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1. LOKALNI PROJEKTI 
 
Naziv 
projekta: 

INFORMACIJSKA TOČKA ZA OBČANE, PODJETNIKE - INFORMACIJSKO, SVETOVALNO IN KREATIVNO 
STIČIŠČE  
 
(svetovanje podjetnikom;  ustanavljanje podjetij; informiranje podjetij; ozaveščanje podjetnikov o 
uporabi elektronskih medijev; grozdenje, mreženje in povezovanje podjetij) 
  

Rezultati: Vse aktivnosti v okviru Lokalnega podjetniškega centra, vezane na podporo podjetništvu v naši regiji so 
se izvajale neprekinjeno, ne glede na čas izvajanja posameznih projektov podjetniških vsebin.  
Zaradi višje sile (COVID-19) je bilo v letu 2020 bistveno manj novoustanovljenih podjetij. 
Informacijska točka za občane spada med temeljne aktivnosti v agenciji za podporo podjetništva, 
informiranje o podjetništvu, svetovanje in osveščanje o možnostih sofinanciranja razvojnih projektov.  
V okviru aktivnosti točke smo nudili občanom strokovna, specifična svetovanja iz različnih področij 
podjetniškega delovanja in poslovanja, informacije glede ustanavljanja, zagona in razvoja podjetja.  
Aktivnosti so zajemale tedensko informiranje preko podjetniških novic s pomočjo elektronske pošte, 
objave na spletni strani RRA SP, objave v lokalnih medijih ter osebno v osebnem stiku v pisarni ali 
telefonsko.  
Občani iz občin ustanoviteljic so stopali v stik z našo točko preko svetovalcev za gospodarstvo na 
občinah, svetovalcev na Zavodu RS za zaposlovanje ter preko informacij dobljenih na spletu. 
Naša lokalna informacijska točka sodeluje z ostalimi agencijami v regiji, ROD Ajdovščina, PRC Tolmin in 
ICRA Idrija, tako, da si izmenjujemo aktualne informacije v regiji s področja gospodarstva, gospodarskih 
ugodnosti (razpisi). 
Učinkovito in v smislu nudenja celovite podjetniške-info podpore našim svetovancem, smo aktivno 
sodelovali z vsemi ostalimi podpornimi institucijami v našem okolju.  
 
Rezultati opravljenih aktivnosti v okviru INFO točke za podjetnike v občini: 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA  :  
• 5 potencialnih podjetnikov je ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena so bila podjetja 

(s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred ustanovitvijo podjetja, izvedene 
so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil pravnim osebam; 

• 52 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva podjetnikom; 
• Izvedena individualna svetovanja: 74 svetovanj; 

Opravljali smo tudi druge aktivnosti povezane s podjetništvom in sicer : 
• Opravili smo 5 individualnih sestankov in svetovanj med podjetniki iz sosednje Italije, ki so iskali 

potencialne poslovne partnerje v naši regiji. V tem obdobju smo petim italijanskim podjetnikom 
nudili strokovno pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja v Sloveniji; 

• Mestna občina Nova Gorica za podjetnike s sedežem na tem območju vsako leto objavlja razpise za 
namene spodbujanja podjetništva (investicije v osnovna sredstva ter za promocijo podjetij). Na 
agenciji smo dvema upravičencema razpisov nudili pomoč pri izpolnjevanju razpisnih obrazcev in 
pridobivanju ustreznih dokazil; 

• Obiskalo nas je 5 podjetnikov in kmetov (z osnovno kmetijsko dejavnostjo in dopolnilno kmetijsko 
dejavnostjo) iz ostalih petih občin, ki so želeli kandidirati na razpis Jamstvenega garancijskega sklada 
za pridobitev brezobrestna posojila – za namen investicij s področja gospodarstva, kmetijstva. Vsem 
omenjenim prosilcem – upravičencem, ki so se obrnili na našo pisarno, smo nudili strokovno 
podporo; 

• Trudili smo se na področju povezovanja med podjetniki, ki je sicer šibko zaradi razpršenosti 
podjetnikov ter posledično zaradi COVID-19. Zatečena gospodarska situacija sicer otežuje 
povezovanje vendar je ta aktivnost še toliko bolj potrebna in pomembna ob pričakovanem prihodu 
neposrednih tujih investicij na Goriško; 

• V sodelovanju z gospodarskim oddelkom na MONG vzorno sodelujemo pri izmenjavi informacij in 
poslovnih strank, katerim nudimo celovito podporo in obravnavo, s ciljem realizacije njihovih 
poslovnih ciljev in projektov; 
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• Dvajset (15) različnih informacij malim, srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter 
drugim ciljnim skupinam v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko 
delavnic in dogodkov, internetne strani in Facebook-a; 

• Eno (1) povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja; 
• Eno (1) dvodnevno usposabljanje na temo digitalnega marketinga; 
• Podjetjem smo nudili pomoč pri javnih pozivih za vavčerje; 
• Dve (2) delavnici na Zavodu za zaposlovanje ''Ponovna vključitev brezposelnih oseb''; 
• Zaradi COVID razmer, smo izvedli štiri (4) spletne delavnice preko platforme Zoom, in sicer:  

''Oblikovanje poslovne ideje, ''Elektronsko poslovanje s Finančno upravo'', Ustvarite si svojo 
brezplačno spletno stran'' ter ''Facebook in Instagram Shops''; 

• Eno (1) pisno obveščanje na tedenski ravni o evropskih politikah oziroma obveščanje o aktualnih 
evropskih vsebinah in razpisih, se odvija kontinuirano. 

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA  :  
- 52 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva podjetnikom; 
- Izvedena individualna svetovanja: 39 svetovanj;  
- 15 različnih informacij malim, srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter drugim 

ciljnim skupinam v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko delavnic in 
dogodkov, internetne strani in Facebook-a; 

- Eno (1) povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, 
združenja, društva);  

- Trem (3) prijaviteljem nudena pomoč pri prijavah na lokalne in nacionalne podjetniško-inovativne 
razpise; 

- Zaradi razmer COVID-19, smo izvedli štiri (4) spletne delavnice preko platforme Zoom, in sicer:  
''Oblikovanje poslovne ideje, ''Elektronsko poslovanje s Finančno upravo'', Ustvarite si svojo 
brezplačno spletno stran'' ter ''Facebook in Instagram Shops''. 

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA  :  
- 52 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva podjetnikom; 
- Izvedena individualna svetovanja: 22 svetovanj;  
- Šest (6) različnih informacij malim, srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter 

drugim ciljnim skupinam v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko 
delavnic in dogodkov, internetne strani in Facebook-a; 

- Eno (1) povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, 
združenja, društva,.); 

- Zaradi razmer COVID-19, smo izvedli štiri (4) spletne delavnice preko platforme Zoom, in sicer:  
''Oblikovanje poslovne ideje, ''Elektronsko poslovanje s Finančno upravo'', Ustvarite si svojo 
brezplačno spletno stran'' ter ''Facebook in Instagram Shops''; 

- Eno (1) pisno obveščanje na tedenski ravni o evropskih politikah oziroma obveščanje o aktualnih 
evropskih vsebinah in razpisih. 

OBČINA RENČE - VOGRSKO  :  
- 52 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva podjetnikom; 
- Izvedena individualna svetovanja: 19 svetovanj;  
- Osem (8) različnih informacij malim, srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter 

drugim ciljnim skupinam v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko 
delavnic in dogodkov, internetne strani in Facebook-a; 

- Eno (1) povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, 
združenja, društva); 

- Zaradi razmer COVID-19, smo izvedli štiri (4) spletne delavnice preko platforme Zoom, in sicer:  
''Oblikovanje poslovne ideje, ''Elektronsko poslovanje s Finančno upravo'', Ustvarite si svojo 
brezplačno spletno stran'' ter ''Facebook in Instagram Shops''; 

- Eno (1) koordinacijsko delovno srečanje z naročnikom glede nabora, zbiranja in usklajevanja 
projektnih idej pri naročniku in iskanja virov za prioritetne vsebine naročnika , spremljanje in 
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obveščanje o domačih in tujih JR; 
- Eno (1) pisno obveščanje na tedenski ravni o evropskih politikah oziroma obveščanje o aktualnih 

evropskih vsebinah in razpisih. 

OBČINA BRDA  :  
- 52 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva podjetnikom; 
- Izvedena individualna svetovanja: 24 svetovanj;  
- Dvanajst (12) različnih informacij malim, srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter 

drugim ciljnim skupinam v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko 
delavnic in dogodkov, internetne strani in Facebook-a; 

- Eno (1) povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, 
združenja, društva); 

- Trem (3) prijaviteljem nudena pomoč pri prijavah na lokalne in nacionalne podjetniško-inovativne 
razpise; 

- Eno (1) koordinacijsko delovno srečanje z naročnikom glede nabora, zbiranja in usklajevanja 
projektnih idej pri naročniku in iskanja virov za prioritetne vsebine naročnika , spremljanje in 
obveščanje o domačih in tujih JR; 

- Eno (1) svetovanje za naročnika vezano na posamezen čezmejni oziroma mednarodni razpis, 
- Zaradi razmer COVID-19, smo izvedli štiri (4) spletne delavnice preko platforme Zoom, in sicer:  

''Oblikovanje poslovne ideje, ''Elektronsko poslovanje s Finančno upravo'', Ustvarite si svojo 
brezplačno spletno stran'' ter ''Facebook in Instagram Shops''; 

- Eno (1) pisno obveščanje na tedenski ravni o evropskih politikah oziroma obveščanje o aktualnih 
evropskih vsebinah in razpisih. 

OBČINA KANAL  :  
- 52 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva podjetnikom; 
- Izvedena individualna svetovanja: 24 svetovanj; 
- sedem (7) različnih informacij malim, srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetnikom ter 

drugim ciljnim skupinam v obliki osebnega, telefonskega in elektronskega informiranja, preko 
delavnic in dogodkov, internetne strani in Facebook-a; 

- Eno (1) povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, 
združenja, društva); 

- trem (3) podjetnikom nudena pomoč pri prijavah na lokalne in nacionalne podjetniško-inovativne 
razpise; 

- Zaradi razmer COVID-19, smo izvedli štiri (4) spletne delavnice preko platforme Zoom, in sicer:  
''Oblikovanje poslovne ideje, ''Elektronsko poslovanje s Finančno upravo'', Ustvarite si svojo 
brezplačno spletno stran'' ter ''Facebook in Instagram Shops''; 

- eno (1) pisno obveščanje na tedenski ravni o evropskih politikah oziroma obveščanje o aktualnih 
evropskih vsebinah in razpisih. 

Ciljne 
skupine: 

Podjetniki MSP, potencialni podjetniki, kmetje, brezposelne osebe v programu samozaposlitve, 
študentje, dijaki, upokojenci in fizične osebe 

Vir / 
Poročanje: 

Občine ustanoviteljice 

Skrbnik-i 
projekta: 

Črtomir Špacapan 
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Naziv 
projekta: 

MLADI NA POTI V PODJETNIŠTVO (tematske delavnice / usposabljanja)  
 
(Promocija podjetniških programov; Izvajanje podjetniških delavnic, poslovno tehniška olimpijada 
(javni razpisi, podjetniško razvojno naravnane teme) 
 

Rezultati: Zaradi višje sile (epidemija COVID-19) in omejitev (ukrepi Vlade RS) smo bili prisiljeni vse planirane 
dogodke in delavnice odpovedati. Z vsemi predvidenimi aktivnostmi na terenu bomo nadaljevali v letu 
2021. 
 

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: 

Črtomir Špacapan 

 
 
 
Naziv 
projekta: 

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA NA ŠOLAH IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH  
 

Rezultati: V letu 2020 je bilo zaradi višje sile (epidemije COVID-19) sodelovanje pri podjetniških urah v osnovnih 
in srednjih šolah zelo omejeno. Vzdrževali smo stike s ustreznimi službami na osnovnih in srednjih 
šolah, v smislu pomoči pri prenosu znanj in veščin iz podjetniških vsebin med mladimi z uporabo 
različnih spletnih orodij. 
 
V letu 2020 smo prevsem bili prisiljeni prilagoditi vse aktivnosti vzpodbujanja podjetništva skladno z 
novo nastalimi zaradi epiedmije.  
 

Ciljne 
skupine: 

dijaki, profesorji podjetništva na osnovni šoli 

Vir / 
Poročanje: 

Občine 

Skrbnik-i 
projekta: 

Črtomir Špacapan 

 
 
Naziv 
projekta: 

PODPORNO - INOVATIVNO OKOLJE 
 

Rezultati: V sodelovanju z ustreznimi službami na MONG smo nadaljevali prizadevanja za pridobitev novih 
poslovnih con v Občini Nova Gorica in pri pripravi kataloga poslovnih con, ki je pomembno gradivo za 
podjetnike, potencialne podjetnike in podjetnike iz tujine, prvenstveno iz Italije.  
 
Delali smo na skupnih trženjskih aktivnostih s ciljem privabljanja vlagateljev, domačih in tujih, za 
vstopanje v projekte, ki bodo ključni za nadaljnji razvoj regije.  
Zaradi višje sile (epidemija COVID-19) in omejitev (ukrepi Vlade RS) smo preko spletnih orodij pomagali 
in svetovali podjetjem pri prenosu znanja iz fakultet v podjetja. Podjetja smo tudi informirali o 
možnosti pridobivanja finančnih sredstev pri okrevanju zaradi posledic epidemije.  

Ciljne 
skupine: 

MSP, raziskovalci 

Vir / 
Poročanje: 

Spirit Slovenija, MSP in občine  

Skrbnik-i 
projekta: 

Črtomir Špacapan 
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Naziv 
projekta: 

PONUJAM PONUJAŠ – Izberi si svoj študij 
 

Rezultati: Zaradi višje sile (epidemija COVID-19) in omejitev (ukrepi Vlade RS) je bil dogodek odpovedan in se bo 
izvedel ponovno v letu 2021. 
 

Ciljne 
skupine: 

dijaki srednjih šol, študentje 

Vir / 
Poročanje: 

Občine 

Skrbnik-i 
projekta: 

Maruša Kuštrin 
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2. IZVAJANJE VODENJA LAS V OBJEMU SONCA 
 
Naziv 
projekta: 

Upravljanje, delovanje in animacija območja Lokalne  akcijske  skupine LAS V OBJEMU SONCA – 
izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) 
 
(Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ukrep 19:  Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost (CLLD), podukrep 19.4  

Rezultati: 
Izvedeno upravljanje in delovanje LAS V OBJEMU SONCA: 

1. Organizirano delovanje LAS, urejena dokumentacija in arhiv LAS, izvedeno pokritje operativnih 
stroškov (najemnina, čiščenje pisarne, telefon, poštnine, pisarniški material, stroški banke, 
članarina v DRSP). 

2. Izvedeno vodenje članstva LAS, sodelovanje s člani. 
3. Urejen dostop za tri zaposlene na vodenju LAS do informacijskih sistemov za EKSRP in ESRR pred 

vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo. 
4. Urejen dostop in aktivirana uporaba varnega elektronskega predala. 
5. Izvedeno sodelovanje z javnostmi - promocija LAS preko objav na spletni strani in v medijih, 

pripravljeni članki za promocijo LAS. 
6. Izvajanje štirih operacij iz 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V 

OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
- priprava in oddaja prošnje za odobritev spremembe za operacijo Kolesarjenje po Banjški in 

Trnovski planoti ter naknadno dodatno dopolnjevanje prošnje za odobritev spremembe; 
- priprava in oddaja prošnje za soglasje k spremembi mikro lokacije mini muzeja v občini Renče-

Vogrsko za operacijo Center tehniške dediščine KUJ.ME; 
- priprava in oddaja prošnje za priznanje višje sile in odobritev spremembe časovne dinamike 

operacije Center tehniške dediščine KUJ.ME; 
- priprava dopolnitev 1. zahtevka za sofinanciranje stroškov operacije Kolesarjenje po Banjški in 

Trnovski planoti; 
- priprava dopolnitev zahtevka za sofinanciranje stroškov operacije Rekreacija na prostem v 

občinah Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba; 
- izvedeno sodelovanje na kontroli na kraju samem za operacijo Rekreacija na prostem v 

občinah Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba, sodelovanje s kontrolorjem 
pri pripravi zapisnika kontrole; 

- priprava in vložitev zahtevka za operacijo Mladinski center Štaloni na Dobrovem; 
- pripravljena dopolnitev zahtevka za sofinanciranje stroškov operacije Mladinski center Štaloni 

na Dobrovem,  
- dne 5. 10. 2020 izvedeno sodelovanje na kontroli ARSKTRP na kraju samem pred izplačilom 

zahtevka za sofinanciranje stroškov operacije Mladinski center Štaloni na Dobrovem; 
- pripravljena in oddana na ARSKTRP dopolnjena prošnja za priznanje višje sile in spremembe za 

operacijo Center tehniške dediščine KUJ.ME; 
- priprava in vložitev 2. zahtevka za sofinanciranje stroškov operacije Kolesarjenje po Banjški in 

Trnovski planoti. 
7. Izvajanje desetih operacij iz 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V 

OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 
- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo Pravi up; 
- priprava in oddaja 1. zahtevka za operacijo Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča 

trajnostnega turizma Goriške; 
- priprava in oddaja 1. zahtevka za operacijo UTRJEVANJE ZELENEGA TURIZMA S POUDARKOM 

NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD; 
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- priprava in oddaja zahtevka za operacijo STIČIŠČE GENERACIJ MIRENSKI GRAD;  
- priprava dopolnitev 1. zahtevka za operacijo UTRJEVANJE ZELENEGA TURIZMA S POUDARKOM 

NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD; 
- priprava dopolnitev 1. zahtevka za operacijo Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča 

trajnostnega turizma Goriške; 
- priprava dopolnitev zahtevka za operacijo STIČIŠČE GENERACIJ MIRENSKI GRAD;  
- priprava in oddaja 1. zahtevka za operacijo DOSTOPNOST DOBRIN IN STORITEV ZA RANLJIVE 

SKUPINE NA PODEŽELJU; 
- priprava in oddaja 2. zahtevka za operacijo USTVARI SVOJO PRIHODNOST; 
- priprava in oddaja 2. zahtevka za operacijo HIŠA NA KALU;  
- priprava in oddaja 2. zahtevka za operacijo HIŠA DOBRE VOLJE; 
- priprava in oddaja 2. zahtevka za operacijo VIPAVSKA DOLINA IZBRANO; 
- priprava in oddaja zahtevka za operacijo KUL-STIK; 
- priprava in oddaja 2. zahtevka za operacijo VZPOSTAVITEV GRADU RIHEMBERK KOT SREDIŠČA 

TRAJNOSTNEGA TURIZMA GORIŠKE - Z UREDITVAMI ZA INTERPRETACIJO IN VKLJUČEVANJE 
KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE GRADU IN ŠIRŠEGA OBMOČJA, 

- priprava dopolnitev 1. zahtevka za operacijo DOSTOPNOST DOBRIN IN STORITEV ZA RANLJIVE 
SKUPINE NA PODEŽELJU; 

- priprava dopolnitev 2. zahtevka za operacijo USTVARI SVOJO PRIHODNOST; 
- priprava dopolnitev 2. zahtevka za operacijo HIŠA NA KALU;  
- priprava dopolnitev 2. zahtevka za operacijo HIŠA DOBRE VOLJE; 
- priprava dopolnitev 2. zahtevka za operacijo VIPAVSKA DOLINA IZBRANO; 
- priprava dopolnitev zahtevka za operacijo KUL-STIK; 
- priprava dopolnitev 2. zahtevka za operacijo VZPOSTAVITEV GRADU RIHEMBERK KOT SREDIŠČA 

TRAJNOSTNEGA TURIZMA GORIŠKE - Z UREDITVAMI ZA INTERPRETACIJO IN VKLJUČEVANJE 
KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE GRADU IN ŠIRŠEGA OBMOČJA, 

- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo HIŠA NA KALU; 
- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo HIŠA DOBRE VOLJE; 
- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo VIPAVSKA DOLINA IZBRANO; 
- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo DOSTOPNOST DOBRIN IN STORITEV ZA 

RANLJIVE SKUPINE NA PODEŽELJU; 
- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo ISKANI POKLICI; 
- priprava in oddaja prošnje za spremembe za operacijo UTRJEVANJE ZELENEGA TURIZMA S 

POUDARKOM NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD. 
8. Objava javnega poziva: 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V 

OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
- priprava in pošiljanje na MKGP vse dokumentacije vezane na izpeljan izbirni postopek za 

operacije prijavljene 2. JP iz EKSRP, sodelovanje s kontrolo na MKGP pri odobritvi oz. pridobitvi 
soglasja za ustrezno izpeljan izbirni postopek. 

- priprava in oddaja šestih vlog izbranih operacij na MKGP oz. Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), sodelovanje z ARSKTRP pri vlaganju sledečih 
operacij, :  

- MIRENSKI GRAD PRIBLIŽAJMO LJUDEM 
- VSI CVETOVI BODOČNOSTI SO V SEMENU SEDANJOSTI  
- LOKALNA ŽIVILA Z PRIJAZNO NAKUPOVANJE  
- KAMP SELA NA KRASU 
- DEDIŠČINA SZI NAŠE KAŠČE – NOVA ETNOLOŠKA ZBIRKA 
- POLETNI TABOR MC ZA MLADE 
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- pripravljene in oddane dopolnitve in uskladitve zgoraj naštetih šestih vlog izbranih operacij na 
ARSKTRP, sodelovanje pri pridobitvi odločb o sofinanciranju operacij. 

9. Objava javnega poziva: 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V 
OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 
- priprava dokumentacije za delovanje ocenjevalne komisije; 
- 2. sprememba javnega poziva (podaljšanje roka oddaje); 
- izvedeno sodelovanje z ocenjevalno komisijo pri postopku preverjanja prispelih vlog, 

preverjanja ustreznosti, administrativne popolnosti vlog (seja ocenjevalne komisije dne 
12.6.2020); 

- izvedeno sodelovanje z ocenjevalno komisijo pri postopku preverjanja prispelih dopolnitev in 
uskladitev vlog, (seja ocenjevalne komisije dne 7. 8. 2020, 19. 8. 2020, 21 .8. 2020) 
(pripravljena vabila in gradiva za seje, pripravljeni zapisniki sej); 

- Priprava in izdaja sklepov prijavljenim 10 operacijam na 2. javnega poziva za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR; 

- Pripravljen predlog razporeditve nedodeljenih sredstev ESRR po 2. JP LAS iz ESRR, na projekte 
LAS; 

- Izvedeno sodelovanje z ocenjevalno komisijo in upravnim odborom v zadevi pritožbe zoper 
sklep o neizbiri operacije VZPOSTAVITEV DIGITALNE BAZE IZDELKOV IN PRIČEVANJ 
OBLIKOVALCA OSKARJA KOGOJA (Seja UO LAS dne 13.10.2020, pripravljeno vabilo in gradiva za 
sejo, pripravljen zapisnik seje); 

- Priprava in izdaja končnega sklepa na pritožbo; 
- Priprava, sodelovanje z Ministrstvom in oddaja šestih vlog izbranih operacij na Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj sledečih operacij (sredstva 
ESRR) :  

- INOVATIVNO PARTNERSTVO SODOBNE UMETNOSTI ZA TRAJNOSTNO NARAVNANI 
TURIZEM, 

- MIRENSKI GRAD MED KRASOM IN VIPAVO, 
- OBRNIMO SVET NA BOLJE, 
- URBANI EKOKROG, 
- MLADI PODJETNIK, 
- SUPANJE PO VIPAVI. 

- Priprava, komunikacija in obveščanje prijavitelje operacij, ki so bile predlagane za 
sofinanciranje iz sredstev ESRR (ostanki sredstev po 2. JP LAS iz ESRR) kot projekti LAS V 
objemu sonca. 

10. Izvedena koordinacija in usklajevanje dela organov LAS – nudena administrativna, strokovna in 
tehnična podpora, ki jo organi LAS potrebujejo za svoje delovanje: 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 7. 1. 2020 izvedba 16.  redne seje upravnega 
odbora; 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 5. 2. 2020 izvedba 17. redne seje upravnega 
odbora; 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 12. 3. in 13. 3. 2020 izvedba 8. korespondenčne 
seje upravnega odbora; 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 8. 6. 2020 izvedba 18. redne seje upravnega 
odbora; 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 22. 6. 2020 izvedba 8. redne seje nadzornega 
odbora; 

- Izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 16. 9. 2020 izvedba 19. redne seje upravnega 
odbora, 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 13. 10. 2020 izvedba 20. redne seje upravnega 
odbora; 

- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 15. 12. 2020 izvedba 9. korespondenčne seje 
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upravnega odbora; 
- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 16. 12. 2020 izvedba 9. redne seje nadzornega 

odbora; 
- izvedeno načrtovanje, organizacija in dne 17. 12. 2020 izvedba 2. korespondenčne seje 

skupščine LAS; 
- pripravljena vabila in gradiva za seje, pripravljeni zapisniki sej. 
- izveden obračun in izplačilo sejnin organom LAS za leto 2019: upravnemu odboru, 

nadzornemu odboru in članom ocenjevalne komisije - glede na sklep skupščine LAS. 
11. Izvedeno urejanje spletne strani LAS (priprava in objava aktualnih novic in dokumentov vezanih 

na program CLLD, objava spremembe 2. javnega poziva LAS iz ESRR, objava rezultatov 2. javnega 
poziva LAS iz EKSRP in ESRR z informacijami o sofinanciranih operacijah, priprava in objava 
drugih informacij, namenjenih večji informiranosti subjektov), izvedeno informiranje članov LAS. 

12. Izvedeno sodelovanje z drugimi LAS. 
- Izvedeno usklajevanje izvajanja odobrenih aktivnosti skupaj z vodilnim partnerjem LAS 

Gorenjska košarica v projektu LAS sodelovanja KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU. Projekt 
se je bil naknadno odobren iz sredstev podukrepa 19.3. projekti LAS sodelovanja in se je 
pričel izvajati 15. 10. 2020. 

- Sodelovanje z vodilnim partnerjem LAS GORENJSKA KOŠARICA pri organiziranju in planiranju 
aktivnosti izvajanja skupnih projektnih aktivnosti, vloga odobrena po Odločbi o pravici do 
sredstev št. 33154-92/2020/14 z dne 30. 10. 2020. 

- Sodelovanje, komunikacija in usklajevanje planiranih projektnih aktivnosti na območju LAS V 
objemu sonca. 

- Priprava in oddaja obvestila na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o 
nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti zaradi višje sile (Covid 19) . LAS V objemu sonca je 
skupaj s projektnimi partnerji (občinami) v operaciji LAS sodelovanja »KOLESARSKA VERIGA 
NA PODEŽELJU« prepoznal nezmožnost izvedbe projekta.    

- Izveden en projekt LAS sodelovanja iz SLR sredstev ESRR, skupaj s štirimi LAS partnerji, POT 
MIRU-DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE. 

- Pripravljen in oddan končni zahtevek po zaključku operacije POT MIRU-DEDIŠČINA PRVE 
SVETOVNE VOJNE  za izplačilo sredstev ESRR (30. 10. 2020). 

- Komunikacija, priprava in usklajevanje z vodilnim partnerjem LAS Vipavska dolina, glede 
skupne prijave, aktivnosti in izvedbe projekta LAS sodelovanja iz SLR sredstev ESRR, TRŽNA 
ZNAMKA VIPAVSKA DOLINA. 

- Priprava dopolnitev oddanega končnega poročila za projekt LAS sodelovanja INTERAKTIVNI 
TURIZEM ZA VSE za izplačilo sredstev EKSRP (projekt se je zaključil 30. 6. 2020).  

- Sodelovanje in prisostvovanje pri kontroli na terenu za projekt INTERAKTIVNI TURIZEM ZA 
VSE (21.9.2020). 

13. Izvedeno sodelovanje z organi upravljanja, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi za 
EKSRP in ESRR. 

14. Dne 28. 5. 2020 izvedena udeležba na spletnem seminarju za pravilno pripravo vlog in 
zahtevkov. Dne 22. 6. 2020 izvedena udeležba na spletnem seminarju Poenostavitve izvajana 
CLLD v Sloveniji. 

15. Izvedena udeležba na tiskovni konferenci - zaključek in predstavitev rezultatov z uporabo novih 
tehnologij v projektu LAS sodelovanja »INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE«. 

16. Pripravljena druga sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA (na podlagi 
sklepov upravnega odbora) in po potrditvi na Skupščini LAS oddana na MKGP in MGRT v 
dokončno odobritev.  

17. Pripravljena napoved o predvideni višini vloženih zahtevkov za operacije ter vodenje LAS, po 
skladih in po mesecih za drugo, tretje in četrto četrtletje 2020  ter za prvo četrtletje 2021 za LAS 
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V objemu sonca in posredovana na organe upravljanja za zagotovitev sredstev v državnem 
proračunu.  

18. Pripravljen letni načrt aktivnosti in finančni načrt za leto 2021 za potrebe pridobivanja sredstev 
za delovanje LAS in za animacijo in posredovan na MKGP.  

19. Priprava finančnega plana za leto 2020, 2021, 2022 in leta 2023 - predvideni zahtevki na 
ARSKTRP ter računi, ki jih izstavljamo občinam.  

20. Pripravljeno Letno poročilo o delu ter finančno poročilo LAS za leto 2019 ter posredovano 
občinam.  

21. Pripravljeno poročilo o delu: 
- za obdobje 1. 1. do 29. 2. 2020, 
- za obdobje 1. 1. do 31. 3. 2020,  
- za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020, 
- za obdobje 1. 4. do 31. 7. 2020, 
- za obdobje 1. 8. do 30. 11. 2020, 
- za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020. 

22. Pripravljeno poročilo o delu za vodenje LAS za obdobje 1. 1. do 31. 3. 2020 za poročilo Mrežne 
regijske razvojne agencije. 

23. Pripravljeno in na MKGP poslano Poročilo o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti LAS 
pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2019. 

24. Pripravljeno letno poročilo o izvedenih aktivnostih pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, za poročilo o izvajanju regionalni nalog za MGRT za leto 2019. 

25. Pripravljene dopolnitve 9. zahtevka za izplačilo sredstev v okviru Podukrepa M19.4: Podpora za 
tekoče stroške in stroške animacije. 

26. Pripravljen in v aprilu 2020 oddan 10. zahtevek za izplačilo sredstev v okviru Podukrepa M19.4: 
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.   

27. Pripravljen in v avgustu 2020 oddan 11. zahtevek za izplačilo sredstev v okviru Podukrepa M19.4: 
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. 

28. Pripravljen in v decembru 2020 oddan 12. zahtevek za izplačilo sredstev v okviru Podukrepa 
M19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. 

29. Izvedeno upravljanje ločenega transakcijskega računa za LAS, izvrševanje vseh transakcij. 
30. Izvedeno zagotavljanje preglednosti delovanja za LAS ter sledljivost, spremljanje prihodkov in 

nadzor nad porabo sredstev LAS. 
31. Izvedeno vodenje ločenega računovodstva LAS. 
32. Nabavljen prenosni računalnik za delo od doma in mobilni telefon za bolj učinkovito 

komunikacijo. 
 
Izvedena animacija območja LAS V OBJEMU SONCA: 
 
1. Izvedeno informiranje, obveščanje, promocija SLR preko člankov za predstavitev operacij, kot 

dobrih praks v občinskih glasilih in na občinskih spletnih straneh ter druge promocijske 
aktivnosti, priprava na tiskovno konferenco, priprava gradiva za predstavitev izbranih operacij na 
2. javnem pozivu LAS iz sklada EKSRP, plačljiv članek v septembrski prilogi Primorskih novic. 

2. Izvedeno obveščanje javnosti o 2. javnem pozivu LAS iz sklada ESRR, informiranje, animacija in 
motivacija prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS, spodbujanje k sodelovanju na 
javnem pozivu LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju SLR, izvedeno obveščanje 
javnosti o izbranih operacijah na 2. javnem pozivu LAS iz sklada ESRR (objava na spletni strani 
LAS). 

3. Izvedeno obveščanje javnosti o doseženih rezultatih in dosežkih na zaključenih operacijah 
sodelovanja LAS; POTI MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VONE (iz ESRR), INTERAKTIVNI 
TURIZEM ZA VSE (iz EKSRP) - objava na spletni strani LAS. 

4. Izvedeno obveščanja javnosti o z odločbo ARSKTRP odobrenih operacijah - objava na spletni 
strani LAS: 
- MIRENSKI GRAD PRIBLIŽAJMO LJUDEM 
- VSI CVETOVI BODOČNOSTI SO V SEMENU SEDANJOSTI  
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- KAMP SELA NA KRASU 
- DEDIŠČINA SZI NAŠE KAŠČE – NOVA ETNOLOŠKA ZBIRKA 
- POLETNI TABOR, MC ZA MLADE 

5. Izvedeno svetovanje upravičencem operacij, ki so bile izbrane na 1. javnem pozivu za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja pri pripravi poročil, zahtevkov in uskladitev ter dopolnitev zahtevkov za 
sofinanciranje stroškov, pri morebitnih kontrolah pred izplačilom, pri spremembah operacij in pri 
označevanju: 
- Izvedeno svetovanje pri pripravi dopolnitev poročila in 1. zahtevka za operacijo Kolesarjenje 

po Banjški in Trnovski planoti; 
- Izvedeno svetovanje pri pripravi dopolnitev poročila in zahtevka za operacijo Rekreacija na 

prostem v občinah Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba, izvedeno 
svetovanje pri kontroli ARSKTRP na lokacijah naložbe samem pred izplačilom zahtevka; 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi poročila in zahtevka za operacijo Mladinski center Štaloni na 
Dobrovem; 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi dopolnitev poročila in zahtevka za operacijo Mladinski 
center Štaloni na Dobrovem, izvedeno svetovanje v zvezi s kontrolo ARSKTRP; 

- Izvedeno svetovanje pri označevanju, izvedbi in pri pripravi poročila in 2. zahtevka za 
operacijo  Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti; 

- Izvedeno svetovanje pri označevanju, izvedbi, spremembah in pri pripravi poročila za 
operacijo Center tehniške dediščine KU.ME. 

6. Izvedeno svetovanje upravičencem operacij, ki so bile izbrane na 1. javnem pozivu za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  
pri pripravi poročil, zahtevkov in uskladitev ter dopolnitev zahtevkov za sofinanciranje stroškov, 
pri morebitnih kontrolah pred izplačilom, pri spremembah operacij in pri označevanju: 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo UTRJEVANJE ZELENEGA 
TURIZMA S POUDARKOM NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD; 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo STIČIŠČE GENERACIJ 
MIRENSKI GRAD;  

- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo DOSTOPNOST DOBRIN 
IN STORITEV ZA RANLJIVE SKUPINE NA PODEŽELJU; 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo USTVARI SVOJO 
PRIHODNOST; 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo HIŠA NA KALU; 
- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo HIŠA DOBRE VOLJE; 
- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo VIPAVSKA DOLINA 

IZBRANO; 
- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah zahtevka za operacijo KUL-STIK; 
- Izvedeno svetovanje pri pripravi in dopolnitvah 1. in 2. zahtevka za operacijo VZPOSTAVITEV 

GRADU RIHEMBERK KOT SREDIŠČA TRAJNOSTNEGA TURIZMA GORIŠKE - Z UREDITVAMI ZA 
INTERPRETACIJO IN VKLJUČEVANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE GRADU IN ŠIRŠEGA 
OBMOČJA; 

- Izvedeno svetovanje pri pripravi sprememb za operacije (prenos sredstev v leto 2021). 
7. Izvedeno svetovanje potencialnim upravičencem pri dopolnitvah in uskladitvah vlog pred 

pridobitvijo odločbe ARSKTRP o dodelitvi sredstev za sledečih šest operacij: 
- MIRENSKI GRAD PRIBLIŽAJMO LJUDEM 
- VSI CVETOVI BODOČNOSTI SO V SEMENU SEDANJOSTI  
- LOKALNA ŽIVILA Z PRIJAZNO NAKUPOVANJE  
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- KAMP SELA NA KRASU 
- DEDIŠČINA SZI NAŠE KAŠČE – NOVA ETNOLOŠKA ZBIRKA 
- POLETNI TABOR MC ZA MLADE 
Izvedeno svetovanje upravičencem po pridobitvi Odločbe o pravici do sredstev pri izvedbi in 
poročanju o izvedenih aktivnostih in nastalih stroških. Izvedena priprava obrazca za vsebinsko 
poročilo, obrazca za finančno poročilo za z odločbo odobrene operacije in ostale priloge ter 
pošiljanje obrazcev in časovnic ter navodil za uveljavljanje stroškov nosilcem operacij. 

8. Izvedena pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje idej operacij (iskanje partnerjev, 
usklajevanje ideje s pogoji SLR in drugimi zahtevami,…) in svetovanje glede prijav operacij na 2. 
javni poziv LAS iz sklada ESRR, animacijski sestanki. Izvedeno svetovanje upravičencem pri 
spremembi operacije iz 2. javnega poziva LAS iz sklada EKSRP.  

9. Informiranje, animacija in motivacija potencialnih upravičencev pri pripravi operacij, kjer je 
upravičenec LAS. 

10.  Izvedena krepitev subjektov na območju LAS za izvajanje operacij, vključno s spodbujanjem 
zmogljivosti njihovega upravljanja operacij, izvedeno strokovno svetovanje in podpora pri 
upravljanju in vodenju izbranih desetih operacij, izvedeno svetovanje pri označevanju vseh 
operacij, izvedeno svetovanje pri spremembah operacij. 

11. Izvedeno spremljanje izvajanja operacij, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS (iz sklada EKSRP in 
ESRR), kar zajema tudi spremljanje mejnikov in ciljev operacij, izveden nadzora nad njihovo 
izvedbo in financiranjem.  

12. Seznanjanje upravičencev operacij v zvezi s spremembami zaradi razglašenih izrednih okoliščin 
Covid-19, komunikacija v zvezi s spremembami, sodelovanje z organi upravljanja in usklajevanje 
poteka nadaljnjih aktivnosti. 

13. Izvedena priprava in prijava operacij sodelovanja LAS »Interaktivne poti za vse«, »Kolesarska 
veriga na podeželju« in »Gastronomski turizem« na 5. javni razpis za sodelovanje LAS podukrep 
19.3., elektronsko oddani 28.2.2020 na MKGP (ARSKTRP): 

- Izvedena svetovanja, animacija in usklajevanja glede izvedbe posameznih aktivnosti s 
vključenimi partnerji v posamezen projekt sodelovanja LAS. 

- Sodelovanje in komunikacija z ostalimi partnerji LAS glede izvedbe skupnih aktivnosti v okviru 
posameznega projekta sodelovanja LAS. 

14. Izvedeno animiranje, povezovanje in usklajevanje med partnerji LAS glede možnosti prijave 
projekta sodelovanja LAS »Prostor kostanja«. Izvedena posvetovanja in delovni sestanki z ostalimi 
partnerji LAS in lokalnimi partnerji z območja LAS V objemu sonca glede skupne prijave. Po 
dodatni proučitvi vsebine projekta in mnenja nekaterih LAS partnerjev, da je vsebina projekta zelo 
strokovna in sorazmerno ozka ter odločitve enega partnerja LAS o izstopu iz projekta, se projekt ni 
prijavilo.  

 
Aktivnosti obveščanja, splošnega svetovanja, popisa projektnih idej ter usmerjanja razvojnih 
partnerstev se izvaja konstantno, preko telefona, elektronske pošte, sestankov in objav na spletni 
strani. 

Ciljne 
skupine: 

Občine, drugi predstavniki  javnega sektorja,  predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja na 
območju  LAS V objemu sonca. 

Vir / 
Poročanje: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  ter občine 

Skrbnik-i 
projekta: 

Fabijana Medvešček, Nataša Jakopič, Amelija Skomina Zorn 
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2.1. Projekti sodelovanja LAS 
 
 
Naziv 
projekta: 

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE 
 
(Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, Podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine«) 

Rezultati: Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v 
Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih 
turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb,  starejših, gluhih, ter 
slepih in slabovidnih oseb ter drugih ljudi s posebnimi potrebami. Ob enem pa bodo zaradi 
inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS 
območji. V operaciji pa se pojem dostopnosti nanaša na: 
- povečanje dostopnost  za osebe s posebnimi potrebami; Z novimi tehnologijami z uporabo 

virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim 
smo ti ranljivi skupini omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi 
mogli dostopati. 

- dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; Naravna in kulturna 
dediščina bo s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena / poustvarjena. Na tak 
način bo tudi v ostalim v bodoče omogočen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za 
prihajajoče generacije. 

Z operacijo skupaj s strokovnim partnerjem Zavodom AŽMURK smo dosegli večjo prepoznavnost 
območja našega LAS-a ter diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupine turistov, 
posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih. 
  
Izvedene aktivnosti v letu 2020: 
VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA 
Komunikacija in sodelovanje z vodilnim partnerjem operacije o izvajanju aktivnosti operacije, 
spremljanje izvajanje izvajanja ter podpora lokalnemu partnerju Zavod AŽMURK. 
Izdelano končno poročilo uspešno izvedenega projekta LAS sodelovanja. 
 
RAZVOJ INTEGRIRANEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA IZ PODROČJA NARAVNE IN  KULTURNE 
DEDIŠČINE  
V prvem delu projekta smo v sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji pripravili vsebinski okvir za 
predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti na območju vseh sodelujočih LAS-ov. Pri tem smo 
iskali skupno temo, ki bo vse posamezne predstavitve povezala v enoten produkt, ter upoštevali 
možnosti, ki jih za tovrstne predstavitve ponuja najsodobnejša tehnologija. Poleg skupne 
interpretacije smo izoblikovali specifičen in bolj podroben načrt za predstavitev naravne znamenitosti 
na področju našega LAS-a. Skupaj s partnerjem Zavodom AŽMURK  je bil razvit pristop k predstavitvi 
Velike jame v Paradani (Ledenica) v Trnovskem gozdu, ob upoštevanju »rdeče niti« oziroma 
povezovalne teme vseh kulturnih in naravnih znamenitosti, ki bo predstavljala v sklopu projekta: 
preplet človeka in narave, odvisnost človeka od naravnih virov, njegove običaje in zgodbe nekem 
območju.  
Interpretacijski pristop k predstavitvi Paradane se je osredotočal na njen naravni vidik: sodobne 
digitalne tehnologije so na atraktiven način omogočile virtualen (navidezen) spust do same jame tudi 
tistim, ki jim zaradi telesne oviranosti obisk področja ni mogoč. Virtualni obisk Paradane je 
interaktiven: uporabnik sam lahko aktivno sodeluje pri »odkrivanju« in spoznavanju ponujenih gradiv.  
Uporaba digitalnih tehnologij za interpretacijo dediščine za eno (1) točko našega LAS-a : Veliko jamo v 
Paradani (Ledenica) . 
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Tehnični pristopi k predstavitvi kulturne in naravne dediščine je zajemal:  Snemanje 360-
stopinjskega videa (VR- virtualna resničnost), Pripravo dodatnih gradiv za izdelavo VR predstavitve.  
Zaradi neugodnih vremenskih razmer, višje sile (razglašene epidemije COVID-19) v letu 2020, smo bili 
prisiljeni večina velik del terenskih aktivnosti (snemanj) in zaključnih aktivnosti prestaviti, kar je 
povzročilo podaljšanje projekta do 30.6.2020. 
Končni izdelek– digitalni turistični produkt, je bil oblikovan na več različnih načinov, tako da je bil lahko 
objavljen na različnih spletnih platformah in dostopen različnim ponudnikom.  
Pripravljen je bil 360-stopenjski (VR) video, Interaktivni VR video in 360-stopenjski (VR) foto sprehod, 
360-stopenjski (VR) foto sprehod posebej za platformo Google Poly in 360-stopenjske (VR) fotografije, 
»Velike jame v Paradani«. 
Izdelan je bil Interpretacijski načrt za umestitev medija virtualne resničnosti na šestih lokacijah 
naravne in kulturne dediščine območij LAS V objemu sonca, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS 
Notranjska, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS  Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter 
Partnerstvo LAS Zasavje. 
Na območju LAS V objemu sonca je bil izdelan in oblikovan en turistični video produkt z novimi 
tehnologijami »VELIKE JAME V PARADANI«.  
 
Prenos znanja na mlade in partnerje LAS : Kljub zamikom izvajanja aktivnosti na terenu v letu 2019, 
so bila pripravjena in izvedena atraktivna VR gradiva, s katerimi so bili učinkovito nagovorjeni 
predstavniki ciljne skupine. Predstavitev sodobnih VR tehnologij in s tem povezan prenos znanja 
predvsem do mladih je bil učinkovit le s prikazom dejanskega delovanja in primerov uporabe. 
Predstavitve so bile izvedene v Novi Gorici udeležencem tečajev digitalne fotografije in predstavnikom 
ciljne skupine (invalidom) ter splošni javnosti. 
 
Za namene promocije vseh novih turističnih produktov, ki so bili izdelani v okviru projekta LAS 
sodelovanja je bila izdelana in tiskana predstavitvena skupna zgibanka. Link ogleda »Velike jame v 
Paradani« https://www.youtube.com/watch?=XOkowL0Dds4 .  
Na območju našega LAS-a je bila organizirana in izvedena tiskovna konferenca za novinarje in 
zainteresirano lokalno skupnost z namenom predstavitve projekta in doseženih rezultatov. Prispevek 
o inovativnem pristopu promocije zanimive turistične točke so poročali različni mediji (Radio Robin, 
Radio Koper in Primorski dnevnik). Projekt je bil podrobno predstavljen tudi v časopisu Goriška in 
spletnih straneh vseh partnerjev in sodelujočih partnerskih LAS-ov.  

Ciljne 
skupine: 

Občine, drugi predstavniki  javnega sektorja,  predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja na 
območju  LAS V objemu sonca. 

Vir / 
Poročanje: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Ostalo: Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.03.2020 / podaljšan do 30.06.2020 
Celotna vrednost projekta (6 LAS-ov): 397.740,84 EUR 
Vrednost proračuna LAS V objemu sonca: 37.298,82 EUR 

Skrbnik-i 
projekta: 

Amelija Skomina Zorn 

 
  

https://www.youtube.com/watch?=XOkowL0Dds4
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Naziv 
projekta: 

POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE 
 
(Program CLLD – Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, 
Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR LAS V objemu sonca«, sklad ESRR) 

Rezultati: Dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriška in Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno 
zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Dolina Soče je predstavljala prvo frontno črto, 
ostala območja pa zaledje soške fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin 
(kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic…), ki 
predstavljajo pomembno kulturno dediščino slovenske in evropske zgodovine.  
V okviru projekta smo partnerji LAS V objemu sonca, LAS Dolina Soča, LAS Gorenska košarica in LAS 
Vipavska dolina, v preteklosti že izvedene aktivnosti nadgradili v okviru strokovne študije, dodatno 
identificirali in opisali zgodovinske točke na območju spodenje Vipavske doline, ter jih vključili v 
zgodbo »Pot miru«. V strokovne in izobraževalne aktivnosti smo vključili turistične vodnike, 
ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter izvedli spletno promocijo. 
V okviru skupne projekta smo izvedli: skupno promocijo prebivalstva in obiskovalcev na temo Pot 
miru (delavnice za mlade in na spletu), strokovno gradivo o dediščin Soške fronte v podobi Pot miru (s 
predstavitvenimi povzetki posameznih točk Poti miru v več jezikih) ter dodatno usposabljanje lokalnih 
ponudnikov (turističnih vodnikov) na temo Soške fronte in vojaške sanitete. 
V projektu smo skupaj s strokovnimi partnerji FUNDACIJO POTI MIRU V POSOČJU in Društvom Soška 
Fronta 1915-1917 dosegli večjo prepoznavnost območja našega LAS-a. 
 
Izobraževanje za vodnike in ponudnike  
V okviru te aktivnosti smo spremljali potek in napredek izvajanja projekta, organizirali in vključevali v 
delovne strokovne sestanke med lokalnimi skupnostmi in zunanjimi izvajalci. 
Zaradi razglašene epidemije COVID-19 v pomladanskih mesecih v letu 2020, so bile izvedbe planiranih 
aktivnosti delno onemogočene, posledično smo bili prisiljeni izvedbo nekaterih aktivnosti, predvsem 
tistih ki so se izvajale na terenu, ustrezno prilagoditi (časovno in krajevno).  
 
1.1. Strokovno izobraževanje: Na območju našega LAS-a smo organizirali in izvedli strokovno 
izobraževanje za vodnike in ponudnike na temo »Saniteta in zaledje soške fronte«, ki je bilo izvedeno 
skupaj z zunanjimi strokovnimi izvajalci v Bukovici dne 17.9.2020. Delavnico je obiskalo 15 
udeležencev (vodnikov in ponudnikov ter drugi občani). 
Predavanje za vodnike in ponudnike sta izvedla zunanja strokovna izvajalca: dr. Miha Šimac in g. 
Mihael Uršič iz Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«. 
 
1.2 Inovativno izobraževanje: Predstavitev inovativne metode vodenja/igrifikacija za vodnike, 
ponudnike in informatorje je izvedel izbran zunanji strokovni izvajalec g. Žiga Novak (Zavod Martin 
Krpan).  Predavatelj je predstavil turistične točke na območju LAS V objemu sonca (Dobrovo, Miren, 
Renče) z analizo načina vodenja na posamezni točki ter vključevaje igrifikacije za razvoj kulturnega 
turizma na dotični točki. Priprava priporočila izboljšave predstavitve  posamezne točke na nov način 
vodenja in razvoja doživljajske ponudbe.  
V okviru strokovne prve strokovne ekskurzije (dne 19.9.2020) je bilo izvedeno inovativno 
izobraževanje/igrifikacija na terenu, kjer so bile predstavljene turistične točke (na krajih: Dobrovo, 
Miren, Renče).  
Dne 30.9.2020 je bil v Kobaridu in na Kolovratu organiziran ogled primera dobre prakse na terenu, kot 
prikaz igrifikacije z namenom razvoja kulturnega turizma na temo prve svetovne vojne v Posočju. Oba 
organizrana dogodka se je udeležilo 6 vodnikov/ponudnikov. 
 
1.3 Strokovna izobraževalna ekskurzija: Izvedli smo dve ekskurziji po zaključenem izobraževanju in 
zbrani predstavitveni študiji za namene enotne vzpostavitve in ureditve informacijskih točk v urbanih 
naseljih na območju LAS V objemu sonca. Izvedeni sta bili dve strokovni izobraževalni ekskurziji in sicer 
na relaciji: 1. Tolmin - Kobarid - Bovec - Kranjska Gora - Bled - Bohinj - Tolmin; 2. Tolmin - Kanal - 
Dobrovo - Miren – Renče - Ajdovščina - Col - Logatec - Idrija- Šebrelje - Tolmin.  Sodelujoči LASi so 
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izvedli aktivnosti kot skupno aktivnost. 
Izvedene dve (2) ekskurziji 19.9.2020 (6 vodnikov/ponudnikov iz LAS V objemu sonca) in 26.9.2020 (5 
(2) vodnikov/ponudnikov iz LAS V objemu sonca). 
 
1.4. Predstavitev Poti miru (delavnice za mlade): Skupaj s predstavniki zunanjega strokovnega 
partnerja Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« smo izvedli sedem (7) promocijsko izobraževalnih 
delavnic za mlade na osnovni šoli v Šempetru pri Gorici, na osnovni šoli v Mirnu in na osnovni šoli 
Dobrovo. Predstavljene so bile teme »Poti miru«, »Soška fronta« in »kraji med 1. svetovno vojno« ter 
v »zaledje soške fronte«, ki so bile ustrezno prilagojene za otroke zadnje triade osnovne šole. V 
delavnice je bilo vključenih 165 mladih. 
 
Promocija POTi miru 
2.1 Spletna promocija: Promocija je bila izvedena kot skupna aktivnost vseh sodelujočih LAS  kot 
promocija Poti miru (s poudarkom na urbanih središčih, naseljih) na spletu, s ciljem seznaniti in 
privabiti na območje sodelujočih LAS širšo javnost.  
Spletna promocija se je izvajala v zadnjem tednu oktobra 2020, povezava : 
https://www.thewalkofpeace.com/experiences/od-dediscine-do-razgledov/  
 
2.2 Promocijski-izobraževalni material: Skupaj z vodilnim LAS partnerjem (LAS Dolina Soče) je bilo 
izvedeno skupno javno naročilo promocijskega materiala za namene promocije med mladimi »Pot 
miru – dediščina prve svetovne vojne«. Promocijski material je bil brezplačno razdeljen na izvedenih 
izobraževalnih delavnicah med mladimi, strokovnih izobraževanjih med udeležence ter ostalimi 
obiskovalci. Izvedena je bila tudi promocija v lokalnem časopisu Primorskih novicah, in na spletu. 
 
Ureditev urbanih središč 
Zunanja strokovna izvajalca (Ustanove Fundacije Poti miru v Posočju in Društvom Soška Fronta 1915-
1917) sta skupaj zbirala in pripravljala ter urejala gradiva na temo dogodki in dediščina iz 1. svetovne 
vojne in njeno zaledje na območju Renč, Dobrovega, Trnovega, Šempetru in Mirna ter zbirala različna 
gradiva na temo Organiziranost in pomen sanitete v zaledju soške fronte (medicinska službe avstro-
ogrske vojske, oskrba ranjencev na bojišču in v bolnišnici v Renčah).  
Pripravljena študija zajema dokumentarni prikaz posamezna urbana središča na območju LAS-a iz 
zgodovinskega časa Prve svetovne vojne, kar povečuje sinergijske učinke, ki so primerne za tisk na 
panoje, table in kasnejšo promocijo urbanih središč na območju LAS V objemu sonca. 
Izdelana je bila skupna strokovna študija na območju LAS V objemu sonca tematike »Dogodki in 
dediščina iz 1. svetovne vojne in njeno zaledje«, ki vključuje fotografije (z avtorskim dovoljenjem), 
zbrani in oblikovani vsebinski teksti s povzetki. Povzetki so prevedeni v angleški, nemški in italijanski 
jezik. 
 
VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA 
Komunikacija in sodelovanje z vodilnim LAS partnerjem projekta glede poteka izvajanja aktivnosti. 
Udeležba na sestankih / usklajevanjih / pri organizaciji in izvedbi dogodkov.  
Priprava končnega poročila uspešno izvedenega projekta LAS sodelovanja.  

Ciljne 
skupine: 

Občine, vodniki, ponudniki, mladi,  predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja na območju  LAS 
V objemu sonca. 

Vir / 
Poročanje: 

MGRT, Občine območja LAS V objemu sonca 

Ostalo: Trajanje projekta: 30.1.2019 - 30.10.2020 
Celotna vrednost projekta (4 LAS-ov): 138.306,92 EUR 
Vrednost proračuna LAS V objemu sonca: 18.957 EUR 

Skrbnik-i 
projekta: 

Amelija Skomina Zorn 

https://www.thewalkofpeace.com/experiences/od-dediscine-do-razgledov/
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2.2. Projekti na območju LAS V objemu sonca (sklad ESRR) 
 
Naziv 
projekta: 

ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA 
 
(Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, CLLD – Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost v programskem obdobju 2014-2020; Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«) 

Rezultati: Operacija »Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela« je odgovor na razkorak med 
izobraževalnim sistemom in potrebami delodajalcev in podjetij tako po izobraženih kadrih, kakor tudi 
mladih s poklicnimi izobrazbami. Veliko mladih ne najde ustrezne zaposlitve, ker preprosto njihovih 
znanj podjetniki in podjetja ne potrebujejo. Mladim primanjkuje praktičnih znanj pri vključevanju v 
proces samozaposlitve ali pri postavitvah lastnega podjetja, na drugi strani podjetniki ne najdejo 
ustreznega kadra na trgu dela.  
Projekt se je pričel izvajati 1.9.2019 in skupaj s projektnimi partnerji smo pristopili k analizirali potrebe 
delodajalcev po kadrih na trgu dela. V letu 2020 so bili predstavljeni rezultati analize, ki so pokazali, 
kateri so tisti kadri, ki jih delodajalci najbolj potrebujejo. Na podlagi tega ugotovitev analize so bile 
posneti vido materiali za izdelavo promocijskih spotov štirih identificiranih deficitarnih poklicev.   
Kratki spoti bodo služili kot dodatno gradivo na predstavitvenih delavnicah mladim na osnovnih in 
srednjih šolah v letu 2021.  
Partner Zavod za zaposlovanje bo na delavnicah za brezposelne osebe z uporabo promocijskih spotov 
spodbujal mlade brezposelne za prešolanje ali za pridobitev dodatnih funkcionalnih strokovnih znanj, 
ki jih delodajalci potrebujejo. 
 

• VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA : Udeležba na petih koordinacijskih sestankih vseh 
partnerjev operacije, ki so bili organizirani pri vodilnem partnerju LAS : OOZ Nova Gorica. 
Spremljanje in usmerjanje partnerskih aktivnosti pri izvedbi operacije sodelovanja na 
območju LAS V objemu sonca.  

• Priprava in objava člankov v različnih medijih in na družbenih omrežjih: Pripravljenih in 
objavljenih je bilo več člankov na temo promocije deficitarnih poklicev v različnih medijih in 
na spletnih straneh in drugih družbenih mrežjih. 

• Vzpostavljeno je bilo inovativno razvojno partnerstvo podpornih institucij: Kot aktiven 
partner v projektu smo sodelovali pri oblikovanju in povezovanju v inovativno partnerstvo za 
namen izboljšanja stanja na področju deficitarnih poklicev, ozaveščanje staršev in otrok o 
prinosložnostih, ki jih ti predstavljajo za bodočnost mladih. 

• Izdelava promocijske kratke filme: Skupaj s partnerji smo sodelovali pri izbiri štirih 
deficitarnih poklicev, za katere bodo izdelani kratki promocijski filmi.  

Vzpostavljeno bo eno inovativno razvojno partnerstvo med podpornimi institucijami malega 
gospodarstva na območju LAS v objemu sonca.  
Izvedena ena celovita analiza potreb po iskanih kadrih na trgu dela. 
Izbrani štirje deficiratni poklici, za katere se bo izdelalo kratke promo filme.  
 

Ciljne 
skupine: 

Ciljne skupine iz območja so podjetniki in podjetja (delodajalci) iz vrst mikro, malih in srednje velikih 
podjetij, mladi, starejši, brezposelni, institucije podpornega okolja. Omenjenim ciljnim skupinam je 
projekt namenjen preko aktivnosti, ki jih bomo izvedli za doseganje cilja pridobivanja iskanih kadrov, ki 
se bodo zaposlovali v omenjenih podjetjih. 

Vir / 
Poročanje: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Ostalo: Trajanje projekta: 1.9.2019 – 30.5.2021 
Celotna vrednost projekta (z DDV) : 51.207,99 EUR 

Skrbnik-i 
projekta: 

Amelija Skomina Zorn 
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Naziv 
projekta: 

Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske 
doline - VIPAVSKA DOLINA IZBRANO 
 
(Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, CLLD – Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost v programskem obdobju 2014-2020; Podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«) 

Rezultati: Projekt je namenjen pospeševanju razvoju podeželja v okviru vinogradništva in enoturizma spodnje 
vipavske doline. Prednosti območja so v dobrih naravnih danostih za razvoj vinogradništva in turizma, 
vendar na danem področju manjkajo povezave in partnerstva med deležniki. S predlaganim projektom 
želimo povezati vinarje in deležnike enoturizma spodnje vipavske doline v inovativno partnerstvo, 
postaviti poenoten pravilnik za zaščito oznake porekla vinogradov na strmih legah spodnje vipavske 
doline (Vipavska dolina Izbrano) ter enoten portal za promocijo enoturizma spodnje vipavske doline. 
Portal bo omogočal rezervacije degustacij na kmetijah (vinske ceste) in nočitev na turističnih kmetijah. 
Oboje predstavlja inovativnost in novost v regiji. 

• Priprava in uskladitev pravilnika s posebno zaščito oznake porekla in blagovne znamke 
'Vipavska dolina Izbrano' : Skupaj z vodilnim partnerjem je bil pripravljen in sprejet pravilnik, 
ki ureja glavne tehnološke postopke, ki jih vinar izvede v vinogradu in kleti, z namenom 
pridobiti posebno zaščito oznake »Vipavska dolina Izbrano«.  Pravilnik je bil predstavljen 
vinarjem; ta bo glavni steber bodočega konzorcija. Pravilnik je sestavljen iz treh osrednjih 
poglavij, ki se navezujejo na poenoteno vinogradništvo, vinarstvo in biodiverziteto. Tvorijo ga 
posamezni členi – pravila, ki jih mora vinogradnik izpolnjevati, da dobi certifikat ter posebno 
značko (to nalepi na steklenico in s tem potrdi posebno kakovost vin).  

• Priprava in ustanovitev Konzorcija : Skupaj z vodilnim partnerjem je bila vzpostavljena pravna 
podlaga in akti, s katerimi je bil (6.1.2020) ustanovjen Konzorcij vinogradnikov in vinarjev 
spodnje Vipavske doline.  

• Prenos znanja in delavnice z deležniki : V sklopu aktivnosti je bilo izvedenih več 
predstavitvenih srečanj in delavnic z vinogradniki. Izvedena je bila tudi delavnica »Pregled 
letnika 2018« in »Tehnološki napotki pri zorenju vina – degustacije mladih vin za oznako 
Vipavska dolina Izbrano«. Za namen vzpostavitve boljše kakovosti vin so bili organizirani in 
izvedeni pregledi vinogradov, ki bodo namenjeni za posebno oznako porekla. Izvedena so bila 
tudi vzorčenja in analize grozdja, ki so vinarjem pomagale pri določitvi pravilnega časa 
trgatve.  

• Postavitev celostne grafične podobe (CGP, logotipa in ostalih promocijskih zadev : V okviru te 
aktivnosti je bila pripravljena celostna grafična podoba oznake Vipavska dolina Izbrano. 

• Izdelava opisov za spletni portal in zgodovinski pomen vinogradništva v kraju : V okviru 
aktivnosti smo začeli z izdelovanjem opisa zgodovinskega pomena vinogradništva in vinarstva 
za kraje območja projekta, ki bo preučen na osnovi zgodovinskih in ustnih virov. Aktivnosti še 
potekajo, zato bo končna dejavnost predstavljena v naslednjem poročilu. 

Ciljne 
skupine: 

Ciljne skupine projekta so kmetje (vinogradniki), pridelovalci tipičnih pridelkov (agroturizmi), 
ponudniki turistično-nastanitvenih storitev ter tisti, ki te pridelke in storitve koristijo, torej domači in 
tuji turisti. Posredno so ciljne skupine tudi raziskovalno izobraževalne organizacije, odgovorne za 
strokovno podporo in prenos znanja, študentje, ter občine in društva, ki združujejo pridelovalce 
tipičnih pridelkov in ponudnike drugih turističnih storitev. 

Vir / 
Poročanje: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Ostalo: Trajanje projekta: 20.4.2018 – 30.9.2021 
Celotna vrednost projekta (z DDV) : 54.722,18 EUR 

Skrbnik-i 
projekta: 

Črtomir Špacapan 



 
 

 

 

 
Letno poročilo o delu RRA 2020 

                                                                                                                                                                                                            stran: 21 
 

3. REGIONALNI PROJEKTI  
 
 
Naziv 
projekta: 

REGIONALNE NALOGE – Splošne naloge, področje turizma in gospodarstva 

Rezultati: V letu 2020 smo v okviru Severnoprimorske MRRA izvedli vse aktivnosti skladno s Programom dela 
mrežne regionalne razvojne agencije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za leto 2020 in 
Strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije: 
 
Priprava 3. dopolnitve Dogovora za razvoj regij (DRR): 
Skladno z operativnim programom (OP) bodo občine lahko izvajale projekte na naslednjih 
prednostnih naložbah (v nadaljevanju PN) OP-ja (PN 3.1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA; PN 4.4. 
SPODBUJANJE MULTIMODALNE URBANE MOBILNOSTI; PN 5.1. PODPORA NALOŽBAM ZA 
PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE, PN 6.1. VLAGANJE V VODNI SEKTOR). RRA je sodelovala 
pri pripravi projektov in obrazcev za dopolnitev Dogovora za razvoj regij.  
 
Priprava Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027 
(RRP 2021-2027): 
Redni sestanki in usklajevanje med koordinatorji in direktorji glede pri pripravi RRP, usklajevanje z 
občinami, zbiranje predlogov projektov občin za RRP, priprava delavnic z odbori, usklajevanje s člani 
odborov, priprava in oddaja 1. osnutka RRP 2021-2027 na MGRT. 
 
Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja: 
Tripoli, Grčija, 21. 1. – 22. 1. 2020, srečanje projektnih partnerjev in predstavitev dobrih praks na 
temo elektro mobilnosti v različnih državah, v okviru projekta EnerMOB; 
Bohinjska Bistrica, 22. 1. – 24. 1. 2020, srečanje projektnih partnerjev - seminar: MUSE WINTER 
SCHOOL, seminar na temo trajnostne mobilnosti), v okviru projekta MUSE; 
Debrecen, Madžarska, 29. 1. – 30. 1. 2020, srečanje projektnih partnerjev in ogled dobrih praks z 
namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestih s poudarkom na ekonomskem in socialnem 
doprinosu, v okviru projekta URBACT Thriving streets; 
Spletna konferenca, 20. 4. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta SUBTRACT; 
Spletna konferenca, 28. 4. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ECO-CICLE;  
Spletna konferenca, 27. 5. 2020, zaključna konferenca v okviru projekta FOST INNO; 
Bilje (Sadjarski center KGZS Nova Gorica), 2. 6. 2020, delavnica v okviru projekta GREVISLIN; 
Spletna konferenca, 5. 6. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta EnerNETMob; 
Spletni kick-off meeting, 5. 6. 2020, 1. srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ECOWAVES; 
Spletna konferenca, 9. 6. 2020, zaključna konferenca v okviru projekta BEGIN;  
Spletna konferenca, 17. 6. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta CIRCLE; 
Spletna konferenca, 23. 6. 2020, Steering Committee projektnih partnerjev v okviru projekta 
ENERMOB; 
Spletna konferenca, 3. 7. 2020, Steering Committee projektnih partnerjev v okviru projekta 
EnerMOB; 
Spletna konferenca, 8. 7. 2020, 4. srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta  GREVISLIN; 
Spletna konferenca, 15. 7. 2020, srečanje nadzornega odbora v okviru projekta CIRCLE; 
Spletna konferenca, 27. 7. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta  CIRCLE; 
Spletna konferenca, 6. 8. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta  MUSE; 
Spletna konferenca, 2. 9. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ECOWAVES; 
Spletna konferenca, 7. 9. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta SUBTRACT; 
Spletna konferenca, 8. 9. 2020, srečanje nadzornega odbora v okviru projekta Thriving Streets 
(URBACT); 
Strokovna izobraževalna ekskurzija, IGRIFIKACIJA na zgodovinskih točkah Poti miru - dediščine prve 
svetovne vojne v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (sodeluje 5 LASov: Las vipavska 
dolina, LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS V objemu sonca) 19. in 30. 9. 
2020; 
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Spletna konferenca, 21. 9. – 22. 9. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta  CIRCLE; 
Spletna konferenca, 22. 9. 2020, srečanje s projektnim partnerjem PGZ Country, iz Hrvaške v okviru 
projekta EnerMOB; 
Spletna konferenca, 28. 9. 2020, Steering Committee projektnih partnerjev v okviru projekta 
EnerMOB;  
Spletna konferenca partnerjev, 2. 10. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta 
SUBTRACT (Interreg Europe); 
Švedska, Staff exchange, 6. 10. – 8. 10. 2020, v okviru projekta SUBTRACT (Interreg Europe); 
Spletna konferenca partnerjev, 8. 10. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta 
EnerNETMob (Interreg Mediteran);  
Spletna konferenca partnerjev, 13. 10. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta CIRCLE 
(Interreg Adrion); 
Spletna konferenca partnerjev, 16. 10. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta SEE 
ME INN (Interreg Central Europe); 
Spletna konferenca partnerjev, 9. 11. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta ECO-
CICLE (Interreg Europe); 
Spletna konferenca partnerjev, 9. 11. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta 
GREVISLIN (Interreg ITA-SLO); 
Spletna konferenca partnerjev, 11. 11. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta SEE 
ME INN (Interreg Central Europe); 
Spletna konferenca partnerjev – predstavitev centra ponovne uporabe na Finskem, Helsinki, 13. 11. 
2020 v okviru projekta SUBTRACT (Interreg Europe); 
Spletna konferenca partnerjev, 20. 11. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta 
EnerNETMob (Interreg Mediteran);  
Spletna konferenca partnerjev, 25. 11. – 26. 11. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru 
projekta SUBTRACT (Interreg Europe); 
Spletni konferenca partnerjev – spletni ogled dobrih praks Katalonija, Španija, 9. 12. 2020 v okviru 
projekta SUBTRACT (Interreg Europe); 
Spletna konferenca partnerjev, 9. 12. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta SEE ME 
INN (Interreg Central Europe); 
Zaključna spletna konferenca partnerjev, 11. 12. 2020 v okviru projekta ADRION 5 SENSES (Interreg 
Adrion); 
Spletna konferenca partnerjev, 14. 12. 2020, srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta 
EnerNETMob (Interreg Mediteran);  
Spletna zaključna konferenca partnerjev, 8. 2020, zaključna konferenca projektnih partnerjev v 
okviru projekta CONA (Interreg ITA-SLO);  
Spletna konferenca partnerjev, 15. 12. 2020 – 17.12. 2020, Training Day for Commmunity Managers 
v okviru projekta CIRCLE (Interreg Adrion); 
Spletna konferenca, 18. in 22. 12. 2020, sestanek s CUP Izola v okviru projekta SUBTRACT (Interreg 
Europe); 
Spletna konferenca, 12., 17. in 27. 12. 2020, sestanek s CUP Izola v okviru projekta CIRCLE (Interreg 
Adrion). 
Organizirani regijski dogodki: 
Nova Gorica, 21. 1. – 22. 1. 2020, delavnica na temo »Digitalni marketing«, v okviru SPOT svetovanja 
Goriška; 
Kanal, 12. 2. 2020, delavnica na temo »Trženje v turizmu«, v okviru SPOT svetovanja Goriška«; 
ABC podjetništva, 3. modul, Osnove trženja, webinar; 22. 4. – 24. 4. 2020 v okviru SPOT svetovanje 
Goriška; 
ABC podjetništva, 4. modul, Digitalizacija poslovanja, webinar; 6. 5. – 8. 5. 2020 v okviru SPOT 
svetovanje Goriška; 
Solkan, 29. 6. 2020, Delavnica za razvoj športa, turizma in kulturne dediščine v okviru projekta FOST 
INNO; 
Webinar, 16. 7. 2020, predstavitev javnega razpisa za podukrep 6.4 podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru SPOT svetovanje Goriška; 
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Miren, 3. 9. 2020, Svet za Vipavo;  
Prvačina, 9. 7. 2020, Novinarska konferenca za projekt VISFRIM in GREVISLIN; 
Ajdovščina, 18. 9. 2020, Novinarska konferenca za projekt GREVISLIN;  
Spletna delavnica: Oblikovanje poslovne ideje, 19. 11. 2020, v okviru SPOT svetovanje Goriška; 
Spletna delavnica: Elektronsko poslovanje s finančno upravo, 14. 12. 2020, v okviru SPOT svetovanje 
Goriška; 
Spletna delavnica: Ustvarite si brezplačno spletno stran v enem dnevu, 18. 12. 2020, v okviru SPOT 
svetovanje Goriška; 
Spletna delavnica: Facebook in Instagram Shops, 22. 12. 2020, v okviru SPOT svetovanje Goriška. 
Udeležbe na strokovnih posvetih, konferencah, sejmih: 
Ljubljana, 9. 1. 2020, udeležba na posvetu LAS članic DRSP; 
Udeležba na sestanku 10. 1. na katerem smo s predstavniki LAS izmenjali stališča o oblikovanju 
pristopa LEADER/CLLD v naslednji programski perspektivi. Poudarek je bil predvsem na opredelitvi 
do možnosti enotnega sistema izvajanja (vodilni sklad za vse vključene sklade v CLLD) oziroma 
možnosti ločenega izvajanja CLLD po posameznih skladih;   
Udeležba na predstavitvi 5. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine, 10. 1. 2020; 
Madrid, 24. 1. – 26. 1. 2020, aktivna udeležba in predstavitev na mednarodnem sejmu FITUR 
MADRID (International Tourism Fair in Madrid), v sklopu projekta ADRION 5 SENSES; 
Milano, 8. 2. – 11. 2. 2020, aktivna udeležba in predstavitev na mednarodnem turističnem sejmu BIT 
MILANO, v sklopu projekta ADRION 5 SENSES; 
Spletni seminar, 8. 4. 2020, Interventni »MEGA ZAKON« - I. del: Priprava plače za marec 2020 ter 
ukrepi za podjetnike in samozaposlene; 
Spletni seminar, 15. 4. 2020, »Interventni zakon, davčni in finančni ukrepi za omilitev korona virusa; 
Spletni seminar, 23. 4. 2020, »Horizon 2020«; 
Webinar LEADER/CLLD: 28. 5. 2020, Pregled najpogostejših napak pri obravnavi vlog in zahtevkov za 
sklada EKSRP in ESPR ter nasveti za boljšo pripravo (podukrepi 19.2, 19.3 in 19.4); 
Italijanski trg  - izzivi in priložnosti v času novih razmer, 16. 6. 2020 v okviru SPOT svetovanje 
Goriška; 
Spletni seminar, 17. 6. 2020, »Knjiženje terjatev do ARSKTRP oz. MKGP«; 
Spletni seminar, 22. 6. 2020, »Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji«; 
Spletni webinar »Poenostavitve izvajana CLLD v Sloveniji«, 22. 6. 2020, ki ga je organiziralo Društvo 
za razvoj slovenskega podeželja; 
Spletni seminar, 24. 7. 2020, Delavnica: Učinkovita komunikacija med partnerji in javnostjo, v okviru 
programa Interreg V-A Italija – Slovenija; 
e-Usposabljanje svetovalcev SPOT Svetovanje, 17. 9. 2020; 
Spletni seminar, 28. 9. 2020, Delavnica: Priročnik o trajnostni mobilnosti v okviru projekta 
EnerNETMob; 
Spletni seminar, 19., 20. in 24. 11. 2020, XXL konferenca 2020 (Plače in kadri,  Knjigovodstvo, iCenter 
in Minimax). 
 
Obveščanje in splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji 
pri oblikovanju projektnih idej, prijavi na javne razpise in izvedbi regijskih projektov 
Koordinatorji so odigrali vlogo povezovalcev in svetovali različnim deležnikov z namenom priprave 
čim boljših regijskih projektov. 
Izvedli smo več svetovanj potencialnim prijaviteljem, podpornim inštitucijam Goriške regije glede 
čezmejnih, nacionalnih in transnacionalnih razpisov (pomoč pri pripravi projekta; obrazložitev 
razpisnih pogojev; svetovanje pri oblikovanju ciljev, dosežkov, učinkov itd.).  
 
Število objav v medijih: objave v lokalnih in regionalnih medijih 
- preko 50 objav na spletnih portalih in socialnih medijih 
- objave v lokalnih časopisih (Primorske novice, glasila občin)  
 
Število izvedenih svetovanj:  
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Izvedenih je bilo prek 170 svetovanj (svetovanje občinam pri projektih, vključenih v DRR, drugim 
prijaviteljem na javne razpise projektov ETS in na javne razpise ministrstev ter LAS-ov). 
Svetovanje Občini Brda in priprava vloge investicijskega projekta DRR: Ureditev poslovne cone na 
Dobrovem. Svetovanje in priprava vloge investicijskega projekta DRR: Državno kolesarsko omrežje 
Goriške razvojne regije – kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo. Svetovanje 
občini Kanal ob Soči glede investicijskega projekta DRR: Državno kolesarsko omrežje Goriške 
razvojne regije – kolesarska povezava Kanal-Nova Gorica. 
 
Spremljanje in obveščanje o aktualnih in odprtih razpisih: 
Spremljali smo JR in redno obveščali o odprtih razpisih na področju turizma, gospodarstva ter na 
drugih področjih.   
 
Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev: 
Udeleževali smo se kolegijev direktorjev in koordinatorjev, sej Sveta regije in sej Razvojnega Sveta 
regije ter drugih delovnih sestankov na katerih so bile obravnavane ključne teme, povezane z 
regionalnim razvojem. Sodelovali smo pri pripravi potrebnih gradiv. 
 
Druge splošne razvojne naloge: 
- priprava letnega programa dela MRRA; 
- priprava letnih poročil o spremljanju izvajanja RRP;  
- priprava RRP 2021-2027 
- priprava poročil za MGRT ter za občine sofinancerke; 
 

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: 

Črtomir Špacapan, Nataša Jakopič 
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Naziv 
projekta: 

INFORMACIJSKA TOČKA EUROPE DIRECT GORIŠKA  

Aktivnosti: Mreža Europe Direct je sestavljena iz informacijskih točk Europe Direct, ki jih najdemo po vsej 
Evropi, kontaktnega centra Europe Direct in Evropskih dokumentacijskih centrov. Mreža Europe 
Direct je eno od glavnih orodij Evropske komisije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponuja 
informacije in daje povratne informacije evropskim institucijam. V tesnem sodelovanju s 
Predstavništvom Evropske komisije v Republiki Sloveniji je naloga točk aktiven pristop h 
komuniciranju, ki vključuje odgovarjanje na poizvedbe, obdelavo poizvedb, sodelovanje z lokalnimi 
zainteresiranimi stranmi, multiplikatorji in mediji ter sočasno spodbujanje razprave z organizacijo 
konferenc in prireditev. 
Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne informacije o 
EU, obiskovalce napotijo na specializirane vire informacij, ozaveščajo javnost ter spodbujajo 
razpravo. Hkrati so ED točke pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo povratne informacije, 
sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi lokalnimi dejavnostmi pomagajo 
predstavništvu Komisije. 
Splošni cilj točke Europe Direct Goriška je prebivalstvu celotne Goriške regije zagotoviti enostaven in 
hiter dostop do informacij ter jim zagotoviti možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh 
področjih delovanja EU, predvsem pa na tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. V okviru 
mreže informacijskih točk ED skrbimo za obveščanje državljanov o EU, zlasti o njihovih pravicah in 
prednostnih nalogah EU, ter spodbujamo aktivno in participativno državljanstvo na lokalni in 
regionalni ravni. V okviru nalog in dolžnosti delujemo kot center za ozaveščanje javnosti za vse 
institucije EU in aktivno sodelujemo z vsemi ostalimi partnerji obveščanja.  
Specifičen cilj informacijske točke ED Nova Gorica je, da kot ključni partner sistema »vse na enem 
mestu« postanemo prva vstopna točka državljanov v Evropsko unijo. Zagotavljamo informacije o EU 
in jih napotimo na portal Tvoja Evropa ali na specializirane vire informacij ter druge mreže in službe. 
Nudimo informacije, nasvete, pomoč in odgovore na vprašanja o EU, zlasti o pravicah državljanov in 
prednostnih nalogah EU, zakonodaji, politikah, programih in možnostih financiranja (informacije o 
odprtih razpisih, pomoč pri iskanju partnerjev na evropskem nivoju, pomoč pri pripravi ustrezne 
dokumentacije itd.). Z različnimi komunikacijskimi orodji in sodelovanjem z lokalnimi in regionalnimi 
deležniki, oblikovalci javnega mnenja in mediji spodbujamo participativno državljanstvo. Z 
organizacijo različnih dogodkov (konference, okrogle mize, ...) spodbujamo razprave in EU 
posredujemo povratne informacije lokalnega in regionalnega prebivalstva. Pri organizaciji različnih 
dogodkov sodelujemo z javnimi zavodi (šole, vrtci), lokalnimi oblastmi, nevladnimi organizacijami in 
društvi v regiji in jim nudimo strokovno ali pa jim pomagamo v smislu tiskanega gradiva (EU 
publikacije), in organiziramo ter so-organiziramo razne dogodke v lokalnem okolju. 
 
Izvedeni dogodki (zaradi pandemije COVID19 je bila izvedba dogodkov v 2020 omejena):  
 
Komunikacija in informiranje: dnevne objave na družbenem omrežju Facebook – promocija 
dogodkov, informiranje o razpisih, objava pomembnih tematik EU, ... objave na družbenem omrežju 
EU SI TI, objave na spletni strani Europe Direct Slovenija. 
Datum izvedbe: 1.1.2020 – 31.12.2020 
 
Pripravljalne aktivnosti in izvedba Filmskega tedna Evrope: priprava nabora filmov, usklajevanje s 
točkami Europe Direct, dogovor in usklajevanje s Kulturnih domom Nova Gorica, priprava najav za 
objavo, izvedba dogodkov, poročilo o dogodku. 
V okviru FTE smo pripravili projekcijo 3 filmov za odrasle.  
Datum izvedbe: September 2020 
 
"GOVORI Z MENOJ" - JEZIKOVNA KAVARNA V NOVI GORICI 
Na Evropski dan jezikov smo skupaj z dijaki Gimnazije Nova Gorica izvedli dogodek »Pogovori se z 
menoj«.  Večjezičnost je v središču kulturne raznolikosti EU. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, 
približno 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več kot 175 jezikov priseljencev. Namen 
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Evropskega dneva jezikov je ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, spodbuditi kulturno in 
jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse življenje. Evropska unija ne bi mogla delovati brez 
sporazumevanja, zato smo občane in druge mimoidoče ozaveščali o pomembnosti znanja tujih 
jezikov in to na zelo preprost način - s pogovorom. Od tod ime našega dogodka »Govori z menoj«.   
Datum izvedbe: 30.9.2020 
 
V okviru portala mreže Europe Direct za občine iščemo primerne razpise za identificirane projektne 
ideje in primerna partnerstva za prijave na različne razpise evropskih programov. 

Ciljne 
skupine: 

Splošna javnost 

Vir / 
Poročanje: 

DG COMM; Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji 

Skrbnik-i 
projekta: 

Jasmina Nikić 
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Naziv 
projekta: 

Vzpostavitve LESNEGA CENTRA na SEVERNEM PRIMORSKEM 

Izvedene 
aktivnosti : 

Regijska razvojna agencija severne Primorske je že v letu 2018 začela s projektom vzpostavitve 
Regijskega lesnega centra na severnem Primorskem. Slovenijo namreč pokriva več kot 60% gozdov, 
tako da  imamo neizmerno bogastvo, ki bi ga lahko bolje izkoristili. 
V tej prvi fazi smo začeli z aktivnostmi za večjo uporabo lesa, za predelavo lesa in za ustanovitev tako 
imenovanega Lesnega centra Primorske. V ta namen smo najprej ustanovili Konzorcij Lesarstva 
severne Primorske, s katerim želimo povezati vse, ki se v naši regiji ukvarjajo z lesom, od končne 
obdelave lesa do prodaje. Organizirali smo dva sestanka na Soškem gozdnem gospodarstvu Tolmin 
(SGG Tolmin), ki je bil v preteklosti nosilec primarne predelave lesa v naši regiji. V naslednjem koraku 
smo sklicali podjetja in samostojne podjetnike, ki delajo v lesni branži. Udeležba je bila zelo dobra in 
je tudi pokazala na veliko zanimanje. Z njimi sedaj vodimo konkretne pogovore o najboljši možno 
lokaciji za tak center. V ta namen delamo tudi na posodobitvi študije, ki jo je Mestna občina Nova 
Gorica pred leti naredila za Lesni center na Trnovem. Ko bo zaključena nova študija, jo bomo 
posredovali vsem občinam.  
 
Poleg tega smo jeseni (v oktobru) organizirali oz. prenesli v našo regijo zelo lepo razstavo »ČAR 
LESA«, ki je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani, sedaj pa kroži po slovenskih regijah. Razstava 
spodbuja uporabo lesa v vsakdanjem življenju in pri opremljanju prostorov. 
 
V kratkem bo Evropski parlament sprejel uredbo, po kateri ne bo več možno uporabljati nekaterih 
plastičnih izdelkov, ki onesnažujejo okolje, npr. slamice, vrečke, plastični pribor,…, tako se bo 
ponudila nova priložnost za lesno branžo, da se les uporabi kot surovina za nadomeščanje plastike. 
Žal je na Primorskem in tudi v Sloveniji v zadnjem obdobju propadlo veliko lesnih podjetij in bo težko 
nadoknaditi zamujeno. 
 
A kljub temu menimo, da je v tej panogi posebej glede na tradicijo lesarstva na Primorskem veliko 
tržnih niš, ki bi jih lahko izkoristili, zato smo pristopili k temu ambicioznemu projektu.  
V naslednji finančni perspektivi bo iz Evropskih sredstev na voljo veliko spodbud za razvoj lesne 
branže,zato bomo delovanje konzorcija še okrepili,da bo lahko regija počrpala čimveč sredstev. 
 

Rezultati: Vzpostavitev Regijskega lesnega centra na SEVERNEM PRIMORSKEM.  
Pomoč podjetjem pri prijavi na razpisih. 

Ciljne 
skupine: 

Lesarska mala, srednja in velika podjetja na SEVERNO PRIMORSKEM 

Viri 
financiranja: 

Občine ustanoviteljice 

Skrbnik 
projekta: 

Črtomir Špacapan 
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4. PROJEKTNA PISARNA 
 
 
4.1 AKTIVNOSTI V PROJEKTNI PISARNI 
 
 
Naziv 
projekta: 

SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH 

Rezultati: Za vsako občino je bil imenovan koordinator, ki redno obvešča o aktualnih razpisih ter drugih dogodkih 
kot so informativne delavnice ter dogodki v zvezi s čezmejnim sodelovanjem med Italijo in Slovenijo 
ter Avstrijo in Slovenijo.  
Predstavnike občin obveščamo redno o domačih in mednarodnih aktualnih razpisih po elektronski 
pošti, po potrebi in glede na njihov interes skličemo sestanek. Predstavnike občin obveščamo tudi o 
drugih dogodkih, ki se navezujejo na pridobivanje evropskih in domačih sredstev, na centralizirane in 
decentralizirane programe Evropske unije. 
Kontaktne osebe zadolžene za informiranje občin so :  
Za Mestno občino Nova Gorica je zadolžena Jasmina Nikić 
Za Občino Šempeter – Vrtojba je zadolžena Greti Manfreda / mag.Bruno Mihelj 
Za Občino Miren – Kostanjevica je zadolžena Silva Knez 
Za Občino Brda je zadolžena Nataša Jakopič  
Za  Občino Renče – Vogrsko je zadolžena Amelija Skomina Zorn 
Za Občino Kanal ob Soči je zadolžen Nataša Jakopič. 

Ciljne 
skupine: 

Občine, nevladne organizacije, kmetje, podjetniki 

Vir / 
Poročanje: 

Občine 

Skrbnik-i 
projekta: 

Črtomir Špacapan 
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4.2 PROJEKTI – prijave v letu 2020 
 
 
V letu 2020 smo pripravljali in prijavljali projekte na odprte razpise različnih programov.  
 

Zap. 
št. 

NAZIV PROJEKTA Tema projekta 
Vloga : 
P-partner, 
N-nosilec, 
Z-zunanji 

Predviden 
čas 
trajanja 

Skrbnik Program in % sofinanciranja 

1 Europe Direct 2021-25 
Informacijska točka EU komisije na 
Goriškem 

N 4 leta JN DG comunication (50%) 

2 
KOLESARSKA VERIGA NA 
PODEŽELJU 

Prenos dobrih praks in 
vzpostavitev  širšega LAS 
partnerstva na državnem nivoju 
ter širitev mreže kolesarskega 
turizma. 

P 2 leti ASZ 
5. javni razpis LAS sodelovanja 
podukrep 19.3.  MKGP  
ARSKTRSP (85%) 

3 
GASTRONOMSKI 
TURIZEM 

Prenos dobrih praks in 
vzpostavitev  širšega LAS 
partnerstva na državnem in 
meddržavnem nivoju s področja 
gastronomskega turizma. 

P 2 leti ASZ 
5. javni razpis LAS sodelovanja 
podukrep 19.3.  MKGP  
ARSKTRSP (85%) 

4 
INTERAKTIVNE POTI ZA 
VSE 

Interaktivni pristopi k digitalizaciji 
turističnih produktov. 

P 2 leti ASZ 
5. javni razpis LAS sodelovanja 
podukrep 19.3.  MKGP  
ARSKTRSP (85%) 

5 
ArtCircle – Inovativno 
partnerstvo sodobne 
umetnosti 

Nadaljevanje in nadgradnja 
izvedenega projekta kroga 
sodobne umetnosti. 

P 1,5 leti GM,JN 
2. javni poziv LAS V objemu 
sonca SLR, sklad ESRR 
(podukrep 19.2.) (85%) 

6 

Identiteta doline – 
ohranjanje naravne in 
kulturne identitete 
Vipavska doline 

Ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine.  

P 2,5 leti MK 
2. javni poziv LAS V objemu 
sonca SLR, sklad ESRR 
(podukrep 19.2.) (85%) 

 
 
 
 
4.3 ODOBRENI PROJEKTI V LETU 2020: 
 

Naziv projekta JR na katerem je bil projekt 
prijavljen 

OPOMBA Prijavitelj 

KOLESARSKA VERIGA NA 
PODEŽELJU 

5. javni razpis LAS 
sodelovanja podukrep 19.3.  
MKGP  ARSKTRSP (85%) 

Odobren oktobra 
2020.  

LAS V objemu sonca skupaj 
z 11 LAS-i. 

ArtCircle – Inovativno partnerstvo 
sodobne umetnosti 

2. javni poziv LAS V objemu 
sonca SLR, sklad ESRR 
(podukrep 19.2.) (85%) 

Odobren 
septembra 2020 

Prijavitelj: ZTKMŠ Brda. 
Partnerji:  
RRA SP, Kulturno umetniško 
društvo MANIFEST, A-media 
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4.3 IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV 
 
 
 
4.3.1. Projekt EnerMOB - Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility (program 
projekta: Interreg ADRION) 
 
Cilj projekta EnerMOB je načrtovanje, testiranje in razvijanje skupnih standardov za električna prevozna sredstva v 
mestnem in regionalnem prometu, z izvajanjem pilotnih aktivnosti, ki temeljijo na uporabi obnovljivih virov energije. 
V sklopu projekta EnerMOB je bila pripravljena analiza na področju uporabe električnih prevoznih sredstev v 
mestnem prometu in akcijski načrt za izvedbo pilotnih akcij, ki temelji na uporabi enotnih standardov. 
Osrednja aktivnost projekta je bila izvedba pilotnih aktivnosti in sicer vzpostavitev mreže polnilnih postaj za 
električna vozila in nakupi/najemi električnih avtomobilov.  
V sklopu projekta bo potekala izmenjava dobrih praks in znanj, z namenom povečanja znanja na področju 
elektromobilnosti. 
 
Izvedene aktivnosti v 2020 : 
Na podlagi temeljnih dokumentov na področju elektromobilnosti na Goriškem (analiza elektromobilnosti, akcijski 
načrt, določitev in popis lokacij za postavitev polnilnih postaj (Občina Brda, Občina Renče – Vogrsko), ki so bili 
predhodno v okviru projekta izdelani, smo v letu 2020 izvedli osrednjo dejavnost projekta in sicer aktivnosti povezane 
z vzpostavitvijo polnilnic (JN za evidenčno zbiranje ponudb za najugodnejšega ponudnika in dobavo ter montažo 
polnilnic na omenjenih lokacijah), postavitev polnilnic za električna vozila (Trg Renče in parkirišče pri gradu na 
Dobrovem). V skladu z zahtevami projekta smo omenjene polnilnice tudi testirali, spremljali ter zbirali podatke in 
podatke posredovali partnerju, ki je bil zadolžen za pripravo poročila o testni fazi. 
 
Doseženi rezultati v 2020: 
- Vzpostavitev 2 polnilnih postaj za električna vozila (Dobrovo, Renče) 
- Najem vozila za testiranje in pridobivanje podatkov delovanja polnilnih postaj 
 
Vrednost projekta: 1.222.513,62 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 201.480,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.12.2021 
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4.3.2. Projekt FOST INNO - Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian region (program projekta: Interreg 
ADRION) 
 
Projekt FOST INNO prispeva k razvoju turizma v ADRION regiji s ciljem krepitve zmogljivosti in spodbujanja inovacij. 
Skupni izzivi na programskem področju so podaljševanje turistične sezone, izboljšanje kakovosti v turizmu in 
ustvarjanje novih in kvalitetnejših delovnih mest v turizmu. Upoštevana bodo trajnostna načela, da se okrepi 
konkurenčni položaj ADRION regije. 
Splošni cilj projekta je izboljšati konkurenčnost ADRION območja in ustvariti kvalitetnejša delovna mesta upoštevajoč 
krepitev inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu. Namen ukrepov je spremeniti trenutno prakso nezadostnih 
spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu z razvojem strateških okvirov, vzpostavljanjem mrežne strukture in 
povečanim prenosom znanja med podjetji, uporabniki, akademsko ravnijo ki in institucionalnimi interesnimi 
skupinami. Skupni strateški okvir za inovacije v trajnostnem turizmu bo izboljšal  sodelovanje na področju turizma. 
Oblikovani bodo skupni pristopi za oblikovalce politik in izvedeni ukrepi za zagotavljanje spodbud za inovacije. 
Predvidena je mrežna struktura, ki bo iniciator turističnih inovacij: inovacijski centri, ki predstavljajo večnamensko 
orodje in platformo za učenje in razširjanje. Inovacijska inkubacija bo glavni namen dejavnosti centrov, namenjena 
olajšanju dostopa do trga za inovativne ideje. Da bi zagotovili dragocen prispevek v izmenjava možnosti sodelovanja 
in izmenjali najboljše prakse, mora mrežna struktura  postati osnova znanja in informacij oziroma vozlišče za različne 
akterje, kot so mala in srednja podjetja, univerze in raziskovalni centri, institucije s področja turizma, regionalne in 
lokalne strukture. Transnacionalni pristop je potreben zaradi soočanja z izzivi, ki jih imajo sodelujoče države – 
partnerji v projektu. Glede na trenutno razdrobljeno situacijo na makroregionalni ravni, bo skupni razvoj 
inovacijskega sistema olajšal spodbujanje inovativnih dejavnosti in prenos rezultatov projekta v politike in prakso. 
Splošni cilj projekta je izboljšati konkurenčnost ADRION območja in ustvariti kvalitetnejša delovna mesta upoštevajoč 
krepitev inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu. 
 
Izvedene aktivnosti v 2020 : 
V okviru projekta FOST INNO smo v letu 2020 izvajali naslednje aktivnosti:  
Priprava in prevod spletnega tečaja (e-course) v slovenskem in angleškem jeziku na temo inovacij v turizmu, ki je 
objavljen na spletni strani AITIC. 
Priprava poročila o izvajanju pilotnega testiranja idej Move Handy in Impact Tourism. 
Priprava priporočil za delovanje AITIC (Centra za inovacije) ločeno po kontaktnih točkah in skupnih aktivnosti. 
Organizacija zaključne konference projekta 27.5.2020 preko ZOOM. 
Podelitev nagrade dvema najboljšima inovacijama (Move handy in Impact Tourism). 
Organizacija lokalnega dogodka 29.6.2020 v Solkanu. 
 
Doseženi rezultati v 2020: 
Lokalni dogodek 29.6.2020 v Solkanu 
Dvojezični spletni tečaj na temo inovacij v turizmu 
Zaključno poročilo o pilotnem testiranju in tržni raziskavi za Jadransko-jonsko regijo 
Priporočila za delovanje AITIC (Centra za inovacije) 
Zaključna konferenca 27.5.2020 
Nagrada (plaketa) najboljšima inovacijama 
 
Vrednost projekta: 838.200,22 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 180.847,84 EUR 
Trajanje projekta: 01.01.2018 do 30.6.2020 
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4.3.3. Projekt ADRION 5 SENSES - Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 
Vzpostavitev turistične blagovne znamke ADRION – zadovoljitev vseh petih čutov (program projekta: Interreg 
ADRION) 
 
Območje ADRION ima velik potencial za razvoj trajnostnega turizma. Skupni teritorialni izziv, ki ga projekt obravnava 
je pomanjkanje trajnostnega turističnega modela, ki temelji na inovativnih, visoko kakovostnih turističnih izdelkih in 
storitvah. V projekt smo vključili vse  občine ožje Goriške regije. Cilj projekta je ustvariti novo turistično blagovno 
znamko »ADRION«, ki bo na inovativen način promovirala turizem in turistične produkte. Blagovna znamka povezuje 
vsa območja, ki sodelujejo v projektu ter po enotni metodologiji promovira turizem. V sklopu projekta je bil 
ustanovljen »razstavni center« v gradu Rihemberk. 
 
Izvedene aktivnosti v 2020 : 
Na podlagi Strategije in akcijskega načrta za vodenje destinacije, ki sta bila pripravljena v teku projekta, so bile, s 
pomočjo zunanjega strokovnjaka s področja turizma, dr. Koščaka, organizirana in izvedena izobraževanja za deležnike 
(turistične delavce, predstavnike občin, predstavnike zavodov za turizem, itd.) s področja brendiranja in oblikovanja 
blagovne znamke. 
Izvedli smo aktivnosti vezane na izvedbo mednarodnih turističnih sejmov (BIT MILANO, FITUR MADRID), kjer smo v 
okviru projekta ADRION 5 SENSES tudi predstavljali Goriško destinacijo. 
Pripravili smo spletni zemljevid “5 čutov”, ki zajema najatraktivnejše turistične točke v naši regiji in ki se bo v 
prihodnosti še nadgrajeval s turističnimi točkami našega območja. 
V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica je bil vzpostavljen in opremljen tudi razstavni center v Gradu Rihemberk. 
 Izvajali smo tudi vrsto drugih aktivnosti, povezanih z uspešno izvedbo projekta. Vsebinske aktivnosti projekta so se 
konec leta 2020 zaključile. 
 
Doseženi rezultati  v 2020: 

• Strategija in akcijski načrt za vodenje destinacije 
• Izvedba delavnic in študijskega obiska 
• Analize na področju brendiranja in ustanavljanja blagovne znamke ter izobraževanje deležnikov 
• Spletna plaftorma projekta- Spletni zemljevid 5 čutov za Goriško 
• Razstavni center v Gradu Rihemberk 

 
Vrednost projekta: 1.437.076,09 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 166.696,20 EUR 
Trajanje projekta: 1.1.2018 – 30.06.2021  
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4.3.4. Projekt TANGRAM - Transnational parks and gardens resources in Adriatic and - Ionian tourist marketplace - 
Naravni parki in gozdovi kot del turistične ponudbe 
 
Cilj projekta je razviti turistični produkt, imenovan TANGRAM Route (pot), ki povezuje parke, vrtove, gozdove in 
ostalo naravno in kulturno dediščino v projektnem območju. Turistični proizvod TANGRAM bo dopolnil obstoječo 
dediščinsko in turistično ponudbo, prispeval k vzdrževanju parkov in vrtov ter tako dolgoročno prispeval k njihovemu 
ohranjanju. Socialno-ekonomski učinki projekta so večja ozaveščenost lokalnih prebivalcev o kakovosti okolja v 
katerem živijo, in razvoj zelenega turizma. 
 
V okviru projekta TANGRAM bomo pripravili Strategijo in akcijski načrt za upravljanje z naravno dediščino. Osrednja 
aktivnost bo izvedba pilota v gozdu Panovec - postavitev didaktičnih tabel, ki bodo pripomogle k ozaveščanju 
obiskovalcev o habitatu gozda in živalskih in rastlinskih vrstah, ki prebivajo v njem ter didaktičnega orodja o flori in 
fauni, ki bo nadgrajeval didaktične table. Pilotna aktivnost se bo izvedla tudi v parku Pečno. Park Pečno bomo vključili 
v pripravo akcijskega načrta. Pripravljena bo tudi dolgoročna vizija za upravljanje parka, postavitev table in montaža v 
parku Pečno, interaktivni vodnik za raziskovanje parka in zgibanka o parku Pečno. Obe točki bosta vključeni v spletno 
aplikacijo NEXTO.  
 
Doseženi rezultati v 2020: 

• Pripravljalne aktivnosti projekta 
• Izvedba uvodnega srečanja partnerjev in dveh Steering Committee srečanj 
• Priprava analiz na področju turistične ponudbe v Goriški regiji 

Vrednost projekta: 1.645.945,00 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 170.370,00 EUR  
Trajanje projekta: 1.2.2020 - 31.7.2022 
 
 
4.3.5. Projekt CIRCLE - Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region - Urbani laboratoriji za 
krožne inovacije in odpornost v Jadransko-jonski regiji 
 
Spodbujanje krožnega gospodarstva (od zibelke do zibelke, namesto linearnega modela od zibelke do groba) je 
temelj učinkovitega modela dobrega ravnanja z odpadki. Projektno območje CIRCLE je odlična priložnost za sanacijo 
okolja, blažitev podnebnih sprememb ter ustvarjanje novih zelenih podjetij in delovnih mest. Koncept krožnega 
gospodarstva je zelo  širok in institucije, gospodarski akterji in lokalne skupnosti še zdaleč   ne   dojemajo   obsega   in   
njegovega   udejanjanja   v   praksi.    
CIRCLE   želi   s sodelovanjem povečati in razširiti znanje o praktični izvedljivosti načel krožnega gospodarstva s 
sodelovanjem, pristop pa vključuje ustvarjalce inovacij (javni in zasebni centri za raziskave in razvoj ter inovacije), 
poslovni sektor, ponudnike komunalnih storitev, upravne in finančne organizme (regionalne in lokalne oblasti, 
banke), pa tudi civilna družba znotraj urbanih območij, kjer nastaja največ odpadkov, pa tudi mesta sama, kjer je 
mogoče uvesti inovativne modele. 
 
Izvedene aktivnosti v letu 2020: 

• Analiza potreb na področju krožnega gospodarstva/ravnanja z odpadki  
• Primeri dobrih praks na področju krožnega gospodarstva/ravnanja z odpadki (Muca CUPatarica) 
• Urbani model CIRCLab: Izvajanje skupnega modela za razvoj CIRCLAB-a na Goriškem (Slovenija) 
• Izvajanje modela ravnanja z odpadki za Goriško regijo (Slovenija) 

Vrednost projekta: 1.862.020,00 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 131.775,00 EUR  
Trajanje projekta: 1.2.2020 - 31.7.2022 
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4.3.6. Projekt BEGIN - Boost Environmental Guadianship for Inclusion - Building the ADRION (program projekta: 
Interreg ADRION) 
 
Vse partnerske države se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti: Italija in Slovenija 11% - 12%; Hrvaška, Albanija, 
Črna gora, Republika Srpska, 17% -18%; Grčija 24,5%; Bosna in Hercegovina celo 42,8%. Med brezposelnimi ljudmi so 
pomembni zlasti dolgotrajno brezposelni, mladi, priseljenci, ženske, invalidi, nekdanji obsojenci, nekdanji odvisniki od 
drog.  
Zaposlovanje prikrajšanih delavcev v Italiji v veliki meri zagotavljajo socialne zadruge, ki so neprofitne organizacije in 
se ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi v vseh sektorjih s ciljem vključevanja prikrajšanih delavcev. V drugih 
državah Jadransko-jonskega območja tretji sektor ni dobro razvit. Tukaj so aktivne večinoma nevladne organizacije, ki  
delujejo v dobrodelne ali humanitarne namene. Šele v zadnjih letih so bile v teh državah sprožene politike v podporo 
socialnim podjetjem za vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela.  
Namen projekta je bil opredeliti in razviti poslovne modele za oblikovanje in upravljanje socialnih start-upov z 
vključevanjem oseb s posebnimi potrebami. Modeli za ustanavljanje socialnih start-upov temeljijo na družbeno 
koristnih dejavnostih na področju varovanja okolja (čiščenje in vzdrževanje javnih zelenih površin, ločeno zbiranje 
odpadkov, vzdrževanje (javnih) objektov). Posamezna projektna območja so sama določila dejavnosti bodočih 
socialnih start-upov, vsem pa je bila skupna aktivnost vzdrževanja javnih objektov z namenom trajnostnega razvoja.  
To prispeva k razvoju in izboljšanju območja tako z vidika prebivalcev kot z vidika obiskovalcev. 
 
Izvedene aktivnosti v 2020:  

• Aktivnost T3: Diseminacija, mreženje in priprava akcijskega načrta - diseminacija modelov menedžmenta, 
vzpostavitev mednarodne mreže trenerjev in priprava mednarodne strategije za podporo socialnim start-
upom.  

Doseženi rezultati: 
• Glavni rezultat projekta je transnacionalna strategija za podporo socialnim start-up podjetjem, izdelana na 

podlagi 10 lokalnih in regionalnih strategij, ki se izvajajo v projektnih regijah. Izdelan je bil katalog poslovnih 
modelov za upravljanje in zagon socialnih start-up podjetij ter učni procesi za razširjanje poslovnih modelov. 

Vrednost projekta: 1.150.200,00 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 281.095,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.1.2018 – 30.6.2020 (projekt je bil podaljšan za 6 mesecev)  
 
 
 
4.3.7. Projekt MUSE - (program projekta: Program Interreg V-A Italija – Slovenija 2014- 2020, Standardni projekti 
02/2016 – Os 2, tematski cilj 4e) 
 
MUSE združuje 6 partnerjev (3 italijanske in 3 slovenske), ter 5 pridruženih partnerjev v tesnem sodelovanju za 
povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2 mobilnosti v mestnih in primestnih skupnostih 
čezmejnih lokalnih uprav.  
Namen projekta je povečanje kompetenc javnih uprav (JU) za vključevanje energetske učinkovitosti pri načrtovanju 
trajnostne mobilnosti z opredelitvijo smernic in akcijskega načrta. 
Smernice bodo zagotovile metodologijo za umeščanje inovativnih aktivnosti akcijskih načrtov za trajnostno energijo 
(SEAP) in načrtov za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP) na temo integrirane mobilnosti v orodja za načrtovanje 
mobilnosti. Z akcijskim načrtom bodo JU preizkusile to metodologijo v okviru mobilnosti študentov in univerzitetnih 
delavcev kot testiranje celotne mobilnosti v mestih, zunaj mest in čezmejno.  
Namen drugega cilja za krepitev čezmejnega sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, 
univerz in industrije s pomočjo čezmejne skupnosti. Cilj projekta je nenazadnje spodbuditi inovativne storitve za 
mobilnost z nizkimi emisijami CO2 z vključevanjem študentov in univerzitetnih delavcev v pilotne ukrepe, ki 
zagotavljajo skupne mobilnostne storitve (npr. E-bike in e-car sharing) z napajalnimi točkami iz obnovljivih virov in 
računalniški sistem za upravljanje in nadzor napajalnih točk mobilnih storitev. 
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Izvedene aktivnosti v 2020: 
● Smernice za energetsko učinkovito mobilnost, ki bodo zagotovile metodologijo za umeščanje inovativnih 

aktivnosti akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) in načrtov za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP) 
na temo integrirane mobilnosti v treh jezikih (Ita, Slo, En).   

● Študija izvedljivosti Bike-sharing in Car-sharing z analizo stanja, vzdrževanje in upravljanje sistema ter 
možnost povezave sistema z Gorico. 

● Priprava PZI za lokacijo Bike-sharing postaje v Novi Gorici  in v Šempetru. 
● Priprava tehničnih specifikacij za izvedbo skupnega Javnega naročila.  

Na območju MONG in na območju občine Šempeter-Vrtojba sta bili v 2020 postavljeni dve bike-sharing postaji z 
električnimi in navadnimi kolesi, ki dopolnjujeta sistem bike-sharing v izvedbi MONG (skupno 8 postaj).  
 
Vrednost projekta: 1.407.133,58 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 199.575,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.10.2017 – 31.9.2020 (projekt je bil podaljšan za 6 mesecev) 
 
 
4.3.8. Projekt EnerNETMob - Sredozemske medregionalne mreže za elektromobilnost za intermodalne in 
medmestne prometne sisteme z nizkimi emisijami ogljika  (program projekta: Interreg MED) 
 
Projekt spodbuja izmenjavo mobilnosti in intermodalnosti med celino in morjem z uporabo električnih transportnih 
sistemov. Postavljena bo medmestna in medregionalna pilotna omrežja polnilnic električnih vozil (EVSE), z 
napajanjem iz obnovljivih virov energije. 
Z vključevanjem modelov SUMP in SEAP se bodo razvili načrti za trajnostno elektromobilnost, za  dosego dveh glavnih 
izzivov: izvesti in razširiti "medregionalno omrežje za elektromobilnost" znotraj in zunaj območja MED, na podlagi 
zakonskih smernic za oblikovanje električnih prometnih infrastruktur / storitev; izvedba pilotnih majhnih naložb (kot 
testno omrežje na nacionalni ravni) v okviru elektromobilnost za medmestne in intermodalne povezave, ki bodo 
omogočale daljša potovanja z električnimi vozili.  
Direktiva 2014/94/EU je zagotovila predhodne smernice za razvoj infrastruktur za zaračunavanje uporabnin na 
ozemlju EU, vendar pa poslanci držav članic, na evropski ravni še vedno niso izvedle integriranih omrežij EVSE z istimi 
komunikacijskimi protokoli in modeli načrtovanja. Zato bo na podlagi obstoječih najboljših razpoložljivih tehnologij 
projekt razvil elektromobilske rešitve in bo testiral pilotne ukrepe za premagovanje omejitev srednjega potovanja ter 
usklajevanje prihodnjih naložb v električni promet na območju MED. 
SPLOŠNI CILJ projekta EnerNETMob je "povečati zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje" medregionalnih omrežij za 
elektromobilnost ", povezovanje mest in regij na območju Sredozemlja na nadnacionalni ravni z uporabo skupnih 
politik in standardov v EU. 
 
Izvedene aktivnosti v 2020: 
Priprava načrta postavitve polnilnic za električna vozila v Goriški regiji 
Sestanki z občinami glede načrta postavitve polnilnic 
Sestanki z občinami glede postavitve polnilnic 
Priprava idejnih zasnov za postavitev električnih polnilnic 
Posneti intervjuji na temo elektromobilnosti s podjetjem Avant2Go in Golea 
Priprava JN za postavitev električnih polnilnic 
 
Doseženi rezultati v 2020: 
Načrt postavitve polnilnic za električna vozila v Goriški regiji  
Idejne zasnove za postavitev električnih polnilnic na izbranih lokacijah 
PZI dokumentacija za postavitev električnih polnilnic na izbranih lokacijah 
 
Vrednost projekta: 4.881.381,82 EUR, proračun RRA v projektu: 429.670,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.2.2018 – 31.01.2022 
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4.3.9. Projekt GREVISLIN 
 
Projekt GREVISLIN, pod vodilnim partnerstvom RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, je strateški projekt, 
odobren na Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 05/2018, programa Interreg Italija-Slovenija. Projekt je pričel z 
izvajanjem v  novembru 2018 in združuje partnerje iz Slovenije in Italije. V projektu sodeluje naslednjih sedem 
slovenskih partnerjev – Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija 
Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in 
Občina Postojna.  V projekt so vključene tudi Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Vipava. 
Projekt vključuje še sedem italijanskih partnerjev. 
Projekt GREVISLIN rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja 
razvoja in varstva zelene infrastrukture ter dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov. 
Osredotoča se na območja povodja Soče, spodnjega toka Livenza in porečja Vipave. Projektni partnerji bodo izvajali 
pilotne aktivnosti in naložbe za vzpostavitev zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000. Projekt bo povečal 
ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanih območij ter gozdnih in kmetijskih 
površin. 
 
Namen je razviti trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju 
upravljanja zelene infrastrukture. Slednje je podlaga za skupno ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj: 
ohranjenost okolja, nove možnosti trajnostne rabe prostora za prebivalce in obiskovalce, doseganje globalnih, 
transnacionalnih, nacionalnih ciljev na področju okoljskega razvoja in novih zelenih zaposlitev. Vrednotenje in 
promocija naravnih vrednot pomenijo večjo privlačnost območja, tudi z vidika potencialnega turističnega razvoja. 
Velik poudarek bo na okoljski trajnosti, ohranjanju čezmejne biotske raznovrstnosti in zaščite habitatov.  
 
V letu 2020 je RRA SEVERNE PRIMORSKE izvedla naslednje aktivnosti:  
Vodenje in koordinacija projekta 
Sklicevanje sestankov projektnih partnerjev 
Priprava projektnih sprememb aktivnosti in finančnih načrtov projekta 
Finančno spremljanje projekta 
Vodenje partnerskih sestankov – online (julij 2020, November 2020) 
Komunikacija z Organom upravljanja 
Komunikacija s partnerji 
 
RRA SEVERNE PRIMORSKE je v projektu GREVISLIN vključena v delovne sklope upravljanja in komunikacije. Kot vodilni 
partner upravlja s projektom velikega partnerstva (14 institucij), 2 pridruženih partnerjev in dveh občin, ki sta v 
projekt vključeni posredno.  Aktivnosti zajemajo stalno podporo partnerjem pri izvajanju vseh aktivnosti tudi delovnih 
sklopov, v katere neposredno ni vključena – v vse delovne sklope implementacije kot tudi podpora občinam in 
ostalim institucijam pri izvedbi investicij.  
 
Vrednost projekta: 2.940.032,53 EUR 
Proračun RRA: 122.460,00 EUR 
Trajanje: 15.11.2018 – 14.11.2021 
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4.3.10. Projekt ECO-CICLE - (European Network for the promotion of cycle tourism in natural areas) (program 
projekta: Interreg EUROPE) 
 
Kolesarjenje je evropska zgodba o uspehu, kot trdi prvi naslov Deklaracije o kolesarjenju kot okolju prijaznemu načinu 
prevoza. V zadnjem desetletju se je kolesarjenje v Evropi eksplozivno povečalo, tako v smislu infrastrukture, storitev 
kot javne prisotnosti. Industrija kolesarskega turizma ustvarja letni promet v višini 44 milijard EUR. Danes predstavlja 
strateško prednostno nalogo mnogih območij v Evropi, predvsem zaradi njenega potenciala za privabljanje 
dodatnega turizma. Kolesarski turizem je očitno precej koristil tudi razvoju razširjene mobilnosti v mestih, ki temelji 
na kolesu. Nove populacije kolesarjev zahtevajo nove izkušnje, ki jih prinašajo novi modeli trajnostnega turizma. To je 
tudi velik izziv za teritorialno upravljanje in načrtovanje rabe tal, saj je kolesarski turizem močna priložnost za 
zagotavljanje infrastrukture ter ustvarjanje storitev in novih delovnih mest na oddaljenih območjih. V tem smislu bi 
lahko naravna dediščina močno koristila kolesarskemu turizmu. Za številna ozemlja v Evropi je značilna razširjena 
naravna dediščina.  
Rast je vedno podrejena strogemu vrednotenju glede ohranjanja biotske raznovrstnosti in ogroženih ekosistemov. 
Opozarjamo, da je strategija EU2020, ki spodbuja trajnostni okoljski razvoj in učinkovito porabo virov obvezna za 
uveljavljanje zelenega in konkurenčnega gospodarstva. Zato je cilj ECO-CICLE, da postane kolo uradni trajnostni 
prevoz za dostop do naravne dediščine, hkrati pa spodbujajo endogeno gospodarsko oživitev s pomočjo popularnega 
načina turizma.  
Da bi določili najboljše pogoje za razvoj cikličnega turizma v kontekstu naravne dediščine, ECO-CICLE gradi na 
izkušnjah partnerstva, zlasti pri svetovalcu ECF. Glavni cilj ECO-CICLE je izboljšati operativne programe in politike 
regionalnega razvoja za dodeljevanje sredstev iz strukturnih in drugih naložbenih skladov (približno 50 milijonov EUR 
je usmerjenih v 24 novih projektov) v infrastrukturo in podporo ponudnikom storitev za kolesarjenje. 
 
Izvedene aktivnosti in doseženi rezultati v 2020:  

• Izvedba regionalnega akcijskega načrta za izboljšanje instrumentov regionalnih politik za upravljanje s 
strukturnimi skladi z namenom vplivanja na OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.  

 
Vrednost projekta: 1.353.495,00 EUR 
Sredstva RRA v projektu: 151.816,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.6.2018 - 31.05.2022 
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4.3.11. Projekt SUBTRACT (Sustainable Reuse Centres)  
 
Centre ponovne uporabe običajno upravljajo mala in srednja podjetja, pogosto socialna podjetja, ki prejemajo, 
pripravljajo na ponovno uporabo in distribuirajo blago, ki podaljša življenjsko dobo izdelka, s pomembnimi 
socialnimi in okoljskimi koristmi ter spodbuja krožno gospodarstvo. So močno sredstvo za spodbujanje kakovostne 
rasti, pomagajo pri razvoju človeškega kapitala in krepitvi socialne kohezije. Za izpolnitev te misije morajo centri za 
ponovno uporabo imeti ekonomsko trajnosten poslovni model. SUBTRACT se bo osredotočil na faze po zagonu in 
spreminjanju, da bodo centri za ponovno uporabo postali učinkoviti in trajni, tj. da bo zagotovljen stalni tok 
dohodnih in odhodnih izdelkov, pripravljenih za ponovno uporabo, da bodo imeli centri za ponovno uporabo 
profesionalno vodenje, primerno finančno strategijo in privlačno podobo za uporabnike. 
 
Cilji projekta SUBTRACT 
 
Z raziskavami znanja in izmenjavo izkušenj bo projekt razvil: 

● Smernice o tem, kako razviti polni potencial centrov za ponovno uporabo in jih narediti konkurenčne; 
● Navodila organom upravljanja ESRR in drugim oblikovalcem politik o tem, kako oceniti in upravljati centre  

ponovno uporabo na svojem ozemlju; 
● Poslovna načela in modele, ki bodo pomagali akterjem v verigi ponovne uporabe (regionalne in lokalne 

vlade, organi za ravnanje z odpadki, nevladne organizacije, socialna podjetja) pri učinkovitem sodelovanju 
in krepitvi omrežij; 

● Ukrepe, ki preprečujejo nastajanje odpadkov in priprave na dejavnosti ponovne uporabe ter spodbujajo 
prispevke državljanov; 

● Učinkovite strategije ozaveščanja in modele kampanj za spodbujanje ponudbe in povpraševanja po 
izdelkih za večkratno uporabo ter jih narediti privlačne in zaželene. 

 
Projektni partnerji: Umbrian Regional Waste and Water Agency (IT), Regijska razvojna agencija severne Primorske 
d.o.o.  Nova Gorica (SI), Waste Agency of Catalonia (ES), VAKIN (Water and waste competence in the north) (SE), 
Metropolitan area Reuse Center ltd (FI), Styrian Provincial Government, Department 14 - Water Management, 
Resources and Sustainability (AT), Re-use and Recycling European Union Social Enterprises (RREUSE) (BE) 
 
Izvedene aktivnosti v letu 2020: 

● V maju 2020 smo organizirali in financirali otvoritev centra za ponovno uporabo Muca CUPatarica v Solkanu 
● V oktobru 2020 smo se z deležniki udeležili izmenjave na Švedskem in si ogledali dobre prakse centrov za 

ponovno uporabo, njihovih poslovnih modelov in modela krožnega gospodarstva.  
● Začeli smo pripravljati akcijski načrt - ena ključnih ovir za rast in razvoj podjetij v Sloveniji je trajnostna 

finančna strategija za MSP, da ne tvegajo prezadolženosti in poslabšanja njihove kakovosti sredstev; 
poudarek je na lajšanju dostopa MSP do virov financiranja pod ugodnimi pogoji, z namenom spodbujanja 
rasti in razvoja MSP, v skladu z usmeritvami Zakona o malih podjetjih. AN predvideva oblikovanje obsežnega 
sklopa ukrepov za ustvarjanje boljših pogojev za rast in razvoj MSP. 

SUBTRACT želi razširiti perspektivo oblikovalcev politik na področju konkurenčnosti politik MSP za reševanje vprašanj 
po zagonu in razširitvi ter  zagotavljati strokovno znanje in smernice za spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje 
politik 2014–2020. 
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5. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DELA 2020 
 
5.1. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2020 
 
  

   

   

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 

SREDSTVA
(002+032+053)

001 740.524,51 712.590,50

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 
07, del 08, 09, del 13

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

002 58.292,86 10.511,67

del 00, del 08, del 13 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

003 855,92 1.069,89

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva
(005 do 008)

004 855,92 1.069,89

del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 855,92 1.069,89

del 00 b) Dobro ime 006 0,00 0,00

del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0,00 0,00

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

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0,00 0,00

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, 
del 13

II. Opredmetena osnovna sredstva
(011 do 017)

010 55.816,94 7.821,78

del 00, del 02, del 03 1. Zemljišča 011 0,00 0,00

del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 0,00 0,00

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00

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

014 55.816,94 7.821,78

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0,00 0,00

del 02, del 04 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 0,00 0,00

del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 0,00 0,00

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00

06, del 07 IV. Dolgoročne finančne naložbe
(020+024)

019 200,00 200,00

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

020 200,00 200,00

del 06 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 0,00 0,00

del 06 b) Druge delnice in deleži 022 0,00 0,00

del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 200,00 200,00

del 07 2. Dolgoročna posojila
(025+026)

024 0,00 0,00

del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 025 0,00 0,00

del 07 b) Druga dolgoročna posojila 026 0,00 0,00

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve
(028 do 030)

027 1.420,00 1.420,00

del 08 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 0,00 0,00

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 0,00 0,00

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 1.420,00 1.420,00

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0,00 0,00

   
  

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 

32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
(033+034+040+048+052)

032 535.614,08 434.457,04

67 I. Sredstva (skupine za odtuj i tev) za prodajo 033 0,00 0,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 
65, 66

II. Zaloge
(035 do 039)

034 9.000,00 9.000,00

30, 31, 32 1. Material 035 0,00 0,00

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0,00 0,00

61,  63 3. Proizvodi 037 0,00 0,00

65, 66 4. Trgovsko blago 038 9.000,00 9.000,00

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0,00 0,00

del 07, 17, 18 III. Kratkoročne finančne naložbe
(041+045)

040 0,00 0,00

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

041 0,00 0,00

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 0,00 0,00

del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0,00 0,00

del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 0,00 0,00

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila
(046+047)

045 0,00 0,00

del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 0,00 0,00

del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 0,00 0,00

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve
(049 do 051)

048 499.456,36 424.645,78

del 08, del 12, del 13, del 15 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 0,00 0,00

del 08, del 12, del 13, del 15 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 17.084,29 26.920,01

del 08, del 13, 14, del 15, 16 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 482.372,07 397.725,77

10, 11 V. Denarna sredstva 052 27.157,72 811,26

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 146.617,57 267.621,79

del 99 Zunajbi lančna sredstva 054 180,75 180,75

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98

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

055 740.524,51 712.590,50

90, 91, 92, 93, 94, 95 A. KAPITAL
(057+060+061+067+301+068-069+070-071)

056 240.690,72 237.353,13

90 I. Vpoklicani kapital
(058-059)

057 8.763,00 8.763,00

del 90 1. Osnovni kapital 058 8.763,00 8.763,00

del 90 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 0,00 0,00

91 II. Kapitalske rezerve 060 1.631,72 1.631,72

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

061 19.470,40 19.470,40

del 92 1. Zakonske rezerve 062 876,31 876,31

del 92 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 0,00 0,00

del 92 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 0,00 0,00

del 92 4. Statutarne rezerve 065 0,00 0,00

del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 18.594,09 18.594,09

94 IV. Revalorizacijske rezerve 067 0,00 0,00

95 V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 0,00 0,00

del 93 VI. Preneseni čisti  dobiček 068 207.488,01 204.670,97

del 93 VII. Prenesena čista izguba 069 0,00 0,00

del 93 VIII. Čisti  dobiček poslovnega leta 070 3.337,59 2.817,04

del 93 IX. Čista izguba poslovnega leta 071 0,00 0,00

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
96 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE
(073+074)

072 0,00 0,00

del 96 1. Rezervacije 073 0,00 0,00

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 0,00 0,00

del 97, del 98 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080+084)

075 100.000,00 191.362,00

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti
(077 do 079)

076 100.000,00 191.362,00

del 97 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 0,00 0,00

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 0,00 0,00

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 100.000,00 191.362,00

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti
(081 do 083)

080 0,00 0,00

del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 0,00 0,00

del 98 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 0,00 0,00

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 0,00 0,00

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0,00 0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)

085 399.833,79 283.875,37

21 I. Obveznosti, vkl jučene v skupine za odtuj i tev 086 0,00 0,00

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti
(088 do 090)

087 170.000,00 86.991,70

del 27, del 97 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 0,00 0,00

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 70.000,00 6.000,00

del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 090 100.000,00 80.991,70

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti
(092 do 094)

091 229.833,79 196.883,67

del 22, del 23, del 28, del 98 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 0,00 0,00

del 22, del 23, del 28, del 98 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 7.173,28 42.980,25

del 23, 24, 25, 26, del 28, del 
98

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 222.660,51 153.903,42

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 0,00 0,00

del 99 Zunajbi lančne obveznosti 096 180,75 180,75

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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5.2. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2020 
 

 
   

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

(111+115+118)
110 195.434,28 204.934,60

del 76 I. Čisti  prihodki od prodaje na domačem trgu
(112 do 114)

111 186.234,28 185.939,70

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 186.234,28 185.939,70

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0,00 0,00

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 0,00 0,00

del 76 II. Čisti  prihodki od prodaje na trgu EU
(116+117)

115 9.200,00 18.994,90

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 9.200,00 18.994,90

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 0,00 0,00

del 76 III. Čisti  prihodki od prodaje na trgu izven EU
(119+120)

118 0,00 0,00

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 0,00 0,00

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 0,00 0,00

60, del 61, 63 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

121 0,00 0,00

60, del 61, 63 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

122 0,00 0,00

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0,00 0,00

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

124 628.248,09 593.635,99

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0,00 0,00

60, 61, 63, 76, 79 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)

126 823.682,37 798.570,59

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 
72

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

127 814.178,49 789.016,69

40, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128 257.186,31 288.812,55

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0,00 0,00

40 2. Stroški porabljenega materiala
(131 do 133)

130 8.961,04 6.684,48

del 40 a) stroški materiala 131 0,00 0,00

del 40 b) stroški energije 132 0,00 0,00

del 40 c) drugi stroški materiala 133 8.961,04 6.684,48

41 3. Stroški storitev
(135 do 138)

134 248.225,27 282.128,07

del 41 a) transportne storitve 135 2.640,83 12.019,50

del 41 b) najemnine 136 28.943,00 28.174,05

del 41 c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 137 9.585,14 23.636,48

del 41 č) drugi stroški storitev 138 207.056,30 218.298,04

47 II. Stroški dela
(140 do 143)

139 543.103,48 489.591,77

del 47 1. Stroški plač 140 420.490,01 384.830,82

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 35.138,72 34.308,34

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 30.270,19 27.729,79

del 47 4. Drugi stroški dela 143 57.204,56 42.722,82

43, 72 III. Odpisi vrednosti
(145 do 147)

144 12.220,12 8.930,04

43 1. Amortizacija 145 11.820,12 8.930,04

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

146 0,00 0,00

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 400,00 0,00

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki
(149+150)

148 1.668,58 1.682,33

44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00

48 2. Drugi stroški 150 1.668,58 1.682,33

    
    

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 

44, 47, 48, del 70, 72
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA
(126-127)

151 9.503,88 9.553,90

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 
44, 47, 48, del 70, 72

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA
(127-126)

152 0,00 0,00

77 J. FINANČNI PRIHODKI
(155+160+163)

153 0,00 0,00

del 77 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 154 0,00 0,00

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev
(156 do 159)

155 0,00 0,00

del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 0,00 0,00

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 0,00 0,00

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0,00 0,00

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posoji l
(161+162)

160 0,00 0,00

del 77 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 0,00 0,00

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
(164+165)

163 0,00 0,00

del 77 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 0,00 0,00

74 K. FINANČNI ODHODKI
(168+169+174)

166 6.360,32 6.570,19

del 74 Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0,00 0,00

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0,00 0,00

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
(170 do 173)

169 6.051,71 6.570,19

del 74 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 0,00 0,00

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 2.168,82 1.123,15

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0,00 0,00

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 3.882,89 5.447,04

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
(175 do 177)

174 308,61 0,00

del 74 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 0,00 0,00

del 74 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 0,00 0,00

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 308,61 0,00

78 L. DRUGI PRIHODKI
(179+180)

178 842,52 2.042,86

del 78 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 
učinki

179 839,46 1.364,32

del 78 II. Ostal i  prihodki 180 3,06 678,54

75 M. DRUGI ODHODKI 181 144,82 1.224,75

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

182 3.841,26 3.801,82

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

183 0,00 0,00

del 81 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 503,67 984,78

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0,00 0,00

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

186 3.337,59 2.817,04

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

187 0,00 0,00

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

188 12,34 12,35

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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5.3. POJASNILA K IZKAZOMA 
 
 
1. Podlaga za sestavo računovodskih izkazov: 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih 
družbah ter drugih veljavnih predpisih. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in 
poslovnih knjigah. 

 
2. V poslovnem letu 2020 se metode vrednotenja niso spremenile. 
 
3. Neopredmetena osnovna sredstva ob začetnem pripoznanju ovrednotimo po nabavni vrednosti. V bilanci stanja 

se vpišejo zgolj v višini neodpisane vrednosti.  
Osnovna sredstva so ob začetnem pripoznanju pripoznana po nabavni vrednosti. Družba obračunava amortizacijo 
osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v času ocenjene dobe uporabe 
posameznega osnovnega sredstva. 

 
4. Dolgoročne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve: 

Podjetje je soustanovitelj Zavoda GOST NA PLANOTI, so.p.. 
Iz naslova danih varščin ima podjetje dolgoročne poslovne terjatve do najemodajalca v višini 1.420,00 EUR. 

 
5. Družba vodi zaloge trgovskega blaga po nabavni ceni. 
 
6. Kratkoročne poslovne terjatve sestavljajo terjatve do kupcev ter v večji meri terjatve do drugih (terjatve iz naslova 

izdanih projektnih zahtevkov). 
 
7. Denarna sredstva se nanašajo na sredstva na poslovnem računu družbe. 
 
8. Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami ima podjetje kratkoročno nezaračunane prihodke v višini 

145.570,84 EUR zaradi različnih obdobij poročanja stroškov na projektih. Omenjeni prihodki bodo vključeni v 
zahtevke, izdane v letu 2021. Manjši del kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev pa predstavljajo kratkoročno 
odloženi stroški. 

 
9. Kapital sestavljajo vpoklican kapital, kapitalske rezerve in rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček ter čisti 

dobiček poslovnega leta. 
 
10. Podjetje ima iz naslova drugih dolgoročnih finančnih obveznosti najet dolgoročni kredit za financiranje izvajanja 

projektnih aktivnosti. 
 
11. Kratkoročne finančne obveznosti podjetja predstavljajo kratkoročne finančne obveznosti do bank ter druge 

kratkoročne finančne obveznosti (do Slovenskega regionalnega razvojnega sklada). 
 
12. Kratkoročne poslovne obveznosti sestavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ter predvsem druge 

kratkoročne poslovne obveznosti (obveznosti do projektnih partnerjev, do zaposlenih, do državnih in drugih 
inštitucij, obveznosti iz naslova drugih pogodbenih razmerij,…). 
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13. Podjetje ima večino prihodkov kot sledi: 
a) Drugi prihodki (dotacije iz projektov)    588.347,32 EUR 
b) Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu   186.234,28 EUR 
c) Drugi prihodki (državna podpora zaradi COVID-19)  39.900,77 EUR 

 
14. Najpomembnejši stroški materiala so: 

a) Stroški pisarniškega materiala    5.537,44 EUR 
 
15. Najpomembnejši stroški storitev so: 

a) Stroški izvajanja projektnih aktivnosti   114.170,87 EUR 
b) Stroški promocije projektov (tiskovine, objave)  48.551,08 EUR                                                           
c) Stroški najema       28.943,00 EUR                 

 
16. Družba je v letu 2020 imela 12,34 zaposlencev. Plače je obračunavala in izplačevala po individualni pogodbi, 

pogodbah o zaposlitvi ter za povračila stroškov zaposlencem upoštevala Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 

 
17. V poslovnem letu 2020 je bil dosežen: 

• Čisti dobiček poslovnega leta    3.337,59 EUR 
• Preneseni čisti dobiček     207.488,01 EUR 
• Bilančni dobiček      210.825,60 EUR 

 
 
Računovodske izkaze pripravila :  
Ana Vetrih, računovodja. 

 
Direktor 

Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon. 
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	Pripravili smo spletni zemljevid “5 čutov”, ki zajema najatraktivnejše turistične točke v naši regiji in ki se bo v prihodnosti še nadgrajeval s turističnimi točkami našega območja.
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	 Analiza potreb na področju krožnega gospodarstva/ravnanja z odpadki
	 Primeri dobrih praks na področju krožnega gospodarstva/ravnanja z odpadki (Muca CUPatarica)
	 Urbani model CIRCLab: Izvajanje skupnega modela za razvoj CIRCLAB-a na Goriškem (Slovenija)
	 Izvajanje modela ravnanja z odpadki za Goriško regijo (Slovenija)
	Vrednost projekta: 1.862.020,00 EUR
	Sredstva RRA v projektu: 131.775,00 EUR
	Trajanje projekta: 1.2.2020 - 31.7.2022
	4.3.6. Projekt BEGIN - Boost Environmental Guadianship for Inclusion - Building the ADRION (program projekta: Interreg ADRION)
	Vse partnerske države se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti: Italija in Slovenija 11% - 12%; Hrvaška, Albanija, Črna gora, Republika Srpska, 17% -18%; Grčija 24,5%; Bosna in Hercegovina celo 42,8%. Med brezposelnimi ljudmi so pomembni zlasti dolg...
	Zaposlovanje prikrajšanih delavcev v Italiji v veliki meri zagotavljajo socialne zadruge, ki so neprofitne organizacije in se ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi v vseh sektorjih s ciljem vključevanja prikrajšanih delavcev. V drugih državah Jadransk...
	Namen projekta je bil opredeliti in razviti poslovne modele za oblikovanje in upravljanje socialnih start-upov z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami. Modeli za ustanavljanje socialnih start-upov temeljijo na družbeno koristnih dejavnostih na podr...
	To prispeva k razvoju in izboljšanju območja tako z vidika prebivalcev kot z vidika obiskovalcev.
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	 Aktivnost T3: Diseminacija, mreženje in priprava akcijskega načrta - diseminacija modelov menedžmenta, vzpostavitev mednarodne mreže trenerjev in priprava mednarodne strategije za podporo socialnim start-upom.
	Doseženi rezultati:
	 Glavni rezultat projekta je transnacionalna strategija za podporo socialnim start-up podjetjem, izdelana na podlagi 10 lokalnih in regionalnih strategij, ki se izvajajo v projektnih regijah. Izdelan je bil katalog poslovnih modelov za upravljanje in...
	Vrednost projekta: 1.150.200,00 EUR
	Sredstva RRA v projektu: 281.095,00 EUR
	Trajanje projekta: 1.1.2018 – 30.6.2020 (projekt je bil podaljšan za 6 mesecev)
	4.3.7. Projekt MUSE - (program projekta: Program Interreg V-A Italija – Slovenija 2014- 2020, Standardni projekti 02/2016 – Os 2, tematski cilj 4e)
	MUSE združuje 6 partnerjev (3 italijanske in 3 slovenske), ter 5 pridruženih partnerjev v tesnem sodelovanju za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2 mobilnosti v mestnih in primestnih skupnostih čezmejnih lokalnih uprav.
	Namen projekta je povečanje kompetenc javnih uprav (JU) za vključevanje energetske učinkovitosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti z opredelitvijo smernic in akcijskega načrta.
	Smernice bodo zagotovile metodologijo za umeščanje inovativnih aktivnosti akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) in načrtov za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP) na temo integrirane mobilnosti v orodja za načrtovanje mobilnosti. Z akcijskim...
	Namen drugega cilja za krepitev čezmejnega sodelovanja med javnimi upravami s podporo raziskovalnih centrov, univerz in industrije s pomočjo čezmejne skupnosti. Cilj projekta je nenazadnje spodbuditi inovativne storitve za mobilnost z nizkimi emisijam...
	Izvedene aktivnosti v 2020:
	● Smernice za energetsko učinkovito mobilnost, ki bodo zagotovile metodologijo za umeščanje inovativnih aktivnosti akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) in načrtov za trajnostno mobilnost v mestih (SUMP) na temo integrirane mobilnosti v treh...
	● Študija izvedljivosti Bike-sharing in Car-sharing z analizo stanja, vzdrževanje in upravljanje sistema ter možnost povezave sistema z Gorico.
	● Priprava PZI za lokacijo Bike-sharing postaje v Novi Gorici  in v Šempetru.
	● Priprava tehničnih specifikacij za izvedbo skupnega Javnega naročila.
	Na območju MONG in na območju občine Šempeter-Vrtojba sta bili v 2020 postavljeni dve bike-sharing postaji z električnimi in navadnimi kolesi, ki dopolnjujeta sistem bike-sharing v izvedbi MONG (skupno 8 postaj).
	Vrednost projekta: 1.407.133,58 EUR
	Sredstva RRA v projektu: 199.575,00 EUR
	Trajanje projekta: 1.10.2017 – 31.9.2020 (projekt je bil podaljšan za 6 mesecev)
	4.3.8. Projekt EnerNETMob - Sredozemske medregionalne mreže za elektromobilnost za intermodalne in medmestne prometne sisteme z nizkimi emisijami ogljika  (program projekta: Interreg MED)
	Projekt spodbuja izmenjavo mobilnosti in intermodalnosti med celino in morjem z uporabo električnih transportnih sistemov. Postavljena bo medmestna in medregionalna pilotna omrežja polnilnic električnih vozil (EVSE), z napajanjem iz obnovljivih virov ...
	Z vključevanjem modelov SUMP in SEAP se bodo razvili načrti za trajnostno elektromobilnost, za  dosego dveh glavnih izzivov: izvesti in razširiti "medregionalno omrežje za elektromobilnost" znotraj in zunaj območja MED, na podlagi zakonskih smernic za...
	Direktiva 2014/94/EU je zagotovila predhodne smernice za razvoj infrastruktur za zaračunavanje uporabnin na ozemlju EU, vendar pa poslanci držav članic, na evropski ravni še vedno niso izvedle integriranih omrežij EVSE z istimi komunikacijskimi protok...
	SPLOŠNI CILJ projekta EnerNETMob je "povečati zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje" medregionalnih omrežij za elektromobilnost ", povezovanje mest in regij na območju Sredozemlja na nadnacionalni ravni z uporabo skupnih politik in standardov v EU.
	Izvedene aktivnosti v 2020:
	Priprava načrta postavitve polnilnic za električna vozila v Goriški regiji
	Sestanki z občinami glede načrta postavitve polnilnic
	Sestanki z občinami glede postavitve polnilnic
	Priprava idejnih zasnov za postavitev električnih polnilnic
	Posneti intervjuji na temo elektromobilnosti s podjetjem Avant2Go in Golea
	Priprava JN za postavitev električnih polnilnic
	Doseženi rezultati v 2020:
	Načrt postavitve polnilnic za električna vozila v Goriški regiji
	Idejne zasnove za postavitev električnih polnilnic na izbranih lokacijah
	PZI dokumentacija za postavitev električnih polnilnic na izbranih lokacijah
	Vrednost projekta: 4.881.381,82 EUR, proračun RRA v projektu: 429.670,00 EUR
	Trajanje projekta: 1.2.2018 – 31.01.2022
	4.3.9. Projekt GREVISLIN
	Projekt GREVISLIN, pod vodilnim partnerstvom RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, je strateški projekt, odobren na Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 05/2018, programa Interreg Italija-Slovenija. Projekt je pričel z izvajanjem v  novembru ...
	Projekt GREVISLIN rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture ter dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov. Osredotoča se na obm...
	Namen je razviti trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture. Slednje je podlaga za skupno ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj: ohranjenost okolja, nove mo...
	V letu 2020 je RRA SEVERNE PRIMORSKE izvedla naslednje aktivnosti:
	Vodenje in koordinacija projekta
	Sklicevanje sestankov projektnih partnerjev
	Priprava projektnih sprememb aktivnosti in finančnih načrtov projekta
	Finančno spremljanje projekta
	Vodenje partnerskih sestankov – online (julij 2020, November 2020)
	Komunikacija z Organom upravljanja
	Komunikacija s partnerji
	RRA SEVERNE PRIMORSKE je v projektu GREVISLIN vključena v delovne sklope upravljanja in komunikacije. Kot vodilni partner upravlja s projektom velikega partnerstva (14 institucij), 2 pridruženih partnerjev in dveh občin, ki sta v projekt vključeni pos...
	Vrednost projekta: 2.940.032,53 EUR
	Proračun RRA: 122.460,00 EUR
	Trajanje: 15.11.2018 – 14.11.2021
	4.3.10. Projekt ECO-CICLE - (European Network for the promotion of cycle tourism in natural areas) (program projekta: Interreg EUROPE)
	Kolesarjenje je evropska zgodba o uspehu, kot trdi prvi naslov Deklaracije o kolesarjenju kot okolju prijaznemu načinu prevoza. V zadnjem desetletju se je kolesarjenje v Evropi eksplozivno povečalo, tako v smislu infrastrukture, storitev kot javne pri...
	Rast je vedno podrejena strogemu vrednotenju glede ohranjanja biotske raznovrstnosti in ogroženih ekosistemov. Opozarjamo, da je strategija EU2020, ki spodbuja trajnostni okoljski razvoj in učinkovito porabo virov obvezna za uveljavljanje zelenega in ...
	Da bi določili najboljše pogoje za razvoj cikličnega turizma v kontekstu naravne dediščine, ECO-CICLE gradi na izkušnjah partnerstva, zlasti pri svetovalcu ECF. Glavni cilj ECO-CICLE je izboljšati operativne programe in politike regionalnega razvoja z...
	Izvedene aktivnosti in doseženi rezultati v 2020:
	 Izvedba regionalnega akcijskega načrta za izboljšanje instrumentov regionalnih politik za upravljanje s strukturnimi skladi z namenom vplivanja na OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.
	Vrednost projekta: 1.353.495,00 EUR
	Sredstva RRA v projektu: 151.816,00 EUR
	Trajanje projekta: 1.6.2018 - 31.05.2022
	4.3.11. Projekt SUBTRACT (Sustainable Reuse Centres)
	Centre ponovne uporabe običajno upravljajo mala in srednja podjetja, pogosto socialna podjetja, ki prejemajo, pripravljajo na ponovno uporabo in distribuirajo blago, ki podaljša življenjsko dobo izdelka, s pomembnimi socialnimi in okoljskimi koristmi ...
	Cilji projekta SUBTRACT
	Z raziskavami znanja in izmenjavo izkušenj bo projekt razvil:
	● Smernice o tem, kako razviti polni potencial centrov za ponovno uporabo in jih narediti konkurenčne;
	● Navodila organom upravljanja ESRR in drugim oblikovalcem politik o tem, kako oceniti in upravljati centre  ponovno uporabo na svojem ozemlju;
	● Poslovna načela in modele, ki bodo pomagali akterjem v verigi ponovne uporabe (regionalne in lokalne vlade, organi za ravnanje z odpadki, nevladne organizacije, socialna podjetja) pri učinkovitem sodelovanju in krepitvi omrežij;
	● Ukrepe, ki preprečujejo nastajanje odpadkov in priprave na dejavnosti ponovne uporabe ter spodbujajo prispevke državljanov;
	● Učinkovite strategije ozaveščanja in modele kampanj za spodbujanje ponudbe in povpraševanja po izdelkih za večkratno uporabo ter jih narediti privlačne in zaželene.
	Projektni partnerji: Umbrian Regional Waste and Water Agency (IT), Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o.  Nova Gorica (SI), Waste Agency of Catalonia (ES), VAKIN (Water and waste competence in the north) (SE), Metropolitan area Reuse Cen...

	Izvedene aktivnosti v letu 2020:
	● V maju 2020 smo organizirali in financirali otvoritev centra za ponovno uporabo Muca CUPatarica v Solkanu
	● V oktobru 2020 smo se z deležniki udeležili izmenjave na Švedskem in si ogledali dobre prakse centrov za ponovno uporabo, njihovih poslovnih modelov in modela krožnega gospodarstva.
	● Začeli smo pripravljati akcijski načrt - ena ključnih ovir za rast in razvoj podjetij v Sloveniji je trajnostna finančna strategija za MSP, da ne tvegajo prezadolženosti in poslabšanja njihove kakovosti sredstev; poudarek je na lajšanju dostopa MSP ...
	SUBTRACT želi razširiti perspektivo oblikovalcev politik na področju konkurenčnosti politik MSP za reševanje vprašanj po zagonu in razširitvi ter  zagotavljati strokovno znanje in smernice za spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje politik 2014–2020.
	5. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DELA 2020
	5.1. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2020
	5.2. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2020
	5.3. POJASNILA K IZKAZOMA

	Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah ter drugih veljavnih predpisih. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah.
	Osnovna sredstva so ob začetnem pripoznanju pripoznana po nabavni vrednosti. Družba obračunava amortizacijo osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v času ocenjene dobe uporabe posameznega osnovnega sredstva.
	Podjetje je soustanovitelj Zavoda GOST NA PLANOTI, so.p..
	Iz naslova danih varščin ima podjetje dolgoročne poslovne terjatve do najemodajalca v višini 1.420,00 EUR.
	Računovodske izkaze pripravila :
	Ana Vetrih, računovodja.
	Direktor
	Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon.
	Letno poročilo dela RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 2020 so sestavili :
	Črtomir Špacapan, Fabijana Medvešček, Amelija Skomina Zorn, Nataša Jakopič, Ana Vetrih, Silva Knez, Jasmina Nikić, Greti Manfreda, Aleš Bajec, Maruša Kuštrin, Nataša Orel.


