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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2010 
 

 
1.1. PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PROJEKTOV 
 
Naziv projekta (SM): POMOČ PRI PRIJAVI NA EU IN DOMAČE RAZPISE (200, 202, 661) 
Rezultati: Na sedežu družbe  RRA SP, smo v letu 2010 opravili dnevno v povprečju  od 8 do 12 svetovanj občanom in 

podjetnikom, ki so iskali informacije o objavljenih razpisih. 
Samo na razpise ekološkega sklada se je v lanskem letu prijavilo 10 krat več ljudi kot leto poprej. Izjemno zanimanje 
je bilo tudi za razpise Slovenskega podjetniškega sklada. 

Ciljne skupine: Občani, podjetniki, s.p., d.o.o., kmetje 
Vir / Poročanje: SVLR, občine 
Skrbnik projekta: Črtomir Špacapan 
Letna realizacija:   

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

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

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

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

Rezultati: Svetovanja zajemajo različna področja podjetništva in informacije o ustanavljanju podjetij, 
zagonu in poslovanju podjetij. Pojavlja se vse več podjetij v težavah, ki zahtevajo še posebno 
pozornost in skrb. Podjetje je ustanovilo 39 oseb, od tega 34 s.p. in 5 d.o.o. Potencialnih 
podjetnikov smo obravnavali 66 in jim ustrezno celostno svetovali o ustanovitvi podjetja in o 
zagonu poslovanja. Mesečnega informiranja je bilo deležno skupno 1416 oseb iz različnih 
ciljnih skupin, mesečno informiranje se prvenstveno nanaša na informiranje preko elektronske 
pošte, pa tudi po pošti in preko lokalnih medijev in osebno v osebnem stiku v pisarni ali 
telefonsko. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA : Rezultati : izvedenih 85 individualnih svetovanj in 
razposlanih 85 informacijskih paketov 660 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
18  oseb je ustanovilo podjetje in 28 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in 
zagon lastnega podjetja. 
Opomba : Obiskali smo pet podjetij v katerih smo izvršili individualna svetovanja na temo 
poslovanja v recesiji in kriznega managementa. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 27 individualnih svetovanj in 
razposlanih 85 informacijskih paketov 321 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
2  osebi sta ustanovili podjetje in 8 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in 
zagon lastnega podjetja. 
Opomba : Obiskali smo štiri podjetja in jih informirali o možnostih sofinanciranja planiranih 
razvojnih projektov. 
 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedenih 19 individualnih svetovanj in 
razposlanih 85 informacijskih paketov 118 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
3  osebe so ustanovile podjetje in 3 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in 
zagon lastnega podjetja. 
Opomba : enemu podjetniku smo svetovali pri trženju prostorov. 
 
OBČINA RENČE – VOGRSKO : Rezultati : izvedenih 22 individualnih svetovanj in 
razposlanih 85 informacijskih paketov 136 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 
4  osebe so ustanovile podjetje in 11 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in 
zagon lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno podjetje in izvedli svetovanje o sofinanciranju projekta nakupa 
novega stroja. 
 
OBČINA BRDA : Rezultati : izvedenih 35 individualnih svetovanj in razposlanih 85 
informacijskih paketov 86 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 4  osebe so 
ustanovile podjetje in 12 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in zagon 
lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo tri kmetije in jim svetovali pri zaščiti blagovne znamke. 
 
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedenih 16 individualnih svetovanj in razposlanih 85 
informacijskih paketov 95 prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, 4  osebe so 
ustanovile podjetje in 4 potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega 
podjetja. 
Opomba : obiskali smo pet podjetnikov in jih informirali o aktualnih javnih razpisih. 
 
Statistika : 

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

Svetovanja strankam (fizičnim in 
pravnim osebam) 

MONG 47 % 42% 
Ob. Šempeter – Vrtojba 5 % 14 % 
Ob. Brda 10 % 18% 
Ob. Miren – Kostanjevica 8 % 10 % 
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Ob. Renče – Vogrsko 10% 11% 
Ob. Kanal 10 % 5 % 
Ostale občine 10 % - 
Skupaj 100 % (39 registracij) (204 svetovanja )  

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  44.821,62 EUR 
 
Naziv projekta (SM): GROZDENJE PODJETIJ (613) 
Rezultati: Zavedanje podjetnikov po povezovanju je tudi v letošnjem letu, podobno kot v minulem letu 

preraslo fazo vzpodbujanja in ozaveščanja ter je prešlo v fazo, ki trenutno prevladuje, to je 
faza samo iniciative podjetnikov o povezovanju. Pomoč pri vzpostavitvi grozdenja in povezav 
smo nudili 18 podjetnikom, ki so formirali 6 povezav in medsebojno sodelovanje, ki se nahaja 
v različnih fazah, to je od neformalnega sodelovanja, ki v 80% prevladuje ter MMSP v 
pripravljalni fazi za sodelovanje v povezavi, ki je doseglo preostalih 20% podjetnikov. 
 
POJASNILA: 
Grozdenje je v EU in v svetu prevladujoča organizacijska struktura in omogoča večjo 
konkurenčnost MMSP (mikro, malih in srednje velikih podjetij). Podjetniki spoznavajo, da v 
kolikor so uspešna podjetja v naši soseščini organizirana v grozdih, da morajo biti tudi naša 
podjetja organizirana na tak način. Podjetniki prvenstveno sprašujejo kako naj se povezujejo, 
kaj lahko pričakujejo od povezave in predvsem v začetni fazi jih skrbi velik strošek 
usklajevanja in informiranja, ki pa ne obrodi takoj rezultatov, ampak je potreben določen čas, 
določeno obdobje, ko se pokažejo rezultati povezovanja. 

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM) 
: 

PODJETNIŠKE DELAVNICE (203, 657) (Promocija podjetniških programov; Izvajanje 
podjetniških delavnic (javni razpisi, podjetniško razvojno naravnane teme); Izvajanje 
promocijskih delavnic o podjetništvu na osnovnih in srednjih šolah.)  

Rezultati: Skupno izvedenih 68 delavnic na katerih je bilo 1.060 udeležencev. Skušali smo razporediti 
delavnice na področje vseh občin ustanoviteljic, četudi ugotavljamo, da se udeleženci prepletajo 
in prihajajo na naše delavnice, ki so organizirane v različnih krajih, iz vseh Občin ustanoviteljic. 
V letu 2010 smo sledili potrebam podjetnikov, predvsem zatečeni recesiji. Tudi v letu 2011 
bomo sledili dogajanju na trgu in prilagajali vsebino naših delavnic potrebam ciljnih skupin.  
 
naziv informativno 
promocijske ali 
izobraževalne aktivnosti kratek opis predstavljene teme 

datum in kraj izvedbe 
aktivnosti 

število vseh 
udeležencev  

13.5.2010, OOZ NG 9 udeležencev 

21.5.2010, OOZ NG 9 udeležencev 

Predstavitev JR za 
financiranje projektov 
podjetniškega značaja 
Slovenskega regionalnega 
razvojnega sklada iz Ribnice 
in predstavitev JR 
neposrednih posojil Javnega 
sklada malega gospodarstva 
Goriške ; Program 
vavčerskega svetovanja v 
2010 in vstopna točka VEM 
2010 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predstavitev delovanja 
vstopne točke VEM v letošnjem letu 
in možnosti, ki jih ponuja za MMSP. 28.5.2010, OOZ NG 6 udeležencev 

17.5.2010, SPIN d.o.o. 
Šempeter pri Gorici 21 udeležencev 
19.5.2010, OS ZRSZ 
Nova Gorica 26 udeležencev 
1.6.2010, Klub študentov 
NG 10 udeležencev 

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

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predtavljene tudi podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti na trgu 
dela. 

8.6.2010, Klub študentov 
NG 5 udeležencev 

Podjetniške vsebine 
vključno s timskim delom in 

Zgodovina nastanka podjetniških 
idej, v kateri panogi delovati, 

18.5.2010, TŠC Nova 
Gorica 20 udeležencev 
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2.6.2010, Gimnazija NG 25 udeležencev 

3.6.2010, Gimnazija NG 36 udeležencev 

ustvarijalnostjo ; vstopna 
točka VEM in ustanovitev 
podjeja ; poslovni načrt 
vključno z raziskavo trga in 
konkurenco ter opredelitvijo 
dobička 

konkurenčnost, učinkovitost in 
uspešnost, ustvarjalnost, podjetniška 
kariera, poslovni načrti, financiranje 
projektov. 

9.6.2010, SETŠ Nova 
Gorica 30 udeležencev 

4.6.2010, OOZ NG 7 udeležencev 
2.7.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 9 udeležencev 
9.7.2010 (9.30), OOZ 
Nova Gorica 6 udeležencev 
22.7.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 6 udeležencev 
22.7.2010 (20.30), grad 
Dobrovo v Goriških 
Brdih 7 udeležencev 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predstavitev delovanja 
vstopne točke VEM v letošnjem letu 
in možnosti, ki jih ponuja za MMSP. 

12.8.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 8 udeležencev 

Predstavitev aktualnih 
razpisov in programa 
vavčerskega svetovanja ter 
vstopne točke VEM 2010 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predtavljene tudi podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti na trgu 
dela. 

16.7.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 6 udeležencev 

8.6.2010, OŠ Dornberk 24 udeležencev 

10.6.2010, OŠ Renče 26 udeležencev 

11.6.2010, OŠ Šempeter 24 udeležencev 

14.6.2010, OŠ Miren 29 udeležencev 

15.6.2010, OŠ Dobrovo 20 udeležencev 

16.6.2010, OŠ Dobrovo 25 udeležencev 

16.6.2010, OŠ Šempeter 30 udeležencev 

17.6.2010, OŠ Šempeter 20 udeležencev 

10.6.2010, OŠ Renče 26 udeležencev 

21.6.2010, OŠ Šempeter 20 udeležencev 
22.6.2010, OŠ Nova 
Gorica 20 udeležencev 
23.6.2010, OŠ Nova 
Gorica 20 udeležencev 
24.06.2010, OŠ Nova 
Gorica 20 udeležencev Podjetništvo in uveljavljanje 

podjetniške zamisli ter 
ustvarjalnost in inovativnost 

Ustvarjalnost, inovativnost, 
financiranje projektov, zgodovina 
nastanka podjetniških idej, 
konkurenčnost, v kateri panogi 
delovati, internacionalizacija, 
podjetniška kariera. 

12.10.2010 ob 8,00, OŠ 
Branik 34 udeležencev 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predtavljene tudi podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti na trgu 
dela. 

2.7.2010 (20.30), grad 
Dobrovo v Goriških 
Brdih 6 udeležencev 

Predstavitev JR, državnih 
vzpodbud in drugih državnih 
podpornih ukrepov 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predstavitev delovanja 
vstopne točke VEM v letošnjem letu 
in možnosti, ki jih ponuja za MMSP. 

9.7.2010 (20.30), grad 
Dobrovo v Goriških 
Brdih 13 udeležencev 
5.7.2010, Klub študentov 
(14.00), Trg E.Kardelja 
1, Nova Gorica 11 udeležencev 
10.8.2010 (11.00), Klub 
študentov 3 udeležencev 
13.7.2010 (11.00), Klub 
študentov, Trg E. 
Kardelja 1, Nova Gorica 20 udeležencev 

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

Zgodovina nastanka podjetniških 
idej, v kateri panogi delovati, 
konkurenčnost, učinkovitost in 
uspešnost, ustvarjalnost, podjetniška 
kariera, poslovni načrti, financiranje 
projektov. 

5.10.2010 ob 12,00, 
Dijaški dom Nova Gorica 20 udeležencev 

Predstavitev javnih razpisov, 
državnih vzpodbud in drugih 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 

16.7.2010 (19.30), 
Športni park Levpa 7 udeležencev 
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26.7.2010 (20.00), grad v 
Ozeljanu 6 udeležencev 
28.7.2010 (20.00), OŠ 
Temnica 7 udeležencev 
29.7.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 9 udeležencev 
29.7.2010 (18.30), Kal 
nad Kanalom 8 udeležencev 
5.8.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 7 udeležencev 
6.8.2010 (20.00), KS 
Banjšice 7 udeležencev 
12.8.2010 (20.30), grad 
Dobrovo v Goriških 
Brdih 11 udeležencev 

državnih podpornih ukrepov predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predtavljene tudi podjetniške 
ideje in iskanje priložnosti na trgu 
dela. 

3.9.2010 (19.00), OŠ 
Dornberk 6 udeležencev 

Predstavitev aktualnih 
razpisov in programa 
vavčerskega svetovanja ter 
vstopne točke VEM v letu 
2010. Iskanje priložnosti in 
poslovnih idej na trgu dela. 

Ustvarjalnost, inovativnost, 
financiranje projektov, zgodovina 
nastanka podjetniških idej, 
konkurenčnost, v kateri panogi 
delovati, internacionalizacija, 
podjetniška kariera. 

2.9.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 6 udeležencev 
16.9.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 7 udeležencev 
23.9.2010 (19.00), OŠ 
Dornberk 8 udeležencev 
23.9.2010 (9.00), OOZ 
Nova Gorica 7 udeležencev 

Predstavitev aktualnih 
razpisov in programa 
vavčerskega svetovanja ter 
vstopne točke VEM v letu 
2010. Iskanje priložnosti in 
poslovnih idej na trgu dela. 
Prenova podjetj in krizni 
management 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predstavitev delovanja 
vstopne točke VEM v letošnjem letu 
in možnosti, ki jih ponuja za MMSP. 

5.10.2010 ob 19,00, 
Kulturni dom Šempas 7 udeležencev 
27.9.2010 (dopoldan), 
SET Nova Gorica 25 udeležencev 

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

Ustvarjalnost, inovativnost, 
financiranje projektov, zgodovina 
nastanka podjetniških idej, 
konkurenčnost, v kateri panogi 
delovati, internacionalizacija, 
podjetniška kariera. 

27.9.2010 (popoldan), 
SET Nova Gorica 25 udeležencev 

Predstavitev programa 
Erasmus za mlade 
podjetnike - priložnost za 
usposabljanje slovenskih 
podjetnikov v tujini in tujih 
podjentikov v Sloveniji 

Predstavitev programa Erasmus za 
mlade podjetnike - priložnost za 
usposabljanje slovenskih 
podjetnikov v tujini in tujih 
podjentikov v Sloveniji 

8.10.2010 ob 9,00, OOZ 
Nova Gorica 14 udeležencev 
19.10.2010 ob 12,00, 
Dijaški dom 19 udeležencev 
22.10.2010 ob 9,00, OOZ 
Nova Gorica 20 udeležencev 

Predstavitev aktualnih razpisov in 
procesiranja dokumentacije s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, predstavitev delovanja 
vstopne točke VEM v letošnjem letu 
in možnosti, ki jih ponuja za MMSP. 

29.10.2010 ob 9,00, OOZ 
Nova Gorica 21 udeležencev 
9.11.2010 ob 14,00, 
Dijaški dom Nova Gorica 21 udeležencev 
23.11.2010 ob 14,00, 
Dijaški dom Nova Gorica 18 udeležencev 
7.12.2010 ob 14,00, 
Dijaški dom Nova Gorica 17 udeležencev Predstavitev JR, državnih 

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

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

21.12.2010 ob 14,00, 
Dijaški dom Nova Gorica 18 udeležencev 
12.11.2010 ob 12,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica 
Nova Gorica 25 udeležencev 

Poslovni scenariji, 
podjetniške ideje in učeče se 
podjetje, sofinanciranje 
razvojnih projektov. 

Predstavitev tematike poslovnih 
scenarijev, v katero smer gre vaše 
podjetje, poslovne dileme in nove 
priložnosti, priprava na vsako 
prihodnost; kako do podjetniške 
ideje, zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri panogi 
delovati, katero organizacijsko 
obliko izbrati, internacionalizacija 
poslovanja, učeče se podjetje; 
predstavitev podpornih ukrepov in 
državnih vzpodbud za sofinanciranje 
projektov, predstavitev aktualnih 
javnih razpisov. 

8.12.2010 ob 9,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica 
Nova Gorica 27 udeležencev 
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Prenova podjetij in krizni 
management 

definicija krize in značilnosti 
izrednih razmer, dobre plati krize v 
podjetju, simptomi, vzroki in povodi 
krize, razreševanje in zdravljenje 
kriz, naloge kriznega managerja, 
razreševanje kriz v primeru 
insolvenčnih postopkov, stečaj 
podjetja in prisilna poravnava, 
poslovno in kapitalsko povezovanje, 
reinženiring 

29.1.2010 ob 13,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica 
Nova Gorica 12 udeležencev 

Zaščitite vaše ime in 
blagovno znamko 

definicije, primeri dobrih praks, 
povečanje vrednosti proizvodov,  

12.1.2010 ob 17,00, grad 
Dobrovo 20 udeležencev 

Italijansko tržišče prodor na tržišče, nasveti, primeri 

12.2.2010 ob 14,00, 
Območna obrtno 
podjetniška zbornica 
Nova Gorica 14 udeležencev 

Financiranje projektov Financiranje projektov, razpisi,  
5.3.2010 ob 18,00, Tic 
Temnica 21 udeležencev 

 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA :Rezultati : izvedenih 51 delavnic na temo aktualnih 
razpisov in podjetniških vsebin na katerih je bilo 756 udeležencev.  
Opomba : na 35 delavnicah na temo aktualnih razpisov in podjetniških vsebin so bili udeleženci 
tudi iz drugih občin. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : Rezultati : izvedenih 5 delavnic na temo aktualnih razpisov 
in podjetniških vsebin na kateri je bilo 115 udeležencev. 
 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : Rezultati : izvedene 3 delavnice na temo aktualnih 
razpisov in podjetniških vsebin na katerih je bilo 57 udeležencev.  
 
OBČINA RENČE – VOGRSKO :Rezultati : izvedena 1 delavnica na osnovni šoli na temo 
podjetništva na kateri je bilo 26 osnovnošolcev.  
 
OBČINA BRDA :Rezultati : izvedenih 6 delavnic na temo aktualnih razpisov in podjetniških 
vsebin na katerih je bilo 91 udeležencev.  
 
OBČINA KANAL : Rezultati : izvedeni 2 delavnici na temo aktualnih razpisov in podjetniških 
vsebin na kateri je bilo 9 udeležencev, izvedena 1 delavnica na osnovni šoli na temo podjetništva 
na kateri je bilo 6 osnovnošolcev.  
 
Statistika : 

Občina Izvedene delavnice Število udeležencev 
na delavnicah 

MONG 75 % 71 % 
Ob. Šempeter – Vrtojba 7 % 11 % 
Ob. Brda 9 % 9 % 
Ob. Miren – Kostanjevica 4 % 5 % 
Ob. Renče – Vogrsko 2 % 3 % 
Ob. Kanal 3 % 1 % 
Ostale občine - - 
Skupaj 100 % (68 delavnic) (1.060 udeležencev)  

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 
Skrbnik-i  projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  5.910,07 EUR 
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Naziv projekta (SM): INOVATIVNO OKOLJE / RRC - Raziskovalno razvojni center  (634 (643, 642, 641)) 
Rezultati: Rezultati : Na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MVZT) 

so bila posredovana v mesecu marcu in aprilu 2010 finančni poročili za porabljena sredstva v 
letu 2009 za mlade raziskovalce (v nadaljevanju MR) iz gospodarstva (Kristino Brataševec in 
Gregorja Cijana) . V mesecu juniju 2010 je bilo na MVZT posredovano vsebinsko poročilo o 
opravljenih podiplomskih in raziskovalnih obveznosti iz programa usposabljanja MR iz 
gospodarstva Kristino Brataševec (program usposabljanja MR iz gospodarstva je od julija 
2010 v mirovanju). V mesecu septembru 2010 je bilo na MVZT posredovano vsebinsko 
poročilo o opravljenih podiplomskih in raziskovalnih obveznosti iz programa usposabljanja 
MR iz gospodarstva Gregorja Cijana. 

V letu 2010 se izvajajo aktivnosti sledenja usposabljanja MR iz gospodarstva svetovanj s 
področja upravljanja inovacij v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter povezovanja MSP 
z javnimi raziskovalnimi organizacijami v raziskovalne projekte, ki so na razpolago na javnih 
razpisih v okviru 7. okvirnega programa EU in svetovnega spletnega portala Yet2.com. v ta 
namen so bili izvedeni razgovori s podjetji, ki so bila z razvojno raziskovalnimi projekti 
vključeni v prijavo kompetečni center obnovljivi viri energije. 

V mesecu oktobru 2010, smo v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici oddali tri prijave 
operacije za mlade raziskovalce v gospodarstvu na javni razpis »MLADI RAZISKOVALCI 
IZ GOSPODARSTVA – GENERACIJA 2010«. V začetku leta 2011 smo bili obveščeni, da 
smo dobili odobreno sofinanciranje za vse tri mlade raziskovalce. V nadaljevanju so navedeni 
podatki, ki so bili objavljeni na spletni strani www.tia.si glede izbora naših treh kandidatov za 
MR iz gospodarstva. 
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66 MR-10/110 RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova 
Gorica 

Anastazija Jež 71,83 D 111.313,36 2,5 

101 MR-10/111 RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova 
Gorica 

Maja Cigoj 68,08 D 155.229,88 3,5 

106 MR-10/70 RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova 
Gorica 

Danijel Stojković 67,70 D 155.229,88 3,5 

SKUPAJ 421.773,12  

  
Ciljne skupine: MSP, raziskovalci 
Vir / Poročanje: MVŠZT, MSP in občine 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  42.705,55 EUR 
 

http://www.tia.si/
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Naziv projekta (SM): EUROPE DIRECT (645)  
Rezultati: V letu 2010 smo občanom občin Miren – Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal ob 

Soči, Renče-Vogrsko in Mestni občini Nova Gorica ter raznim organizacijam glede na 
povpraševanje in potrebe nudili pomoč in podporo v zvezi z nacionalnimi in evropskimi 
razpisi ter zainteresiranim pomagali pri iskanju partnerjev za potrebe skupne prijave na 
razpise na nacionalnem nivoju in nivoju EU.  
V letu 2010 smo maja in junija v okviru projekta Evropske komisije Pomladni dan v Evropi 
obiskali več osnovnih šol (Miren, Opatje selo, Bukovica, OŠ Milojke Štrukelj) in jim 
pripravili predstavitev EU in njenih institucij.  
Brezplačne publikacije o EU za različne starostne skupine so občanom na voljo na sedežu ED 
v Novi Gorici in na sedežu RRA v Šempetru.  
Za šole smo skozi celo leto organizirali predstavitve EU in njenih institucij – aktivnost zajema 
vse šole na Goriškem v času šolskega pouka (september do junij), šole pas mo obiskovali 
glede na povpraševanje. Ciljni publiki primerno smo organizirali različne predstavitve EU 
(npr. v vrtcih s pomočjo pravljičnih junakov), v sodelovanju s predstavniki šol pa smo 
oblikovali predstavitve in določili teme in vsebine: za srednje šole konkretne delavnice o 
podjetništvu, zaposlovanju, kako napisati življenjepis (Europass).  
V januarju 2010 smo v sodelovanju s Pokrajino Gorica organizirali natečaj izdelave kratkih 
filmov na temo Človekovih pravic (Lizbonska pogodba za državljane) za srednje šole z obeh 
strani meje za namen promocije in prepoznavnosi točke. Na naši strani meje je v projektu 
sodelovala Gomnazija Nova Gorica s svojim evropskim oddelkom.  
V okviru dneva Evrope (9. maj) smo nudili koordinacijsko pomoč pri projektu Evropska vas 
(7. maja 2010) in v sodelovanju s Pokrajino Gorica poskrbeli, da je bila prireditev čezmejna, 
saj so se je udeležili tudi šolarji iz sosednej Gorice. V sodelovanju s PEK smo organizirali 
Filmski teden Evrope – v Kulturnem domu v Novi Gorici smo brezplačno predvajali tri 
evropske filme.  
V okviru prioritete EK in mednarodnega leta biotske raznovrstnosti smo v sodelovanju z OŠ 
Milojke Štrukelj pripravili prireditev Rišem za planet. Mladi so skozi sliko predstavili svoje 
misli, mnenja in predloge, kako lahko sami pripomoremo k boljši kvaliteti zraka, 
zmanjševanju odpadkov, ohranjanju vodnih virov, ekosistemov in naravnih habitatov.  
V okviru Evropskega teden mobilnosti smo v sodelovanju z MONG in MC Nova Gorica 
koordinirali prireditev ob Dnevu brez avtomobila v Novi Gorici. Program je obsegal 
gledališko igro za otroke, ustvarjalne delavnice za najmlajše, družinsko rolanje in 
kolesarjenje, predstavitev in brezplačni test električnih skuterjev, na naši stojnici smo 
občanom delili odsevne nalepke za kolesa s sloganom « En avto manj » in tako promovirali 
uporabo koles v mestu. Na stojnici so občani lahko tudi sodelovali v nagradnem kvizu, 
nagrada pa je bila mestno kolo. Stojnica z odsevnimi nalepkami in nagradnim kvizom je bila 
postavljena tudi v Šempetru.  
V okviru Evropskega dneva varstva potrošnikov (15. marec 2010) smo v trgovskem centru v 
Novi Gorici  mimoidočim dellili promocijsko in informativno gradivo EU za ozaveščanje 
potrošnikov – v sodelovanju z ostalimi ED v Sloveniji smo pripravili ponatis brošure o 
Ozaveščen potrošnik = evropski potrošnik.  
V okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti smo se pridružili društvu 
ŠENT in na Bevkovem trgu v Novi Gorici pripravili prireditev za ozaveščanje prebivalstva.  
V sodelovanju z MC Nova Gorica smo že drugo leto zapored pripravili dogodek ob dnevu 
čarovnic, s poudarkom na prioriteti EK boja proti revščini in socialni izključenosti. Dogodek 
je namenjen mlajšim.  
Prav tako v sodelovanju z MC Nova Gorica v okviru počitniškega varstva za otroke redno 
pripravljamo ustvarjalne delavnice na EU teme.  
V sodelovanju z Evropskim gibanjem smo novembra pripravili prireditev za mlade z 
naslovom GO Europe, posebni gost prireditve pa je bil bivši predsednik Evropskega 
parlamenta g. Pat Cox. Mladim smo predstavili različne možnosti, ki jih jim EU ponuja. V 
okviru projekta so se zbrali predstavniki mladine, strokovnjaki, predstavniki lokalne oblasti z 
nacionalne kot tudi z evropske ravni. Z uporabo najboljših praks na primeru francoske lokalne 
skupnosti smo poskušali dobiti nekaj idej, kako bi te dobre prakse prenesli na lokalno 
skupnost po vsej Evropi in posebej v Sloveniji. Rezultat projekta je bila deklaracija, ki je bila 
poslana lokalnim oblastem po vsej EU, saj le-ta vsebuje konkretne predloge o tem, kako lahko 
lokalne oblasti vzgajajo boljše in aktivnejše mlade državljane Evrope. 
S stojnico s promocijskim in informativnim EU gradivom smo prisotni na različnih 
prireditvah v vseh občinah (Občina Brda – praznik češenj).   
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V sodelovanju z ostalimi slovenskimi ED točkami smo decembra pripravili brošuro Ali 
poznaš Lizbonsko pogodbo? Brošura je namenjena mladim in je v obliki stripa, naš namen pa 
je bil mladim na čim bolj zabaven način predstaviti novosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. 
Brošuro bomo dijakom delili v letu 2011. 
Z osnovnimi in srednjimi šolami sodelujemo pri prijavi oz. sodelovanju v programu 
Comenius in pri iskanju primernih partnerskih organizacij ter izpolnjevanju potrebnih 
obrazcev.  Tako smo v letu 2010 sodelovali z OŠ Miren, OŠ Dornberk, OŠ Branik, OŠ Renče, 
OŠ Ivana Roba, Gimnazijo Nova Gorica in TŠC Nova gorica.  
Za splošno javnost pripravljamo mesečnik z aktualnimi novicami, razpisi, natečaji in 
zanimivostmi, ki ga preko elektronske pošte pošljemo na cca. 1000 naslovov, prav tako pa 
aktualne novice in razpise dnevno objavljamo na spletni strani RRA.  

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

Vir / Poročanje: Občine, PEK Ljubljana 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, A.Skomina 
Letna realizacija:  36.005,91 EUR 
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Center za razvoj človeških virov (CRČV) 
 
Naziv projekta (SM): PONUJAM PONUJAŠ (609) 
Rezultati: Prireditev Ponujam Ponujaš, ki smo jo predvideli organizirati v začetku decembra 2010, smo 

zaradi usklajevanja s sodelujočimi organizacijami izvedli 2. februarja 2011 v prostorih 
Mestne občine Nova Gorica. 
Na prireditvi so bili predstavljeni poklici v zdravstvu, ki spadajo med deficitarne poklice v 
naši regiji. 
Sodelujoči na prireditvi: 

- organizacije v zdravstvu: Zdravstveni dom Nova Gorica, Splošna bolnišnica »dr. 
Franca Derganca« Nova Gorica, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Dom 
upokojencev Nova Gorica 

- izobraževalne organizacije: Srednja zdravstvena šola Nova Gorica, Visoka šola za 
zdravstvo Izola, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Medicinska fakulteta Ljubljana, 
Fakulteta za farmacijo Ljubljana 

- Zavod RS za zaposlovanje Nova Gorica 
Organizirali smo tudi okroglo mizo predstavnikov stroke na temo »Izobraževanje in 
zaposlovanje v zdravstvu«. 
  

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

Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  5.364,58 EUR 
 
Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKI KROŽKI (658 in 413 in 660) 
Rezultati: Za dijake Tehniškega šolskega centra iz Nove Gorice smo izvedli podjetniške delavnice. 

Skupno je bilo vključenih 28 dijakov (3 skupine). Vsaka je imela 12 ur praktičnega dela na 
delavnicah. Skupaj s partnerji smo pripravili priročnik za razvoj podjetniških spretnosti 
dijakov ter AN – SLO podjetniški slovar, kjer os najpogostejši izrazi s področja podjetništva. 
 

Ciljne skupine: dijaki, profesorji podjetništva na srednjih šolah  
Vir / Poročanje: Leonardo da Vinci – program partnerstva, občine  
Skrbnik-i projekta: Darijan Krpan 
Letna realizacija:  15.388,43 EUR 
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1.3. IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV 
 
 
Naziv projekta (SM): Skupna kmetijska politika – EUtrip (430) 
Rezultati: Posnetih in predvajanih je bilo 40 TV oddaj na TV Primorka in TV Friuli in 40 radijskih 

oddaj na Radiu Robin in Radio Gorizia UNO. Oddaje so se predvajale od septembra 2009 do 
junija 2010. Glavni namen oddaje je bilo obveščanje o možnostih pridobivanja EU sredstev s 
področja kmetijstva in podeželja. Slovenija je namreč v letih 2007 – 2010 izkoristila le 20 % 
sredstev EU namenjenih za pomoč kmetijstvu, tako da nam je v letih 2010 – 2013 ostalo na 
razpolago še preko 500 mio EUR neporabljenih sredstev. Z obveščanjem po radiu in TV smo 
dosegli, da se je interes za prijave na te razpise izjemno povečal.   
 
Opomba : Oddaje bomo v letu 2010 še ponavljali , ker je trenutno na področju kmetijstva 
odprtih kar dvanajst razpisov. 
 

Ciljne skupine: kmetje, kmečka gospodinjstva, občine, samostojni podjetniki, združenja in konzorciji ter 
fizične osebe  

Vir / Poročanje: 50 % EU, 40 % občine, 10 % sponzorji 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Črtomir Špacapan 
Realizacija:  49.677,87 EUR 
 
Naziv projekta (SM): RAZVOJ PODJETNIŠKIH SPRETNOSTI UČITELJEV IN DIJAKOV (824) 
Rezultati: Izvedba projekta RAZVOJ PODJETNIŠKIH SPRETNOSTI UČITELJEV in DIJAKOV v 

okviru programa LdV Partnerstva.  
Opravljena je bila analiza kompetenc s področja podjetništva za namen uvajanja podjetništva 
v srednjih šolah, identificirane so bile dobre prakse v poučevanju podjetništva v vseh 
sodelujočih državah ter pripravljen priročnik za razvoj podjetniških spretnosti dijakov.  
 

Ciljne skupine: Dijaki, profesorji na srednjih šolah  
Vir / Poročanje: CMEPIUS  
Skrbnik-i projekta: Darijan Krpan 
Letna realizacija:  3.091,08 EUR 
 
Naziv projekta (SM): ICON (839) 
Rezultati: Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo 

mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, 
inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške 
podporne institucije iz progamskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in 
predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotovljajo odlično poznavanje razmer. Jedro 
projekta (WP4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, 
ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. 
Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (WP2) so 
nemenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. 
Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (WP5), tudi s pomočjo novih 
tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge 
Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira 
Evropska komisija (WP3). Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in 
tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden 
sistem čezmejnih delovnih praks (WP6). 
 
V projektu iCON lahko sodelujejo podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje 
velikimi podjetji v čezmejnem območju. Podjetja, ki bodo vključena v izbrane čezmejne 
mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo naslednje koristi:  
 
1.osebne stike s podjetji, srečanja, posredovanje informacij s strani vseh štirinajstih 
slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev  
2.vključitev enega ali več projektnih partnerjev kot podpora posamezni mreži  
3.sodelovanje pri organizaciji bilateralnih srečanj Italija - Slovenija  
4.udeležba na izbranih sejmih (v tujini)  
5.pomoč zunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih izbranih 
sektorjih v korist vseh članov mreže  
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6.spodbujanje sodelovanja  
7.tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business Ecosystem«) 
in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta  
8.izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem prostoru  
9.izobraževanje na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z aktivnostmi podjetij 
na obmejnem območju  
10.organizacija čezmejnih delovnih praks na celotnem programskem območju  
11.podpora pri vključevanju mladih v delovno okolje. 

Ciljne skupine: Mikro, mala in srednje velika podjetja na programskem območju CILJ 3: SLO-ITA 
Vir / Poročanje: Namenska sredstva ESRR in nacionalna sredtsva 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič in Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  12.355,94 EUR 
 
Naziv projekta (SM): IN PLANET MED (SM 840) 
Rezultati: V juniju smo prejeli informacijo o potrditvi mednarodnega projekta IN PLANET MED 

(program Mediteran), v katerem smo bili predvideni kot partnerji. Pripravili smo predstavitev 
projekta in jo objavili na spletni strani informacijske točke MOP. Projekt zajema izboljšanje 
transportnih in logističnih storitev in pripravo strategije izboljšanja dostopnosti do 
vseevropskega prometnega omrežja TEN-T. Vodilni partner Regija Campania žal ni 
podpisala pogodbe o sofinanciranju v roku, zato smo partnerji sklicali korespondenčno sejo s 
ciljem imenovanja novega vodilnega partnerja. Predlog partnerjev bo obravnavan na naslednji 
seji Nadzornega sveta programa Mediteran, to je februarja 2011. 

Ciljne skupine: Logistična podjetja, špediterji, transportna podjetja, občine, razvojne agencije 
Vir / Poročanje: MOP 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): AGRONET (SM 848) 
Rezultati: V decembru smo od vodilnega partnerja Finest prejeli informacijo o potrditvi projekta v 

okviru programa IPA. Vodilnemu partnerju smo posredovali potrebno dokumentacijo in 
prevedli statut RRA v angleški jezik, saj smo ga morali predložiti sekretariatu. Začetek 
izvajanja projekta se pričakuje v marcu 2011. Projekt se nanaša na spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja med kmeti in živilsko predelovalno industrijo, s poudarkom na 
skupnem trženju, postopkih certificiranja in logističnem distribucijskem sistemu. 

Ciljne skupine: Logistična podjetja, špediterji, transportna podjetja, občine, razvojne agencije 
Vir / Poročanje: SVLR 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): MODELI SPODBUJANJA INOVACIJ V REGIJI – Mobility (SM 847) 
Rezultati: Na razpis programa Leonardo da Vinci mobilnost 2010 smo pripravili projekt z naslovom 

»Modeli spodbujanja inovacij v regiji«, katerega je Center RS za mobilnost in evropske 
programe odobril. Nosilec projekta je RRC Koper. 
 
Osnovni namen projekta »MODELI SPODBUJANJA INOVACIJ V REGIJI« je pridobiti 
nova spoznanja in informacije o modelih in najboljših praksah pri organiziranju inovacijskega 
podpornega okolja v regiji. V mesecu novembru 2010 smo obiskali tehnološke parke v Italiji 
in Franciji – Parco Tecnologico Padano (Milano, Italija),  
Fondation Sophia Antipolis (Nica, Francija).  
V aprilu 2011 pa je predviden študijski obisk tehnoloških parkov v Avstriji in Nemčiji - 
Lakeside Science & Technology Park GmbH (Celovec, Avstrija) ter Wirtschaftsforderung 
Region Stuttgart GmbH (Nemčija).  
 

Ciljne skupine: Tehnološki parki, inkubatorji, razvojne agencije, univerze 
Vir / Poročanje: CMEPIUS 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  1.500,00 EUR 
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Naziv projekta (SM): PROMOTION OF ICTs USAGE BY SMEs AS AN ENABLER OF VALUE 

NETWORKS  ICT-VN  (838) 
Rezultati: Projekt ICT –VN je bil prijavljen na razpis programa Interreg IVC. Gre za program Evropske 

Unije, ki je namenjen oblikovanju medregionalnih projektov in prenosu dobrih praks na 
področju spodbujanja inovativnosti in konkurenčnosti ter varovanja okolja. Vodilni partner 
projekta je Fundacion Dedalo para la Sociedad de la Informacion iz Španije. Poleg nas v 
projektu sodelujejo še Belgija, Danska, Grčija, Madžarska, Irska, Italija in Malta. 
CILJI PROJEKTA: 
 Cilj tega dela projekta je združiti različne ključne akterje na regionalni ravni, ki bodo med 
seboj izmenjevali izkušnje in identificirane dobre prakse. V okviru projekta bodo v ta namen 
organizirani seminarji. Projektni partnerji bodo zagotovili udeležbo s strani oblasti, 
uporabnikov ter ostalih deležnikov iz vsakega od izbranih sektorjev in MSP. V okvirju 
seminarjev so predvideni forumi za lažjo izmenjavo večnivojskih informacij kot tudi 
praktične delavnice, ki bodo obravnavale določene izbrane prakse. V okviru faze 
izmenjevanja izkušenj in dobrih praks bo izdelana tudi skupna metodologija za izbor dobrih 
praks in razvoj Regionalnega načrta prenosa le-teh.  
REZULTATI: 
Konkretni rezultati postopnega razvoja projekta bodo na podlagi izbranih dobrih praks 
združeni v VODNIKU PO DOBRIH PRAKSAH ter PRIROČNIKU PRENOSA DOBRIH 
PRAKS. 
 

Ciljne skupine: Predstavniki občin, mala in srednja podjetja 
Vir / Poročanje: SVLR  
Skrbnik-i projekta: Sanja Filipovska, Črtomir Špacapan  
Letna realizacija:  45.726,25 EUR 
 
Naziv projekta (SM): BIOTRANS (845) 
Rezultati: V drugi polovici leta 2010 smo od vodilnega partnerja APROEMA iz Španije prejeli 

informacijo o potrditvi projekta v okviru programa Leonardo da Vinci – Transfer of 
Innovation. Projekt se je začel izvajati oktobra 2010, trajal pa bo 24 mesecev. Decembra smo 
se udeležili začetnega sestanka v Španiji, kjer smo s projektnimi partnerji natančneje določili 
potek projektnih aktivnosti in vloge projektnih partnerjev. Projekt se nanaša na prenos 
metodologije za usposabljanje o proizvodnji in implementaciji biomase. Projekt sam je nastal 
na podlagi raziskave vodilnega partnerja, ki kaže na to, da se proizvodnja in uporaba 
obnovljivih virov energije sicer povečuje, vendar pa strokovno usposabljanje na tem področju 
ni ustrezno potrebam okoljske industrije. Splošni cilj projekta je okrepiti inovacije in 
vseživljenjsko usposabljanje strokovnjakov s tega področja s prenosom izkušenj in dobrih 
praks, ki so jih razvili v Španiji. Rezultat projekta bo izboljšana usposobljenost strokovnjakov 
na področju obnovljivih virov energije z namenom spodbujanja uporabe le-teh na lokalni 
ravni. Za ciljno javnost bodo v okviru projekta izvedene izobraževalne aktivnosti, splošno 
javnost pa bomo z ozaveščanjem o tej temi spodbujali k temu, da bo posredno pomagala 
izboljšati podnebne spremembe.   

Ciljne skupine: Strokovna javnost, podjetja s področja obnovljivih virov energije in splošna javnost 
Vir / Poročanje: CMEPIUS 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić 
Letna realizacija:  250,84 EUR 
 
Naziv projekta (SM): ADRIA-A (842) 
Rezultati: Namen strateškega projekta v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 

2007-2013 je vzpostaviti sistem lahke železnice na čezmejnem območju, ki bo z okrepitvijo in 
posodobitvijo obstoječe železniške infrastrukture povezovala večja mesta in bo z ostalimi 
železniškimi sistemi na policentričnem območju vzhodnega Veneta ter ljubljanskega območja 
povezana na uravnovešen in trajnosten način. S tem bo prišlo do spodbujanja trajnostne 
mobilnosti. Zamisel o sistemu čezmejne lahke železnice, ki bi povečala notranjo povezavo z 
območjem s približno pol milijona prebivalcev, bo prispevala k evropski teritorialni koheziji 
bodisi zaradi direktnega lokalnega vpliva na prebivalstvo, ki si je zgodovinsko blizu, vendar 
živi na ločenem območju, bodisi zaradi nove možnosti upravljanja kritične mase železniškega 
sistema, ki bo po novem zastavljen na nad-regionalnem nivoju. S tem bi prišlo do povečanja 
konkurenčnosti pomembnih primarnih dejavnosti, kot so pristanišča, letališča, univerze, 
raziskovani centri, itd. Cilj projekta je oblikovanje razvejanega sistema lahke železnice med 
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obmejnimi in obalnimi mesti, mesti v notranjosti ter glavnimi prometnimi vozlišči, ki bi v 
celoti preoblikoval interno mobilnost potnikov, saj bi omogočil izboljšano povezavo med 
mestnimi in predmestnimi središči ter najpomembnejšimi intermodalnimi transportnimi 
vozlišči (železniški, letališki in tudi cestni). Takšen sistem bi zagotovil razvoj trajnostne 
mobilnosti oseb tako iz ekonomskega, socialnega, okoljskega in varnostnega vidika. 
V letu 2010 smo se udeležili vseh dogodkov v okviru projekta. Pripravili smo potrebno 
dokumentacijo za SVLR (napoved porabe sredstev) in oddali vlogo za DDV na DURS. 
5.10.2010 smo oddali prvo poročilo SVLR-ju, ki je tudi prvostopenjska kontrola. Z vodilnim 
partnerjem smo redno sodelovali pri pripravi potrebnih obrazcev v okviru projekta. 

Ciljne skupine: Prebivalci območja partnerskih držav (Zahodna Slovenija, FVG, Veneto, Emilia Romagna) 
Vir / Poročanje: Občina Šempeter-Vrtojba 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić 
Letna realizacija:  2.500,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): TEMATSKE POTI OB REKI VIPAVI (SM 711) 
Rezultati: Pri projektu Tematske poti ob reki Vipavi sodelujejo občina Renče-Vogrsko (prijavitelj), 

MONG in občina Miren-Kostanjevica. Področje vipavske doline je bogato na eni strani s 
kulturno in naravno dediščino, na drugi strani pa gre za področje s širše poznano ponudbo 
proizvodov in storitev proizvedenih na podeželju in na kmetijah.  V zadnjih letih so  se poleg 
prodaje izdelkov in storitev (po klasičnih prodajnih poteh), pričele tudi aktivnosti incoming 
turizma  - vedno več je gostov kateri pridejo na konkretno področje, do konkretnega 
pridelovalca -  in s tem prinašajo proizvajalcu novo dodano vrednost. Žal danosti in proizvodi 
niso v celoti izkoriščeni. Ponudba tako dediščine kot tudi »domačih« proizvodov bi bila  
zanimiva za večdnevne goste kot tudi za  enodnevne obiskovalce.  Vendar ponudniki 
nastopajo preveč parcialno, hkrati pa tudi kulturna in naravna dediščina ni ustrezno 
zavarovana in promovirana. Gostje sicer prihajajo na to območje, vendar so obiski zgolj 
kratkotrajni, saj ni razvite turistične ponudbe, za stacionarne goste. V okviru projekta bomo z 
naravno in kulturno dediščino katera obstaja na področju, s proizvodi in storitvami, ki 
nastajajo na področju in z drugo potencialno ponudbo, vzpostavili novi produkt, ki bo 
povezoval obstoječe parcialne produkte in zanimivosti  ter jih nadgradil, ki bo bolj zanimiv in 
atraktiven   in bo deležnikom  prinašal  višjo dodano vrednost.  S tem ko bomo uredili novo 
tematsko pot in vzpostavili nov trženjsko in vsebinsko zanimiv produkt, pa bomo uredili tudi 
točke kulturne dediščine, s čimer bomo  prispevali k ohranjanju in zaščiti te dediščine na 
podeželju spodnje vipavske doline. 
Projekt bo prijavljen na Ukrep 323, MKGP. V drugi polovici leta 2010 smo začeli prijavo v 
sodelovanju s projektantom in predstavniki občin pripravljati. Določili smo potek tematske 
poti in pripravili soglasja za lastnike parcel, kjer bo pot potekala: Sklad kmetijskih zemljišč, 
Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor in Slovenske železnice – pričakujemo, 
da bomo v marcu 2011 pridobili vsa potrebna soglasja s strani navedenih institucij. 

Ciljne skupine: Prebivalci, podjetja in lokalne oblasti projektnih partnerjev in posredno celotna Goriška regija 
Vir / Poročanje: MKGP – Občina Renče-Vogrsko, MONG, Občina Miren-Kostanjevica 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić 
Letna realizacija:  3.000,00 EUR 
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1.4. IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU SEVERNOPRIMORSKE MRRA -  Opravljanje nalog 
spodbujanja regionalnega razvoja v letu 2009 in sodelovanje pri pripravi regionalnih projektov ter pripravi 
RRP SP (Goriška statistična regija) 2007 – 13 
 
 
Naziv projekta (SM): REGIONALNE NALOGE (300) 
Rezultati: Po objavi 5. javnega poziva smo občinam nudili svetovanje pri pripravi prijavne 

dokumentacije. Izvedeno je bilo svetovanje pri pripravi popravkov projektnih predlogov 
izvedbenega načrta RRP Goriške statistične regije za:  

- Občino Brda za operacijo Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju 
Šmartno; 

- Mestno občino Nova Gorica za operacijo 1. Faza: Izgradnja Goriškega muzeja v 
Solkanu – prostori kustodiata in uprave; 

- Občino Renče-Vogrsko za operacijo Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko.  
V zvezi s 5. javnim pozivom so bila na SVLR posredovana vprašanja o pripravi operacij in 
odgovori posredovani občinam. Koordinatorji so se udeležili delovnih sestankov 
koordinatorjev in direktorjev s ciljem pregleda izvajanja 5. javnega poziva, priprave pripomb 
na nov predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in zastavljena so bila 
izhodišča za novo organiziranost v regiji. Direktor se je udeležil kolegijev direktorjev in sej 
Sveta regije, na katerih so bili obravnavani ključni regionalni projekti, regionalna zakonodaja 
in podane informacije o poteku 5. javnega poziva. Koordinatorji in direktorji smo se udeležili 
tudi usklajevalnega sestanka pri Igorju Strmšniku na SVLR, predvsem v zvezi s pripombami 
na nastajajočo regionalno zakonodajo in možno mrežno organiziranostjo razvojnih agencij v 
Goriški regiji.  
Od občin smo pridobili podatke o možnih projektnih predlogih, ki jih bodo občine prijavile na 
6. javni poziv, ki bo objavljen predvidoma v juniju 2011. 

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

Vir / Poročanje: SVLR, občine, kolegij direktorjev, vodja izvajanja RRP 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tjaša Petelin Bačar / Tanja Golja (od junija 2010), Črtomir Špacapan 
Naziv projekta (SM): PODROČJE TURIZMA (306) 
Rezultati: Na Direktorat za turizem so bili posredovani podatki o projektih, ki so načrtovani v razvojni 

regiji do konca leta 2013 na področju turizma. Koordinator se je udeležil sestankov 
programskega sveta RDO Smaragdna pot v juniju in septembru s ciljem dogovora o prijavi na 
razpis Ministrstva za gospodarstvo za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih 
organizacij. V novembru je potekal tudi sestanek med RDO Smaragdna pot in RRA severne 
Primorske glede možnosti priprave strategije razvoja turizma RDO. Prijavo na razpis bo LTO 
Sotočje kot RDO oddal v februarju 2011. Za potrebe izvajanja regionalnih razvojnih nalog je 
bilo na področju turizma pripravljeno poročilo za SVLR. V decembru smo se udeležili 
delovnega srečanja na LTO Sotočje, cilj srečanja je bil pregled regionalnih aktivnosti in 
državnih strategij na področju turizma v letu 2011. RDO Smaragdna pot je pripravil v imenu 
Goriške regije peticijo Ministrstvu za gospodarstvo glede poteka zimskih počitnic v dveh 
terminih, vendar je bila le-ta neuspešna. Odbor za razvoj turizma v okviru izvajanja RRP smo 
seznanili s pripravo prvih dopolnitev Izvedbenega načrta RRP 2010-2012 in jih povabili k 
sodelovanju. Pripravili smo še dva predloga projekta, in sicer Kolesarske navezave v Goriški 
regiji in Kupujmo Goriško, za sofinanciranje v okviru dodatnega javnega poziva, kar je Svet 
regije tudi potrdil.  

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

Vir / Poročanje: SVLR, občine 
Skrbnik-i projekta: Tjaša Petelin Bačar / Tanja Golja (od junija 2010) 
Naziv projekta (SM): PODROČJE GOSPODARSTVA (307) 
Rezultati: Rezultati: V začetku leta 2010 se je posredovalo strani nosilcev projektov tri projektne 

predloge iz Goriške statistične regije na Javni poziv za predložitev predlogov projektov 
vzpostavitve gospodarsko-razvojno logistične infrastrukture nacionalnega pomena, ki jih je 
zbiralo Ministrstvo za gospodarstvo RS. Koordinator je sodeloval s svetovanji pri dveh od 
treh projektov. Svetovanja so se nanašala na vsebinski del projektov ter pridobivanju 
partnerjev na projektnih. V Uradnem listu RS, št. 62/2010 in na spletnih straneh Ministrstva 
za gospodarstvo je bil 30. 7. 2010 objavljen JR za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva (1. Razvojna prioriteta: 
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostna usmeritev 1.1.: izboljšanje 
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konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost) Višina razpisanih sredstev v okviru JR je bila 185.274.533 EUR. Na sam 
razpis so bili prijavljeni trje projekti iz Severne Primorske statistične regije. Nepovratna 
sredstva je dobil en projekt »Razvojni center avtomobilske industrije Si.Eva. 
Konec leta 2010 je bila izvedena prijava operacije Kompetenčni center obnovljivi viri 
energije na javni razpis kompetenčni centri 2013. Operacija je bila ocenjena s premalo točk za 
pridobitev nepovratnih sredstev. 
Konec leta 2010 smo pozvali vse člane odbora za gospodarstvo, da posredujejo svoje 
popravke in dopolnitve k IN RRP 2010-2012. V okviru 3. Javnega poziva RRP 2007-2013 so 
direktorji pričeli z aktivnostmi pri pripravi operacij, ki bodo sofinancirane iz neporabljenih 
sredstev. Na področju gospodarstva bi se izvajala operacija regionalnih garancijska shema. 

Ciljne skupine: občine, podjetja 
Vir / Poročanje: SVLR, Občine, Kolegij direktorjev 
Skrbnik-i projekta: T.Vadjunec, Č. Špacapan 
Skupna letna 
realizacija:  

28.417,64 EUR 
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1.5. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
 
 
Naziv projekta (SM): KOMPETENČNI CENTER V TURIZMU (429) 
Rezultati: Pripravljen in usklajen je bil osnutek projekta za razpis za panožne kompetenčne centre za 

razpis na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. S TIC Bovec je bil usklajen predlog 
partnerjev, ki bodo sodelovali v navedenem razpisu. Organiziran je bil sestanek s Turistico 
glede programov usposabljanj na področju turizma. Usklajene so bile generične kompetence 
za usposabljanje zaposlenih v različnih turističnih panogah v Goriški statistični regiji.  
Pripravljen in prijavljen je bil projekt za kompetenčni center za kadre v turizmu na Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje  - prijavitelj Racio razvoj d.o.o. iz Celja. 
   

Ciljne skupine: Podjetja in zaposleni v turizmu 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Darijan Krpan, Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  4.069,62 EUR 
 
Naziv projekta (SM): SOCIALNO PODJETNIŠTVO (826) 
Rezultati: Izvedena je bila skupna predstavitev VDC Nova Gorica, Želve, Šent-a ter Ozare na VDC v 

Stari gori. Skupaj z Združenjem kooperativ in Furlanije – julijske krajine in Centralno služno 
Zavoda RS za zaposlovanje smo uskladili vsebine novega projekta za pripravo na razpis Cilja 
3 SLO – ITA za čezmejne projekte. Pripravili smo tudi strukturo čezmejnega partnerstva.  
 

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

Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Darijan Krpan, Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  5.463,89 EUR 
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1.6. PROJEKTNA PISARNA 
 
Aktivnosti v projekti pisarni 
 
Naziv projekta (SM): SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH (701, 700) 
Rezultati: Občine so enkrat tedensko obveščene o aktualnih razpisih po elektronski pošti. V ta namen je 

vsak teden pripravljen kratek povzetek razpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS ali 
na drugih evropskih portalih. Občine obveščamo tudi o drugih dogodkih, ki se navezujejo na 
pridobivanje evropskih in domačih sredstev kot so to informativne delavnice ter dogodki v 
zvezi s čezmejnim sodelovanjem med Italijo in Slovenijo. 
 
Že več kot eno leto čakamo na objavo rezultatov standardnih projektov v okviru čezmejnega 
programa sodelovanja med Slovenijo in Italijo, Cilj 3. V zvezi s to problematiko so bile 
pripravljene pritožbe ministru za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ta problematika 
je bila izpostavljena tudi na okrogli mizi. 
 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, kmetje, podjetniki 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  9.394,28 EUR 
 
Naziv projekta (SM): PROJEKTNA PISARNA : Pomoč pri prijavi projektov na mednarodne in domače 

razpise 
Rezultati: V okviru projektne pisarne so bile pripravljena investicijska dokumentacija, študije in prijave 

na bodoče javne razpise po potrebah občin. S predstavniki predvsem nevladnih organizacij in 
občin so bili organizirani sestanki v zvezi z možnostjo prijave njihovih idej na različne javne 
razpise. V nadaljevanju so aktivnosti konkretnih projektov natančneje predstavljene.  

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
 
 
Projekti v okviru projekte pisarne 
 
Naziv projekta (SM): POSLOVNI NAČRT LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE PARK CERJE, 

ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA (832) 
Rezultati: V januarju je bil pripravljen Poslovni načrt Lokalne turistične organizacije Park Cerje, 

Zavoda za pospeševanje turizma za naročnika Občino Miren-Kostanjevica. Skrbnica 
projekta se je udeležila tudi seje Odbora za gospodarstvo in proračun Občine Miren-
Kostanjevica, na kateri je bil obravnavan poslovni načrt.  
 

Ciljne skupine: občina, turisti, obiskovalci, občani, 
Vir / Poročanje: Občina Miren-Kostanjevica 
Skrbnik-i projekta: Tjaša Petelin Bačar 
Letna realizacija:  700,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): UREDITEV MESTNEGA SREDIŠČA V ŠEMPETRU PRI GORICI – 2. FAZA (750) 
Rezultati: Izdelana je bila prijava za operacijo Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. 

faza na javni poziv za predložitev vlog za financiranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2013. 
 
Opomba : Konec meseca maja 2010 pridobljen sklep o sofinanciranju operacije v višini 
805.859,50 EUR. 

Ciljne skupine: Turisti, obiskovalci, občani, itd. 
Vir / Poročanje: Namenska sredstva iz državnega in občinskega proračuna ter Evropskega sklada za regionalni 

razvoj.  
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  833,34 EUR 
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Naziv projekta (SM): 1. FAZA: IZGRADNJA GORIŠKEGA MUZEJA V SOLKANU – PROSTORI 
KUSTODIATA IN UPRAVE  (204) 

Rezultati: Izdelana je bila prijava za operacijo 1. faza: Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu – prostori 
kustodiata in uprave  na javni poziv za predložitev vlog za financiranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2013. 
 
Opomba : V začetku meseca junija 2010 pridobljen sklep o sofinanciranju operacije v višini 
1.599.421,98 EUR. 

Ciljne skupine: turisti, obiskovalci, občani, zaposleni v Goriškem muzeju 
Vir / Poročanje: Namenska sredstva iz državnega in občinskega proračuna ter Evropskega sklada za regionalni 

razvoj.  
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  1.380,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): KULTURNO UPRAVNI CENTER MIREN I. FAZA (750) 
Rezultati: Rezultati : Izdelana je bila prijava za operacijo Kulturno upravni center Miren I. faza na javni 

poziv za predložitev vlog za financiranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2013. 
 
Opomba : V začetku meseca junija 2010 pridobljen sklep o sofinanciranju operacije v višini 
655.438,00 EUR. 

Ciljne skupine: turisti, občani Mirna, društva in zaposleni v medobčinski upravi. 
Vir / Poročanje: Namenska sredstva iz državnega in občinskega proračuna ter Evropskega sklada za regionalni 

razvoj.  
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  833,34 EUR 
 
Naziv projekta (SM): IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO CENTRA ZA 

SOCIALNE DEJAVNOSTI VRTOJBA (SM 662) 
Rezultati:  V maju 2010 je bila pripravljena investicijska dokumentacija za Izgradnjo Centra za 

socialne dejavnosti Vrtojba, in sicer za objekt A – Dom starejših občanov. Skladno z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ smo pripravili Dokument identifikacije investicijskega projekta, 
Predinvesticijsko zasnovo ter Investicijski program. V maju smo pripravili tudi prijavno 
dokumentacijo na Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja 
oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele, ki ga je objavil Stanovanjski sklad 
RS. Naročnik še vedno čaka na rezultate javnega razpisa. 

Ciljne skupine: Zavod za izgradnjo socialnega centra (ZIC), upokojenci, Občina Šempeter-Vrtojba 
Vir / Poročanje: Občina Šempeter-Vrtojba 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  11.250,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV OBJEKTA KS 

RENČE (SM 665) 
Rezultati: V decembru 2010 je bil pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta za objekt 

Krajevne skupnosti Renče. Investicijska dokumentacija je potrebna za potrebe prijave na javni 
razpis čezmejnega programa med Slovenijo in Italijo v okviru programa Cilj 3, ki se 
predvideva v drugi polovici leta 2011. V objektu KS Renče bodo v pritličju urejeni prostori za 
okrepčevalnico, dnevni center za starejše občane, sejna soba in prostor za rekreacijo, v prvem 
nadstropju pisarne za KS Renče, Razvojno inovativni center in Center za razvoj turizma, 
debatna soba, mala dvorana ter knjižnica s čitalnico, v mansardi pa etnološka muzejska 
zbirka, razstavni prostor in soba za slikanje. 

Ciljne skupine: Upokojenci, umetniki, občani, turisti, podjetniki, Občina Renče-Vogrsko 
Vir / Poročanje: Občina Renče-Vogrsko 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  2.500,00 EUR 
 



 

 
 
 
 

 

LETNO POROČILO O DELU RRA 2010  

 

Stran : 21 

 
Naziv projekta (SM): IZDELAVA ŠTUDIJE RAZVOJA OBMOČJA ZAHODNEGA DELA BANJŠKE 

PLANOTE V OBČINI KANAL OB SOČI (SM 666) 
Rezultati: V juniju je bil pripravljen predlog vsebine študije in organiziran sestanek med predstavniki 

SENG, Občine Kanal ter RRA severne Primorske s ciljem uskladitve vsebine študije in 
območja priprave študije. Konec junija je bila organizirana delavnica delovne skupine, na 
katero so prišli predstavniki občine, SENG, krajevnih skupnosti, podpornega okolja, društev 
in lokalno prebivalstvo. Na delavnici je bila izpostavljena problematika obravnavanega 
območja ter izpostavljeni idejni predlogi, ki bi lahko pripomogli k razvoju območja. Študija 
obsega analitični del, analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, vizijo območja, 
cilje, predlog razvojnih programov in predlog projektnih idej. Študiji je priložen tudi 
zemljevid z vrisanimi možnimi tematskimi potmi in ključnimi kulturnimi znamenitostmi. V 
septembru je bila študija tudi javno predstavljena. Načelni dogovor naročnikov študije je bil, 
da se v letu 2011 nadaljuje z izvedbenimi aktivnostmi. 

Ciljne skupine: Prebivalstvo zahodnega dela Banjške planote, turisti, Občina Kanal ob Soči, lokalna društva 
Vir / Poročanje: Soške elektrarne Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  9.000,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO KD BUKOVICA – 

II. FAZA IN SPOMINSKI PARK ZORANA MUŠIČA – III. FAZA (SM 667) 
Rezultati: V letu 2010 je bil pripravljen vsebinski del dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

za ureditev Kulturnega doma Bukovica ter ureditev spominskega parka, posvečenega slikarju 
Zoranu Mušiču. Vsebinski del je bil pripravljen na podlagi idejne rešitve. Občina Renče-
Vogrsko mora rešiti še problem lastništva, potem se bo nadaljevalo s pripravo PGD in bo 
pripravljen še finančni del DIIPa.   

Ciljne skupine: Turisti, Občina Renče-Vogrsko 
Vir / Poročanje: Občina Renče-Vogrsko 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA VRTEC V OPATJEM SELU 

(SM 669) 
Rezultati: V letu 2010 je bil pripravljen vsebinski del dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

za izgradnjo vrtca v Opatjem selu. Vsebinski del je bil pripravljen na podlagi PGD. Finančni 
del DIIPa je bil pripravljen v začetku leta 2011, saj smo čakali na projektantsko oceno 
investicije.   

Ciljne skupine: Mlade družine, Občina Miren-Kostanjevica 
Vir / Poročanje: Občina Miren-Kostanjevica 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, Tanja Golja 
Letna realizacija:  - 
 
Naziv projekta (SM): OBNOVA POTARJEVE HIŠE S STOLPOM V TABORU (SM 670) 
Rezultati: V septembru je bila pripravljena prijava na javni razpis za obnovo in razvoj vasi, ki bo 

objavljen v prvi polovici leta 2011. Pripravljen je bil tudi program upravljanja naložbe. V 
Potarjevi hiši se predvideva ureditev trgovine s spominki in darili, učnega središča, 
organizacijsko prireditvenega prostora, razstavnega prostora,  trženjskega središča s turistično 
informacijskim centrom ter projektne pisarne.   

Ciljne skupine: Mestna občina Nova Gorica, krajani Tabora 
Vir / Poročanje: Mestna občina Nova Gorica 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 
Letna realizacija:  3.000,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): PRIZIDEK K OŠ IN VRTCU VOGRSKO (664) 
Rezultati: V aprilu in maju 2010 je bila pripravljena investicijska dokumentacija za operacijo Prizidek k 

OŠ in vrtcu Vogrsko. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ smo pripravili Dokument identifikacije 
investicijskega projekta in Investicijski program. Prijavitelj in nosilec izvedbe projekta 
Občina Renče – Vogrsko je dne 28.5.2010 prijavila projekt na 5. javni poziv Razvoj regij, ki 
ga je objavila SVLR.  
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Opomba : Konec meseca julija bo posredovan sklep o sofinanciranju operacije v višini 
363.530,30 EUR. Celotna vrednost investicije znaša 786.716,38 €. 

Ciljne skupine: predšolski otroci, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in starši. 
Vir / Poročanje: namenska sredstva iz državnega in občinskega proračuna  ter Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Amelija Skomina 
Letna realizacija 7.000,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): OBNOVA REZIDENČNEGA POSLOPJA LANTHIERIJEVE GRAŠČINE (661) 
Rezultati: Od aprila do junija 2010 je bila v izdelavi investicijska dokumentacija za operacijo Obnova 

rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ smo pripravili 
skupaj z RA ROD Ajdovščina prijavno dokumentacijo in posredovali prijavo na Ministrstvo 
za kulturo RS. Prijavitelj in nosilec izvedbe projekta občina Vipava, ki je dne 7.6.2010 
prijavila projekt na javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnovo, celostne 
revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. 
Ciljne skupine :  
Vir financiranja : namenska sredstva iz državnega in občinskega proračuna, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ter privatnih sredstev Univerze v Novi Gorici. 
Skrbnik projekta : Tomaž Vadjunec, Kristina Ambrožič 
Opomba : Konec meseca julija 2010 prejeli na občini Vipava sklep o sofinanciranju projekta 
v višini 3.000.000,00 EUR. Celotna vrednost projekta znaša 4.582.000,00 EUR (skupaj z 
DDV). 

Ciljne skupine: študentje, raziskovalci, turisti in občani GSR. 
Vir / Poročanje: namenska sredstva iz državnega in občinskega proračuna  ter Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Kristina Ambrožič 
Letna realizacija (znesek realiziran v letu 2009: 9.000,00 EUR) 
 
Naziv projekta (SM): GRADNJA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA 

ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (653) 
Rezultati: Občina Tolmin je v imenu desetih občin (Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob 

Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Tolmin in Vipava) prijavila operacijo GOŠO SEVERNA 
PRIMORSKA na prvi rok oddaje prijav (14.10.2010), na 2. javnem razpisu za pridobitev 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-
razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba, projekt gradnja, 
upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
lokalni skupnosti.Rok za izvedbo projekta je 18 mesecev po podpisu pogodbe. Podpis 
pogodbe planiramo v mesecu aprilu 2010 ter predajo omrežja v uporabo konec meseca 
novembra 2011. 
 
V skladu s pogodbami so bile izveden vse aktivnosti pri izdelavi investicijske dokumentacije 
ter izvedbe postopkov javnih naročil. 
 
Ocenjena vrednost investicije je 22 mio EUR. Vloga operacije je bila 9.2.2011 zavrnjena. 

Ciljne skupine: Občina Vipava, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina  
Bovec, Občina Ajdovščina, Občina Miren – Kostanjevica , Občina Kanal, Občina Brda 

Vir / Poročanje: Občine. 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec in Kristina Ambrožič. 
Letna realizacija:  39.193,44 
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Naziv projekta (SM): JAVNE RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE (JRO) ZA TRANSFER TEHNOLOGIJ 

2010 (659) 
Rezultati: 

1. DELO – INTERNI ZAPOSLENI 

I. Informiranje in obveščanje 

Člane Pisarne za transfer tehnologij Univerze v Novi Gorici smo obveščali o dogodkih, ki 
smo jih organizirali skupaj z ostalimi partnerji na projektu JRO – TT 2010 ter možnimi 
vključitvami v projekte preko TT mrež, v katere smo včlanjeni. Posredovanih je bilo preko 
750 elektronskih sporočil od dogodkih mreže JRO – TT 2010. O možnih sodelovanjih v 
mednarodnih projektih je bilo posredovano 10 ciljnim podjetjem.  

Podatkovno bazo članov letno obnavljamo ter s pomočjo IT orodij obveščamo o novih 
možnostih sodelovanje v razvojno&raziskovalnih projektih. Povezave smo črpali iz dveh 
podatkovnih baz in sicer: Evropska R&R iskalnik partnerjev ter spletne aplikacije 
www.Yet2come.com.  

II. Spremljanje in razvijanje strategije zaščite intelektualne lastnine: 

Na začetku leta 2010 smo opravili z vodji petih laboratorijev razgovor ter predvideli 
aktivnosti novih prijav zaščite intelektualne lastnine na Univerzi v Novi Gorici. Po tehtnem 
premisleku ter poslabšanem stanju v gospodarstvu v Goriški statistični regiji smo se odločili 
za eno nacionalno prijavo patenta s področja priprava plasti titanovega dioksida na kovinskih 
nosilcih. Zaščita se nam zdi smotrna, saj smo s področja titanovega dioksida že prijavili dve 
prijavi. Z prekinitvijo zaščite intelektualne lastnine na področju titanovega dioksida, bi izgubi 
konkurenčno prednost na področju premazov titanovega dioksida v novo nastalih aplikacijah 
za globalni trg. 

III. Povezovanje z industrijo: 

V letošnjem letu smo pripravili v sodelovanju z industrijo naslednje projekte, ki jih bomo 
pričeli izvajati v letu 2011. Ti projekti so sledeči: 

1. Organske sončne celice  
2. Fotokataliza - reakcijski procesi na sončni pogon  
3. Vetrnice za spremenljive vremenske pogoje 
4. Umetno drevo za zbiranje energije iz obnovljivih virov energije 
5. Razvoj sistemov in komponent za ultralahka električna vozila 
6. Učinkovita raba energije v velikih industrijskih sistemih 

Za izvedbo zgoraj navedenih projektov smo se sestavili naslednji konzorcij projektnih 
partnerjev: UNIVERZA V NOVI GORICI, UNIVERZA V LJUBLJANI (FAKULTETA ZA 
STROJNIŠTVO), INŠTITUT "JOŽEF STEFAN", UNIVERZA V MARIBORU 
(FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO), CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA 
INDUSTRIJA Celje, d.d., HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., 
PIPISTREL d.o.o. Ajdovščina, SYSTEC d.o.o. Nova Gorica, SŽ-OPREMA RAVNE d.o.o., 
EMO ORODJARNA d.o.o. in ŠTORE STEEL d.o.o. 

2. DELO – ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE 

V nadaljevanju vam predstavljamo kratek opis patenta: priprava plasti titanovega dioksida na 
kovinskih nosilcih (avtorji: Andraž Šuligoj, Urh Černigoj, Urška Lavrenčič Štangar) 

Predmet izuma se nanaša na postopek priprave plasti TiO2 na kovinskih nosilcih, za njihovo 
uporabo v fotokatalitskih sistemih.  

Eden izmed metod za čiščenje vode je heterogena fotokataliza. TiO2 sproži razpad organske 
snovi tako, da ko delec polprevodnika absorbira foton iz UV dela spektra, pride do prehoda 
elektrona iz valenčnega v prevodni pas. Nastala pozitivna vrzel je močan oksidant, elektron 
pa odigra vlogo reducenta. Oba lahko reagirata z različnimi zvrstmi, adsorbiranimi na 
površini delca, pri čemer prihaja do njihove oksidacije zaradi reakcije s pozitivnimi vrzelmi 
ali pa do redukcije zaradi sprejema elektrona. 

Če hočemo doseči dovolj visoko fotoaktivnost TiO2 za praktično uporabo, potrebujemo 
material z ustrezno velikostjo delcev in morfologijo. Za pripravo TiO2 fotokatalizatorjev z 
ustreznimi lastnostmi so potrebni posebni postopki, med njimi je ena najbolj razširjenih 



 

 
 
 
 

 

LETNO POROČILO O DELU RRA 2010  

 

Stran : 24 

metod sol-gel metoda. 

Nacionalna prijava patenta je priložena v prilogi k vsebinskemu poročilu. 

3. ZUNANJI SODELAVCI 

1 Predmet izdelave 

Predmet je izdelava spletnega mesta za promocijo izvedbe mednarodne Konference 
Tehnološkega Transferja (Technology Transfer Conference), v nadaljevanju Konference. 

1.1 Namen izdelave spletnega mesta 

Spletno mesto za promocijo Konference, ki se je dogajala na Institutu Jožef Stefan in 
Univerzi v Mariboru 7. in 8. 10. 2010 je namenjeno in oblikovano tako, da omogoča vsem 
zainteresiranim organizacijam in posameznikom kar najbolj informativno predstavitev 
mednarodne Konference, z možnostjo hitre prijave nanjo. 

1.2 Vsebina spletnega mesta 

Spletno mesto Konference služi kot vstopna točka za vsa organizacije in posameznike, ki se 
ukvarjajo ali jih zanima področje tehnološkega transferja  

Splošni del: 

- predstavitev, vse o mednarodni Konferenci; 
- namen konference in predstavitev organizacij, ki sodelujejo pri Konferenci; 
- predstavitev organizacijskega komiteja in obrazec za prijavo, kdo smo in kontaktni 
podatki; 
- lokacijo konference in možnosti dostopa do nje; 
- program konference in kratki povzetki vsebine govorcev na njej; 
- predstavitev tekmovalnega dela konference, kjer bodo mladi raziskovalci predstavili 
ideje mednarodni komisiji, ki bo potencialno dobrim idejam omogočila tehnološki transfer in 
ustanovite spin-off podjetij; 
- predstavitev vseh sponzorjev, ki so omogočili izvedbo same Konference; 

1.3 Vsebina  

Vsebina bo dostopna neposredno na spletni strani, vsi dodatni dokumenti, namenjeni 
shranjevanju na uporabnikov PC bodo dostopni v pdf formatu. 

- vnašanje, spreminjanje in brisanje vsebin s teh področij mora je izvedeno in 
omogočeno preko urejevalnika besedil administratorju spletne strani konference; 
- vsa vsebina je v angleškem jeziku. 

1.4 Oblika 

Oblike spletnega mesta Konference zadovoljuje sledeče zahteve: 

- iz oblike mora biti razvidno, da je konferenca sklop projektov CT3/KTT in IJS; 
- videz mora biti enak v vseh spletnih brskalnikih (Firefox, Chrome, MS Explorer, itd.; 
- na vseh straneh spletne strani konference mora biti jasno razviden logotip instituta 
Jožef Stefan. 
- Dogodki, ki so bili izvedeni s pomočjo sredstev Slovenske tehnološke agencije in 
Ministrstva za gospodarstvo so bili izvedeni v skladu z navodili o obveščanju in informiranju 
Slovenske tehnološke agencije. 

Ciljne skupine: Raziskovalci in razvojniki v JRO in podjetjih  
Vir / Poročanje: Slovenska tehnološka agencija (TIA) 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
Letna realizacija:  4.458,36 EUR 
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Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKE IDEJE IN ISKANJE PRILOŽNOSTI NA TRGU DELA ZA 

POTENCIALNE PODJETNIKE V LETU 2010 S CILJEM SAMOZAPOSLITVE 
POTENCIALNIH PODJETNIKOV (673) 

Rezultati: izvedenih 11 delavnic na katerih je bilo 139 udeležencev in 11 potencialnim podjetnikom smo 
ustanovili podjetje. Omenjene podjetnike tudi spremljamo in svetujemo pri zagonu poslovanja 
podjetja. Obenem vršimo promocijo preko lokalnih medijev in v osebnih stikih s 
potencialnimi podjetniki. 
 
Opomba : projekt je bil zaključen do konca leta 2010.  

Ciljne skupine: potencialni podjetniki.  
Vir / Poročanje: Mestna občina Nova Gorica 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina. 
Letna realizacija:  4.330,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): SPREMLJANJE NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ - IZVEDBA USPOSABLJANJ 

ZA 1. IN 2. LETO DELOVANJA PODJETIJ IN ZA PODJETJA V TEŽAVAH (614) 
Rezultati: Izvedene štiri delavnice na katerih smo predstavili teme primerne za novoustanovljena 

podjetja za 1. in 2. leto delovanja ter podjetja v težavah s poudarkom na trenutno zatečeno 
stanje recesije. Obravnavana tematika je bila: podjetniške ideje, zgodovina nastanka 
podjetniških idej, v kateri panogi delovati, katero organizacijsko obliko izbrati, 
internacionalizacija poslovanja, učeče se podjetje, predstavitev podpornih ukrepov in 
državnih vzpodbud za sofinanciranje projektov, aktualni javni razpisi, vrednotenje podjetij, 
koliko je vredno novoustanovljeno podjetje, poslovni scenariji, delovanje vstopne točke 
VEM, definicija krize in značilnosti izrednih razmer, dobre plati krize v podjetju, simptomi, 
vzroki in povodi krize, razreševanje in zdravljenje kriz, naloge kriznega managerja, 
razreševanje kriz v primeru insolvenčnih postopkov, stečaj podjetja in prisilna poravnava, 
poslovno in kapitalsko povezovanje, reinženiring, širitev poslovanja. 
Skupno število udeležencev na vseh štirih delavnicah je bilo 93, od katerih smo s šestimi 
podjetniki opravili dodatna poglobljena svetovanja na temo reševanja podjetja v težavah in 
širitve poslovanja. 
Odziv podjetnikov je bil pozitiven in odločitev o tovrstnih aktivnostih pravilna. 

Ciljne skupine: potencialni podjetniki.  
Vir / Poročanje: Mestna občina Nova Gorica 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina. 
Letna realizacija:  5.000,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): INFORMIRANJE IN SVETOVANJE O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV ZA 

KMETE, POTENCIALNE PODJETNIKE IN DELUJOČA PODJETJA (668) 
Rezultati: izvedene 4 delavnice na katerih je bilo 37 udeležencev. Predstavili smo javne razpise, državne 

vzpodbude in druge državne podporne ukrepe.  
Promocijske aktivnosti smo izvajali preko lokalnih medijev (TV Vitel, Radio Robin), osebnih 
stikov, telefonskih pogovorov, oglaševanja preko naše spletne strani in s pomočjo elektronske 
pošte. Pri izvedbi promocije je sodeloval tudi TIC Brda. 
Sedmim  osebam, prvenstveno iz kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
smo individualno svetovali in jih vzpodbudili za koriščenje finančnih sredstev za realizacijo 
projektov dopolnilne dejavnosti na kmetiji in posodobitve kmetijskih gospodarstev: 
 

Ciljne skupine: potencialni podjetniki in prvenstveno kmetije ter kmetije z dopolnilno dejavnostjo 
Vir / Poročanje: Občina Brda 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina. 
Letna realizacija:  2.500,00 EUR 
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Naziv projekta (SM):  POSLOVNI STAND – UP 2010 V REGIJI GORIŠKA (663) 
Rezultati: Pripravili smo projekt na razpis JAPTI za izvajanje komunikacijsko promocijskih aktivnosti 

za Poslovni Stand – up 2010 v regiji Goriška. Cilj projekta je bil širjenje podjetniške kulture s 
prikazi primerov dobrih praks, naša naloga pa je bila poskrbeti za organizacijo dogodka z 
zagotovitvijo zadostnega števila udeležencev. Projekt je uspel in je bil v okolju odmeven 
preko lokalnih in nacionalnih medijev. Upamo, da bo dogodek ponovno v Novi Gorici v letu 
2011 in glede na pridobljene reference in zadovoljstvo naročnika JAPTI se nadejamo 
ponovnega sodelovanja. 

Ciljne skupine: Osnovne in srednje šole, lokalne fakultete, potencialni podjetniki, delujoča podjetja 0-3 leta 
delovanja, delujoča podjetja starejša od treh let, občani, podporne podjetniške institucije in 
vsa zainteresirana javnost na tematiko podjetništva. 

Vir / Poročanje: JAPTI (Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije) 
Skrbnik-i projekta: mag.Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  2.490,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): S PARTNERSKIM SODELOVANJEM DO BOLJŠEGA SOCIALNEGA DIALOGA – 

SOC-PAR (432) 
Rezultati: Izvedene regionalne delavnice  na temo stanja socialnega dialoga v posameznih regijah, 

prijavljen je bil Program za vzpostavitev Regijskega ekonomsko socialnega sveta za 
Novogoriško subregijo, podpisan Sporazum o socialnem partnerstvu za Novogoriško 
subregijo. 
Organizirana in izvedena so bila usposabljanja s področja pravic delodajalcev in 
delojemalcev, usposabljanja angleškega jezika, usposabljanja s področja pogajalskih veščin, 
usposabljanja s področja poslovnega odločanja ter  usposabljanja s področja mreženja in 
povezovanja. 
 

Ciljne skupine: Sindikalisti, delodajalci, delojemalci, občine, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo 
Vir / Poročanje: Občine, Ministrstvo za javno upravo 
Skrbnik-i projekta: Darijan Krpan, Nataša Jakopič 
Letna realizacija:  40.501,00 EUR 
 
Naziv projekta (SM): CITIUS – NAPREDNE TEHNOLOGIJE SVETLOBNEGA SNOPA – NOSILEC 

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

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

Ciljne skupine: Lokalne fakultete, potencialni podjetniki, študenti. 
Vir / Poročanje: EUROSERVIS ITALIJA 
Skrbnik-i projekta: mag.Bruno Mihelj, Amelija Skomina 
Letna realizacija:  =15.236,00 EUR 
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1.7. UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE 
PRIMORSKE 
 
Naziv projekta (SM): Izvedbe projektov, Sodelovanje LAS-a, Delovanje LAS-a (500) 
Rezultati: 1. Uspešno izvedeno izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne 

Primorske:   
 - Izvedeno  svetovanje pri izvajanju projektov vključenih v letni izvedbeni načrt (LIN) 
za leto 2009 in 2010 (15 projektov) 
 - Izveden nadzor in kontrola  nad izvajanjem projektov vključenih v letni izvedbeni 
načrt za leto 2009 in 2010 (15 projektov) 
 
Seznam izvedbenih projektov iz LIN 2009: 

1. VPRAŠ'TE NAŠO NONO 
2. ZALOŠKI BAJER – UČILNICA V NARAVI – 1. in 2. faza 
3. PROMOCIJSKI MATERIAL VINSKE TURISTIČNE CESTE SPODNJE 

VIPAVSKE DOLINE 
4. PRAZNIK ČEŠENJ 2010 -  1. in 2. faza 
5. RAZVOJ PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU 

 
Seznam izvedbenih projektov iz LIN 2010: 

1. OPEKARSTVO NA GORIŠKEM 
2. KONJENIŠKE POTI 
3. NA PODEŽELJU.COM 
4. ENERGIJA OKUSOV 1. faza 
5. OBNOVA TIPIČNE DOMAČIJE BRIŠKEGA KOLONA 
6. PRAZNIK KOSTANJA 
7. GAS POLETJE 2010 
8. PIKNIK PROSTOR NEBLO 
9. POHODNE POTI PO BRDIH 

 
Projekt sodelovanja iz LIN 2010: 

1. KRAŠKI MOZAIK OKUSOV 
 
- Na osnovi pripravljenih 10 zahtevkov za sofinanciranje izvedbenih projektov so bila 
oz. za dva projekta še bodo, pridobljena sredstva iz 4. osi Leader Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013 za izvedene projekte iz Lokalne razvojne strategije 
jugozahodnega dela Severne Primorske« za leto 2009 in 2010. V spodnjih dveh tabelah je 
prikazan podroben prikaz izdelanih zahtevkov za projekte in plačil MKGP za projekte. 
 
Tabela št. 1: Pripravljeni in plačani zahtevki za projekte iz LIN 2009 v letu 2010: 

Za
por
ed
na 
št. 

Naslov projekta 

Zahtevek LAS 
    

Celotna 
vrednost 
projekta/ 
Vrednost 

sofinanciranja 
Leader EUR vložen na MKGP  

Plačilo zahtevka iz 
MKGP 

    
VPRAŠ'TE NAŠO 
NONO 

        8.899,77     
1. 

          6.950,00     

Zahtevek 
6.949,93 EUR 
vložen 29.6.10 

Plačilo 6.949,93 
EUR izvršeno 
29.10.2010 

       28.702,40        

       15.000,00      

       23.476,80      

2. ZALOŠKI BAJER - 
UČILNICA V 
NARAVI 
1. faza 
 
2. faza         10.260,00    

 Zahtevek 
15.000,00 EUR 
vložen 29.12.10  

  

3. PROMOCIJSKI 
MATERIAL 

       10.653,00        
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 VINSKE 
TURISTIČNE CESTE 
SPODNJE VIPAVSKE 
DOLINE 

        2.990,00      Zahtevek 
2.977,65 EUR 
vložen 28.9.10  

Plačilo 2.977,65 
EUR izvršeno 
21.12.2010 

 PRAZNIK ČEŠENJ 
2010 

   Zahtevek 
6.265,00 EUR 
vložen   

1. in 2. faza        84.600,00     vložen 29.1.10  

Plačilo 6.265,00 
EUR izvršeno 
30.7.2010 

     Zahtevek 
18.995,00  EUR 
vložen 16.8.10  

Plačilo 18.995,00 
EUR izvršeno 
29.12.2010 

         25.260,00        

4. 
 
 
 
 

5. 

RAZVOJ 
PODJETNIŠTVA NA 
PODEŽELJU 

   Zahtevek 
3.164,49 EUR 
vložen 29.1.10  

Plačilo 3.164,49 
EUR izvršeno 
24.6.2010 

          7.000,00         
          3.540,00         

6. 

    
 

 
Tabela št. 2: Pripravljeni in plačani zahtevki za projekte iz LIN 2010 v letu 2010: 

 

Naslov projekta 
Zahtevek LAS 

Plačilo 
zahtevka iz 

MKGP Za
p.š
t. 

  

Celotna 
vrednost 
projekta/ 
Vrednost 

sofinanciranja 
Leader v EUR 

vložen na 
MKGP   

  

1. 
OPEKARSTVO NA 
GORIŠKEM 

 
19.984,00  

Plačilo 
16.938,03 EUR 
izvršeno 
17.12.2010 

  
   

18.090,00  

Zahtevek 
16.938,03 EUR 
vložen 
16.8.2010   

2. NA PODEŽELJU.COM 
 

12.016,47      

  

   
11.765,33  

Zahtevek  
11.765,33EUR 
vložen  
15.12.2010 

Plačilo 
11.765,33 EUR 
izvršeno 
4.2.2011  

3. PRAZNIK KOSTANJA 28.580,00
    

  

  

9.523,00

Zahtevek 
8.074,90  EUR 
vložen 
15.12.2010   

4. GAS POLETJE 2010 
 

36.280,00  

  
   

15.116,66  
     

Zahtevek  
15.116,66 EUR 
vložen 
5.10.2010 

Plačilo 
15.116,66 EUR 
izvršeno 
4.2.2011 

 
. 
2. Uspešno izvedeno vodenje, upravljanje in koordinacija dela Lokalne akcijske skupine 
jugozahodnega dela Severne Primorske: 

- izvedeni dve seji upravnega odbora,   
- izvedena ena seja nadzornega odbora,  
- izvedeni dve delavnici za usposabljanje izvajalcev projektov iz LIN 2009 in LIN 

2010, 
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- izvedena animacija območja – izveden simpozij Kupujemo Goriško-predstavitev 
delovanja LAS, izvedene tiskovne konference, okrog 10 objav v medijih 
(časopisi/radio/televizija/splet), seznanjena javnost o delovanju LAS,  

- posodobljena spletna stran, 
- izvedeno svetovanje potencialnim prijaviteljem na javni poziv LAS za leto 2011, 
- pripravljena dva zahteveka za vodenje, delovanje LAS (za obdobje 1.1.2010- 31.12. 

2010) in pridobljena sredstva iz 4. osi Leader, za vodenje Lokalne akcijske skupine 
- izvedeno finančno upravljanje LAS 

 
 

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

Vir / Poročanje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine 
Skrbnik-i projekta: Fabijana Medvešček 
Letna realizacija:  49.393,60 EUR 
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2. FINANČNO POROČILO 2010 
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 3. PRIJAVLJENI PROJEKTI V LETU 2010 
 

Vloga 
SREDSTVA RRA SP 

  

Za
p.

 š
t. 

 

 Celotna 
vrednost 
projekta 

 Progra
m  Naziv projekta P

ar
tn

er
 

N
os

ile
c 

Zu
na

nj
i 

Prijavljena 
sredstva 

Lastno 
sofinanciranj

e 

S
ta

tu
s Datum 

oddaje 
projekta 

  

Za
če

te
k 

  

Za
kl

ju
če

k 
  

V
iš

in
a 

so
fin

an
. 

  

1   Srednja 
Evropa REMOTION p     € 317.300,00 € 47.595,00 Z 7.5.10     85%

2 € 47.595,00 
Leonard
o da 
Vinci 

REGIO - IN p         O 3.2.10 sep.1
0 maj.11 100%

3   Srednja 
Evropa CENTAURUM p     € 232.874,00 € 34.931,10 Z 7.5.10     85%

4 200.000,00 
EuropeAi
d Net&Work   N   200.000,00 30.000,00 Z 15.2.10     85%

5 € 3.000.000,00 JV 
Evropa SOSTCULT p     € 197.000,00 € 29.000,00 O 10.9.10 jan.11 dec.12 85%

6 € 2.645.000,00 IPA AGRONET p     € 135.000,00 € 6.750,00 O 15.6.09 jan.11 okt.13 85%

7 € 314.044,00 
Leonard
o da 
Vinci 

BIOTRANSF P     € 35.705,00 € 9.030,00 O feb.10 okt.10 sep.12 75%

8 € 2.400.000,00 Alpine 
Space VALUE P     

(1.stopnja prijave ne predvideva 
razdelitve po partnerjih) 
  

Z       85%

9 € 2.000.000,00 Alpine 
Space TRANSALP P     

(1.stopnja prijave ne predvideva 
razdelitve po partnerjih) 
  

Z       85%

10 € 3.000.000,00 Alpine 
Space ISIMA P     

(1.stopnja prijave ne predvideva 
razdelitve po partnerjih) 
  

Z       85%

11 € 1.590.000,00 JV 
Evropa CRAFTS P     

(1.stopnja prijave ne predvideva 
razdelitve po partnerjih) 
  

Z       85%

12 € 2.110.000,00 JV 
Evropa EES P     

(1.stopnja prijave ne predvideva 
razdelitve po partnerjih) 
  

Z       85%

13 € 2.781.000,00 JV 
Evropa TOTUM P     

(1.stopnja prijave ne predvideva 
razdelitve po partnerjih) 
  

Z       85%

 



-- 

- - 

4. BESEDA DIREKTORJA 

Leto 2010 je bilo za naSo agencijo glede na izjemno zaostrene razmere na h-ZiSEu dokaj uspefno. Kljub temu, da srno 
zmanjSali Stevilo zaposlenih srno izvedli vse naloge, ki jih je sprejela skupSEina v planu za leto 2010. Zaradi 
nerazumljivih zastojev pri izvajanju Programa Eezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 - Cilj 3, srno 
imeli preko 70.000 EUR neporavnanih stroSkov. Na razpis za standardne projekte srno prijavili kar 36 projektov, 
rezultatov razpisa pa Zal tudi po letu in pol Se nimamo. Velik del tega izpada prihodka srno nadomestili z deli na 
drugih podroEjih - izdelava DIIP-ov in IP-ov, organizacijo delavnci, lastnimi projekti (Tematske poti, Kupujmo 
goriSko,...) in z zelo uspegnim izvajanjem programa Leader (LAS). Tudi pri pridobivanju mednarodnih partnerjev srno 
bili uspeSni saj srno trenutno vkljuEeni kot partnerji v kar pet velikih projektov. UspeSni srno bili pri prijavi mladih 
raziskovalcev, saj jih imamo trenutno kar pet. Skupaj z obEinami Severne Primorske regije srno zaslufni, da je naSa 
regija najuspeSnejSa v Sloveniji pri Erpanju sredstev za razvoj regij v viSini skoraj 40 mio EUR. 

N d  cilj je, da bi skupaj z obEinami in podjetji na Severnem Prirnorskem do leta 2013 poErpali vsaj Se 100 mio EUR. 
NaSa regija ima v Operativnem programu EU 2007 - 2013 Se kar nekaj velikih projektov - Eistilna naprava Nove 
Gorice in Sempetra, Centralno odlagaliSEe odpadkov Stara Gora, urejanje povodja reke Vipave, kolesarske poti po 
SoSki dolini, ureditev obrtnih con. Za vse to je v obdobju do 2013 na razpolago preko 50 mio EUR. V okviru 
strateSkih projektov Cilj 3 srno partnerji v dveh odobrenih projektih (ICON in INTERBIKE), zunanji sodelujoEi pa 
tudi v CITIUS-u in ADRIA-A. Glede ria to, da je bilo odobrenih skupno le 13 projektov je to velik uspeh. 

Kljub tem uspeSnim projektom pa bomo let0 2010 sklenili z majhno izgubo, kar v skladu z naSim statutom pomeni, da 
bomo za naslednjo sejo skupSEine, predvidoma v aprilu ali maju, pripravili sanacijski program, ki bo b skladu s 
planom za let0 201 1 ponovno vzpostavil ravnovesje med prihodki in odhodki. Izgubo za let0 2010, ki je posledica 
zunanjih vzrokov pa bomo pokrili iz rezerve prejSnjih let. 

Direktor 

Priloge k poroEilu o delu in finanenem poroEilu za let0 2010: 

~ 

Priloga 1. Bilanca stanja na dan 3 1.12.2010 

Priloga 2. Izkaz poslovnega izida v obdobju 0 1.0 1. -3 1.12.201 0 . 


, .Priloga 3. Podatki iz izkaza bilanEnega dobiEka 1 bilanEne izgube za let0 201 0 ! 
,.,4: , .. . , \ .  I .  .:...

Priloga 4. Priloga s pojasnili k izkazu 2010 1 r...,, . , , . ,  , . !  ...I 
I 

!,- I 

. .  , 
-

_ ----- _----- ----- _ ..--__------------I 
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IME D R U ~ B E  OZ. PODJETNIKA: RRA 
SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA 
GORICA 

SEDE~:  MEDNARODNI PREHOD 6, 
VRTOJBA, 5290 SEMPETER PRI GORlCl 

TELEFONSKA STEVILKA (osebe, 
odgovorne za sestavljanje bilance): 
0513938060 

Datum prejema: 

MatiEna Stevilka: 

DavCna Stevilka: 

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

Statusna sprememba: 

MatiCna Stevilka pred 
statusno spremembo: 

PODATKI IZ BILANCE STANJA 
na dan 31.12.201 0 

Konto 

1 

del00 

del00 

del00 

del 00, del 08, del 13 

del00 

de102, de103 

de102, de103 

del 04, de105 

de104, de105 

del 04, del 05 

del 02, de104 

del08, del 13 

01 

POSTAVKA 

2 

SREDSTVA (002+032+053) 

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

I. Neopredmetena sredstva in dolgoroEne aktivne 
Easovne razmejitve (004+009) 

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 

a) DolgoroEne premoienjske pravice 

b) Dobro ime 

c) DolgoroEno odloieni stroiki razvijanja 

E) Druga neopredrnetena sredstva 

2. DolgoroEne aktivne Easovne razmejitve 

Il.Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 

1. ZemljiSEa 

2. Zgradbe 

3. Proizvajalne naprave in stroji 

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

5. Bioloika sredstva 

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 

Ill. Naloibene nepremiEnine 

Oznaka za 
AOP 

3 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

01 1 

012 

01 3 

014 

015 

016 

017 

018 

Znesek 
tekoEega leta 

4 

249.142 

11.569 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8.952 

0 

0 

0 

8.952 

0 

0 

0 

0 

v EUR (brez centov' 

Znesek 
prejgnjega leta 

5 

336.353 

12.908 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12.708 

0 

0 

0 

12.708 

0 

0 

0 

0 




















	LETNO POROČILO O DELU 2010 skupno -25.2.2011.doc
	 1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2010 
	 
	1.1. PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PROJEKTOV 
	 1.2. LOKALNI PROJEKTI 
	Lokalni podjetniški center 
	 Center za razvoj človeških virov (CRČV) 

	 1.3. IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV 
	 1.4. IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU SEVERNOPRIMORSKE MRRA -  Opravljanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja v letu 2009 in sodelovanje pri pripravi regionalnih projektov ter pripravi RRP SP (Goriška statistična regija) 2007 – 13 
	 1.5. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
	 1.6. PROJEKTNA PISARNA 
	Aktivnosti v projekti pisarni 
	 
	Projekti v okviru projekte pisarne 
	POSLOVNI NAČRT LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE PARK CERJE, ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA (832)


	 1.7. UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE 
	 2. FINANČNO POROČILO 2010 
	  3. PRIJAVLJENI PROJEKTI V LETU 2010 
	 4. BESEDA DIREKTORJA 


	PROČILO O DELU 2010.pdf



