega po rocila) so nalozbe z najmanj 10-odstotnim delezem v lastniskem kapitalu (Balance of Payments Manual, Fifth edition, 
IMF, 1993). 

0 

0 

l. Konti iz Ko ntnega n acrta za gospodarske druzbe (2010, Slovenski institut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi druzbam pomagali pri sestavitvi 
obrazca »Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) na dan ....... leta .. 

'· Dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja- podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (do nerezidentov) potrebuje Banka Sloven ije pri sestavi in 
kontroli placilne bilance. 

Kraj in datum: 
Sempeter pri Gorici, 16.03.2012 

Osebarj[_dgovorna za 
sesta J ·e bilance: .-----

\ L?vJc.fl.' 
Antonija PlesniCar J 

Vodja druZ.be 
oz. podjetnika: 

Crtomir Spacapan 

Obrazec je v skJadu z Zakonom o drZ.avni statistiki (Uradni list RS, St. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statistiCnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije a ·avnopravne evidence in 
storitve AJPES v sodelovan·u z Banko Sloveni·e. 

MD5: e41676ec79152462b7b1 e0d17 4c53dd6 
datum in ura: 
uporabnik: 
telefon: 
10: 

19.03.2012 14:30 
rps 
05/3938060 
204184179204188171166252211191176209197171 

~-----·~ ·- --- ------·--~ 

I :::,,..:, ... : ·~.'.-.. :..,. 
J ,· 

I r. .. ...... ::'. F.r . ~-C.' . : ' .... ! f\.;' ~ -! 
~2:22. · ~ :· ,-_ ._ :_:_'- . ' -- ~~::::~~~___; 
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Letno porocilo leto 2011 za maticno 1461974, leto 2011 

MD5: 05a7a071a121d8adcfe56bb9d3309r13 

IME DRUZBE OZ . PODJETNIKA: RRA SEVERNE PRIMORSKE 
D.O.O. NOVA GORICA 

SEDEZ: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

Maticna stevilka: 

Davcna stevilka: 

Statusna sprememba: 

Maticna stevilka pred statusno 
spremembo: 

11 . stra11 od 14 

1461974 

95877835 

0 

DODATNI PODATKI K PODATKOM IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA -DO TUJINE 
v obdobju od 1.1. do 31.12 .2011 

v EUR {brez ccntov 

Konto POSTAVKA Oznaka za AOP Znesck tekot:cgn leta Znesck prcj~njcga leta 

1 2 3 4 5 

A. CISTI PRIHODKI OD PRODAJE NEREZIDENTOM (279+260) 276 5.600 15.236 

del76 1. Cisti prihodki ad prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 279 0 0 

del76 2. Cisli prihodki ad prodaje storitev na tujem trgu 280 5.600 15.236 

B. POSLOVNI ODHODKI DO NEREZIDENTOV (262+264) 281 1.049 560 

del41 1. StroSki storitev. opravljenih s strani nerezidentov 282 1.049 560 

del411 ~ Od !ega: transportne storitve, opravljene s strani nerezidentov 283 0 0 

del47 2 StroSki dela, plaCani za nerezidente 284 0 0 

Opombe: 
l. Rez ident i Republ ike Slovenije so nasteti v 2. i'lenu Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), Uradni list RS, st. 16/08 in 85/09. 

1. Ko nti iz Kontnega nai'rta za gospodarske druzbe (2010, Slovenski institut za revizijo) so pri posameznih postavkah vpisani, da bi druzbam pomagali pri sestavltvi 
obrazca >> Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida- do tujine v obdobju od 1.1. do 31.12 ... 

l. Dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida- do tujine potrebuj e Banka Slovenij e pri sestavi in kontroli placilne bilance. 

Kraj in datum: 
Sempeter pri Gorici, 16.03.2012 

Oseba, odgovorna za 
s"'-avljanje bilance/ 

1\l '. ~ 
,, IIJJ}·v~ ·It, 

Antonija Plesni~ar 

Vodja druZbe 
oz. podjetnika: 

Crtom ir ~pacapan 

Obrazec je v skladu z Zakonom o dri.avni statistiki (Uradni list RS, St. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statistiCnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije avnopravne evidence in 
storitve AJPES v sodelovan·u z Banko Slovenre. 

MD5: 05a7a071a121d8adcfe56bb9d3309f13 
datum in ura: 19.03.2012 14:30 
uporabnik: 
telefon: 
10: 

r-·--------· 
I c.: · - . 

. \' 

rps 
05/3938060 
204184179204188171166252211191176209197171 

I F•.' 2." ... . : .... ,; · · .. ' s-·:f) , 
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Letno poroCilo leta 2011 za mali cno 1461974, leto 20 11 

Maticna stevilka: 

Davcna stevilka: 

I me druzbe ozi roma podjetnika: 

Sedez (u lica, hisna stevilka in kraj): 

146 1974 

95077035 

RRA SEVERNE PRIMORSKE 0.0.0. NOVA GORICA 

Mednarodnl prehod 6, Vrtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

Podatk i za tekoce in preteklo leto so povzetl iz bl lance stanja In izkaza poslovnega lzlda. 

12. stra n od 14 

Podatki za predpreteklo leto se uvozijo z uporabo funkcije "Uvoz podatkov prejsnjega leta", ali pa jill vnesete rocno (v EUI< brez centov). 

PODATKI: 

Akt iva 

Cisti prihodki od 
prodaje 

Zaposleni 

Podatki v EUR brez centov, Stevilo zaposlenih na 2 decimalki 

tekoCe leta iz obrazcev bilance stanja 
in izkaza poslovnega izida 

348.963 

201.471 

12,32 

pretek lo leto iz obrazcev bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida 

249. 142 

294.695 

10,74 

OPREDELITEV DRUZBE, ZADRUGE OZIROMA PODJETNIKA - 2011 

predpreteklo Ieto MOZEN 
ROCNI VNOS! 

----3-36.3531 

-~-·---~2_(;_4 ,6271 

-~-----==!Q.~.PJ 

Na pod lag i dolocb 53., 56., 57. SO. in 600. elena Zakona o gospodarskih druzba l1 (ZGD- 1, Uradni list 1<5, st. 65/2009·UPB3), izjavljamo, da 
smo: 

I. Vrsta organizacijske oblike 

a) kapi ta lska druzba (d .o.o., d.d.,k.d.d.) 

b) osebna druzba (d.n.o,k.d) 

c) zadruga 

c ) GIZ 

d) srednji al i veliki podjetnik (s.p.) 

e ) podruzn ica tujega podjetja 

f) druge org. obli ke 

II. Poslovno leto 

a ) enako koledarskemu letu 

b) razlicno od koledarskega leta 

(zacetek C J, konec L.:::J ) 

III. Velikost 

a) m ikro 

b) maj lma 

c ) srednja 

c ) velika 

IV. Poveza nost druZbe oziroma zadruge v skupini podjetij 

a ) nepovezana 

b) nadrejena, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega porocila 

c) nadrejena, nezavezana za sestavitev konsolidira nega letnega poro(ila 

C) nadrejena in hkrati podrejena, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poroCila 

- ime in sedei: nadrejene drui:be oziroma zadruge 

- matiCna Stevilka nadrejene drui:be oziroma zadruge [__--~..:=-J 
(dr2ava : SLOVENIJA(705) 

d) nadrejena in hkrati podrejena, nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poroCila 

- ime in sedei: nadrejene drui:be oziroma zadruge [- ·---- -··--- - ·--·-----·-~-·------
- maticna stevilka nadrejene druzbe oziroma zadruge ,------, 

e) podrejena druzba v okviru nadrejene 

- ime in sedei: nadrejene drui:be 

- matiCna Stevilka nadrejene drui:be oziroma zadruge 

V . Zavezanost k reviziji 

a) nezaveza ni 

b) zaveza ni samo v okviru nadrejene drui: be oziroma zadruge 

c) zaveza ni 

( dr2ava : SLOVENIJA(705) 

[=~- --~=~-----------====-=- -~--~-= l 
(dr2ava: SLOVENIJA(705) 
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Letno porocilo leto 2011 za maticno 1461 974, leto 20 1 I 

MatiCna Stevilka : 
Davcna stevilka: 
!me poslovnega subjekta: 

IZJAVA 0 UPORABI PODATKOV IZ LETNEGA POROCILA ZA LETO 2011 

1461974 
95877835 

Sedez (ulica, l1isna stevi lka 111 kraJ): 
RRA SEVERNE PRIMORSKE 0.0.0. NOV/I GORIC/1 
Mednarodni prel10d 6, Vrtojba, 5290 Sempeter prJ Gorici 

1 3. tran ocl 1 4 

Kot druzba, zadruga oziroma majhen podjetnik, nezavezan k reviziji letnega poroclla In s poslovnim letom enakim koledarskemu, v skladu z 
drugim odstavkom 59. elena Zakona o gospodarskih druzbah (ZGD- 1), izjavljamo naslednje: 

Podatki iz letnega poroCi la na poenotenih obrazcih, predloZenih za dri:a vno statistiko, naj se v skladu z drugim odstavkom 59. 
Clena ZGD-1 upora bijo tudi za javno objavo. 

5 predloi:itvijo podatkov iz letnega poroCila na poenotenih obrazcih in s predlo.l:itvijo drugih predpisanih podatkov je izpolnjenil 
naSa obveznost predlo.iitve letnega poroCila hkrati za javno objavo in driavno statistiko. 

Z izjavo se strinjam : " OA NE 

Kraj 

;\; (' ·. ,: 
t r:, ·, •. 
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Letno poroCilo leto 2011 za maticno 1461974, Jeto 2011 

POJASNILA K IZKAZO M 

Maticna stevilka: 
OavCna Stevi lka : 

1461974 
95877835 

!me poslovnega subjekta: 
Sedez (u lica, hisna stevi lka in kraj) : 

RRA SEVERN E PRI~I OI<S K E 0.0.0. NOVA GORICA 
Mednarodnl prel1od 6, Vrtojba, 5290 Sempeter pri Goricl 

1. V letu 2011 se metode vrednotenja niso spremenila. 

2. Cisti prihodki od prodaje so izkazani po zaracunan i prodaji ter jo sestavljajo: 
- prihodki od prodaje storitev na domacem trgu 275.871 Eur 
- prihodki od prodaje storitev na tujem trgu 5.600 
- subvencije, dotacije 24 2.621 
- subvencije Mladi raz iskovalec 89 .3 23 
- prihodki od odprave razarvacij 1.23 6 

3 . NajpomembnejSi stroSki materiala so: 
- pisarniSki material 
- material za vzdri:evanje 
- literatura 

4. Najpomembnejsi stroski storitev so: 
- storitve za izvedbo projektov 
- ptt storitve 
- najemnine 
- povraC:ila stroSkov zaposlenim 

1.889 
380 
284 

91.620 
7.960 

12.818 
36.983 

Eur 

Eur 

5. Druzba je place za 14 redno zaposlenih delavcev obracunavala po Splosn i kolektivni pogodbi oz . 
individualni pogodbi, povraci la stroskov pa po Uredbi Vlade. 

6. DruZ.ba obraCunava amortizacijo osnovnih sredstev po metodi enakomernega Casovnega 
amortiziranja. 

7. V poslovnem letu 2011 je bil dosezen: 
- cisti dobicek poslovnega leta 
- preneSeni dobiCek 
- bi lancni dobicek 

40.878 Eur 
129.076 
169.954 " 

8. Za poslovno leta 2011 je druzba ugotovila cisti dobicek v visin i 40.878 Eur. Ce bi prevrednotila 
kapital s stopnjo rasti ziv ljenskih stroskov (2,0 %) za leta 2011, bi izkazala (brez upostevanja vpliva 
na obracun davka od dohodkov pravnih oseb) dobicek v visini 37.699 Eur. 

Kraj Vodja druzbe oz. podjetnik 

Datum ..------------ - --

I ::·.:\'.:: , 
' 1·. ' 
L _.; ;n ·, , 

J 
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Letno poroCilo leto 20 11 za maticno 1461974, leto 2011 l. stran od 14 

RRA SEVr RJJE PRIHORSKr. D.O.O. NOVA GOHJCA 

Osnovni podatki 

Vrsta: 

Maticna stevil ka: 

DavCna Stevilka: 

I me poslovnega subjekta: 

MD 5: 053c33080a028c4cc28 1c4 2c62d 3bc84 

/14§ 192 4 __ / 

~ ~~im83-i] 

19.03 .2012 1~ : 3 0 

/RRA SEVERNE_f'R_IMQRS~E' _Q, O.O,_f'!QV_A__§QR_!~-- --_ ---===~==----=-::-=---= -- -=- , 
v primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2011 niso pravi lni, poklicite pristojno izpostavo AlPES (AlPES- I zpostava 
NOVA GORICA, tel. OS 338-62-00)! 

Sedei: (ulica, hisna stevilka in 
kraj): 

Velikost: 

Obravnavana velikost: 

Statusna sprememba: 

Maticna stevilka pred statusno 
spremembo : 

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: 

Email za racun JOLP: 

Te lefonska stevi lka osebe, 
odgovorne za sestavljanje 
bilance : 

Email kontaktne osebe: 

Vodja poslovnega subjekta: 

Datum: 

Kraj: 

Obdobje porocanja 

od : 

do: 

J~-;,d~-;,-rodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Sempeter pri Gorici 

Mikro podjetje 

0 - ni statusne spremembe 

r --_----~ 

-- ----- - -- - __ =:] 
--------- ---····-. - - --·------· -·--

~ps@sio~l.n~e~t~~--~-~~--~~~~-~-~~---~~~--~---~~ 
Vpisite PRAVILEN e-naslov, na katerega bo AlPES posredoval racun za predplacilo oz. racun za opravljeno storltev 
javne objave letnega porocila (l OLP) . 

/Q_UfJ.iOil j 

1~ -~}:2:2a11J 

-_ , 

--- . ---- ·-- -

MDS: 053c33080a028c4cc281 c42c62d3bc84 
datum in ura: 19.03.2012 14:30 
uporabnik: rps 
telefon: 
10: 204184179204188171166252211191176209197171 
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