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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2012 
 

 
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: MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan 
Letna realizacija:  - 
 
 
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 ter poslovanju v razmerah recesije. 
Recesija žal še ne popušča, vse več podjetij je v težavah, ki zahtevajo še posebno pozornost 
in skrb. Podjetja in s.p. je ustanovilo 32 oseb, prvenstveno osebe, ki so bile procesirane 
preko Zavoda RS za zaposlovanje in so na osnovi ustanovitve podjetja prejele subvencijo v 
višini 4.500 EUR. Izbris s.p. smo izvršili šestim osebam. Potencialnim podjetnikom, delujočim 
podjetjem, kmetom in društvom smo izvedli 145 svetovanj o ustanovitvi podjetja, o zagonu 
poslovanja in o poslovanju v prvem letu delovanja podjetja ter najrazličnejša svetovanja o 
možnostih pridobivanja subvencioniranih kreditov in nepovratnih sredstev. Mesečnega 
informiranja je bilo deležno skupno 1717 oseb iz različnih ciljnih skupin, med drugim tudi 
osnovne šole in srednje šole. 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 smo izvajali preko pisarne v Kanalu in preko 
informacijskih oglasnih kotičkov v občinah ustanoviteljicah. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA : Rezultati : izvedenih 58 individualnih svetovanj in 
razposlanih 89 informacijskih paketov 814 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
16  oseb je ustanovilo podjetje in 8 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in 
zagon lastnega podjetja. 
Opomba : Obiskali smo dve podjetji v katerih smo izvršili individualna svetovanja na temo 
kriznega managementa in sofinanciranja projekta preko Jamstvenega sklada MONG. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 19 individualnih svetovanj in razposlanih 
89 informacijskih paketov 380 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 5  oseb je 
ustanovilo podjetje in 3 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega 
podjetja. 
Opomba : Obiskali smo tri podjetja in jih informirali o možnostih sofinanciranja planiranih 
razvojnih projektov, bodisi s pomočjo kreditov Ribniškega sklada ali nepovratnih sredstev. 
 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedenih 18 individualnih svetovanj in 
razposlanih 89 informacijskih paketov 133 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
4  osebe so ustanovile podjetja in 2 potencialna podjetnika sta se zanimala za ustanovitev in 
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zagon lastnega podjetja. 
Opomba : enemu podjetniku smo svetovali pri trženju prostorov. 
 
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedenih 22 individualnih svetovanj in razposlanih 
89 informacijskih paketov 169 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 2  osebi sta 
ustanovili podjetji in 2 potencialna podjetnika sta se zanimala za ustanovitev in zagon 
lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno podjetje in izvedli svetovanje o sofinanciranju projekta nabave 
novega stroja. 
 
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedenih 16 individualnih svetovanj in razposlanih 89 
informacijskih paketov 92 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 2  osebi sta 
ustanovili podjetji in 3 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega 
podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno kmetijo in ji svetovali pri pripravi poslovnega načrta za pridobitev 
brezobrestnega kredita preko Jamstvenega sklada na MONG. 
 
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedenih 12 individualnih svetovanj in razposlanih 89 
informacijskih paketov 129 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 3  osebe so 
ustanovile podjetja 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 pridobitev 
brezobrestnih kreditov. 
 
Statistika : 

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

Svetovanja strankam (fizičnim 
in pravnim osebam) 

MONG 50 % 40% 
Ob. Šempeter – Vrtojba 16 % 13 % 
Ob. Brda 6 % 11% 
Ob. Miren – Kostanjevica 12 % 12 % 
Ob. Renče – Vogrsko 6 % 15% 
Ob. Kanal 9 % 8 % 
Ostale občine 1 % 1% 
Skupaj 100 % (32 registracij) (145 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:  30.198,00 EUR 
 
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. Pomoč pri vzpostavitvi 
grozdenja in povezav smo nudili 17 podjetnikom, ki so formirali 1 povezavo in medsebojno 
sodelovanje, povezava deluje 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.  

Ciljne skupine: Podjetniki MMSP, potencialni podjetniki, brezposelne osebe v programu samozaposlitve, 
študentje, fizične osebe in kmetje 
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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 22 delavnic; od tega 1 za ciljno skupino mladi – osnovnošolci (20 udeležencev), 21 
delavnic za ciljno skupino potencialni podjetniki, delujoča podjetja, kmetje, upokojenci, 
društva in ostali občani (319 udeležencev). 
Prevladujoče predstavljene teme za osnovnošolce 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, trženje 
proizvodov in storitev ter aktualni podjetniški dogodki ter primeri dobrih praks iz lokalnega 
okolja. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Rezultati : izvedenih 13 delavnic na katerih je bilo 252 udeležencev.  
Opomba : na 9 delavnicah so bili udeleženci tudi iz drugih občin. 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 5 delavnic na katerih je bilo 40 
udeležencev. 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 9 
udeležencev.  
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 20 
udeležencev.  
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 7 udeležencev.  
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedena 1 delavnica  na kateri je bilo 11 udeležencev.  
 
Statistika : 

Občina Izvedene delavnice  Število udeležencev na delavnicah 
MONG 59 % 74 % 
Ob. Šempeter – Vrtojba 25 % 12 % 
Ob. Brda 4 % 2 % 
Ob. Miren – Kostanjevica 4 % 3 % 
Ob. Renče – Vogrsko 4 % 6 % 
Ob. Kanal 4 % 3 % 
Ostale občine - - 
Skupaj 100 % (22 delavnic) (339 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:  8.226,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): INOVATIVNO OKOLJE / RRC - Raziskovalno razvojni center  (634 (643, 642, 641, 674, 675)) 
Rezultati: Rezultati : Vsi štirje mladi raziskovalci iz gospodarstva uspešno izvajajo razvojne raziskovalne 

programe, v skladu s pogodbenimi obveznostmi. 

Na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) so bila 
posredovana v mesecu juniju 2012 finančni in vsebinsko poročilo za porabljena sredstva v 
letu 2012 za mlado raziskovalko (v nadaljevanju MR) iz gospodarstva Kristino Brataševec. 
Sofinanciranje programa za MR iz gospodarstva se je zaključilo z dnem 23. 7.2012. Doktorsko 
disertacijo bo MR iz gospodarstva zagovarjala  konec meseca julija 2013. 

V letu 2012 nadaljujemo z izvajanjem raziskovalnega usposabljanja za tri MR iz gospodarstva 
(Maja Cigoj, Anastazija Jež, Danijel Stojković) – generacija 2010. V letu 2012 smo izdelali 4. 
vmesna poročila (4., 5., 6. In 7. vmesno poročilo) za vse tri MR iz gospodarstva. Do meseca 
aprila 2013 smo prejeli plačilo za vsa štiri poročila.  
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V mesecu maja 2012 smo uspešno izvedli prijavo na javni razpisi 1,2,3 Javnega Sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije, za našega MR iz gospodarstva Danijela Stojkovića. Do konca leta 
2012 je MR iz gospodarstva je MR iz gospodarstva Danijela Stojković opravil petem mesecev 
uspsabljanja na National Research Council {CNR), Institute of ecosystem study, Sesti 
Florentino {FI), Italy. Skupna vrednost porabljenih sredstev v letu 2012 znaša 4.000,00 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. 

V letu 2012 smo za potrebe izvajanja programa usposabljanja štirih MR iz gospodarstva 
namenili skupaj 174.428,26 EUR. Od tega je bilo 2.716,03 EUR lastnih sredstev, 151.451,66 
EUR ESS namenskih sredstev in 20.260,63 EUR namenski nacionalnih sredstev. 

Ciljne skupine: MSP, raziskovalci 
Vir / Poročanje: MVŠZT, MSP in občine 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  174.428,26 € (TIA, MIZKŠ, občine, MSP)  
 
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: 

Mednarodni dan žena: 8/03/2012; ED Nova Gorica je v sklopu mednarodnega dneva žena  
organiziral stojnico na placu v Šempetru pri Gorici, kjer smo mimoidočim delili rože in 
brošure na temo zagotavljanje ženskam enake politične, državljanske, ekonomske, družbene 
in kulturne pravice.  
Dan varstva potrošnikov: 15/03/2012; ED Nova Gorica smo s promocijskim in informativnim 
gradivom v okviru Dneva varstva potrošnikov mimoidočim delili brošuro Osveščen potrošnik 
= Evropski potrošnik ter ostali promocijski in informativni material EU. Dejavnosti so 
potekale pred Hoferjem v Šempetru pri Novi Gorici 
Filmski teden Evrope 2012; 5-12.5.2012; Europe Direct Nova Gorica je v sodelovanju z 
Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, Predstavništvom evropske komisije 
v RS, ART KINO MREŽE SLOVENIJE, Uradom vlade RS za komuniciranje in Kulturnim domom 
Nova Gorica tudi v letu 2012 priredila Filmski teden Evrope. V Filmskem tednu Evrope so si 
obiskovalci v Novi Gorici lahko ogledali dva evropska filma, ki sta bila sofinancirana iz 
programa Evropske komisije MEDIA ter serijo kratkih filmov Venetian 
Connection/Odkrivajmo skrita življenja Benetk. V sredo 9.5.2012 je bila ob 20.15 predvajana 
serija dokumentarcev Venetian Connection - Odkrivajmo skrita življenja Benetk, ki so jih 
pripravili študentje treh univerz in šestih držav v okviru programa Erasmus. V petek 
11.5.2012 ob 20.15 uri je bila na sporedu drama Sneg na Kilimandžaru, ki je dobitnik nagrade 
LUX za najboljši evropski film 2011, v soboto 12.5.2012 ob 20.15 uri pa je bil predvajan film 
Masaker v režiji Romana Polanskega. Ogled filmov je bil brezplačen. 
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Center za razvoj človeških virov (CRČV) 
 
Naziv projekta (SM): PONUJAM PONUJAŠ (609) – Izberi si svoj študij 
Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je skupaj z LUNG, VIRS Primorske in Mladinskim 

centrom Nova Gorica organizirala prireditev oz. informativni dan »Izberi si svoj študij«. 
Dogodek se je odvijal 14.11.2013 na različnih lokacijah: Mestni občini  Nova Gorica, LUNG-u, 
VIRS-u in na Bevkovem trgu. Predstavniki različnih fakultet so iz prve roke podali informacije 
o študijskih programih. Predstavile so se različne fakultete iz Univerze v Novi Gorici, Univerze 
v Ljubljani in Univerze v Kopru (skupaj 20 fakultet). Za popestritev programa je poskrbel 
Mladinski center Nova Gorica z dijaško zabavo (glasbenimi in plesnimi nastopi, natečajem in 
izborom zmagovalcev,...) 

Ciljne skupine: dijaki srednjih šol, študentje 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  8.024 EUR 
 
Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKI KROŽKI (658) 
Rezultati: V sodelovanju z Osnovno šolo Šempeter pri Gorici smo izvedli podjetniške krožke na osnovni 

šoli Šempeter pri Gorici. Podjetniški krožki so potekali v sodelovanju s tamkajšnjimi profesorji 
in sicer v obdobju september – oktober 2012. Podjetniški krožki so obsegali 16 šolskih ur.  
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 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  6.682,00 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 programskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in 
predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotavljajo 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 
namenjene 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: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10% MGRT, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tina Gerbec  
Letna realizacija:  33.968,23 EUR  
 
Naziv projekta (SM): AGRONET (SM 848) 
Rezultati: Projekt AGRONET se je začel izvajati v mesecu marcu 2011. Udeležili smo se 6 srečanj 

projektnih partnerjev (Padova, Split, Bari, Udine, Termoli, Abano Terme), 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 
območja. Začeli smo z izpolnjevanjem vprašalnika pri podjetjih in oddali 15 izpolnjenih 
vprašalnikov s strani podjetij iz živilskopredelovalnega sektorja in logistike. Pripravili smo 
pregled finančnih institucij, zavarovalnic in podpornega okolja za živilskopredelovalni sektor, 
pregled obstoječih certifikatov in standardov ter institucij, ki delujejo na tem področju. 
Prevedli smo vprašalnik za izvedbo okoljske analize za podjetja. Sodelujemo pri izdelavi 
spletnega portala www.agronet.biz (začasni naslov).    

Ciljne skupine: Podjetja s področja živilskopredelovalne industrije, logistična podjetja in transportna 
podjetja, občine, razvojne agencije.  

Vir / Poročanje: Jadranski čezmejni program IPA, 85%, 10% MGRT, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec, Amelija Skomina  

http://www.agronet.biz/
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Letna realizacija:  22.950,00 EUR  
 
Naziv projekta (SM): SUSTCULT (849)  
Rezultati: Projekt SUSTCULT poudarja pomembnost socialnega in ekološkega pomena kulturne 

dediščine, ki bi moral biti temelj trajnostnega razvoja kulturne dediščine. Glavna naloga vseh 
partnerjev predstavlja učinkovitejši izkoristek kulturnih znamenitosti in razvijanje območij 
trajnostne rasti. Namen in glavni cilj projekta SUSTCULT je povezovanje enot kulturne 
dediščine med projektnimi partnerji ter njeno učinkovitejše upravljanje in oblikovanje 
skupnega pristopa, ki bo imel moč valorizirati kulturne znamenitosti, ki se nahajajo na 
območju JV Evrope. 
Rezultati v letu 2012: V mesecu marcu 2012 smo vzpostavili lokalno mrežo, ki posredno 
sodeluje v projektu. Lokalno mrežo sestavljajo občine, TIC-i, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, Zavod za varstvo naravne dediščine, Goriški muzej,... Do sedaj je bila v sklopu 
projekta Sustcult pripravljena metodologija za skupno upravljanje enot kd ter vzpostavljena 
GIS platforma za upravljanje s kulturno dediščino in njeno promocijo. 
Za lokalno mrežo smo organizirali e-tečaj, ki je bil voden s strani Univerze Ca' Foscari iz 
Benetk. Poleg tega smo v mesecu septembru organizirali tudi »on – site usposabljanje«, ki ga 
je vodil priznani profesor Jukka Jokilehto. Do sedaj smo pripravili tudi osnutek upravljavskega 
načrta za Vipavsko dolino in Goriško.  
V zadnji fazi projekta pa je predviden razvoj in delovanje že vzpostavljene GIS platforme, 
dokončanje upravljavskega načrta za Vipavsko dolino in Goriško, identifikacija potencialov in 
priložnosti za ekonomski razvoj kulturne dediščine na območju, priprava marketinške 
strategije in poslovnega načrta ter priprava vodnika za promocijo enot kulturne dediščine. 

Ciljne skupine: Lokalno prebivalstvo, lokalne skupnosti, občine, turistični delavci 
Vir / Poročanje: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, občine 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  43.802,62 € 
 
Naziv projekta (SM): MMWD  
Rezultati: Projekt predvideva izdelavo plana za strateško uporabljanje migracij na območju Jv Evrope. 

Glavni cilj projekta je povečanje zmogljivosti javne uprave za predvidevanje in strateško 
upravljanje prihodnje posledice trenutne demografske spremembe, še posebej migracij na 
človeški kapital in na trgu dela, skupaj s socialnimi potrebami, s čimer podpira njihova 
prizadevanja za učinkovito obravnava ključne izzive za rast in trajnost SEE ozemlja. 
Predvidene aktivnosti: vodenje projekta in sodelovanje v upravnem odboru projekta; 
administrativno in tehnično spremljanje projekta; diseminacija projekta; sestava znanstvene 
skupine za vsebinsko pripravo projekta - pridobivanje informacij s področja migracij in 
pripravo raziskav ter predlogov za elaborat projekta. 
Partnerji, ki sodelujejo v projektu MMWD: Pokrajina Emilia – Romagna, Pokrajina FVG, 
Inštitut za socialne študije, Ministrstvo za delo in socialno politiko, Občina Vratsa, Pokrajina 
Kreta, Razvojna agencija Heraklion, Občina Bistrita, Ministrstvo za regionalni razvoj in 
turizem, Univerza za aplikativne vede Avstrija, Regijska razvojna agencija Šumadije in 
Pomoravlja, Statistični urad Srbije, Občina Cetinje, Filozofska fakulteta Črna Gora, RRA 
severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, FUDŠ. 
Projekt MMWD je pričel v mesecu maju 2012. V avgustu je potekalo uvodno srečanje 
partnerjev, ki se je odvilo v Trstu, v mesecu decembru pa smo se udeležili srečanja 
partnerjev v Salzburgu. 
Rezultati: priprava analize deležnikov, analiza obstoječih podatkov o migrantih v Sloveniji 
(podatke smo pridobili s Statističnega urada RS). 

Ciljne skupine: Strokovnjaki s področja migracij, lokalne oblasti, Direktorat za upravne in notranje zadeve, 
migracije in naturalizacijo 

Vir / Poročanje: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, občine 
Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:   
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Naziv projekta (SM): ICT-VN (838) 
PROMOTION OF ICTs USAGE BY SMEs AS AN ENABLER OF VALUE NETWORKS   

Rezultati: V tretjem (zadnjem) letu izvajanja projekta smo nastopili z aplikativnimi metodami izbranih 
dobrih praks. Predhodne primarne in sekundarne analize izbranih politik ter srečanja z 
njihovimi mentorji so nam omogočili prepoznavanje in predvidevanje učinkov in rezultatov 
prenosa partnerskih dobrih praks v naše okolje. Poleg rednih obveznosti spremljanja 
kvalitete in napredka projektnih aktivnosti s pomočjo »Quality Evaluation« obrazcev in 
»Monitoringa diseminacijskih metod«, smo v tem obdobju izvedli dva študijska obiska. Prvi 
je bil obisk delegacije severne Primorske v Italijo, občino Castellerano, ki je nosilec dobre 
prakse Spesa Pronta. Ogledali smo si infrastrukturo projekta, kapacitetne zmožnosti občine 
ter njenih podizvajalcev projekta. Obiskali smo tri uporabnike (kmetije, proizvajalce, 
ponudnike) spletne platforme Spesa Pronta in se seznanili z njihovimi načini proizvodnje, 
promocije ter razvijanja kmetijskih in obrtniških dejavnosti. Dvodnevni študijski obisk se je 
odvijal v februarju 2012, istega meseca smo v naši regiji gostili italijanske partnerje. 
Organizirali smo podrobno predstavitev slovenske dobre prakse Banka Turističnih priložnosti 
Slovenije ter partnerje spoznali z našimi konkretnimi izvajalci projekta. Nosilec projekta BTPS 
Zavod Novi Turizem ter STO so s predstavniki italijanske administracije diskutirali o 
implementaciji projekta, pravno-formalnih kriterijih ter finančnem učinku projekta. 
Predstavnike italijanske regije smo peljali na študijski ogled Goriških Brd in zeliščnega centra 
Grgar. V mesecu marcu smo nadaljevali z diseminacijskimi aktivnostmi predstavitve projekta 
ter opisa dobrih praks za brošuro. V aprilu smo organizirali sestanek partnerjev. V drugi 
polovici leta so potekale zaključne aktivnosti na projektu (usklajevanje vsebin za priročnike). 
V septembru smo se udeležili sestanka partnerjev na Irskem, kjer so vsi deležniki 
(predstavniki občin in regionalnih oblasti) lahko dobili vpogled v konkretne možnosti prenosa 
tujih dobrih praks v naše okolje.  

Ciljne skupine: Predstavniki občin, mala in srednja podjetja 
Vir / Poročanje: Program INTERREG IVC /  

ESRR, MGRT, občine,  
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  52.756,56 EUR 
 
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 bil 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, ki so bile  
vključenih v projekt.  
Rezultati v projektu BIOTRANSF bodo izboljšali usposabljanje strokovnjakov v 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. 
Projekt se je zaključil septembra 2012. V sklopu projekta je bil v mesecu maju in juniju 2012 
izveden on-line tečaj, ki ga je vodil strokovnjak s področja biomase. Poleg tečaja smo 
organizirali tudi dve delavnici, na katerih smo predstavili namen in potek tečaja, ter 
udeležence seznanili z vsebino in namenom projekta Biotransf. Pred zaključkom projekta 



 

                                                                           
 

LETNO POROČILO O DELU RRA 2012                                                                                                                                                                                                    9 
 

smo organizirali tudi zaključno srečanje partnerjev v Novi Gorici. 
Ciljne skupine: Strokovna javnost,  podjetja s področja obnovljivih virov energije in splošna javnost 
Vir / Poročanje: Program Leonardo da Vinci, 76% EU, 24% lastno sofinanciranje (občine) 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:  19.767,56 EUR 
 
Naziv projekta (SM): EASE&SEE 
Rezultati: Namen projekta je vzpostavitev inovativnega socialnega podjetništva z oblikovanjem 

sodelovalnih  modelov med socialnimi podjetji, profitnimi organizacijami, lokalno in državno 
oblastjo ter investitorji in sicer na področju celotnega predela JV Evrope. 
Cilji: uvedba novih rešitev za razvoj socialnih podjetij, z izvajanjem pilotnih inovativnih 
ukrepov, ki bodo služili kot začetna podpora tržnim raziskavam in finančnim instrumentom z 
namenom razvoja socialnega podjetništva; promocija internih inovativnih pristopov pri 
socialnemu podjetništvu, z namenom profesionalizacije in kreacije novih socialnih podjetij v 
povezavi z tradicionalnimi podjetji, ki bodo služila kot podpora socialnim podjetjem; 
izgradnja mednarodne mreže javnih in zasebnih institucij, ki bodo v projektu, kot zunanji 
akterji, skrbele za razvoj socialnega podjetništva. 
Projekt je pričel v mesecu septembru 2012. V sklopu projekta smo se 12 in 13. novembra 
udeležili uvodnega srečanja partnerjev, ki je potekalo v Benetkah. 

Ciljne skupine: Podjetja, socialna podjetja, lokalna/državna oblast 
Vir / Poročanje: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, občine 
Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 
Letna realizacija:   
 
Naziv projekta (SM): INTERBIKE (850) 
Rezultati: V okviru WP 1 smo pripravili vmesna poročila, udeležili smo se 2. in 3. sestanka projektnih 

partnerjev v Benetkah in Novi Gorici ter delavnice o novih navodilih za poročanje v Novi 
Gorici. Občini Brda (PP17) smo pomagali pri pripravi poročila ter ostalih aktivnostih na 
projektu. V okviru WP3 smo se s slovenskimi partnerji srečevali na sestankih glede obrazcev 
in celotnega postopka popisa kolesarskih tras. V maju 2012 smo začeli s popisom glavne 
kolesarske trase po občinah. Popisali smo glavno kolesarsko traso (adriabike), ki smo jo 
dokončno določili na 3. sestanku projektnih partnerjev v Novi Gorici. Celotna organizacija 3. 
srečanja partnerjev je bila izvedena z naše strani.  
V okviru WP5 smo se z namenom pridobivanja informacij o ponudbi za kolesarje udeležili 
študijske ekskurzije. Pregledali smo različne podatkovne baze kulturnih in naravnih 
znamenitosti. 
V okviru WP6 smo proučevali različne spletne strani o kolesarstvu, zbirali fotografije občin za 
spletno stran projekta. 
Pripravili smo prošnje za spremembo finančnega načrta ter strani LP prejeli tudi odobritev. 

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 
Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / 

ESSR, MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  21.317,41 EUR 
 
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. Organizirani so bili 4 sestanki upravnega odbora projekta 
z udeležbo vseh projektnih partnerjev in več koordinacijskih sestankov. Podpisali smo 
partnersko pogodbo, vodilni partner pa tudi pogodbo o dotaciji sofinanciranja. Aktivnosti 
projekta so v teku. V letu 2012 smo sodelovali pri organizaciji Dnevov čezmejne socialne 
ekonomije v Gorici (Italija), izdelali smo spletno stran www.sea-project.eu, redno 
sodelujemo pri izdelavi analize o novih zaposlitvenih bazenih na področju socialne ekonomije 
(izbrali smo zunanjega izvajalca in začeli z raziskavo območja Novogoriške subregije in 
Trnovske in Banjške planote ter nižinskega dela Goriške).  V letošnjem letu smo odgovorni za  

http://www.sea-project.eu/
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organizacijo srečanja čezmejne socialne ekonomije v Novi Gorici, nadaljevali pa bomo z 
izvajanjem vseh ostalih aktivnosti v skladu s prijavnico projekta.  

Ciljne skupine: Podjetja, institucije, ranljive ciljne skupine, brezposelni, mladi, dolgotrajno brezposelni 
starejši od 50 let, potencialni socialni podjetniki, občine.  

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10% MGRT, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec  
Letna realizacija:  17.667,66 EUR 
 
Naziv projekta (SM): TIP (854) 
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.  

V letu 2012 je bila izdelana študija o informacijsko-komunikacijski tehnologiji za integrirano 
vodenje na območju MMP Vrtojba. Pripravljeni so bili vprašalniki za kamioniste na MMP 
Vrtojba. Namen anonimnih vprašalnikov je pridobitev podatkov o zadovoljstvu uporabnikov - 
kamionistov na območju Mednarodnega prehoda v Vrtojbi. 

Ciljne skupine: Udeleženci v cestnem in železniškem prometu na projektnem območju 
Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10% država, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 
Letna realizacija:  3.693,68 EUR 
 
Naziv projekta (SM): ALISTO (851) 
Rezultati: V letu 2012 so potekale aktivnosti zbiranja gradiv in fotografij iz prve svetovne vojne za 

izvedbo mapiranja slovenskega ozemlja. Zbiranje gradiv bo potekalo tudi v tekočem letu. 
Potekali so dogovori o izvedbi didaktičnih aktivnosti projekta. Pripravljen je bil predlog 
realokacije sredstev med partnerji projekta. V letu 2012 smo se udeležili delovnih sestankov 
projekta in konference v Trevisu ter nudili pomoč slovenskim partnerjem projekta. 
S strani PP7 - Fundacija poti miru v Posočju in PP5 – občina Divača, RRA kot koordinator 
slovenskih partnerjev  prejema informacije glede poteka izvedenih  projektnih aktivnosti in o 
tem obvešča vodilnega partnerja. 

Ciljne skupine: Občani na projektnem območju 
Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10% država, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 
Letna realizacija:  4.843,92 EUR 
 
Naziv projekta (SM): HERITASTE (853) 
Rezultati: Redno smo se udeleževali sestankov z vodilnimi partnerji in projektnimi partnerji, sledili 

navodilom vodilnega partnerja pri izvajanju projekta ter poročali o poteku in izvajanjem 
aktivnosti na projektu (priprava poročil). V novembru je bila odobrena realokacija 
stroškovnega načrta, za katero smo zaprosili že v juniju. V novembru smo se udeležili Sejma 
rdečega travižanskega radiča (Scorze, pokrajina Benetke) na katerem smo predstavili Goriški 
radič ter lokalne tipične izdelke, tipična vina ter izdelke z zaščiteno označbo porekla (Nanoški 
sir, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, oljčno olje iz Goriških Brd, tipične sorte vin iz 
Goriških Brd, Vipavske doline, Kopra in Krasa).    

Ciljne skupine: Proizvajalci lokalnih tipičnih izdelkov, ponudniki značilnih kmetijskih pridelkov, gostinci in 
gospodarstveniki, študenti in dijaki, turisti in obiskovalci čezmejnega območja, lokalno 
prebivalstvo 

Vir / Poročanje: Vir financiranja: 85% EU, 10% nacionalna sredstva, 5 % občine; Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 

Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan, Silva Knez, Kristina Brataševec  
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Letna realizacija:  3.514,38 EUR  
 
Naziv projekta (SM): OGV - Goriški vrtovi (862) 
Rezultati: Projekt OGV - Goriški vrtovi je nadgradnja standardnega projekta SEA – Agencija za socialno 

ekonomijo, ki je bil izbran na 2. javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–
Italija 2007-2013 in predstavlja praktično izvajanje njegovih aktivnosti. Projekt se je uradno 
začel v mesecu decembru 2012.  
Cilj projekta Goriški vrtovi je povečanje konkurenčnosti na čezmejnem območju s pomočjo 
vzpostavitve skupnega trga kmetijskih pridelkov in izdelkov ter skupne dobave blaga in 
storitev. Operativni cilj projekta je poleg razvoja skupnih aktivnosti povezanih s pridelavo, 
distribucijo in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, tudi izdelava spletne skupnosti, ki bo 
povezala male pridelovalce (v obsegu 50 kilometrov) s potrošniki, ki prebivajo na čezmejnem 
območju. Gre za srednje veliko območje s približno 68.000 prebivalci. Projekt je namenjen 
tudi spodbujanju zaposlovanja v kmetijskem sektorju, kar bi lahko dosegli s pomočjo 
povezovanja socialnih podjetij in pridelovalcev. Projekt traja 24 mesecev. Celotna vrednost 
projekta je 495.900,00 EUR. Glavne aktivnosti projekta se bodo odvijale na čezmejnem 
območju Goriške (območje občin Gorica – Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba).  

Ciljne skupine: Ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov, agroživilska podjetja, potrošniki  
Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10%  MGRT, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec  
Letna realizacija:  -  
 
Naziv projekta (SM): AlpInfoNet (861) 
Rezultati: Projekt načrtuje pripravo pametnega, zanesljivega in ne-diskriminacijskega 

transnacionalnega informacijskega sistema o vseh ponudnikih trajnostne mobilnosti v/iz in 
znotraj Alpskega prostora (torej regionalno, nacionalno in čezmejno). V projekt bodo aktivno 
vključeni akterji iz turističnega in transportnega sektorja. S projektom se želi izboljšati in 
poenostaviti dostopnost do javnega transporta in sicer s povečanjem kvalitete že obstoječih 
informacijskih sistemov ter s spodbujanjem potnikov do uporabe javnega transporta. 
Pričakovani rezultati: strategija za upravljanje in promocijo sistema trajnostne mobilnosti 
(SMI), čezmejne mrežne aktivnosti (izmenjava med uporabniki), definirana vsebina SMI, 
definiranje postopkov in standardov za izmenjavo podatkov, razvoj modelnega SMI orodja, 
navodila za uporabo SMIN, 5 pilotnih regij z SMIN sistemom, kot primer dobre prakse, 
povečana uporaba trajnostne mobilnosti s stani turistov, prebivalcev in potnikov.  
Projekt smo začeli izvajati konec leta 2012. Uskladili/pripravili smo stroškovni načrt. V 
decembru smo se udeležili 1. Usmerjevalnega sestanka v Nemčiji, kjer smo se srečali z vsemi 
partnerji projekta in dobili informacije za izvajanje projekta. Konec decembra smo pripravili 
1. vmesno poročilo.     

Ciljne skupine: akterji iz turističnega in transportnega sektorja (uporabniki transportnih sistemov, operaterji 
javnih prevozov, turistične agencije), splošna javnost.  

Vir / Poročanje: Vir financiranja: 76% EU, 24% lastno, občine  
Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan, Kristina Brataševec, Greti Manfreda Todorovič  
Letna realizacija:  1.439,35 EUR 
 
Naziv projekta (SM): UE LI JE II; (837) 
Rezultati: Projekt UE LI JE II JE nadgradnja projekta UE LI JE, ki je bil izveden v okviru Čezmejnega 

programa Slovenija - Italija v prejšnjem obdobju. Namen projekta je pospeševati oljkarsko 
dejavnost v čezmejnem območju Goriških Brd ter Vipavske doline Goriške regije, italijanskih 
pokrajin Trsta, Gorice, Pordenona (Furlanija Julijska Krajina), Trevisa, Padove (Veneto) in 
Ravenne (Emilia Romagna). Cilj je dvigniti kakovost oljkarstva v čezmejnem območju. 
Območje izvajanja projekta ima na obeh straneh meje podobne pogoje, ki prispevajo k 
razvoju skupnih aktivnosti v čezmejnem okolju. Aktivnosti obsegajo raziskave in proučevanja 
kakovosti oljčnega olja in potenciala oljkarstva, razmnoževanje avtohtonih sort oljk ter 
vzgojo sadik, izvajanje usposabljanj lokalnih ocenjevalnih komisij za senzorično ocenjevanje 
olja, nabavo opreme, potrebne za izvajanje proizvodne verige, izvajanje usposabljanj za 
koristnike, pripravo strategije trženja blagovne znamke UE-LI-JE in njeno zaščito ter 
promocijske aktivnosti z diseminacijo rezultatov. Pričakovan rezultat je dvig kakovosti 
oljkarstva v čezmejnem projektnem območju in s tem povečati konkurenčnost in razvoj na 



 

                                                                           
 

LETNO POROČILO O DELU RRA 2012                                                                                                                                                                                                    12 
 

znanju temelječe družbe. 
Ciljne skupine: akterji oljkarske dejavnosti, izobraževalne institucije, širša javnost 
Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10%  MGRT, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: Silva Knez 
Letna realizacija:  14.061,39  EUR (do 31.7.2012) - potrjeni certifikati 
 
Naziv projekta (SM): Posso...Non posso...Vado!; ( 856) 
Rezultati: Projekt predvideva izdelavo didaktičnega orodja, natančneje simulacijo za testiranje 

podjetniškega potenciala med mladimi. Poleg tega se predvideva priprava programa 
izobraževanja mladih za pridobitev osnov podjetništva in sicer tudi za tiste skupine dijakov, ki 
se sicer izobražujejo za določen tehničen poklic, kjer ne pridobivajo potrebnih znanj s 
področja podjetništva za samozaposlitev. 
V sklopu projekta se bo razvil on-line pripomoček v obliki igre. Gre za to, da se bodo dijaki 
skozi igro, kjer bodo morali vzpostaviti lastno podjetje, učili osnov podjetništva in sicer tudi 
tisti dijaki, ki obiskujejo srednje tudi tehnične in poklicne smeri, ki niso v povezavi z 
ekonomijo. Glavni namen projekta je, da se dijakom tehničnih poklicev, ki se velikokrat 
odločijo odpreti lastno podjetje (avtomehaniki, frizerke, itd.), predstavi osnove podjetništva 
in na kaj morajo biti pozorni. V okviru projekta bodo dijaki testirali igro imenovano "Serious 
Game", kjer bodo morali odpreti in voditi podjetje, skozi različne težavnostne stopnje. Po 
koncu vsake stopnje bodo izpolnili tudi krajši test, za preveritev pridobljenega znanja. Pri 
testiranju igre bo sodelovalo 12 do 15 dijakov, ki bodo pod vodstvom tutorja, ki jih bo 
spremljal. Glede na rezultate in na podlago predlogov tutorja, se bo aplikacija nadgradila za 
širšo uporabo. Po koncu testiranja igre in po morebitni nadgradnji glede na pripombe 
dijakov/tutorjev/učiteljev iz vseh udeleženih držav, se bo "izobraževalni pripomoček za 
podjetništvo" predstavilo ostalim izobraževalnim ustanovam za vključitev "podjetniškega 
tečaj" v svoj izobraževalni sistem (predvsem različne krožke in obšolske dejavnosti). 
Glavni cilj projekta je omogočiti dijakom srednjih tehničnih in poklicnih šol vpogled v svet 
podjetništva in predstavitev osnovnih znanj, ki so potrebna v primeru samozaposlitve 
oziroma lastne obrti. 

Ciljne skupine: mladi od 16 do 18 let 
Vir / Poročanje: Leonardo da Vinci Program 
Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Tina Gerbec 
Letna realizacija:  16.277,19  eur (do 31.10.2012)  
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1.3.1 IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV ZA OBČINE – tehnična podpora pri vodenju in spremljanju projektov 
ter pripravi poročil 
 
Naziv projekta (SM): CroCTaL (836) 

Rezultati: Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z 
različnimi vidiki krajine, prisotnimi v območjih partnerjev. Tako postane okolje izhodišče za 
javna dela: kolesarska steza je sredstvo, s pomočjo katerega je mogoče doživeti lokalno 
krajino. Infrastrukture se trdno navezujejo na območje, katerega vidike in posebnosti bodo 
upoštevane tako pri uporabljenih materialih kot pri značilnostih urbane opreme in enotni 
prometni signalizaciji kolesarskih stez, ob istočasni ciljno usmerjeni promociji in diseminaciji 
rezultatov. V okviru projekta je namreč predviden delovni sklop (DS3), kjer bodo analizirane 
kolesarske steze v obstoječih danostih, v povezavi z različnimi krajinskimi konteksti, in bosta 
določena uporaba slednjih ter cilji. Predviden je tudi delovni sklop (DS5), namenjen pilotnim 
akcijam - posebnim posegom, v okviru katerih partnerji pogosto dograjujejo odseke že 
obstoječih kolesarskih stez in izpopolnjujejo le delno prevozne čezmejne mreže poti. DS4 pa 
si kot cilj zastavlja promocijo trajnostne mobilnosti in zaščito prostora z zgledovanjem po 
dobrih praksah, ki v Sloveniji in Italiji že obstajajo na temo izgradnje kolesarskih stez in 
urbane opreme. DS6 bo na podlagi rezultatov projekta poskrbel za učinkovito “razširjanje” 
novih možnosti uporabe čezmejnih kolesarskih infrastruktur, mrež in z njimi povezanih poti v 
naravi. Območje izvajanja projekta obsega občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko Brda, Komen, Gorica , Kolesarska Zveza Slovenije ter 
pokrajine Gorica, Videm, Padova in Ferrara, in Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska Krajina 
Centralna direkcija za mobilnost, energijo in prevozne infrastrukture.  
Regijska razvojna agencija ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično pomoč in koordinacijo 
za občine: Brda, Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica.  

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 
Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / 

ESSR, MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  2.775,00 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. Prvenstveno smo sodelovali pri prevajanju tekstov iz italijanščine v 
slovenščino za potrebe poročanja. 

Ciljne skupine: Lokalne fakultete, potencialni podjetniki, študenti. 
Vir / Poročanje: EUROSERVIS ITALIJA 
Skrbnik-i projekta: mag.Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): LivingFountains (835) 
Rezultati: Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo 

čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter 
oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom 
vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine. Območje izvajanja projekta na 
slovenski strani je Območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in 
Občine Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa območje Občine Doberdob, Sovodnje ob 
Soči in Portomaggiore. Aktivnosti obsegajo obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o 
zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, organizacijo prireditev ob vodnjakih 
ter promocijo vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Ceste vodnjakov.  
Regijska razvojna agencija ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično pomoč in koordinacijo 
za Mestno občino Nova Gorica. 

Ciljne skupine: učenci osnovnih šol, občine in krajevne skupnosti, lokalno vaško prebivalstvo, obiskovalci in 
turisti 

Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / 
ESSR, MGRT, občine 
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Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  2.400,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): Projekti ISO (ISO-TO, ISO-RE, ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO) (855) 

Rezultati: Posamezen projekt je bil pripravljen v okviru paketa projektov (skupaj 6 projektov), 
poimenovanih s skupnim akronimom ISO (Isonzo – Soča). Skupni cilj ISO projektov je 
zmanjšati tveganja na področju varovanja okolja, ki izhajajo iz premalo učinkovitega upravlja 
s komunalnimi odpadnimi vodami. Za doseganje tega cilja so predvideni posamezni 
investicijski posegi v občinah partnericah, izdelava študij, ki bodo obravnavale skupne 
probleme na celotnem območju vključenih partnerjev ter izmenjava izkušenj dobre prakse 
tako s tehničnega vidika kot prostorskega načrtovanja. 
Regijska razvojna agencija ima vlogo zunanjega sodelavca za strokovno podporo pri vodenju 
in izvajanju projektnih aktivnosti ter pri poročanju in spremljanju izvajanja za sledeče 
projekte: 
ISO-TO vodilni partner Občina Tolmin, na italijanski strani partner z investicijo Občina 
Moimacco, 
ISO-RE vodilni partner Občina Remanzacco, na slovenski strani partner z investicijo Brda, 
ISO-PRA vodilni partner Občina Pradamano, na slovenski strani partner z investicijo Občina 
Mestna občina Nova Gorica (ČN Branik), 
ISO-PRE  vodilni partner Občina Premariacco, na slovenski strani partner z investicijo Mestna 
občina Nova Gorica (ČN Čepovan), 
ISO-GIO vodilni partner Občina San Giovanni al Natisone, na slovenski strani partner z 
investicijo Občina Kanal ob Soči. 

Ciljne skupine: prebivalci, občine 
Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / 

ESRR, MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  54.000,00 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. 
Regijska razvojna agencija ima vlogo zunanjega sodelavca za izvajanje aktivnosti za Občino 
Šempeter-Vrtojba ter za tehnično pomoč in koordinacijo za Mestno občino Nova Gorica. 

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 in MONG 
Skrbnik-i projekta: Kristina Brataševec 
Letna realizacija:  4.980,00 (Občina Šempeter-Vrtojba) 
 
Naziv projekta (SM): GOTRAWAMA (859) 
Rezultati: Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju  

Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), 
podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne 
vode (čiščenje). 
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Pričakovani rezultati: Skupna enotna in inovativna čezmejna baza podatkov (hidrologija in 
kakovost vode); Skupen enoten in inovativen sistem monitoringa; Smernice za izboljšanje 
stanja kakovosti in količine površinskih in podzemnih čezmejnih voda; Smernice za uporabo 
podzemne vode za zmanjšanje porabe energije; Smernice za ponovno uporabo očiščene 
odpadne vode in blata iz čistilnih naprav; Akcijski načrt za ponovno naturalizacijo nekaterih 
kritičnih področjih potoka Koren; Smernice za skupni sistem integriranega upravljanja 
čezmejnih voda. 
Regijska razvojna agencija ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično pomoč in koordinacijo, 
udeležbo na sestankih partnerjev ter za izvajanje aktivnosti povezanih s pripravo brošur in 
vsebin za spletno stran za Občino Šempeter-Vrtojba. 

Ciljne skupine: Končni uporabniki (čezmejne občine in čezmejna komunalna podjetja); politika (uprave, 
odgovorne za zakonodajo in upravljanje z vodami ter prostorsko načrtovanje); raziskovalne 
ustanove, ki delujejo na teh področjih; širša javnost: prebivalstvo, ki ima koristi od obmejnih 
regij. 

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA - Občina Šempeter-Vrtojba 
Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar, Kristina Brataševec 
Letna realizacija:  1.500,00 (Občina Šempeter-Vrtojba) 
 
Naziv projekta (SM): ECHOS (863) 

Rezultati: Namen projekta je izboljšati družbeno in kulturno sodelovanje na čezmejni ravni s skupnim 
razvojem in izmenjavo umetniških produkcij, ob hkratni spodbudi turistično-kulturni 
dediščini območja. Te cilje se bo doseglo z izvedbo čezmejnega glasbenega festivala in s 
skupno promocijo novega tipa turistično-kulturnih poti na območju. Najprej se bo izbralo 
glasbenike (posameznike ali skupine, Italijane in Slovence) in oblikovalo čezmejne glasbene 
skupine, ki se bodo potem vključile v večji sklop koncertov, na katerih bodo sodelovale tudi 
italijanske in slovenske skupine ter solisti. Glasbeniki, izbrani za glasbene skupine bodo 
sodelovali na kampusih, kjer bodo pripravili koncerte. Sočasno se bodo oblikovale turistično-
kulturne poti z začetkom na kraju koncerta. Vključevale bodo prevoz do izbranih krajev, 
vodene oglede na zgodovinsko in kulturno zanimivih krajih, degustacijo tipičnih lokalnih 
izdelkov, ter koncerte s festivala. Celoten projekt bo potem promoviran s pomočjo 
komunikacijske in širitvene dejavnosti rezultatov (organizacija zaključnega srečanja, priprava 
spletne strani itd.). Pripravil se bo model za promocijo na teritoriju, ki ga bo mogoče prenesti 
na druga čezmejna območja. 
Regijska razvojna agencija ima vlogo zunanjega sodelavca za administrativno in finančno 
upravljanje projekta za Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica. 

Ciljne skupine: prebivalci, občine 
Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / 

ESRR, MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 
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: RRA severne Primorske je s 1.7.2012 prevzela funkcijo nosilne razvojne agencije v okviru 

Severnoprimorske MRRA. V skladu z razpisnimi pogoji za pripravo Izvedbenega načrta RRP 
2012-2014 smo izvajali strokovno pomoč pri vodenju manjših in večjih sprememb v 
dokumentu IN RRP 2012-2014 za GSR, katere smo usklajevali s pristojnimi službami na 
MGRT.  V letu 2012 smo izvedli 4 tri spremembe IN RRP 2012-2014. Strokovnim sodelavcem 
in pripravljavcem prioritetnih projektov zavedenih v IN RRP 2012-2014, smo strokovno 
svetovali pri prijavah na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 
2012-2014. V Goriški regiji smo pripravili analitični del regionalnega razvojnega programa 
(RRP) za obdobje 2014-2020, ter opredelili ključne prioritete regije. V zvezi s pripravo RRP so 
bili sprejeti vsi potrebni sklepi na Svetu regije. Koordinatorji razvojnih področij in direktorji 
razvojnih agencij v Goriški regiji so se večkrat sestali s ciljem priprave analize stanja po 
prioritetnih področjih in s ciljem definiranja ključnih prioritet regije. Veliko aktivnosti je bilo 
posvečenih spremljanju oddajanja vlog občin na 6. javni poziv Razvoj regij ter izvedbi 
potrebnih sprememb Izvedbenega načrta RRP 2012-2014. Poleg tega smo intenzivneje pričeli 
z aktivnostmi 4. Razvojne osi, ki predstavlja poleg projekta R CERO enega strateških 
infrastrukturnih med-regionalnih projektov v Goriški regiji. Organiziranih je bilo šest sej Sveta 
regije, od katerih so bile tri dopisne seje. Več sej Sveta regije je bilo posvečenih problematiki 
projekta R CERO Nova Gorica. 

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

Vir / Poročanje: MGRT, občine, kolegij direktorjev, vodja priprave RRP 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tanja Golja, Črtomir Špacapan 
Naziv projekta (SM): PODROČJE TURIZMA (306) 
Rezultati: V okviru priprave RRP 2014-2020 smo na področju razvoja turizma povabili nove člane v 

obstoječ odbor za razvoj turizma v okviru RRS. Pristopili smo k pripravi nabora projektnih 
predlogov na področju turizma, ter članom delovne skupine posredovali pripravljeno analizo 
stanja za obdobje 2007-2013 ter analizo doseganja ciljev iz RRP 2007-2013. 

Ciljne skupine: Lokalne turistične organizacije, TIC-i, občine, turistični ponudniki, RDO Smaragdna pot, 
podjetja na področju turizma 

Vir / Poročanje: MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Naziv projekta (SM): PODROČJE GOSPODARSTVA (307) 
Rezultati: V okviru priprave RRP 2014-2020 smo na področju razvoja gospodarstva povabili nove člane 

v obstoječ odbor za razvoj gospodarstva v okviru RRS. Pristopili smo k pripravi nabora 
projektnih predlogov na področju turizma, ter članom delovne skupine posredovali 
pripravljeno analizo stanja za obdobje 2007-2013 ter analizo doseganja ciljev iz RRP 2007-
2013. 

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

21.613,30 EUR – od 1.1.2012-30.6.2012 
74.846,79 EUR – od 1.7.2012-31.12.2012 
96.460,09 EUR – SKUPAJ V LETU 2012 
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1.5. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
 
Naziv projekta (SM): KUPUJMO GORIŠKO (435) 
Rezultati: Projekt Kupujmo Goriško se je začel izvajati v januarju 2012. Partnerji v projektu so Mestna 

občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-
Vogrsko, Občina Brda, TZS TIC Nova Gorica ter KGZ Nova Gorica.  
Glavni cilj projekta KUPUJMO GORIŠKO je povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane, 
predelovalcev kmetijskih pridelkov, ponudnikov turističnih storitev na podeželju ter tipičnih 
izdelkov domače obrti na območju LAS. To so kmetje, nosilci dopolnilnih dejavnosti, 
izdelovalci izdelkov domače in umetnostne obrti. 
Rezultati projekta so izdelana enotna marketinška podoba, izdelan vodnik po ponudbi 
lokalnih pridelkov in izdelkov, nakup predstavitvene opreme, izdelana spletna 
predstavitvena platforma, pripravljen in izdelan promocijski material, izvedene delavnice za 
ponudnike, večja prepoznavnost območja in tipičnih izdelkov, identificirana in urejena 
prodajna mesta in izdelan trend možnih tržnih poti.   

Ciljne skupine: kmetje, potrošniki 
Vir / Poročanje: LEADER - LAS jugozahodnega dela severne Primorske / 

EKSRP, občine  
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  4.420,09 EUR 
 
Naziv projekta (SM): TEMATSKE POTI OB REKI VIPAVI (700) 
Rezultati: Ureditev tematskih poti ob reki Vipavi in povezava kulturne dediščine spodnje Vipavske 

doline (Arheološko najdišče 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. Projekt bomo razširili še na občino Ajdovščina in občino Vipava in ga 
poskušali prijaviti kot regionalni projekt na 7. javni razpis za razvoj regij. 

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

Vir / Poročanje: MKO – Občina Renče-Vogrsko, MONG, Občina Miren-Kostanjevica, občina Ajdovščina, občina 
Vipava 

Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić 
Letna realizacija:  - 
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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: Bruno Mihelj 
Letna realizacija:  - 
 
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 Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici - 3. faza – Občina 
Šempeter-Vrtojba; Izdelan je bil DIIP in IP ter prijava na razpis Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. / Tomaž Vadjunec, Nejc Kumar, 

• DIIP in IP za Kulturno upravni center – 2. faza – 1. in 3. etapa – Občina Miren-
Kostanjevica; Izdelana sta bila DIIP-a in IP ter prijava na razpis Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. / Tomaž Vadjunec, Nejc Kumar, 

• DIIP za projekt: Krajine in čezmejne kolesarske povezave – CroCTal »Zavarovanje 
odseka Plave - Vrtače« - Občina Kanal ob Soči. / Nataša Jakopič, 

• DIIP za projekt INTERBIKE »Ureditev kolesarske poti Dolnje Cerovo - Valerišče v 
Občini Brda«. /Nataša Jakopič. 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Nejc Kumar, Nataša Jakopič 
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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: Strokovno vodenje LAS 

 
1. Izvedeno izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske – 
izvedeni projekti in izvedeno medregijsko sodelovanje 
 
-  izvedeno svetovanje pri izvajanju projektov vključenih v Letni izvedbeni načrt (LIN) za leto 
2010 in Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 in  I. Načrt izvedbenih projektov za leto 
2012, 
-  izveden nadzor nad izvajanjem projektov vključenih v letni izvedbeni načrt za leto  2010 in 
načrt izvedbenih projektov za leto 2011,   
-  pripravljena poročila o delu in izdelani zahtevki za sofinanciranje projektov,  ki so vključeni 
v Letni izvedbeni načrt za leto 2010,  Načrt izvedbenih projektov za leto 2011,   
-  uspešno izvedeno sodelovanje z MKO pri administrativni in vsebinski  kontroli zahtevkov, 
izvedeno sodelovanje z MKO pri kontroli na kraju samem za projekte,  ki so vključeni v letni 
izvedbeni načrt za leto 2010 in načrt izvedbenih projektov za leto 2011,    
-  izplačana sredstva za sofinanciranje projektov iz Letnega izvedbenega načrta za leto  2010 
in Načrta izvedbenih projektov za leto 2011,   
 
-  izdelane dopolnitve in pojasnila za  I. Načrt izvedbenih projektov za leto  2011 z natančno 
opredeljenimi šestimi izvedbenimi projekti in finančno konstrukcijo ter dinamiko podajanja 
zahtevkov za vsak posamezen projekt, 
-  pripravljene pogodbe o sofinanciranju s šestimi nosilci projektov opredeljenimi v   I. Načrtu 
izvedbenih projektov za leto  2011, 
 
-  pripravljena vsa razpisna dokumentacija za Javni poziv za oddajo  predlogov izvedbenih 
projektov za prvi Načrt izvedbenih projektov Lokalne  akcijske skupine (LAS)  jugozahodnega 
dela Severne Primorske za leto 2012, 
-  organizirana in dne 27.2.2012 izvedena seja upravnega odbora, na kateri se je potrdilo 
dokumentacijo javnega poziva in sprejelo sklep o objavi, 
-   organizirana in dne 16.3.2012 izvedena korespondenčna seja upravnega odbora, na kateri 
se je sprejelo dodatne sklepe v zvezi z objavo javnega poziva, 
-   izveden postopek objave javnega poziva. Objava je bila dne 23.3.2012. Javni poziv je bil 
odprt do 26.4.2012,  
-  izvedena svetovalna podpora prijaviteljem pri pripravi projektov, organizirani in izvedeni 
dve informativni delavnici v pomoč potencialnim prijaviteljem pri prijavi na javni poziv,  
-  izvedeno preverjanje zunanje ustreznosti prispelih ovojnic ter pravilnost oštevilčenja vlog, 
izvedeno odpiranje enajstih vlog, preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti  
prispelih vlog – preverjanje administrativne popolnosti in pregled izpolnjevanja pogojev 
javnega poziva, pripravljena poročila, 
-   organizirano ocenjevanje vlog s splošnimi in dodatnimi kriteriji, pripravljeno poročilo, 
-   izvedena organizacija upravnega odbora, pripravljen  zapisnik, 
- izdelan I. NIP 2012 z natančno opredeljenimi petimi izvedbenimi projekti in finančno 
konstrukcijo ter dinamiko podajanja zahtevkov za vsak posamezen projekt, 
- izdelane dopolnitve in pojasnila za  I. NIP 2012 z natančno opredeljenimi petimi 
izvedbenimi projekti in finančno konstrukcijo ter dinamiko podajanja zahtevkov za vsak 
posamezen projekt, 
 
-  pripravljena vsa razpisna dokumentacija za Javni poziv za oddajo  predlogov izvedbenih 
projektov za drugi Načrt izvedbenih projektov Lokalne  akcijske skupine (LAS) jugozahodnega 
dela Severne Primorske za leto 2012, 
-  organizirana in dne 7.6.2012 izvedena seja upravnega odbora, na kateri se je potrdilo 
dokumentacijo javnega poziva in sprejelo sklep o objavi, 
-   izveden postopek objave javnega poziva. Objava je bila dne 14.6.2012. Javni poziv je bil 
odprt do 27.7.2012, 
- izvedena svetovalna podpora prijaviteljem pri pripravi projektov, organizirani dve 
informativni delavnici v pomoč potencialnim prijaviteljem pri prijavi na javni poziv,  
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-  izvedeno preverjanje zunanje ustreznosti prispelih ovojnic ter pravilnost oštevilčenja vlog, 
izvedeno odpiranje štirinajstih vlog, preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti  
prispelih vlog – preverjanje administrativne popolnosti in pregled izpolnjevanja pogojev 
javnega poziva, pripravljena poročila, 
- izvedena organizacija ocenjevanja vlog s splošnimi in dodatnimi kriteriji, pripravljeno 
poročilo, 
-   izvedena organizacija  in izvedba upravnega odbora  dne 19.9.2012,  
-  izdelan  II. NIP 2012 z natančno opredeljenimi šestimi izvedbenimi projekti in finančno 
konstrukcijo ter dinamiko podajanja zahtevkov za vsak posamezen projekt. 
 
2. Izvedeno vodenje, upravljanje lokalne akcijske skupine, pridobljena strokovna znanja in 
izvedena animacija območja, izvedeno usposabljanje, spodbujanje in vključevanje lokalnega 
prebivalstva in zainteresirane javnosti v načrtovanje gospodarskega, socialnega in okoljskega 
razvoja na lokalni ravni 
-  organizirane in izvedene štiri seje upravnega odbora, ena seja nadzornega odbora in ena 
seja skupščine LAS ter  ena korespondenčna sej skupščine LAS, pripravljeno strokovno 
gradivo za vse seje, 
-   organizirane in izvedene delavnice usposabljanj, 
-   organizirana in dne 5.10.2012 izvedena motivacijska strokovna ekskurzija,  
-   izvedeno svetovanje v zvezi s potencialnimi projekti vezanimi na razvoj podeželja, 
-   pripravljena poročila o delu in izdelana dva zahtevka za sofinanciranje vodenja LAS,  
-  izdelano poročilo za Evropsko Komisijo o izvajanju ukrepov Leader v letu 2011 in v celem 
obdobju 2007-2013, 
- pridobljena strokovna znanja in animirani prebivalci podeželja (objave za medije,       
seznanjanje javnosti o delovanju LAS, izvedba  delavnic animacije, svetovanje), 
-  izvedena promocija delovanja naše LAS, tudi preko izvedenega ogleda naših dobrih praks 
za LAS Obsotelje in Kozjansko, 
-   izdelana spremenjena Lokalna razvojna strategija, 
 - izdelana Ocena uspešnosti uresničevanja ciljev Lokalne razvojne strategije, izdelano 
poročilo vezano na objavljene razpise in dosežene rezultate v letu 2011 in v celotnem 
dosedanjem obdobju. 
 
Finančno vodenje LAS 
-   poravnane vse finančne obveznosti vezane na vodenje LAS, 
-   izplačana denarna sredstva za sofinanciranje  izvedenih projektov, zagotovljena sledljivost 
izplačil za vse projekte, 
-  izvedeno spremljanje in nadzor nad stanjem prihodkov, stroškov, prilivov in odlivov na 
podračunu LAS, 
-   izvedeno poročanje o porabi sredstev, 
-   izvedeno svetovanje prijaviteljem in partnerjem pri finančnih vprašanjih. 
 
Izveden projekt iz potrjenega Letnega izvedbenega načrta za leto 2010  
Skupna vrednost  izvedenega projekta sodelovanja Kraški mozaik okusov je 7.652,50 €, od 
tega smo pridobili 
- javnih sredstev LEADER    5.152,76 €  (od tega 829,79 € v letu 2012),  
- zasebnih sredstev  2.499,74 €. 
 
Izvedeni projekti iz potrjenega prvega Načrta izvedbenih projektov (NIP) za leto 2011.  
Skupna vrednost izvedenih projektov je 74.552,54 €, od tega smo/bomo pridobili 
 - javnih sredstev LEADER  56.028,86 €,  
 - zasebnih sredstev upravičencev  18.523,68 €. 
 
 
Izvedeni projekti iz NIP 2011: 

1. Od vrtnine do umetnine – goriški radič  (1. faza projekta) 
2. Obujamo spomine - puščamo sledi  
3. Medeni krog 
4. Spodbujanje pridelave in trženja špargljev 
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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 in okolje ter  občine 
Skrbnik-i projekta: Fabijana Medvešček 
Letna realizacija:  Za izvedeno vodenje, upravljanje Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela Severne 

Primorske, pridobivanja strokovnih znanj in izvedeno animacijo območja smo dobili :  
42.019,50 EUR (27.326,61 EUR občine,  7.341,54 EUR EU in MKO na podlagi 1. zahtevka za 
vodenje LAS in 7.351,35 EUR EU in MKO na podlagi 2. zahtevka za vodenje LAS). 
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2. FINANČNO POROČILO 2012 (v EUR) 
 

1             2             3               4               
2011 Real. 2012 Plan 2012 Indeks 2/3

PRIHODKI
Storitve na dom.trgu 275.871   301.592   310.000     97,29
Storitve na tujem trgu 5.600       -           
 Subvencije MR 89.323     169.532   150.000     113,02
Subvencije 242.621   394.013   293.000     134,48
Prihodki od rezervacij 1.236       2.585       1.500        172,33
Prihodki od financiranja 352         480          300           160,00
Izredni prihodki 1             -           
Prevrednotovalni prihodki 109          
PRIHODKI SKUPAJ 615.004   868.311   754.800    115,04

ODHODKI
Plače delojemalcev 271.304   334.394   310.000     107,87
Prispevki delodajalca 46.892     53.781     50.000       107,56
Davek na plače
Nadure
Nagrada 460         468          
Regres za LD 10.958     11.472     11.000       104,29
Prevoz na delo,prehran 28.356     39.419     44.000       89,59
PLAČE SKUPAJ 357.970   439.534   415.000    105,91
Avtorski honorarji 2.618       774          1.000        77,40
Pogodbe o delu 2.043       16.794     16.000       104,96
SKUPAJ AH IN POG. 4.661      17.568     17.000      103,34
Material za vzdržev. 380         1.186       1.000        118,60
Pisarniški mat. 1.889       3.652       2.500        146,08
Literatura 284         367          500           73,40
SKUPAJ MAT.STROŠ 2.553      5.205      4.000        130,13
PTT storitve 7.960       8.424       8.000        105,30
Storitve vzdrževanja 1.525       920          2.000        46,00
Prevozne stor.in kilom. 30.413     30.783     30.000       102,61
Cestnina, parkir. 948         1.770       1.000        177,00
Dnevnice 3.658       6.654       5.000        133,08
Nočnine 2.290       8.214       4.000        205,35
Najemnine 12.818     14.782     15.000       98,55
Bančni stroški 2.500       1.518       2.500        60,72
Zdravstv.storitve 431         174          500           34,80
Odvetniške storitve 6.762       2.516       3.000        83,87
Računal. In rač.stor. 14.423     17.786     20.000       88,93
Izobraževanje 10.737     17.130     -             
Reklama 449         1.967       1.000        196,70
Reprezentanca 2.225       2.387       2.500        95,48
Članarina GZS 220         2.530       500           506,00
Čišč.poslov.prostorov 1.411       754          2.000        37,70
Zavarov.premija
Sejnine 1.632       2.329       1.500        155,27
Druge storitve 91.620     222.887   210.000     106,14
SKUPAJ STORITVE 192.023   343.525   308.500    111,35
Amortizacija 5.531       4.688       5.500        85,24
Takse in drugi stroški 592         276          500           55,20
Odhodki financiranja 1.022       1             1.000        0,10
Prevrednot.odhodki 4.988       
Drugi odhodki -           6.010       

SKUPAJ A+T+I+O 12.133    10.975     7.000        156,79
SKUPAJ ODHODKI 569.340   816.807   751.500    108,69

POSL.IZID PRED OBDAV. 45.664    51.504     3.300        1560,73
DAVEK IZ DOHODKA 4.787       9.486       
ČISTI DOBIČEK 40.878     42.018      
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3. PRIJAVLJENI PROJEKTI V LETU 2012 
 
3.1. PRIJAVLJENI MEDNARODNI PROJEKTI 
 
 

Za
p.

 št
.  Celotna 

vrednost 
projekta (v 

EUR)  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 (v 
EUR) 

Lastno 
sofinanciranje 

1 2.765.000 
 

IPA  
ADRIATIC 

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

2011 

2 2.000.000 IPA  ALA  P   120.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

3 2.180.000  IPA  GOVERNET P   150.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

4 1.500.000 IPA  STIP P   190.000 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

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

2011 

6 1.000.000 IPA  TOUR IN ADRI P   119.437 85% ESRR, 10% nac. 
sredstva, 5% lastna Č Oktober 

2011 

7 1.800.000 
IPA  

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

Oktober 
2011 

8 2.500.000 IPA 

Arco Adriatico 
Ionico 

Association 
(A.C.T.) 

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

2011 

 
 
3.2. PRIJAVLJENI REGIONALNI PROJEKTI 
 
 

Za
p.

 št
.  Celotna 

vrednost 
projekta (v 

EUR)  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 (v 
EUR) 

Lastno 
sofinanciranje 

1 295.554,00  

Nacionalni 
program 
razvoja trga 
dela in 
zaposlovanja 
do leta 2013 

PODJETNO V 
SVET 
PODJETNIŠTVA 
2013 – Goriška 
regija 

P   295.554,00  

 
 
/ 

O 

 
 
Oktober 
2012 
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3.3. PRIJAVLJENI PROJEKTI V OKVIRU PISARNE LAS 
 
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica  je kot  upravljavec LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) JUGOZAHODNEGA 
DELA SEVERNE PRIMORSKE  v letu 2012  izdelala I. in II. Načrt izvedbenih projektov za leto 2012 in ju oddala v 
potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO). Na podlagi odobrenih Načrtov izvedbenih projektov za leto 
2012, 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 izvedbenih projektov  iz I. 
NIP 2012 je 135.864,80 €, od tega predvidenih javnih sredstev LEADER  104.980,73 €,  zasebnih sredstev  30.884,07 €. 
Skupna vrednost izvedbenih projektov  iz II.  NIP 2012 je 183.152,53.€, od tega predvidenih javnih sredstev LEADER 
132.461,00 €,  zasebnih sredstev 50.691,53 €. 
 
Seznam izvedbenih projektov iz I. NIP 2012  
 

št. ime projekta akronim 
(kratica) nosilec partnerji 

celotna vrednost 
projekta/sredstva 
Leader 

1 
OBNOVITEV 
GORIŠKEGA 
VRTNARSTVA 

OGV KŠTM ŠEMPETER-
VRTOJBA 

OBČINA ŠEMPETER-
VRTOJBA,  
OBČINA RENČE-VOGRSKO,  
OBČINA MIREN-
KOSTANJEVICA,  
MANIMO D.O.O. 

 
1. Faza 

18.332,00 EUR 
14.770,44 EUR 

2. faza 
24.489,74 EUR 
19.579,22 EUR 

 
 

2 BOGASTVO STARIH 
BRIŠKIH SADNIH SORT BSBSS DRUŠTVO 

OLJKARJEV BRDA 
OBČINA BRDA 

 
19.967,50 EUR 
15.799,38 EUR 

3 TURISTIČNI VODNIK 
PO GORIŠKI GORIŠKA 

RRA SEVERNE 
PRIMORSKE D.O.O. 
NOVA GORICA 

MESTNA OBČINA NOVA 
GORICA,  
OBČINA BRDA, 
OBČINA ŠEMPETER-
VRTOJBA,  
OBČINA RENČE-VOGRSKO,  
OBČINA MIREN-
KOSTANJEVICA 

 
 
28.110,00 EUR 
20.940,80 EUR 

4 NARAVOSLOVNA 
UČILNICA NU OBČINA RENČE-

VOGRSKO 

OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA 
BRATKOVIČA BRATUŠA 
RENČE, 
KRAJEVNA SKUPNOST 
RENČE, 
KMETIJSKO GOZDARSKA 
ZBORNICA SLOVENIJE-
KMETIJSKO GOZDARSKI 
ZAVOD NOVA GORICA 

 
 

1. faza 
28.713,63 EUR 
20.678,83 EUR 

2. faza 
4.250,00 EUR 
3.010,42 EUR 
 

5 

GROZDENJE MIKRO IN 
MALIH PODJETIJ TER 
KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV S 
CILJEM POVEČEVANJA 
KONKURENČNIH 
PREDNOSTI 

G - MMPK 
RRA SEVERNE 
PRIMORSKE D.O.O. 
NOVA GORICA 

OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA 
NOVA GORICA 

 
 
12.001,93 EUR 
10.201,64 EUR 
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Seznam izvedbenih projektov iz II. NIP 2012  

št. ime projekta akronim 
(kratica) nosilec partnerji 

celotna vrednost 
projekta/sredstva 

Leader 

1 

EKO MOBILNI 
TURIZEM Z 

ELEKTRIČNIMI 
SKUTERJI 

TURIZEM  Z E-
SKUTERJI 

 
ZAVOD ZA TURIZEM, 
KULTURO, MLADINO 

IN ŠPORT BRDA 

P1-OBČINA BRDA 
P2-PRINČIČ EDI-ČEŠNJEV 
GAJ 
P3- ZLATKO MAVRIČ, 
BELICA TURIZEM,  
P4- MIRAN ŠIBAV, 
KMETIJA Z 
NASTANITVIJO ŠIBAV  
P5-ALMAVISTA 
P6- PERESIN MIRELA, 
KMETIJA Z 
NASTANITVIJO BREG  
P7-DOMAČIJA KABAJ 
MOREL KATJA 

 
 
 
 
37.990,80  EUR 
26.774,17  EUR 

2 REBULA SKOZI ČAS REBOLIUM 

 
SINEFINIS 

proizvodnja in 
trženje vina, d.o.o. 

P1-OBČINA BRDA 
P2-VINSKA KLET 
»GORIŠKA BRDA« Z.O.O. 
P3-ZAVOD ZA TURIZEM, 
KULTURO, MLADINO IN 
ŠPORT BRDA 
P4-GORIŠKI MUZEJ 
KROMBERK  

 
1. faza 

23.819,20 EUR  
17.651,10 EUR   
 

2. faza 
7.780,00 EUR 
5.652,50 EUR 

3 
JAMA PEČINKA – 

OHRANJANJE 
NARAVNE DEDIŠČINE 

OKO KRASA 
 

TURISTIČNO 
DRUŠTVO  CERJE 

P1-OBČINA MIREN–
KOSTANJEVICA 
P2-KRAJEVNA 
SKUPNOST OPATJE SELO 
P3-TURISTIČNO 
DRUŠTVO I. SVIT 
GORIŠKI KRAS 
P4-TURISTIČNO 
DRUŠTVO SOŠKA 
FRONTA NOVA GORICA 

 
 
26.459,66 EUR 
18.883,93 EUR 

4 
 

VRT – OGLEDALO 
MOJEGA DOMA 

VRT OBČINA RENČE-
VOGRSKO 

P1-KRAJEVNA 
SKUPNOST BUKOVICA-
VOLČJA DRAGA 
P2-DRUŠTVO MLADI 
RENČE-VOGRSKO 
P3- KULTURNO 
TURISTIČNO DRUŠTVO 
VOGRSKO 
 

 
 
35.454,83 EUR 
25.255,25 EUR 

5 
 

VRTOJBA- VAS 
VODNJAKOV 

VODNJAK 
 

OBČINA  ŠEMPETER- 
VRTOJBA 

P1- JAVNI ZAVOD ZA 
KULTURO, ŠPORT, 
TURIZEM IN MLADINO 
ŠEMPETER-VRTOJBA  
P2-VIDEO PRO D.O.O. 
 

 
32.280,16 EUR 
24.234,70 EUR 

6 
 

NAZAJ K NARAVI Z 
NOVIMI PRISTOPI 

NNNP 

 
TEHNIŠKI ŠOLSKI 
CENTER NOVA 

GORICA  

P1-MESTNA OBČINA 
NOVA GORICA 
P2-OBČINA ŠEMPETER-
VRTOJBA 
P3-OBČINA MIREN-
KOSTANJEVICA 
P4-OBČINA BRDA 
P5-DRUŠTVO ZA 
BIOLOŠKO DINAMIČNO 
GOSPODARJENJE AJDA 
GORIŠKA 

 
 
 
17.546,24 EUR 
14.009,35 EUR 
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4. BESEDA DIREKTORJA 
 
V RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijski razvojni agenciji d.o.o. Nova Gorica smo z našim delom v letu 2012 zadovoljni. 
Tako po številu projektov kot tudi po realizaciji smo krepko presegli naše načrte. Vsekakor gre zasluga za to predvsem 
kolektivu, ki s svojo strokovnostjo in vztrajnostjo dokazuje, da lahko upraviči vsa pričakovanja svojih ustanoviteljev. V 
letu 2012 smo najbolj intenzivno delali na izvedbi projektov iz programa Slovenija-Italija 2007-2013. V tem programu 
smo partnerji v dveh strateških projektih (iCON, INTERBIKE) in v šestih standardnih projektih (SEA, ALISTO, 
HERITASTE, TIP, UE LI JE II, GORIŠKI VRTOVI) in zunanji izvajalci v desetih projektih (Living Fountains, ISO-TO, ISO-RE, 
ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO, ECHOS, ADRIA-A, POLY-5, CROCTAL). Poleg tega smo partnerji še v sedmih mednarodnih 
projektih (ALPINFONET, BIOTRANSF, AGRONET, ICT-VN, MMWD, SUSTCULT, POSSO...NON POSSO...VADO!). 
 
Če vse to seštejemo, to pomeni, da smo posredno ali neposredno udeleženi v 25 projektih, kar je za enajstčlanski 
kolektiv zelo veliko. Posebej moram poudariti tudi to, da imamo v projektih veliko sredstev za zunanje izvajalce, to 
pomeni, da z našimi projekti zagotavljamo veliko dela tudi našim podjetjem, s.p-jem in posameznikom, kar v teh 
težkih časih ni zanemarljivo. 
 
V lanskem letu smo prevzeli tudi odgovorno nalogo vodenja mrežne regijske razvojne agencije. Naše delo se kaže 
predvsem v zelo dobrem črpanju sredstev iz naslova Razvoja regij. Naša regija je najuspešnejša po črpanju teh 
sredstev v Sloveniji in računamo, da bomo v vseh sedmih razpisih počrpali preko 30 mio evrov sredstev za investicije. 
Ena glavnih zadolžitev je tudi priprava Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične 
regije) in ustanovitev Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne regije). 
 
Poleg tega imamo zaposlene še tri mlade raziskovalce, ki so zelo uspešni in predvidevamo, da bodo vsi uspešno 
doktorirali. Kljub uspešnemu delu v letu 2012 pa se oziramo naprej. Zaradi zamude pri plačilih imamo veliko težav z 
likvidnostjo, a upamo, da se bo tudi to uredilo. V naslednji finančni perspektivi bo nedvomno potrebno najti rešitve 
za urejeno financiranje mednarodnih projektov.  
 
V letu 2012 smo uspešno izvedli tudi veliko odmevnih dogodkov v okviru projekta EUROPE DIRECT in projekta 
PONUJAM-PONUJAŠ. Občanom smo nudili tudi možnost brezplačnega ustanavljanja podjetij in s.p-jev v okviru 
programa VEM. 
 
 
 
 

 
Direktor 

Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge k poročilu o delu in finančnem poročilu za leto 2012: 
 
Priloga 1.  Bilanca stanja na dan 31.12.2012 
Priloga 2.  Izkaz poslovnega izida v obdobju 01.01.2012 – 31.12.2012 
Priloga 3.  Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2012 
Priloga 4.  Priloga s pojasnili k izkazu 2012 
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