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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2013 
 

 
1.1. PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PROJEKTOV 
 

Naziv projekta (SM): PRIPRAVA NA RAZPISE IN NACIONALNE RAZPISE, SVETOVANJA  (204) 

Rezultati: Občine so obveščene o vseh domačih in mednarodnih aktualnih razpisih po elektronski pošti. 
V ta namen smo oblikovali bazo sodelavcev občin, kamor pošiljamo vse aktualne informacije.  
Predstavnike občin obveščamo tudi o drugih dogodkih, ki se navezujejo na pridobivanje 
evropskih in domačih sredstev in centraliziranih programov Evropske unije kot so 
informativne delavnice ter dogodki v zvezi s čezmejnim sodelovanjem med Italijo in Slovenijo 
ter Slovenijo in Avstrijo. 

Ciljne skupine: Občine 

Vir / Poročanje: občine 

Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan 

 
 
1.2. LOKALNI PROJEKTI 
 
1.2.1. 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 31 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 desetim osebam. Potencialnim podjetnikom, 
delujočim podjetjem, kmetom in društvom smo izvedli 269 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 1784 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 informacijskih 
oglasnih kotičkov v občinah ustanoviteljicah. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA : Rezultati : izvedenih 156 individualnih svetovanj in 
razposlanih 66 informacijskih paketov 844 prejemnikom, mreženje dveh skupin podjetnikov, 
13  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 
sofinanciranja projekta preko Jamstvenega sklada MONG. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 32 individualnih svetovanj in razposlanih 
66 informacijskih paketov 389 prejemnikom, mreženje dveh skupin podjetnikov, 7  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 16 individualnih svetovanj in 
razposlanih 66 informacijskih paketov 140 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
3  osebe so ustanovile podjetja in 2 potencialna podjetnika sta se zanimala za ustanovitev in 
zagon lastnega podjetja. 
Opomba : enemu podjetniku smo svetovali pri oddajanju poslovnih prostorov. 
 
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedenih 27 individualnih svetovanj in razposlanih 
66 informacijskih paketov 180 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 4  osebe so 
ustanovile podjetja in 3 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega 
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podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno podjetje in izvedli svetovanje o trženju na področje Anglije. 
 
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedenih 15 individualnih svetovanj in razposlanih 66 
informacijskih paketov 101 prejemniku, 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 16 individualnih svetovanj in razposlanih 66 
informacijskih paketov 130 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 2  osebi sta 
ustanovili podjetja in 4 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega 
podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno podjetje in ga 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 42% 59% 

Ob. Šempeter – Vrtojba 22% 12% 

Ob. Brda 6% 6% 

Ob. Miren – Kostanjevica 4% 6% 

Ob. Renče – Vogrsko 13% 10% 

Ob. Kanal 6%  5% 

Ostale občine 7% 2% 

Skupaj 100 % (31 registracij) (269 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: Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj 

 
 

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 19 podjetnikom, ki so formirali 2 povezavi, ki delujeta 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 

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 

Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj 

 
 
 

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 34 delavnic; od tega 1 za ciljno skupino mladi – osnovnošolci (28  udeležencev), 33 
delavnic za ciljno skupino potencialni podjetniki, delujoča podjetja, kmetje, upokojenci, 
društva in ostali občani (426 udeležencev). 
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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 28 delavnic na katerih je bilo 335 udeležencev.  
Opomba : na 20 delavnicah so bili udeleženci tudi iz drugih občin. 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 2 delavnici na katerih je bilo 41 
udeležencev. 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 7 
udeležencev.  
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 5 udeležencev.  
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedena 1 delavnica na kateri je bilo 10 udeležencev.  
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedena 1 delavnica v osnovni šoli  na kateri je bilo 28 
udeležencev.  
 
Statistika : 

Občina Izvedene delavnice  Število udeležencev na delavnicah 

MONG 81 % 61 % 

Ob. Šempeter – Vrtojba 6 % 16 % 

Ob. Brda 3 % 5 % 

Ob. Miren – Kostanjevica 3 % 6 % 

Ob. Renče – Vogrsko 3 % 6 % 

Ob. Kanal 3 % 5 % 

Ostale občine 1% 1% 

Skupaj 100 % (34 delavnic) (426 udeležencev) 
 

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 

Skrbnik-i  projekta: Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj 

 
 

Naziv projekta (SM): INOVATIVNO OKOLJE / RRC - Raziskovalno razvojni center  (643, 642, 641, 674, 675) 

Rezultati: Rezultati : Vsi trije mladi raziskovalci iz gospodarstva uspešno izvajajo razvojne raziskovalne 
programe, v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Zaradi rizične nosečnosti je bila pogodba za 
MR iz gospodarstva za Anastazijo Jež Krebelj spremenjena v status mirovanja.  
V letu 2013 nadaljujemo z izvajanjem raziskovalnega usposabljanja za dva MR iz 
gospodarstva (Maja Cigoj in Danijel Stojković) – generacija 2010. V  letu 2013 smo izdelali 8., 
9., 10 in 11.  vmesno poročilo za vse tri MR iz gospodarstva. V začetki meseca marca 2013 
smo prejeli preplačilo za izvajanje programa MR iz gospodarstva višini 53.665,52 EUR.  
Konec meseca aprila 2013 je MR iz gospodarstva Danijel Stojković, uspešno zaključil program 
usposabljanja na gostujoči instituciji v tujini Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR), 
Institut oper lo Studio degli Ecosistemi, Sesto Fiorentino (FI), Italija. Skupna vrednost 
porabljenih sredstev je bila 6.400,00 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 Horizont 
2020, ECO-INNOVATIONS, in svetovnega spletnega portala www.Yet2.com. 
V 1. polletju letošnjega leta smo za potrebe izvajanja programa usposabljanja treh MR iz 
gospodarstva namenili skupaj 84.754,15 EUR. Od tega je bilo 20.217,19 EUR lastnih sredstev, 
54.856,42 EUR ESS namenskih sredstev in 9.680,54 EUR namenski nacionalnih sredstev. 

Ciljne skupine: MSP, raziskovalci 

Vir / Poročanje: MVŠZT, MSP in občine 

Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 

 
 
 
 

http://www.yet2.com/
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1.2.2. 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 in VIRS Primorske organizirala 
prireditev oz. informativni dan »Izberi si svoj študij«. Dogodek se je odvijal 14.11.2013 na 
različnih lokacijah: Šolski center Nova Gorica (TŠC), LUNG in VIRS. 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 24 
fakultet). Skupaj je bilo udeleženih 632 dijakov. 

Ciljne skupine: dijaki srednjih šol, študentje 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 

 

Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKI KROŽKI (658) 

Rezultati: Realiziran podjetniški krožek na osnovni šoli Šempeter za 18 osnovnošolcev. Obravnavali 
smo podjetniške ideje, izdelavo poslovnega načrta, zagon poslovanja in ustanovitev podjetja 
s številnimi primeri dobrih praks in samostojnim delom, s praktičnimi vajami. 
Realiziran podjetniški krožek na srednji ekonomski šoli za 22 srednješolcev. Obravnavali smo 
podjetniške ideje, izdelavo poslovnega načrta, zagon poslovanja in ustanovitev podjetja s 
številnimi primeri dobrih praks in samostojnim delom, s praktičnimi vajami. 
Realiziran podjetniški krožek na osnovni šoli Solkan za 38 osnovnošolcev. Obravnavali smo 
podjetniške ideje, izdelavo poslovnega načrta, zagon poslovanja in ustanovitev podjetja s 
številnimi primeri dobrih praks in samostojnim delom, s praktičnimi vajami. 

Ciljne skupine: dijaki, profesorji podjetništva na srednjih šolah in osnovnih šolah 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj 
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1.3. IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV 
 
 

Naziv projekta (SM): iCON (839) 

Rezultati: Rezultati: V prvi polovici leta 2013 pripravili vsa potrebna gradiva za pričetek svetovanj 
ciljnim skupinam v 5 prioritetnih gospodarskih panogah na delovnem sklopu 2. V okviru 
nalog delovnega sklopa 3, smo izbrali zunanjega izvajalca, s katerim pripravljamo nabor petih 
inovativnih projektov . Na delovnem sklopu 4 vodimo grozd GOLOG, ki povezuje podjetja s 
področja transportne in logistične dejavnosti. Zunanji izvajalec je priavil stategijo razvoja 
grozda GOLOG. Skupaj z zunanjim izvajalec smo izvedli še ostale 3 delavnici (skupaj 12 
delavnic) za promocijo DBE v okviru aktivnosti 1 DS 3. Na spletni strani projekta i-Con je 
možno pregledati dokumente in izvedene aktivnosti http://www.icon-project.eu. Vsi člani 
projekte skupine iz RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, so se aktivno udeleževali 
vseh delavnic in srečanj med projektnimi partnerji. V letu 2013 sta bili oddani dve poročili 6., 
7. in 8. vmesno poročilo za RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica. 

Ciljne skupine: Mikro, mala in srednje velika podjetja na programskem območju CILJ 3: SLO-ITA 

Vir / Poročanje: namenska sredstva iz državnega proračuna v višini 10% (MGRT),  lastna udeležba v višini 5% 
ter Čezmejno sodelovanje SLO-ITA v višini 85% (ESRR). 

Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tina Gerbec, Črtomir Špacapan.  

 
 

Naziv projekta (SM): AGRONET (SM 848) 

Rezultati: V letu 2013 smo izdelali Študijo izvedljivosti logistične platforme na Goriškem v slovenskem 
in angleškem jeziku. Nadaljevali smo s promocijo portala pri podjetjih in zbirali podjetja za 
vpis na spletni portal projekta AGRONET, ki omogoča promocijo podjetij s področja živilsko 
predelovalne industrije in logistike. Udeležili smo se treh sestankov upravnega odbora v 
Tirani, Sarajevu in v Bariju. Začeli smo z aktivnostmi, ki so povezane z ustanovitvijo združenja 
za teritorialno sodelovanje na področju logistike. V letu 2013 smo oddali tri vmesna poročila 
in izvajali vse administrativne aktivnosti v skladu s terminskim planom vodilnega partnerja.  

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 

 
 

Naziv projekta (SM): SUSTCULT (849)  

Rezultati: V projekt SUSTCULT je vključena celotna Vipavska dolina z Goriško, ki predstavlja izreden 
primer značilnosti kulturne pokrajine. V okviru projekta smo s pomočjo vzpostavljene 
Lokalne mreže pričeli s fazo priprave in izdelave Načrta upravljanja za Vipavsko dolino in 
Goriško. S tem namenom smo v obdobju od januarja do novembra izvedli pet delavnic. V 
začetni fazi priprave NU smo identificirali lastnike točk kulturne dediščine, ki so vključene v 
projekt ter relevantne deležnike. V fazi izvajanja pa smo v okviru celotnega projektnega 
območja zbirali posamezne projekte, ki so načrtovani tako kratkoročno kot dolgoročno. Za 
posamezne projekte smo določili okvirni budget in identificirali možnosti financiranja na 
občinski, nacionalni in/ali evropski ravni. RRA severne Primorske bo tudi po zaključku 
projekta, v tesnem sodelovanju z ZVKD Nova Gorica, Goriškim muzejem in vključenimi 
občinami, nadzorovala izvajanje in tudi izvajala naloge, ki jih NU določa. Načrt upravljanja 
opredeljuje vprašanja in vloge vseh zainteresiranih strani, vsake institucije, ki ima interes v 
zadevi in njihovo usklajevanje v skladu s programom. Aktivno sodelovanje organizacij in 
javnih institucij, ki delujejo na področju turizma in kulturne dediščine in ki bodo skrbele za 
promocijo, seznanjanje in upravljanje kulturnih znamenitosti je ključnega pomena za 
izvajanje skupne metodologije in Načrta upravljanja območja ter trajnostnega razvoja naše 
regije. Za namen nemotenega izvajanja samega projekta smo opravljali tekoče 
administrativne naloge in koordinirali projekt ter vodilnemu in ostalim partnerjem dostavljali 
potrebne vsebinske dokumente (Analiza Lokalne mreže, Analiza trga z namenom trženja 
območja v turističnem smislu). 

Ciljne skupine: Lokalno prebivalstvo, lokalne skupnosti, občine, turistični delavci 

Vir / Poročanje: Program JV Evropa 85%, občine 15% 

Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 

 

http://www.icon-project.eu/
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Naziv projekta (SM): MMWD (858) 

Rezultati: V sklopu projekta MMWD smo se v mesecu aprilu udeležili srečanja partnerjev, ki je 
potekalo v Sofiji – Bolgarija. Za namene projekta smo opravljali administrativne 
naloge in koordinirali projekt ter vodilnemu in ostalim partnerjem dostavili 
zahtevane vsebinske dokumente (vprašalnik za izdelavo akcijskega načrta za 
učinkovit prenos znanj med projektnimi partnerji, analiza deležnikov na 
nacionalnem nivoju). Z namenom priprave strokovnih projekcij za migracije na 
slovenskem območju, z uporabo modelov scenarijev, ki bodo razvoiti v okviru 
projekta, smo najeli zunanja strokovnjaka, ki sodelujeta s projektnih partnerstvom in 
sicer z vidika vsebinskega/strokovnega izvajanja projekta. Strokovnjaka, ki vsebinsko 
izvajata strokovne naloge sta: statist in migrant. 

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

Vir / Poročanje: Program JV Evropa 85%, občine 15% 

Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 

 
 

Naziv projekta (SM): EASE&SEE (860) 

Rezultati: V mesecu aprilu in juniju smo se udeležili študijskega obiska v Benetkah in Grazu. 
Tema obiska je bila predstavite primerov dobre prakse in kooperativnih modelov na 
področju socialnega podjetništva. 22. in 23. maja smo študijski obisk organizirali v 
Novi Gorici. Partnerjem in njihovim deležnikom smo predstavili primere dobre 
prakse pri nas ( S-akademija, Zeliščni center Herbitium, Biotehniška šola v Šempetru, 
Želva d.d., Šent). 
Poleg tega smo opravljali administrativne naloge in koordinirali projekt ter 
vodilnemu partnerju dostavili vse potrebne vsebinske dokumente za izvedbo 
aktivnosti po terminskem planu. 
Obiskali smo tudi nekatere občine, kjer smo projekt podrobneje predstavili. 
V mesecu decembru smo organizirali prvo novinarsko konferenco za projekt ter 
prestavili dosedanje delo ter bodoče planirane aktivnosti, saj bomo z mesecem 
januarjem začeli z organizacijo dveh delavnic z naslovom "Možnosti, priložnosti in 
oblike financiranja socialnega podjetništva", kjer bomo predstavili tudi konkretne 
primere - dobre prakse iz tujine, kjer se tovrstne deajvnoti že izvajajo. 

Ciljne skupine: Podjetja, socialna podjetja, lokalna/državna oblast 

Vir / Poročanje: Program JV Evropa 85%, občine 15% 

Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 

 
 

Naziv projekta (SM): INTERBIKE (850) 

Rezultati: V okviru WP 1 smo pripravili vmesna poročila, udeležili smo se sestankov projektnih 
partnerjev v Trstu, Ajdovščini in Novi Gorici. WP3: Popisali smo glavno kolesarsko traso 
(adriabike) in znamenitosti ob trasi. Analiza tras je zaključena, določeni sta bili dve »glavni 
trasi« - ena manj zatevna in druga zahtevnejša (le v Sloveniji). Začeli smo s pripravo 
priročnika o kolesarjenju in zemljevidov. WP4: nabavili smo 3 kolesa. WP5: Zbrani so podatki 
o znamenitostih. Narejena je bila fotografska kampanja in video posnetki. Pripravljeni so 
zemljevidi za traso Adriabike in del podatkov za pripravo ostalih zemljevidov. WP6: 
Vzpostavljena je spletna stran. Poteka priprava road-booka in turistične brošure.  

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 

Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 /  
ESSR, MGRT, občine 

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, Tomaž Vadjunec 
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Naziv projekta (SM): SEA (852) 

Rezultati: RRA smo prevzeli vlogo koordinatorja vseh slovenskih partnerjev pri izvedbi aktivnosti. 
Izvajali smo koordinacijo slovenskih partnerjev ter se udeležili številnih usklajevalnih 
sestankov za izvedbo projekta v Sloveniji in v Italiji ter 5 sestankov upravnega odbora. 30. in 
31.5.2013 smo organizirali dvodnevni dogodek Dnevi čezmejne socialne ekonomije 2013 v 
Šempetru pri Gorici, kamor smo povabili številne priznane slovenske in italijanske 
predavatelje. Dogodek je bil zelo dobro obiskan, saj se ga je v dveh dneh udeležilo preko 200 
udeležencev. Aktivno sodelujemo pri izvedbi raziskave o novih zaposlitvenih bazenih na 
področju socialnega podjetništva, pri izvedbi dokumenta o razvoju socialne ekonomije in pri 
izvedbi raziskave o pametni učinkovitosti območja EZTS GO.  Dne 17.9.2013 smo skupaj z 
ZRSZ, Biotehniško fakulteto in zavodom Šentprima organizirali brezplačno delavnico o 
socialnem podjetništvu za brezposelne v Šempetru pri Gorici. Kot ednini slovenski partner 
smo sodelovali pri pripravi statuta čezmejne agencije za socialno ekonomijo  v obliki 
evropske zadruge. V skladu s  terminskim planom vodilnega partnerja smo v letu 2013 oddali 
tri vmesna poročila in izvajali vse potrebne administrativne aktivnosti na projektu.  

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% ESRR, 10% MGRT, 5% občine 

Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec  

 
 

Naziv projekta (SM): TIP (854) 

Rezultati: V sodelovanju z vodilnim partnerjem projekta je bila izvedena ekonomska evalvacija 
vprašalnikov za tovornjakarje na območju MMP Vrtojba. Koordinirali smo aktivnosti projekta 
TIP v sklopu WP 7 - splošna študija energetske učinkovitosti in preizkušanja tehnologij in 
sodelovali z zunanjim izvajalcem, GOLEA, Nova Gorica. V sklopu WP 7 je zunanji izvajalec 
RRA-ja, GOLEA Nova Gorica, izdelala splošno študija energetske učinkovitosti in preizkušanja 
tehnologij za območje MMP Vrtojba in območje SDAG-a. V sklopu aktivnosti 7.1.3 smo se 
udeležili sestankov glede izvedbe splošne študije energetske učinkovitosti s projektnimi 
partnerji in zaključili izvajanje aktivnosti omenjenega delovnega sklopa. V skladu z 
aktivnostjo 6.2.4. smo se usklajevali s projektnimi partnerji in pripravili na izvedbo študije za 
preverjanje izvedljivosti integracije logistične strukture na širšem območju projektnega 
partnerstva.  

Ciljne skupine: Udeleženci v cestnem in železniškem prometu na projektnem območju 

Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 85% ESRR, 10% MGRT, 5% 
občine 

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 

 
 

Naziv projekta (SM): ALISTO (851) 

Rezultati: Skupaj z ostalimi projektnimi partnerji smo zbirali gradiva in fotografije iz obdobja prve 
svetovne vojne za izvedbo mapiranja slovenskega in italijanskega območja prve svetovne 
vojne. Potekali so dogovori med projektnimi partnerji glede nabave simulatorjev letenja. 
Vsak projektni partner, ki ima predviden nakup simulatorja, bo kupil simulator primer za 
lastne razpoložljive prostore. Simulatorji bodo nabavljeni v letu 2014. Udeležili smo se vseh 
delovnih sestankov in upravnih odborov projekta ter nudili pomoč slovenskim partnerjem 
projekta. RRA je izvajal koordinacijo aktivnosti slovenskih partnerjev projekta Alisto, in sicer 
Občine Divača in Fundacije poti miru v Posočju in o tem obveščal vodilnega partnerja 
projekta, Provincio di Treviso.  

Ciljne skupine: Občani na projektnem območju 

Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 85% ESRR, 10% MGRT, 5% 
občine 

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar, Amelija Skomina Zorn 
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Naziv projekta (SM): Program EuropeAid : MI SMO PLANET (846) 

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. RRA 
je kot pridružen partner v projektu nudil strokovno podporo slovenskemu partnerju. V 
mesecu septembru 2013 je potekalo na Cipru srečanje vseh partnerjev, kjer se je pregledalo 
dosedanje delo ter načrtovalo nadaljnje aktivnosti. 

Ciljne skupine: Otroci, mladostniki, občani 

Vir / Poročanje: EU 

Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina Zorn, Črtomir Špacapan 

 
 
Naziv projekta (SM): HERITASTE (853) 

Rezultati: Udeležili smo se treh srečanj partnerjev in sicer 6.2.2013 v Lužnicah (IT) ter 14.6.2013 in 
25.10.2013 v Vidmu. Večkrat smo se sestali tudi s posameznimi partnerji s katerimi tesneje 
sodelujemo pri aktivnostih in z zunanjimi izvajalci. V okviru DS 3/ Valorizacija tradicionalnih 
proizvodov smo se v februarju pripravljali na sejem Expomego, ki je potekal od 21.2.2013 do 
24.2.2013 v Gorici. Številnim ponudnikom lokalnih tipičnih izdelkov/proizvodov in jedi 
(proizvajalci sira, suhih mesnih izdelkov, medu, vina, oljčnega olja… in gostinci) smo 
omogočili, da se sejma udeležijo in predstavijo njihove izdelke/pridelke ter jih na sejmu tudi 
prodajajo. Sejem je služil tudi sami promociji projekta (pripravljena je bila zgibanka in 
predstavitev na t.i. Goriškem dnevu). Zunanji izvajalec je oblikoval logotip projekta in 
postavljena je bila spletna stran (www.heritaste-project.eu). RRA je pripravil vsebino spletne 
strani in po objavi strani (nov 2013) skrbel za sprotno objavljanje prispevkov s strani 
partnerjev (novice, dogodki, rezultati). Izdelana je bila študija izvedljivosti za vrednotenje 
tradicionalnih pridelkov in proizvodov. Pripravljen je bil vprašalnik za ponudnike lokalnih 
tipičnih izdelkov in jedi, ki bo služil za pripravo interaktivnega zemljevida na spletni strani. V 
sklopu novinarske konference je bila posneta in objavljena ena TV reportaža o doseženih 
rezultatih na projektu. V letu 2013 so bila oddana tri vmesna poročila.  

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: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESRR, 10%  MGRT, 5% občine 

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec  

 

 
Naziv projekta (SM): OGV - Goriški vrtovi (862) 

Rezultati: Cilj projekta je, v skladu z drugo prednostno nalogo programa, vzpostavitev stabilnega trga 
lokalnih pridelkov in izdelkov ter oblikovanje mreže lokalnih pridelovalcev. Gre dejansko za 
vzpostavitev novega trga za mala kmetijska podjetja (prodajna točka in dostava od vrat do 
vrat). Projekt bo poleg tega lokalnim proizvajalcem in potrošnikom ponujal inovativno orodje 
- pravo spletno tržnico, ki bo pospešilo prodajo lokalnih pridelkov in poenostavilo njihovo 
distribucijo. V letu 2013 se je projekt začel izvajati. RRA smo zadolženi za izdelavo študije o 
možnosti prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov ter kasneje za njeno evalvacijo. Aprila 2013 
smo se udeležili prvega uradnega srečanja projektnih partnerjev. V letu 2013 smo oddali dve 
vmesni poročili. 

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  

 

http://www.heritaste-project.eu/
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Naziv projekta (SM): AlpInfoNet (861) 

Rezultati: V letu 2013 smo se udeležili dveh srečanj s projektnimi partnerji (maja v Torinu in oktobra v 
Novi Gorici). 21.- 23.10.2013 smo organizirali srečanje partnerjev in tehnični sestanek v 
Šempetru pri Novi Gorici, v dvorcu Koronini. Tesneje smo sodelovali z Občino Gorica 
(predvsem z njihovimi zunanjimi partnerji), s katerimi smo vključeni v pilotno regijo: Goriška 
– Pokrajina Gorica. Prispevali smo k pripravi komunikacijske strategije ter pripravili ustrezne 
vsebine za spletno stran (opis pilotne regije, opis projekta v slovenskem jeziku…). Pripravili in 
oblikovali smo tudi dve glasili – AlpInfoNet Newsletter (maja in decembra). Skrbeli smo za 
koordinacijo med vsemi partnerji za pripravo glasila v 5 jezikih ter za prevod v slovenski jezik 
in za distribucijo. Izvajali smo aktivnosti v okviru DS 4 (Strategija trajnostne mobilnosti) in DS 
5 (Tehnična koordinacija): izvedli smo vprašalnike na TIC-ih/LTO-jih in pri transportnih 
operaterjih (AVRIGO, MIVAX…) in na osnovi izvedenih vprašalnikov pripravili povzetek, ki je 
služil za pripravo skupne strategije 4.1. Prevedli smo tudi vprašalnike za DS 5 o obstoječih 
informacijskih sistemih v Sloveniji in jih posredovali transportnim operaterjem. Identificirali 
smo obstoječe informacijske sisteme na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. 
Septembra smo se skupaj z drugimi partnerji projekta udeležili konference v Bolzanu – 
Inovacijskega festivala, kjer smo javnosti predstavili projekt. Sodelovali smo pri pripravi 
vsebine letaka in prevodu v slovenski jezik. V decembru smo se udeležili tehničnega sestanka 
v Lyonu v okviru DS 4 in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih na tem DS. Izbrali smo 
zunanjega strokovnjaka za strokovno pomoč na DS 5 – Tehnična koordinacija projekta, ki 
nam bo pomagal pri postavitvi informacijskega sistema v naši pilotni regiji. V letu 2013 sta 
bili oddani dve vmesni poročili.  

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

Vir / Poročanje: Program Območje Alp 2007-2013; 76% ESRR, 24% lastno 

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec  

 

 
Naziv projekta (SM): UE LI JE II; (837) 

Rezultati: Naloga Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o. pri projektu UE LI JE II je 
tehnično in administrativno spremljanje celotnega projekta, priprava poročil, pomoč pri 
administrativnih vprašanjih projektnih partnerjev ter spremljanje porabe sredstev na ravni 
projekta.  
Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o.(PP6) je do sedaj izvedla več aktivnosti pri 
projektu, ki se periodično izvajajo do konca trajanja projekta: 
- sklicevanje sestankov partnerstva in vsebinsko spremljanje izvajanja aktivnosti 
- udeležba na sestankih z vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji 
- spremljanje in vodenje financ na ravni projekta  
- vodenje projektnih partnerjev pri izvajanju aktivnosti 
- priprava zahtevkov za izplačilo (poročila vodilnega partnerja) za vse projektne partnerje 
- priprava realokacije sredstev na ravni projekta za vse projektne partnerje 
 
V letu 2013 smo na ravni projekta UE LI JE II do meseca decembra dosegli skoraj vse cilje in 
kazalnike iz prijavnice, manjka samo še izvedba 2 dogodkov (diseminacijski dogodek, 
zaključna konferenca). Projekt se zaključuje 31.8.2014, zaradi izpolnitve večine ciljev in 
kazalnikov, se prošnje za podaljšanje projekta ne bo vložilo. 

Ciljne skupine: Oljarji, oljkarji, gostinci in trgovci, izobraževalne institucije, širša javnost 

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESSR, 10%  MGRT, 5% občine 

Skrbnik-i projekta: Silva Knez 
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Naziv projekta (SM): Posso...Non posso...Vado!; ( 856) 

Rezultati: V okviru projekta je bilo razvito on-line orodje, ki je namenjeno tako dijakom kot učiteljem in 

sicer z namenom ugotavljanja podjetniškega poteenciala dijakov. Namen projekta je bil, da 

se spodbuja zanimanje za samozaposlitev med mladimi.  

On-line pripomoček je razvit v obliki računalniške igrice, kjer gre za upravljanje turističnega 

naselja. Učitelj pa ima dostop do turističnih naselji vseh dijakov, tako da lahko sproti 

spremlja odločitve posameznika.  

V okviru projekta smo sodelovali pri pripravi spletnega orodja ter ga prevedli v slovenščino. 

Orodje smo tudi testirali in podali svoj mnenje. Izobraževalno orodje je bilo tako s strani 

učiteljev kot tudi dijakov zelo visoko ocenjeno. 

Ciljne skupine: mladi od 16 do 18 let 

Vir / Poročanje: Leonardo da Vinci Program 

Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Tina Gerbec 

 

 
Naziv projekta (SM): VINA BALKANA IN JADRANA (308) 

Rezultati: RRA SEVERNE PRIMORSKE je bila vodilni partner projekta. V projekt so bili vključeni tudi 
zunanji izvajalci: Kmetijski inštitut Slovenije, Vinska klet Tikveš (Makedonija), Biotehniška 
fakulteta v Podgorici (Črna Gora) in Fakulteta za kmetijske znanosti in prehrano iz Skopja. 
S projektom smo prvič ovrednotili posebnosti in specifične lastnosti dveh največjih 
vinorodnih okolišev Makedonije (Tikveško vinorodno območje) in Črne Gore (vinorodni 
okoliš Podgorica). Na osnovi 1) pregleda vsebnosti metabolitov (sladkorjev, kislin, 
polifenolov), ki odločajo o kakovosti grozdja in vina; 2) značilnosti tal in 3) lastnosti 
mikroklime smo opredelili lastnosti in geografske razsežnosti največjih in najbolj pomembnih  
vinorodnih območij v Makedoniji in Črni Gori. Takšen pristop je predpogoj za prepoznavnost 
geografske oznake vina v državah v razvoju.  
V okviru projekta je bila tudi prvič izpeljana degustacija makedonskih (Klet TIkveš) in 
slovenskih vin (Goriška Brda in Vipavska dolina, več kot 50 vzorcev) z vključitvijo tujega 
strokovnjaka za švedsko tržišče g. Mats Hanzona. Poleg tega je bila prvič izpeljana 
degustacija makedonskih in slovenskih vin na Švedskem (oktobra 2013, 17 vzorcev vin) s 
petimi različnimi distributerji (Terrific Wines, Ward Wines, Wine Agency, Janakewines, Allt 
om Mat Magazine). Navezava stikov s Švedskimi distributerji bo lahko v bodoče odprla vrata 
tako kleti Tikveš, kot Vinski kleti Dobrovo oz. posameznim vinarjem iz Vipavske doline in 
Goriških Brd.  
Nevladne inštitucije na regionalnem in nacionalnem nivoju (Biotehniška fakulteta v Podgorici 
in Univerza v Skopju) so preko usposabljanj osebja pridobila ustrezna znanja in analizne 
izkušnje, da bodo lahko tudi po koncu projekta nadaljevali z analizami.  
Največja vinska klet na Balkanu (Tikveš) je pridobila nova znanja in izkušnje pri predelavi 
grozdja in pridelavi vin s stani strokovnjaka iz KIS-a ter navezala nove stike (navezava stika s 
g. Mats Hanzonom), kar bo v bodoče izboljšalo gospodarski razvoj in konkurenčnost 
kmetijstva ene najrevnejših regij na Balkanu.      
Promocija projekta: izdelan je bil logotip in spletna stran projekta (http://vina-balkana-
jadrana.org). Članek – Intervju z Mats Hanzonom pa bo objavljen v spomladanski številki 
revije Vino.  

Ciljne skupine: Vinska klet Tikveš (Makedonija), vinarji iz Goriških Brd in Vipavske doline 

Vir / Poročanje: Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, MGRT (Bilateralna mednarodna razvojna 
pomoč Slovenije državam v razvoju); 90%  (brez DDV); 10% lastno, DDV lastno 

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec 

 

 

http://vina-balkana-jadrana.org/
http://vina-balkana-jadrana.org/
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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): 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. 
Rezultati: Pomoč pri administrativnem in finančnem vodenju projekta, priprava dokumentov 
za naročnika ter komunikacija z vodilnim partnerjem. 

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 

Vir / Poročanje: Program Alpine Space (76%), Občina Šempeter-Vrtojba (24%) 

Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 

 
 

Naziv projekta (SM): CroCTaL (836) 

Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično 
pomoč in koordinacijo za občine (priprava poročil, administrativna podpora, svetovanje): 
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 

 
 

Naziv projekta (SM): LivingFountains (835) 

Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično 
pomoč in koordinacijo za Mestno občino Nova Gorica (priprava poročil, administrativna 
podpora, svetovanje). 

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 

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 

 

 
Naziv projekta (SM): Projekti ISO (ISO-TO, ISO-RE, ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO) (855) 

Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica vodi in koordinira projekte ISO (ISO-TO, ISO-RE, 
ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO) za občine: Občina Tolmin, Občina Brda, Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Kanal ob Soči. Aktivnosti RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica: priprava 
poročil projektnih partnerjev, priprava poročil za vodilnega partnerja, priprava in 
predstavitev stanja projektov na skupnih srečanjih partnerjev, kontaktiranje, usklajevanje in 
dogovarjanje z vodilnimi partnerji v Italiji, priprava zahtevanih dokumentov s strani JTS, 
priprava študij (IP-jev), priprava aneksov k partnerskim pogodbam, priprava velikih 
sprememb na projektih.   

Ciljne skupine: prebivalci, občine 

Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / 
ESRR, MGRT, občine 

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, Bruno Mihelj 
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Naziv projekta (SM): ADRIA-A (842) 

Rezultati: RRA SEVERNE PRIMORSKE je zunanji izvajalec Mestne občine Nova Gorica  (MONG) in 
Občine Šempeter-Vrtojba.  
Za MONG je RRA zadolžena za nudenje pomoči pri administrativnem in finančnem vodenju 
projekta v okviru delovnega sklopa DS 1 – Koordinacija in upravljanje projekta ter pri pripravi 
in organizaciji delavnic (srečanj) v okviru DS 5 – Trajni forum za območje lahke železnice. V 
letu 2013 je skrbnica projekta pripravila 6. VP in 7. VP ter bila v stalnem stiku z MONG. 
Nudila je pomoč pri administrativnem in finančnem vodenju projekta (pregled finančnega 
stanja). Pripravila je predlog za prenos aktivnosti in sredstev iz 4. na 5. leto zaradi podaljšanja 
projekta.  
Za Občino Šempeter-Vrtojba je RRA zadolžena za izvajanje aktivnosti na vseh DS, ki jih ima 
Občina. V letu 2013 je skrbnica projekta pripravila 6. vmesno poročilo in v skladu z zahtevami 
vodilnih partnerjev pripravila predlog za spremembo stroškovnika (prenos sredstev med 
delovnimi sklopi in prenos sredstev iz leta 4 na leto 5 v skladu s predvidenim podaljšanjem 
projekta). Skrbnica projekta je bila ves čas v stiku z vodilnim partnerjem in z Občino 
Šempetre-Vrtojba.   

Ciljne skupine: Uporabniki transportnih sistemov, predstavniki javne uprave; 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: dr. Kristina Brataševec 

 
 

Naziv projekta (SM): GOTRAWAMA (859) 

Rezultati: RRA SEVERNE PRIMORSKE je zunanji izvajalec Občine Šempeter-Vrtojba na področju 
poročanja o aktivnostih projekta in udeležbe na projektnih delavnicah (delovni paket 1). 
Poleg tega je RRA zadolžena za pripravo gradiv za spletno stran in za pripravo besedil za 
informativne brošure občine Šempeter – Vrtojba (delovni paket 8). V letu 2013 je RRA 
pripravila tri vmesna poročila – 3. VP , 4. VP in ad-hoc poročilo (potreben je bil udi vnos 
prejšnjih poročil v on-line sistem – Gold Mis).  V aprilu se je skrbnica projekta udeležila 
srečanja vseh projektnih partnerjev na sedežu Občine Gorica. Srečanje je bilo namenjeno 
celovitemu pregledu izvajanja projekta po posameznih delovnih sklopih. Udeležila se je tudi 
delavnice o GIS sistemu na sedežu ZZV Nova Gorica in srečanja vseh slovenskih partnerjev na 
Univerzi v Novi Gorici. S projektnimi partnerji je sodelovala pri pripravi zgibanke projekta in 
pri prevodu vsebine zgibanke v slovenski jezik. Sodelovala je tudi pri pripravi vsebin za 
spletno stran. Skrbnica projekta je bila ves čas v stiku z Občino Šempeter-Vrtojba in z drugimi 
zunanjimi izvajalci, ki so vključeni v izvajanje aktivnosti na tem projektu. Poleg tega je bila v 
stalnem stiku z vodilnim partnerjem ter sledila aktivnostim na projektu in posredovala 
vodilnemu partnerju vsa potrebna gradiva s strani Občine 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: dr. Kristina Brataševec 

 

 
Naziv projekta (SM): ECHOS (863) 

Rezultati: Pri projektu ECHOS je RRA zunanji izvajalec za Kulturni dom Nova Gorica. Kulturnemu domu 
nudimo upravno podporo in pripravljamo vmesna poročila za projekt ECHOS 

Ciljne skupine: Prebivalci upravičenega območja programa 

Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ESRR 85%, MGRT 10%, lastna 
sredstva 5% 

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 
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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: V letu 2013 smo nadaljevali s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2014-2020. Do konca decembra 2013 je bila 
pripravljena analiza stanja, evalvacija predhodnega RRP, opredeljeni cilji, prioritete, ukrepi in 
aktivnosti s kazalniki ter opredeljeni ključni regijski, sektorski projekti ter regijski projekti 
nacionalnega pomena. Predstavniki Goriške regije so se udeležili več delavnic v organizaciji 
MGRT in MzIP s ciljem predstavitve RRP. Organizirano je bilo srečanje s predstavniki MGRT, 
razvojna konferenca ter delavnice s člani odborov RRS. Pričeli smo tudi z aktivnostmi 
ustanovitve Razvojnega sveta severne Primorske (Goriške razvojne) regije - RSR in sicer je 
bila lista kandidatov potrjena na večini občinskih svetov občin Goriške regije. Ustanovitvena 
seja RSR je bila v juliju 2013. Izvajali smo tudi funkcijo sekretariata Sveta Severne Primorske, 
kar pomeni, da smo pripravili vsa gradiva za seje Sveta regije in seje RSR. Koordinatorji za 
pripravo RRP smo se enkrat tedensko sestajali s ciljem dopolnjevanja in nadgrajevanja RRP, 
glede na nove smernice in navodila MGRT. V decembru je bil objavljen Javni poziv za 
pripravo izvedbenega načrta 2013-2015, zato smo pričeli z animacijo pri občinah in 
postopkom pridobivanja predlogov projektov. Goriška regija je bila aktivna tudi pri pripravi 
pripomb na osnutke strateških državnih dokumentov v nastajanju - Strategija pametne 
specializacije, Partnerski sporazum, Operativni program za črpanje kohezijskih sredstev 
2014-2020. Vse pripombe regije so bile posredovane na MGRT. 
Direktor se je redno udeleževal kolegijev direktorjev MRRA, sestankov RRA GIZ, sej Sveta 
regije ter sej RSR s ciljem izvajanja regionalnih razvojnih nalog. 

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 prvi polovici leta je bila organizirana delavnica, na kateri je Odbor za razvoj turizma 
obravnaval analitični del RRP. Nato je koordinator zbral vse pripombe članov in jih vnesel v 
dokument. Koordinator se je udeležil sestankov programskega sveta RDO Smaragdna pot s 
ciljem usklajevanja aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Na sestanku je bilo 
potrjeno poročilo o delu 2012 in plan dela za leto 2013. Na seji Sveta regije je bila 
predstavljena Evalvacija razvoja turizma v Goriški regiji in opredeljene smernice za delo RDO 
Smaragdna pot v letu 2014. Člani Odbora za razvoj turizma so prejemali v elektronski obliki 
vse dokumente, ki nastajajo na državni ravni – Strategija pametne specializacije, Partnerski 
sporazum, Operativni program za črpanje kohezijskih sredstev 2014-2020. Imeli so možnost 
podati pripombe, ki smo jih nato kot regija oddali na MGRT. 

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: Potrjena je bila nova listov članov odbora za gospodarstvo, ki so bili vabljeni na delavnico, na 
kateri se je pregledalo SWOT analizo in Strateški del RRP severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije za obdobje 2014-2020. Člani obora smo pozvali naj nam posredujejo 
projekte, ki jih bomo vključili v seznam projektov RRP 2014-2020. S strani gospodarskih 
subjektov smo prejeli 5 projektnih predlogov za vključitev v RRP 2014-2020. Koordinator je 
sodeloval s svetovanjih in posredovanju informacij pri dveh projektih za prijavo na javne 
razpise za gospodarstvo. Člane odbora smo seznanili z vsebino RRP za našo razvojno regijo v 
obdobju 2014-2020 na področju gospodarstva. 

Ciljne skupine: velika, srednje velika in mala podjetja, občine, javne raziskovalne organizacije. 

Vir / Poročanje: MGRT, Občine, Kolegij direktorjev 

Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
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1.5. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
 
 

Naziv projekta (SM): KUPUJMO GORIŠKO (435) 

Rezultati: Projekt KUPUJMO GORIŠKO se je zaključil 15.5.2013. 
Doseženi so bili vsi predvideni rezultati projekta: vzpostavljene so bile podlage za 
organizirano sistematično trženje lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov podeželja, izvedene 
so bile delavnice za večjo konkurenčnost lokalnih proizvodov (prisotnih 155 udeležencev na 
delavnicah), identificiranih in urejenih 5 prodajnih mest za neposredno trženje lokalnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, izdelan Vodnik po ponudbi lokalnih pridelkov/izdelkov, 
izvedene promocijske aktivnosti – izdelana spletna vitrina ponudbe, izvedene promocijske 
aktivnosti – organizirano sodelovanje na sejmih.  

Ciljne skupine: kmetje, potrošniki 

Vir / Poročanje: LEADER - LAS jugozahodnega dela severne Primorske / EKSRP, občine  

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 

 
 

Naziv projekta (SM): PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013 – Goriška regija (440) 

Rezultati: Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjena spodbujanju podjetništva med 
mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih 
delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih 
razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju 
podjetniške ideje. 
Delo poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki v petmesečnem obdobju, ko so zaposleni 
v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo poslovno 
idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za podjetniško 
kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku 
usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. 
Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno 
prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev 
Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je 3.888.354 
€ (za RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica € 295.554,00), izvaja se na območju vse 
Slovenije, financira pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve (15 %).  Pogodbo o izvajanju sta 24. oktobra 2012 podpisala minister za delo, 
družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak in direktor Regionalnega centra za razvoj iz 
Zagorja Tomo Garantini. Regionalni center za razvoj iz Zagorja je kot vodilni partner zatem 
podpisal partnerske pogodbe z Regionalno razvojno agencijo  Posavje, Mariborsko razvojno 
agencijo, Razvojnim centrom Novo mesto,  Regionalno razvojno agencijo za Koroško, 
Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj, Regionalno 
razvojno agencijo Ljubljanske urbane  regije, Regionalno razvojno agencijo Notranjsko-
Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova 
Gorica in Razvojno agencijo Savinjske regije. 
Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 pa jim 
je  sledilo še 24 skupin v vseh slovenskih regijah. Skupaj je bilo do konca leta 2013 vključenih 
250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej 
omenjenih zaposlitvenih izhodov. 
Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati Regionalni center za razvoj v 
sodelovanju z občino Zagorje. Zaradi dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v 
vseslovenski projekt. Rezultati v letu 2013 so bili dobri tudi na državni ravni, zato se bo 
operacija, ki mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si 
olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in v 
domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, izvajala tudi v prihodnje, sredstva so 
že zagotovljena za leti 2014 in 2015. 
V sklopu operacije smo v RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica zaključili 
desetmesečno delo z dvema skupinama po 10 udeležencev, skupno v letu 2013 je bilo v 
operacijo vključenih 21 udeležencev (ena udeleženka se je po enem mesecu zaposlila pri 
drugem delodajalcu, zato smo jo nadomestili z novo).  Rezultati, ki so bili na podlagi 
operacije doseženi so sledeči: v mesecu juliju so bile realizirane štiri  zaposlitve, v mesecu 
avgustu ena zaposlitev, v mesecu septembru dve samozaposlitvi in ena zaposlitev, v mesecu 
decembru ena samozaposlitev, v mesecu januarju 2014 pa dve samozaposlitvi in tri 
zaposlitve. Glede na to da se rezultate skupin iz leta 2013 spremlja do 30.06.2014 
pričakujemo do tega datuma še najmanj eno samozaposlitev in eno zaposlitev. 
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Ciljne skupine: Brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, mlajše od 35 let, z višjo, visoko 
izobrazbo in podiplomskim študijem 

Vir / Poročanje: 85% EU sredstev, 15% nacionalnih sredstev, 0 % lastnih sredstev 

Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina Zorn, Tanja Mrak 

 
 

Naziv projekta (SM): TURISTIČNI VODNIK PO GORIŠKI (439) 

Rezultati: V sklopu projekta Turistični vodnik po Goriški je bila izdelana aplikacija na mobilnem 
telefonu, ki je namenjena informiranju in interaktivni pomoči posameznemu obiskovalcu na 
območju občin Nova Gorica (nižinski del, brez mesta Nova Gorica), Brda, Šempeter-Vrtojba, 
Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Uporabnika informira o interesnih točkah v njihovi 
neposredni bližini in o turistični ponudbi na celotnem območju (kulturne in naravne 
znamenitosti, spomeniki, muzeji, razstave, tradicionalne prireditve, pohodništvo, 
kolesarstvo, igrišča in bazeni, učne poti, itd. ...). Mobilna aplikacija uporabniku ponuja 
informacije glede na njegovo trenutno lokacijo in glede na njegove trenutne potrebe ter ga 
aktivno vodi do interesnih točk. Obiskovalci omenjenega območja si lahko mobilno aplikacijo 
naložijo na 18-ih informativnih točkah s pomočjo QR kode. Cilj informiranja obiskovalca je 
povečanje njegovega zadovoljstva in povečanje promocije lokalnih turističnih produktov ter s 
tem pospešen razvoj turistične in druge lokalne ponudbe. 
Projekt TURISTIČNI VODNIK PO GORIŠKI se je zaključil 27.09.2013. 

Ciljne skupine: Občani, obiskovalci občin, ponudniki storitev na podeželju 

Vir / Poročanje: LEADER - LAS jugozahodnega dela severne Primorske / 
EKSRP, občine  

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 
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1.6. PROJEKTNA PISARNA 
 
 

Naziv projekta (SM): SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH (701, 700) 

Rezultati: Redno obveščanje na tedenski in mesečni ravni o domačih in tujih razpisih ter možnostih 
sodelovanja na razpisih, aktualnih temah iz področja gospodarstva, turizma in kulture. 
Razposlanih 66 informacijskih paketov. 
Dnevno obveščanje s pomočjo osebnih stikov, preko elektronske pošte in naše spletne strani 
ter preko informacijskih polic na občinah ustanoviteljicah. 
Pripravljenih in razdeljenih 89 obvestil in informacij, ki so bile ciljno usmerjene glede na dana 
povpraševanja. 
 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, kmetje, podjetniki 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj 

 
 

Naziv projekta (SM): PROJEKTNA PISARNA : Pomoč pri prijavi projektov na mednarodne in domače razpise 

Rezultati: Naloga projekte pisarne je priprava predlogov projektov, ki so v interesu občin: Projekt LIFE 
RANA LATASTEI – Vzpostavitev dolgoročnega varstva redke in ogrožene vrste laška žaba je bil 
prijavljen na javni razpis LIFE+2013. Splošni cilj projekta je zaščititi, ohraniti in spremljati 
redko živalsko vrsto laško žabo (Rana Latastei), ter izboljšati in spremljati delovanje 
naravnega sistema za življenje laške žabe. Specifični cilji so ohraniti mokrišča in sanirati 
območje potoka Koren, urediti pripadajočo infrastrukturo, ozaveščati in usposabljati ciljne 
skupine o pomenu ohranjanja živalskih vrst, izvajati monitoring laške žabe in njenega okolja, 
izvajati direktne ukrepe za ohranitev laške žabe na obravnavanem območju. 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, učenci, dijaki, strokovnjaki, splošno prebivalstvo 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, Nataša Jakopič 
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1.7. UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE 
 
 

Naziv projekta (SM): Izvedba projektov, sodelovanje LAS, delovanje, vodenje LAS (510, 520, 530) 

Rezultati: Strokovno vodenje LAS / Rezultati : 
- izvedena organizacija, pripravljeno gradivo in dne 30.1.2013 izvedena seja 

skupščine LAS, 
- izvedena organizacija, pripravljeno gradivo in dne 19.9.2013 izvedena seja UO, 
- izvedena organizacija, pripravljeno gradivo in dne 10.4.2013 izvedena delavnica 

usposabljanja za nosilce in partnerje na projektih iz I. in II. Načrta izvedbenih 
projektov za leto 2012, 

- izvedena organizacija in izvedeno deset  animacij območja za pristop LEADER: 
o dne 10.1.2013 v sklopu strokovnega posveta za projekt »Goriški radič«, 
o dne 19.2.2013 v sklopu delavnice za projekt »Goriški radič«, 
o dne 26.3.2013 v sklopu tiskovne konference za predstavitev projektov iz I. 

Načrta izvedbenih projektov za leto 2012, 
o dne 5.4.2013 v sklopu strokovne ekskurzije za projekt »Kupujmo goriško«,  
o dne 22.4.2013 v sklopu okrogle mize »Vzpostavitev sistema za oskrbo z 

lokalno pridelano hrano«, 
o dne 10.5.2013 v sklopu prireditve za projekt »Rebula skozi čas«, 
o dne 5.6. v sklopu tiskovne konference za predstavitev projektov iz II. 

Načrta izvedbenih projektov za leto 2012, 
o dne 18.6.2013 v  sklopu regijske konference »Uveljavitev načela kratkih 

verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«,  
o dne 16.7.2013 v sklopu tiskovne konference za predstavitev projekta Eko 

mobilni turizem z električnimi skuterji, 
o dne 27.8.2013 v sklopu tiskovne konference za predstavitev projekta 

Turistični vodnik po Goriški, 
- pozvane uspešne LAS v Sloveniji, da nam pošljejo program ogleda dobrih praks na 

njihovem območju – program ekskurzije, 
- dne 10.10.2012 izvedena udeležba na strokovnem posvetu na temo »Predstavitev 

novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in projektov v 
zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER« na Gradu Podsreda, 

- izvedena organizacija in dne 18.10.2013 za člane naše LAS izvedena  strokovna 
ekskurzija - ogled dobrih praks na LAS Obsotelje in Kozjansko,  

- v decembru izvedena organizacija ogleda dobrih praks na območju naše LAS za LAS 
pri dobrih ljudeh in LAS Goričko (izvedba ogleda dobrih praks je zaradi slabega 
vremena odpadla), 

- pripravljeno gradivo za  objave v medijih, seznanjena javnost o delovanju LAS preko 
objav v Primorskih novicah, Primorskem dnevniku, Dnevniku, Delu, na Radiu Robin 
in Radiu Koper, 

- izvedeno svetovanje pri prijavah na druge razpise MKO, 
- skupaj z zunanjim izvajalcem izvedeno oblikovanje brošure, promocijskih vrečk, 

zastavice LAS,.., 
- izdelan nov logotip in nov naziv naše LAS, ki se bo uporabljal v obdobju 2014-2020, 
- pripravljeno gradivo za brošuro, v kateri je predstavljeno vseh 33 projektov naše 

LAS, 
- izdelana brošura, v kateri je predstavljeno delovanje in projekti LAS v obdobju 

2007-2013, 
- pripravljena tri poročila o delu in izdelani zahtevki za MKO za sofinanciranje 

vodenja LAS, 
- pripravljeno poročilo za Evropsko Komisijo o izvajanju ukrepov LEADER v letu 2012 

in v celem  obdobju 2007-2013, 
- pripravljena analiza uspešnosti uresničevanja ciljev Lokalne razvojne strategije 

jugozahodnega dela Severne Primorske  preko ukrepov LEADER v obdobju 2007-
2013, 

- izvedeno spodbujanje in vključevanje lokalnega prebivalstva in zainteresirane 
javnosti v načrtovanje gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja na lokalni 
ravni, 

- izvedena priprava na animacijo  vseh ciljnih skupin območja za pripravo Lokalne 
razvojne strategije za  obdobje 2014-2020, 

- izvedena priprava na izdelavo Lokalne razvojne strategije za  obdobje 2014-2020, 
- izvedeno sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 
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2014-2020. 
 
Finančno vodenje LAS / Rezultati : 

- izplačane vse finančne obveznosti vezane na vodenje LAS, 
- izplačana denarna sredstva za sofinanciranje izvedenih projektov, 
- zagotovljena sledljivosti izplačil za vse projekte,  
- izvedeno vodenje in nadziranje stanja prihodkov, stroškov, prilivov in odlivov na 

podračunu LAS, 
- izvedeno poročanje o porabi sredstev, 
- izvedeno svetovanje prijaviteljem in partnerjem pri finančnih vprašanjih.  

 
 
Izvedeno upravljanje in izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne 
Primorske – izvajanje projektov/ Rezultati : 
 
PROJEKTI V OKVIRU PISARNE LAS  
 
Načrt izvedbenih projektov (NIP) 2011 

1. KUPUJMO GORIŠKO                                    
2. SPODBUJANJE PRIDELAVE IN TRŽENJA ŠPARGLJEV 
3. OD VRTNINE DO UMETNINE- GORIŠKI RADIČ 
4. ZGODOVINSKO IN TURISTIČNO INFORMATIVNE TABLE V ŠMARTNEM 

 
I. Načrt izvedbenih projektov (NIP) 2012 

1. OBNOVITEV GORIŠKEGA VRTNARSTVA 
2. BOGASTVO STARIH BRIŠKIH SADNIH SORT 
3. TURISTIČNI VODNIK PO GORIŠKI 
4. NARAVOSLOVNA UČILNICA 
5. GROZDENJE MIKRO IN MALIH PODJETIJ TER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV  

 
II. Načrt izvedbenih projektov (NIP) 2012 

1. EKO MOBILNI TURIZEM Z ELEKTRIČNIMI SKUTERJI 
2. REBULA SKOZI ČAS 
3. JAMA PEČINKA – OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE 
4. VRT – OGLEDALO MOJEGA DOMA 
5. VRTOJBA- VAS VODNJAKOV 
6. NAZAJ K NARAVI Z NOVIMI PRISTOPI 

 
  
- izdelane dopolnitve in pojasnila  oz. čistopis za I. Načrt izvedbenih projektov za leto 

2012 z natančno opredeljenimi petimi izvedbenimi projekti in finančno konstrukcijo 
ter dinamiko podajanja zahtevkov za vsak posamezen projekt, 

- na osnovi prejete Odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje o potrditvi in dodelitvi 
sredstev LEADER za projekte opredeljene v I. Načrtu izvedbenih projektov za leto  
2012, pripravljene pogodbe o sofinanciranju z nosilci petih projektov,  

- organiziran in dne 26.3.2013 v sklopu novinarske konference  izveden podpis 
pogodb, 

- izdelane dopolnitve in pojasnila  oz. čistopis za II. Načrt izvedbenih projektov za leto 
2012 z natančno opredeljenimi šestimi izvedbenimi projekti in finančno 
konstrukcijo ter dinamiko podajanja zahtevkov za vsak posamezen projekt, 

- na osnovi prejete Odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje o potrditvi in dodelitvi 
sredstev LEADER za projekte opredeljene v II. Načrtu izvedbenih projektov za leto  
2012, pripravljene pogodbe o sofinanciranju z nosilci šestih projektov, 

- organiziran in dne 5.6.2013 v sklopu novinarske konference izveden podpis pogodb, 
- izvedeno svetovanje pri izvajanju projektov, ki so vključeni v Načrt izvedbenih 

projektov za leto 2011 in prvi ter drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012, 
- izveden nadzor nad izvajanjem  projektov, ki so vključeni v Načrt izvedbenih 

projektov za leto 2011  in prvi ter drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012, 
- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta 

Zgodovinsko in turistično informativne table v Šmartnem, ki je vključen v Načrt 
izvedbenih projektov za leto 2011,   

- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Kupujmo 
goriško, ki je vključen v Načrt izvedbenih projektov za leto 2011,  
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- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Od 
vrtnine do umetnine-goriški radič – 2. faza,  

- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta 
Obnovitev goriškega vrtnarstva (1. faza),  ki je vključen v prvi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012, 

- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Turistični 
vodnik po Goriški,  ki je vključen v prvi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012, 

- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Eko 
mobilni turizem z električnimi skuterji, ki je vključen v drugi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012, 

- pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Rebula 
skozi čas,  ki je vključen v drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012, 

- uspešno izvedeno sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) pri 
administrativni in vsebinski  kontroli zahtevkov, 

- izplačana sredstva za sofinanciranje osmih izvedenih projektov:  
o Kupujmo goriško, 
o Spodbujanje pridelave in trženja špargljev , 
o Od vrtnine do umetnine - goriški radič – 2. faza, 
o Zgodovinsko in  turistično informativne table v Šmartnem , 
o Obnovitev goriškega vrtnarstva - 1. faza, 
o Turistični vodnik po Goriški, 
o Eko mobilni turizem z električnimi skuterji, 
o Rebula skozi čas. 

 
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 
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2. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA 2013 
 
2.1. BILANCA STANJA  

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA 

na dan 31.12.2013 

     

Konto EKO Postavka  
Oznaka za 
AOP 

Znesek v EUR 

Tekoče leto  

1 2 3 4 

    SREDSTVA (002+032+053) 001 470.697  

  A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027+031) 

002 8.260  

  I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (004+009) 

003 377  

  1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 377  

del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 0  

del 00 b) Dobro ime 006 0  

del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0  

del 00, del 08, 
del 13 

č) Druga neopredmetena sredstva 008 377  

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0  

  II. 
Opredmetena osnovna sredstva  
(011 do 017) 

010 6.622  

del 02, del 03 1. Zemljišča  011 0  

del 02, del 03 2. Zgradbe  012 0  

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0  

del 04, del 05 4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 
opredmetena osnovna sredstva 

014 6.622  

del 04, del 05 5. Biološka 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 III. Naložbene nepremičnine 018 0  

  IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 200  

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 020 200  

del 06 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 0  

del 06 b) Druge delnice in deleži 022 0  

del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe  023 200  

  2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 0  

del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini  025 0  

del 07 b) Druga dolgoročna posojila  026 0  

  V. 
Dolgoročne poslovne terjatve  
(028 do 030) 

027 1.061  

del 08 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 0  

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 0  

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 1.061  

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0  

  B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 462.041  
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67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0  

  II. Zaloge (035 do 039) 034 0  

30, 31, 32 1. Material 035 0  

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0  

61, 62, 63 3. Proizvodi 037 0  

65, 66 4. Trgovsko blago 038 0  

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0  

  III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 60.000  

  1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 041 0  

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini  042 0  

del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0  

del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe  044 0  

  2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 60.000  

del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 0  

del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 60.000  

  IV. 
Kratkoročne poslovne terjatve  
(049 do 051) 

048 358.990  

del 08, del 12, 
del 13, del 15 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 0  

del 08, del 12, 
del 13, del 15 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 7.758  

del 08, del 13, 
14, del 15, 16 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 351.232  

10, 11 V. Denarna sredstva 052 43.051  

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 396  

del 99   Zabilančna sredstva 054 0  

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 470.697  

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

056 283.557  

  I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 8.763  

del 90 1. Osnovni kapital 058 8.763  

del 90 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 0  

91 II. Kapitalske  rezerve 060 1.632  

  III. 
Rezerve iz dobička  
(062+063-064+065+066) 

061 19.470  

del 92 1. Zakonske rezerve  062 876  

del 92 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 0  

del 92 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 0  

del 92 4. Statutarne rezerve 065 0  

del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 18.594  

95 IV. Presežek iz prevrednotenja 067 0  

del 93 V.  Preneseni čisti dobiček  068 211.973  

del 93 VI. Prenesena čista izguba  069 0  

del 93 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 41.719  

del 93 VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 0  

  B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (073+074) 

072 0  

del 96 1. Rezervacije 073 0  
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del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 0  

  C. 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(076+080+084) 

075 0  

  I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 076 0  

del 97 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 0  

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 0  

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  079 0  

  II. 
Dolgoročne poslovne obveznosti  
(081 do 083) 

080 0  

del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 0  

del 98 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 0  

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  083 0  

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0  

  Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
(086+087+091) 

085 164.067  

21 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0  

  II. 
Kratkoročne finančne obveznosti  
(088 do 090) 

087 0  

del 27, del 97 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 0  

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 0  

del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  090 0  

  III. 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
(092 do 094) 

091 164.067  

del 22, del 23, 
del 28, del 98 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 0  

del 22, del 23, 
del 28, del 98 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 32.641  

24, del 23, 25, 
26, del 28, del 

98 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 131.426  

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 23.073  

del 99   Zabilančne obveznosti 096 0  
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2.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  

v obdobju od 1.1. do 31.12.2013 

     

     
Konto EKO Postavka  Oznaka za 

AOP 

Znesek v EUR 

Tekoče leto  

1 2 3 4 

  A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  110 237.045  

  I. 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 
(112 do 114) 

111 237.045  

del 76 1. 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin 

112 237.045  

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0  

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  114 0  

  II. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 
(116+117) 

115 0  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 0  

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  117 0  

  III. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU  
(119+120) 

118 0  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 0  

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  120 0  

  B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

121 0  

  C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

122 0  

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0  

del 76 D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN 
DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI 
UČINKI 

124 1.010.171  

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0  

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

126 1.247.216  

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

127 1.195.956  

  I. 
Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 526.131  

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0  

  2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 12.461  

del 40 a)  stroški materiala 131 0  

del 40 b)  stroški energije 132 0  

del 40 c)  drugi stroški materiala 133 12.461  

  3. Stroški storitev (135 do 138) 134 513.670  

del 41 a)  transportne storitve 135 17.718  

del 41 b)  najemnine 136 40.120  

del 41 c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 47.737  

del 41 č)  drugi stroški storitev 138 408.095  

  II. Stroški dela  (140 do 143) 139 654.384  

del 47 1. Stroški plač 140 491.712 



LETNO POROČILO O DELU RRA 2013                                                                                                                                                                                                    26 
 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 43.517 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 34.333 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 84.822 

  III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 5.348  

43 1. Amortizacija  145 5.199  

del 72 2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

146 149  

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0  

  IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 10.093  

44 1. Rezervacije 149 0  

48 2. Drugi stroški 150 10.093  

  H. 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 

151 51.260  

  I. 
IZGUBA IZ POSLOVANJA  
(127-126) 

152 0  

  J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 256  

    Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154 0  

  I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 0  

del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 0  

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 0  

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 0  

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0  

  II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 256  

del 77 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 0  

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 256  

  III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 0  

del 77 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 0  

del 77 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 0  

  K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 8  

    Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0  

del 74 I. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 

168 0  

  II. 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  
(170 do 173) 

169 8  

del 74 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 0  

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 0  

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0  

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 8  

  III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 0  

del 74 1. 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v 
skupini 

175 0  

del 74 2. 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

176 0  

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 0  

  L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 7  
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del 78 I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 
povezani s poslovnimi učinki  

179 0  

del 78 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  180 7  

75 M. DRUGI ODHODKI 181 340  

80 N. 
CELOTNI DOBIČEK  
(151-152+153-166+178-181) 

182 51.175  

80 O. 
CELOTNA IZGUBA  
(152-151-153+166-178+181) 

183 0  

del 81 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 9.456  

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0  

del 81 S. 
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-
185) 

186 41.719  

89 Š. 
ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(183+184+185) oz. (184-182+185) 

187 0  

    
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki) 

188 23,65  

    ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12  

 

 
Vsi zaključni  finančni dokumenti ; Bilanca stanja na dan 31.12.2013, Izkaz poslovnega izida v obdobju 01.01.2013 – 
31.12.2013, Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2013 in Priloga s pojasnili k izkazu 2013,  
bodo dostavljeni naknadno in sicer po oddaji na AJPES in DURS dne 31.3.2014.  
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3. BESEDA DIREKTORJA 
 
 
Z rezultati poslovanja v letu 2013 smo na RRA zadovoljni tako iz vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Uresničili smo 

vse cilje, ki smo si jih zadali v našem programu dela. Zelo smo zadovoljni s sodelovanjem z občinami 

ustanoviteljicami, OZS in GZS ter ostalimi občinami v okviru sveta regije. Naša RRA je bila namreč nosilna agencija 

mrežne razvojne agencije. V okviru tega smo skrbeli za tehnično podporo svetu regije. Rezultat dobrega dela je 

uspešno črpanje Evropskih sredstev, saj smo v okviru programa Razvoj regij počrpali vseh 40 milijonov EUR, ki so bili 

na razpolago naši regiji. Tudi na drugih področjih nam je uspelo pridobiti veliko sredstev, saj kot partnerji sodelujemo 

v več kot dvajsetih čezmejnih in mednarodnih projektih. Podrobno so projekti navedeni v poročilu o delu v 2013. 

Pomembno je tudi dejstvo, da je večina projektov v okviru čezmejnega sodelovanja investicijskih, tako da je naša 

regija s temi projekti posodobila lokalno infrastrukturo, veliko prispevala k razvoju turizma, kulture in podeželja. 

Posebej bi izpostavil tudi projekt Podjetno v svet podjetništva, v katerem smo začasno zaposlili dve skupini mladih 

brezposelnih in jim z dodatnim izobraževanjem omogočili pogoje za hitrejšo vključitev v delovno razmerje ali pa v 

samozaposlitev. Vsi ti dodatni projekti so povečali našo realizacijo, tako da smo kot agencija prvič presegli en milijon 

evrov. 

 

Vseeno pa leto 2013 ni minilo brez problemov. Osnovni problem je zagotavljanje likvidnosti predvsem zaradi 

dolgotrajnih postopkov certificiranja poročil in temu posledično dolgih plačilnih rokov, ki večinoma presegajo šest 

mesecev, po zakonu pa naj bi bili tri mesece. Zasluga za to, da smo se izognili najemanju kreditov gre predvsem 

racionalnemu obnašanju pri poslovanju in občinam, ki so za razliko od države zelo redni plačniki. 

 

Kljub temu, da smo imeli veliko projektov smo se ukvarjali s pripravo novih, saj se zavedamo, da bo predvsem leto 

2015 za naše poslovanje zelo težko, kajti prve razpise iz nove finančne perspektive pričakujemo šele čez dobro leto. 

Do takrat pa bo treba preživeti. 

 

Zadovoljni smo tudi z mladimi raziskovalci, saj so vsi trije iz prejšnje generacije našli zaposlitev ,prav tako verjamemo 

tudi v tri, ki jih imamo trenutno zaposlene pri nas in se bodo v septembru podali na trg dela. 

 

Pomoč mladim pri iskanju zaposlitev bo tudi v naslednjih letih ena izmed naših prioritet, saj se zavedamo, da je prav 

med mladimi trenutno to največji problem. 

 

Na področju razvoja podeželja uspešno vodimo Lokalno Akcijsko Skupino s pomočjo katere bomo uspešno razdelili 

vsa sredstva, ki so nam bila na voljo v programu LEADER. V novi finančni perspektivi pa pričakujemo da bomo ta 

sredstva še povečali in bomo lahko skupaj podprli projekte v višini 1 milijon EUR. 

 

V lanskem letu smo na finančnem področju naše cilje presegli in poslovali pozitivno,ter ustvarili dobiček,ki ga bomo 

vložili v naš nadaljnji razvoj. 

 
 
 

 
Direktor 

Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon. 
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Datum prejema:

Mat icna Stevi lka.

Davena Stevilka:

Velrkost  (mikro -  1;  majhno-2,  srednje-
3;  vel ikc-4) :

Statusna sprememba.

Maticna Stevilka pred statusno
spremernbo.

l ) a g c  2  o l '  l 4

1461974

958778 35

N4D5: e14bc94449aa55? 1665 /  98194t48107 /  1

I I \4E DRUZBE OZ PODJETNIKA: RRA IJEVERNE PRIMORSKE
D O O  N O V A G O R I C A

SEDEZ: Trg Edvarda Kardel.,a 3 5000 Nova Gorica

TELEFONSKA STEVILKA (osebe
b i lane) :  05 /3306686

odgo'r'orne za sestavljanje

PODATKI IZ BILANCE STANJA

POSTAVKA

SREDSTVA (002+032+01t3)

A- DoLGoRoCNA SREDSryA {003+0lo+018+019+027+031}

I  Neopredmetena sredstva in dolgorodne akt ivne dasovne razmej i tve (0C4+009)

'1 Neopredmetera sredst/a (005 do 008)

a) Dolgoroane premoienjlike pravice

b) Dobfo rme

c) Dolgoroano odloienr stoiki razvijanja

a) Druga neopredmetena sredstva

2 Dolgoroane akt ivne casovne ramej i tve

l l  Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)

1 Zemljtaaa

2 Zgtadbe

3 Proizvajalne naprave in stro.ii

4 Druge naprave in oprema, drobni inventar In druga opredmetena osnovna sredstva

5 Bioloska sredstva

Op.edmetena osnovna sredstva v gradnji in trdelavi

7 PreduJmi za p.idobitev cpredmetenih osnovnih sredstev

Naloibene nepremienine

lV Dolgoroine f inanEne n! loibc (0201 024)

1 Dolgoroene financne naloibe, razen posoiil (02 1 do 023)

a) Delnice in delei i  v druzbah v skupini

b) Druge delnice in deleii

c) Druge dolgoroane finanine naloibe

2 Dolgoroana posojila (021t+026)

a) Dolgoroina posojila drujibam v skupinr

b) Druga dolgoroana posojila

V- Dolgoroane poslovne le. jatve {028 do 030)

1 Oolgoroane poslovne te.iatve do druib v skupini

2 Dolgorocne poslovne terialve do kuPcev

3 Dolgoroenc poslovne ter_atve do druglh

Vl Odloiene terjatve za davek

B- KRATKOROeNA SREITSTVA (033+034+040+O4a+0s2)

I S.edstva {skupine za ocltujitev) za prodajo

l l  Zaloge (035 do 039)

1 Mateflal30 31 ,3 : l

na dan 31  122013

del 0C, clel  08 del 13

09

https;:,(www.ajpes.si/lp20l3lobrazec print-all.asp?maticna:L461974&leto:2013 31.3.2014
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0 l  r ?  0 3

6 !  e G

2 Nedokoncana proizvo, lnla

3 Prorzvodr

036

037

0

0

0

0

?5 01o

u

0

4 I  rgovsko blaqo 038 0

( i c l  13 5 Prcdujmi za raloge 039 0

l l l  Kralkorocnc frnantn'r  naloibc 1041+045) 040 60 000

1 Kralkoroane frnanane naloibe, razen posojil (O42 do 444) u 1 0

d e l  1 7 Delnrce in delezr v druizbah v skuprnl 042 0

d e l  1 7 b) Druge delnice in delez 043 0

d c l  1 7 c) Druge kratkorodne tinanine nalo:be u4 0 0

2!, O102 Kratkoroana posojila (Cr46+047) 0{5 60 000

del 0 2, del  18 a) Kratkoroana posojila dr uZbam v skuprnl 046 0 0

del 0; ' ,  del '18 b) Druga kratkorodna posojila 047 60 000 25 010

lV Kratkorocne poslovne ter jatve (049 do 05' t) 048 358 990 263 950

del Ot|  del  12, de, 13, del  15 1 Kralkoroane poslovne terjatve do druib v skupin: 049 0 0

del 0€1, del 12, del  13, del  15 2 Kratkorodne poslovne terjatve do kupcev 050 7 754 20 458

del oEi,  del  13 14, del  15, 16 3 Kralkoroane poslovne ter jalve do drugah 0 5 1 351 232 243 492

1 0  1 1 V Denama sredstva o52 43 051 42 104

1 9 C KRATKOROCNE AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE 053 396 27 61

del 99 Zabi lanCna sredstva 054 0 0

OBVEZNOSTI DO VIRO!'  SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 470 697 3S 765

A KAPTTAL (057+060+061+067+068-069+070-071) 056 243 557 ?41 838

Vpokl icani kapital  (058-059) 057 8 763 B 763

del 90 Osnovni kapital 058 I 763 I  763

del 90 2 Nevpoklr€nr kapital (kot odbitna postavka) 059 0 0

9 1 ll Kapitalske rezerue 060 1 632 1 632

lll Rezerue iz dobieka (062+063-064+065+066) 061 19 470 19 470

del 92 Zakonske rezerue 876 876

del 92 Rezerve za lastne delni,E in lastne poslovne deleze 063 0 0

del 92 3 Lastne delnice in lastni poslovni deleii (kot odbitna postavka) 064 0 0

del 92 Statutame rezeNe 065 0 0

del 92 Druge fezerve rz dobicka 18 594 18 594

95 V- Preseiek iz prevrednotenja 067 0 0

del 93 Preneseni aist i  dobiEek 068 211 973 '169 954

del 93 Vl Prenesena dista izgutra 069 0 0

del 93 Vll eisti dobidek poslovrrega leta 070 41 719 42 019

de{ 93 V|l l  a ista izguba p06lovnega leta 071 0 0

B REZERVACTJE rN DOL GOROCNE PASIVNE eASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 0 5 753

del 96
'l Rezeryacue 073 0 0

del 96 2. Dolgorodne pasivne tasovne nzmej i tve 074 0 5 753

c DQI GOROaNF OBVE;U NOSTI (076+080+084) 0 0

I  Dolgorodne f inanine olrveznost i  (07? do 079) 076 o 0

del 97 1 Dolgoroane Rnanane obr/eznosti do druib v skupinl 077 0 0

del 97 2 Dolgoro6ne finanane obveznosti do bank 07a 0 0

del 97 3 DruOe dolgoroane finanane obveznostl 079 0 0

l l  Oolgoroene poslovne obveznost i  {081 do 083) 080 0 0

del 98 1 Dolgoroane poslovne obveznosi l  do druZb v skuprnl 0 8 1 0 0

Lctr ro porodi lo  lc lo  2013 za mal icno 1461974. lc |o2013 l ) i r g c  3  o l '  l 4
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|  .ctrro porodilo Icto 2013 za mati. idno 1461 974,leIo 2013

s S ovenskim institutom za

l ' }agc 4 ol '  l4

aa17 1 16625221 I 191 17 €.209 197 17 1

K€j in datum:
Nova Gorica, 31 03 2014

Oseba, odgolorna za

1
datum In ura
uporabniki
telefon;

dul 98 2 Dolgoroane poslovne cbveznosl i  do dobavi lel jev 082 0

drli 98 3 Druge dolgoro6ne poslovne obveznost 083 0

d.il 98 l l l  Od lo iene obveznost  za  davek o84 0 0

C KRATKoRoCNE oBVEz NosTt (086+087+091) 085 l u 6 7 / :4 5t4

02'l I Obveznosti, vkljucene v skupine za odtujitev 086 0

ll- K.atkoro6ne finanCne obveznosti (068 do 090) oB7 0 0

del 2; ' ,  del  97 1 Kratkoroane frnandne obveznosti do druzb v skupini 088 0 0

del 27 , del 91 2 Kratkoroane finanane obveznosti do bank 089 0 0

d e l 2 7  d e l 9 7 3 Druge kratkor@ne finanane obveznosti 090 0 0

lll Kratkorocne Doslovn,e obveznosti (092 do 094) 091 164 067 72 574

del 22, del  23, del  28, del  98 I Kratkoroane poslovne obveznostr do druib v skupini o92 0 0

del 22, del  23, del  28. del  98 2 Kratkorodne poslovne obveznosti do dobaviteliev 093 32 641 12 131

24, del 23,25,26, del  28, del  98 3 Druge kratkorocne posl,rvne obveznosti 094 131 426 60 443

29 D KMTKoRoCNE pAsrvNE CASoVNE RAZMEJITVE 095 23 073 46 600

del 99 zabilanene obveznosti 096 0 0

https : r7www. aj pes. si/lp2 0 7 3 I obr arzec print all. asp?maticna: 1 46 I 9 7 4 &leto:20 | 3 31.3.2014



Lc(no porooilo lct<t 2013 za nratidno I461914,leIo 2013 l )agc  5  o l '  l4

MD5: 42f67e6130e9f acc4ea2gggfb / aM l c.

I [ , , IC  ONUZEC OZ PODJETNIKA:  RRA f ]EVERNE PRI IV IORSKE MAt idNA SIEVJIKA:  1461974

D o  o  NovA GoRlcA 
Davena s tevr tka :  95877835

SEDEZ: Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica Statusna spremembar 0

Maticna Stevilka pred statusno
spremernbo

PODATKI IZIZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v  obdob ju  od  1 .1  do  31 .122013

Kontc'
POSTAVXA

Oznaka za
AOP

Znesek tekoCega
leta

Znesek prejlnjoge
le(a

53

A e ts r  pRtHoDKl  oD PRoDAJE {1  11+115+ '118} 1 1 0 237 045 30'1 592

L Cist i  pr ihodki od prodaje na domadem trgu ( l l i l  do '114) 1'11 237 045 301 592

del 7€i 1 Cisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev Gzen najemnin 1 1 2 237 U5 301 592

del 7ti 2 Crstr  pr ihodki od najemnin
' 1 1 3 0 0

del 76 3 Cisti prihodki od prodaje blaga in materiala 1 1 4 0 0

l l ,  eist i  pr ihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 1 1 5 0 0

del 76 Cisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1 1 6 0 0

2 Cist i  pirhodkr od prodaje blaga in maler iala 117 0 0

t l l  Cist i  pr ihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 1 1 8 0 0

del 76 Cisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1 1 9 0 0

del 76 Cistr p.ihodkr od prodaje blaga in materrala 120 0 0

t3. povECANJE VREDNosrl zALoc PRolzvoDov lN NEDoKoNeANE PRolzvooNJE 21 0 0

{:. ziTANJSANJE vREDNosrl zALoG PRolzvoDov lN NEooKoNcANE PRolzvoDNJE 122 0 0

79 {:. TJSREDSWENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORIWE 123 0 0

del 76
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENihCIJE IN DRUGI PRIHOOKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI

Je tNKl
124 1 010 171 5S 129

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0 '109

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (11O+'12',1-122+123+124+1251 126 1 247 216 867 830

G POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+1'al 127 1 195 956 8 10 796

I Strcski blaga, materiala in storitev ('129+130+l3rl) 124 526 131 366 298

del 70 'L Nabavna vrednost p.odanega blaga in matenala 129 0 0

,,. Stroiki porabljenega materiala (131 do 133) 130 't2 46'l 5 ?05

del 40 zD stroaki matenala 1 3 1 0 1 186

del 40 t, strcSki enefgle 132 0 0

del 40 O drugi slroaki matenala 1 2  6 1 4  0 1 9

Stfoski storitev (135 do 138) 1 U 513 670 361 093

del 41 a) transportne storitve 1 3 5 17 714 11 077

del 41 b) nalemntne 136 40 120 14 782

del 41 c) povradila stroskov zaPoslencem v zvezi z delom 137 47 737 u2

del 41 a) drugi stroski storitev 1 3 8 408 095 294 492

Stroski  dela (14o do l43) 1 3 9 654 384 439 534

del 47 1 Skoaki plaa 140 491 712 334 394

del 47 Stroiki pokojnin5kih zavarovanl

Stroski drugih sociak rih zavarovanl

' |  41 43 517 29 503

del 47
1 4 2 34 333 24 218

del 47 4 Drugr stroski dela
1 4 3 a4 422 51 359

43

l l l  Odpisi  vrednost i  (145 do 1471

l Amortizacla

144 5 348 4 648

145 5 199 4 688

2 prevrednotovalni poslovni odhodkr pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 149 0

httpr;://www .ajpes.sillp}}I3lobtazec print all.asp?maticna=l46197 4&leto:2013 31.3.20t4



l ,c l r rcr  ponlc i lo  Ic lo  2013 n ntat idno I  461974,1c1o 2013

3 Prcvrcdrn lovar r r r  Pn: 'o \ r r  o ' lhod l r  p I  o l r j i l ' nh  s rcds lv  h

I ) a g c  6  o l '  1 4

1 4 7

148

0

'10 093 J /

I

/ 4

149 0

'150 1 0  0 9 3

1 5 ' 1 51 260

152 0

1 5 3 256 4 8 1

154 o 0

1 5 5 0 0

1 5 6 0 0

1 5 7 0 0

1 5 8 0 0

1 5 9 0 0

1 6 0 256 441

1 6 1 0 0

162 256 4B'1

' t63 0 0

1 U 0 0

1 6 5 0 0

1 S I

167 0 0

168 0 0

169 8 0

170 0 0

171 0 0

172 0 0

173 8 0

1 7 4 0 1

1 7 5 0 0

176 0 1

1 7 7 0 o

178 7 0

179 o 0

1 8 0 7 0

1 8 1 340 6  0 1 0

142 51 175 51 504

1 8 3 0 0

1 U I  456 I 485

1 8 5 0 0

.186 4 1  7 1 9 4? O19

147 0 0

(na  dve 1 8 8 13 30

189 12 2

l V  D r u g i  p o s l o v n i  o d l r o d k i  ( 1 4 9 + t 5 0 )

4 4

4 8

1 Rezeruacrje

2 Drugr stroaki

H DoBTCEK rz PoSLovANJA (126-127)

I  IZGUBA IZ POSLOVANJA (127- '126)

J  F I N A N C N I  P R I H O D K I  (  1 5 5 + 1 5 0 + 1 5 3 )

Ftnancnr pr ihodhr od obrest (upostevano ie v l l  In l l l )

I  Financni pr ihodki iz deleiev(156 do 159)

1 Finanani pr ihodkr rz deleiev v druzbah v skupini

2 Finan6ni pr ihodkr rz deleiev v pr idru2enih druibah

3 Finandni pr ihodki iz dele:ev v drugih druibah

4 Finandni pr ihodki iz drugih nalozb

l l  Finandni pr ihodki iz danih posoj i l  (151+162)

1 Financni pihodki iz posoj i l  danih druzbam v skuptrr i

: l  Finanini  pnhodki iz posoir l  danlh drugrm

ll l  Finandni pr ihodki iz poslovnih ter jatev (164+1 65)

1 Finanani pihodkr iz poslovnih ter jatev do druzb v skupini

1l  Finan6ni pr ihodki iz poslovnih ter jatev do drugih

l (  F T N A N C N I  O D H O D K I  ( 1 6 0 + 1 6 9 + t 7 4 )

t inandni odhodki za obrest i  (upoitevano Ze v l l  in lJ l  )

I  Finandni odhodki iz oslabitve in odpisov f inanEnih naloib

l l -  Finandni odhodki iz f inandnih obveznost i  (170 do '173)

1 Frnanani odhodki iz posojil, preietih od dru:b v skuFrini

il Fanan6ni odhodki iz posojil, prejetih od bank

:i Finandni odhodki iz izdanih obveznic

Finanani odhodki iz drugih f inananih obveznost i

Finanani odhodki iz poslovnih obveznost i  (175 do 177].

1 FinanCni odhodki iz poslovnih obveznosli do druZb t/ skupina

2 Finanani odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menidnih obveznosti

3 Finanani odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

L DRUGI PRIHODKI (179+180)

t  Subvencue, dotaci je in podobni pr ihodki,  k i  niso povezani s poslovnimi udinki

l l  Drugi f inandni pr ihodki in ostal i  pr ihodki

I l I ,  DRUGI ODHODKI

N cELorNt DoBleEK (151-152*153-166+'178-181)

o CELOTNA IZGUBA (152- ' ,151-153+166-178+181)

P DAVEK IZ DOBICKA

Fi ODLOZENI DAVKI

s ersr DoBteEK oBRAeUNSKEGA oBDoBJA ('182-184'185)

s crsTA TzGUBA OARAeUNSKEGA OBDOBJA ( lB3+', i84+185) oz (184' ' , l82+185)

i ,OvpneeruO SrevtLO zApOSLENCEV NA pODLAGt DELOVNIH UR V OBqAeUNSKEiI OBDOBJ(J

STEVILO MESECEV POSLOVANJA

Opomba:

(Doslovn,l) leto

https;:,/iwww.aipes.si/lp20l3lobrazec print all.asp?maticna:1461974&Ieto:2013 31.3.2014
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Lclrro porodilo Icto 2013 za rlat idnct 7461974,leIo2013 I )agc 13 ol '  l4

Maticna Stevilka:

Dav6na Stevilka:

Statusnia sprememba;

Matidna Stevilka pred statusno
soremernDoi

PODATKI lZ IZKAZA Bl l-A N C N E GA DOBIC falg I t-RtrtC ru e lzc U BE zA LET O 2013
EUR

K.aJ in datum'
Nova Gon€, 31 03 2014

I I \ i ]E DRUZBE OZ PODJETNIKA: RRA SEVERNE PRIMORSKE
D O O  N O V A G O R I C A

Sf OfZ trg Edvarda Kardelja 3, 5ooo Nova Gorica

1461974

95877835

0

Konto POSTAVKA Oznaka za AOP Znesek tekodeoa leta Znesek prcjSnjcgq lcta

51 2 4

d e l  B l 200 4 1  7 1 9 42 019

89 B etsTA IzGUBA POSLOVNEGA LETA (zmanjsana za pokritje iiste izgube iz kapitalskih rczeru) 201 0 0

del 9:' PRENESENI CISTI DOBICEK 202 211 973 169 954

del 9:! c PRENESENA ctsrA ZGUBA 203 0 0

del 91 D zMANJSANJE KAPtTALSKtH REZERV 204 0 0

E ZMANJSANJE REZERV IZ DOBICKA {206 do 209) 0 0

del 92 zmanjSanje zakonskih rezery 206 0 0

del 92 2 zmaniaanje rczeN za lastne delnice in lastne poslovne deleze 207 0 0

del 92 3 zmaniSanie statutarnih rezeru 208 0 0

del 92 zmanjsanje drugih rezeN iz dobicka 209 0 0

povEcANJE REZERV tz DoBtcKA (21 1 do 214) 210 0 0

del 92 1 poveianje zakonskih rezeru 211 0 0

del 92 poveaanje rezeto za lastne delni@ In lastne poslovne deleZe 2 1 2 0 0

del 92 3 ooveaanie statutamih rezerv 213 0 o

poveianje drugih rezery iz dobieka 0 0

G. Bf LANCNI DoBICEK (200-201 +2o2-203+2os-2101 21s 211 973

H. Bf LANCNA zcuB A l2o1 -2oo-2o2+20}2o5+2101 216 0 0

Oseba, odgo!orna za
sestavljanjef ilanc

http s :,7www . ajp e s. si I lp20 | 3 I obr azec print-all. asp ?mati cn a: | 4 6 1 9 7 4 &leto:2O 7 3 3r.3.2014



RRA SEVERNE PRIMORSKE c l .o .o.  Nova Gor ica
Trg Edvarda Kardelja 3

5OOO NOVA GORICA

Nlatidn a itevila : 146197 4000
Davdna Stev i lka:  95877835

3. V poslovnem letu 2011-3 se metode vrednotenja niso spremenila.

4. - iste prihodke sestavl jajo:

a)  Pr ihodki  od prodaje s tor i tev na domadem t rgu

b) Drugi prihodki (subvencije, dotaci je)

5. Najpomembneji i  stro5ki materiala so:

a)  Odpis  drobnelga inventar ja  in  embalaZe

b)  Stro ik i  p isarn iSkega mater ia la

c) Stroiki stroko'vne l i terature

6.  NajpomembnejSi  s t roSki  s tor i tev so:

a) Stro5ki izvajanja projektnih aktivnosti

b) Stroiki raziskovalnega dela

c) Povradila strol ikov zaposlenim v zvezi z clelom

d) Stroiki izobrai ievanja

e) Stroiki najema poslovnih prostorov

1 .

2.

POJASNILA K IZKAZOM

Podlaga za sestaviterr radunovodskih izkazov

Radunovodski  izkaz i  so sestav l jen i  v  sk ladu s Slovenskimi  radunovodskimi  s tandard i  in

Zakonom o gospodarsk ih dru ibah.  Podatk i  'v  radunovodskih izkaz ih temel j i jo  na

knj igovodskih l is t ina l ' r  in  pos lovnih kn j igah.

V poslovnem letu 2013 smo za doloden das zaposl i l i  20 oseb s c i l jem,  da se j ih  6 im

vedj i  de l  samozaposl i  a l i  zaposl i .  Posledi ino to  pomeni ,  da so se zneski  tako na

prihodkovni strani kot odhodkovni bistveno po'uedali  glede na poslovno leto 2O'J-2.

237.045 EUR

1.01_0.171 EUR

5.232  EUR

5.015  EUR

1.480 EUR

165.857 EUR

75.783 EUR

47.737 EUR

37 .226  EUR

28.202 EUR



7.  DruZba je  p la ie  za 23,65 zaposlenih delavcev obraBunavala in  izp la ievala po

indiv idualn ih pogodbah,  pogodbah o zaposl i t r r i  ter  za p$vradi la  s t ro5kov zaposlenim

upoi tevala Uredbo o v iS in i  povradi l  s t ro ikov v  zvezi  z  de lQm in drugih dohodkov,  k ise

ne vstevajo v davdno osnovo.

B.  Osnovna sredstva so ob zadetnem pr ipoznanju pr ipoz i ; rana po nabavni  vrednost i .

DruZba obradunava amort izac i jo  osnovnih sredstev po metodi  enakomernega

dasovnega amortiziranja.

9. V poslovnem letu 2OI3ie bi l  doseZen:

eist i  dobidek poslovnega leta

Preneseni  d is t i  dobi iek

Bi landni  dobi6ek

10. dist i  dobidek poslovnega leta 2013 znaia 41..719 EUR. ee bi prevrednoti l i  kapital

zaradi ohranjanja kupne modi kapitala na podlagi stgpnje rasti  cen Zivl jenjskih

potrebStin za leto 2OI3 (0,7%), bi izkazali  6ist i  dobidek [brez upoitevanja vpl iva na

obradun davka od dohodka pravnih oseb)  v  v i5 in i  39.734 qUR.

41..719 EUR

211_.973 EUR

253 .692  EUR
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