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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2014 
 

 

1.1. PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PROJEKTOV 
 

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

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

Ciljne skupine: Občine 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Črtomir Špacapan 

 
 
 

1.2. LOKALNI PROJEKTI 
 
1.2.1. Lokalni podjetniški center 
 

Naziv projekta (SM): INFORMACIJSKA TOČKA ZA OBČANE (636, 672) 
(svetovanje podjetnikom;  ustanavljanje podjetij; informiranje podjetij; ozaveščanje 
podjetnikov o uporabi elektronskih medijev; grozdenje, mreženje in povezovanje podjetij)  

Rezultati: Svetovanja zajemajo različna področja podjetniškega delovanja in poslovanja ter informacije 
o ustanavljanju podjetij, zagonu in razvoju podjetij ter poslovanju v razmerah recesije. 
Recesija na srečo popušča. 
Mesečno informiranje se prvenstveno nanaša na informiranje preko elektronske pošte, pa 
tudi po pošti in preko lokalnih medijev ter osebno v osebnem stiku v pisarni ali telefonsko. 
Informiranje smo izvajali preko informacijskih oglasnih kotičkov v občinah ustanoviteljicah. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Rezultati : izvedenih 57 individualnih svetovanj in razposlanih 54 informacijskih paketov 680 
prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, ustanovljenih je bilo 28 podjetij (26 s.p. in 
2 d.o.o.) ter 12 potencialnih podjetnikov se je zanimalo za ustanovitev in zagon lastnega 
podjetja. 
Opomba : Obiskali smo tri podjetja v katerih smo izvršili individualna svetovanja na temo 
sofinanciranja projektov. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA 
Rezultati : izvedenih 11 individualnih svetovanj in razposlanih 54 informacijskih paketov 350 
prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, ustanovljenih je bilo 5 podjetij (4 s.p. in 1 
d.o.o.) in 2 potencialna podjetnika sta se zanimala za ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : Obiskali smo eno podjetje in ga informirali o možnostih pridobitve denarne 
pomoči preko Zavoda RS za zaposlovanje za zaposlitev osebe, ki je prijavljena na ZRSZ. 
 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA 
Rezultati : izvedenih 6 individualnih svetovanj in razposlanih 54 informacijskih paketov 122 
prejemnikom, ustanovljena so bila 4 podjetja (s.p.) in 2 potencialna podjetnika sta se 
zanimala za ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : enemu podjetniku smo svetovali na področju internacionalizacije in enemu 
podjetniku na področju priprave poslovnega načrta potrebnega za sofinanciranje novega 
projekta. 
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OBČINA RENČE – VOGRSKO 
Rezultati : izvedenih 11 individualnih svetovanj in razposlanih 54 informacijskih paketov 141 
prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, ustanovljeni sta bili 2 podjetji (s.p.) in 4 
potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo dve podjetji in izvedli svetovanje o pridobivanju obratnih sredstev za 
tekoče poslovanje. 
 
OBČINA BRDA 
Rezultati : izvedenih 5 individualnih svetovanj in razposlanih 54 informacijskih paketov 91 
prejemnikom, mreženje ene skupine podjetnikov, ustanovljeno je bilo 1 podjetje (s.p.) in 4 
potencialni podjetniki so se zanimali za ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo kmeta in mu svetovali pri pridobivanju finančnih sredstev za nakup 
opreme in pridobitev kredita s subvencionirano obrestno mero. 
 
OBČINA KANAL 
Rezultati : izvedenih 12 individualnih svetovanj in razposlanih 54 informacijskih paketov 100 
prejemnikom, ustanovljenih je bilo 7 podjetij, 3 potencialni podjetniki so se zanimali za 
ustanovitev in zagon lastnega podjetja. 
Opomba : obiskali smo eno podjetje in izvedli razgovor o izobraževanju v letu 2014. 
 

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 

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

 
 

Naziv projekta (SM): GROZDENJE PODJETIJ (613) 

Rezultati: Povezovanje med podjetniki je šibko zaradi razpršenosti podjetnikov, kar neugodne razmere 
za povezovanje še poslabšuje.  
Ruralno področje v katerem večina podjetnikov deluje je iz vidika povezovanja in 
sodelovanja med podjetji oteženo. Povezovanje podjetnikov bo še toliko bolj potrebno in 
pomembno ob pričakovanem prihodu neposrednih tujih investicij v Slovenijo. Pomoč pri 
vzpostavitvi grozdenja in povezav smo nudili 9 podjetnikom, ki so formirali 3 povezave, 
katere delujejo na neformalnem sodelovanju.  
 
Pojasnila: Grozdenje (mreženje, povezovanje) je v EU in v svetu prevladujoča organizacijska 
struktura in omogoča večjo konkurenčnost MMSP (mikro, malih in srednje velikih podjetij). 
Podjetniki prvenstveno sprašujejo kako naj se povezujejo, kaj lahko pričakujejo od povezave 
in predvsem v začetni fazi jih skrbi velik strošek usklajevanja in informiranja, ki pa ne obrodi 
takoj rezultatov, ampak je potreben določen čas, določeno obdobje, ko se pokažejo rezultati 
povezovanja. 

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 

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

 
 

Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKE DELAVNICE (673)  
(Promocija podjetniških programov; Izvajanje podjetniških delavnic (javni razpisi, podjetniško 
razvojno naravnane teme); Izvajanje promocijskih delavnic o podjetništvu na osnovnih in 
srednjih šolah. 

Rezultati: Izvedenih 16 delavnic, kjer smo beležili 251 udeležencev. 
Prevladujoče predstavljene teme za osnovnošolce so bile inovativnost, kreiranje podjetniških 
idej, podjetništvo, podporne institucije; za ostale ciljne skupine pa so prevladovale teme 
sofinanciranje razvojnih projektov, predstavljanje javnih razpisov, podjetniške ideje, trženje 
proizvodov in storitev ter aktualni podjetniški dogodki ter primeri dobrih praks iz lokalnega 
okolja. 
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MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Rezultati : izvedenih 11 delavnic na temo aktualnih razpisov in podjetniških vsebin na katerih 
je bilo 407 udeležencev. 
Opomba : na 11 delavnicah na temo aktualnih razpisov in podjetniških vsebin so bili 
udeleženci tudi iz drugih občin. 
 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA 
Rezultati : izvedenih 5 delavnic v Osnovni šoli Šempeter pri Gorici na temo podjetniških 
vsebin na kateri je bilo 58 osnovnošolcev.  
 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA 
Rezultati : izvedeni 2 delavnici v 2 podjetjih na temo aktualnih razpisov in podjetniških vsebin 
na kateri je bilo 9 udeležencev. 
 
OBČINA RENČE – VOGRSKO 
Rezultati : izvedena 1 delavnica v podjetju na temo javnih razpisov na kateri je bilo 6 
udeležencev.  
 
OBČINA BRDA 
Rezultati : izvedena 1 delavnica na gradu Dobrovo na temo povezovanja sadjarjev na katerih 
je bilo 11 udeležencev.  
 
OBČINA KANAL 
Rezultati : izvedeni 2 delavnici v podjetju na temo sofinanciranja osnovnih in obratnih 
sredstev na kateri je bilo 8 udeležencev. 

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

Vir / Poročanje: Občine ustanoviteljice 

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

 
 

Naziv projekta (SM): INOVATIVNO OKOLJE / RRC - Raziskovalno razvojni center  

Rezultati: Rezultati : Dva mlada raziskovalca iz gospodarstva sta oddala doktorske disertacije v pregled 
strokovni komisiji. V začetku leta se pričakuje potrditev doktorskih disertacij s strani 
znanstvenega sveta in senata Univerze v Novi Gorici. Zaključek je predviden konec meseca 
januarja 2015. V mesecu oktobru 2015 se je vrnila na delovno mesto razvijalca MR iz 
gospdorstva ter zaključila s raziskovalnim programom v začetku meseca decembra 2015. 
Predvdieni rok za zagvor dokstorske disertacije je predviden konec maja 2015.  
V letu 2015 bodo vsi trije MR iz gospodarstva zagovrjali doktorske disertacije in bodo s tem 
izpolnjeni pogodbene obveznosti po pogodbah št. P-MR-10/70, 110 in 111. V letu 2014 smo 
izdelali  12., 13. in 14. poročilo za dva MR iz gospodarstva ter za eno MR iz gospdoarstva 11. 
In 12. poročilo. 
V skladu s letnim programom se izvajajo tudi svetovanja s področja upravljanja inovacij v 
malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter povezovanja MSP z javnimi raziskovalnimi 
organizacijami v raziskovalne projekte, ki so na razpolago na javnih razpisih v okviru Horizont 
2020, COSME, in svetovnega spletnega portala www.Yet2.com. 

Ciljne skupine: MSP, raziskovalci 

Vir / Poročanje: MVŠZT, MSP in občine 

Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 

 
 
 
 

http://www.yet2.com/
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1.2.2. Center za razvoj človeških virov  
 

Naziv projekta (SM): PONUJAM PONUJAŠ (609) – Izberi si svoj študij 

Rezultati: Skupaj s partnerji oz. soorganizatorji (LUNG, VIRS Primorske) dogodka »Izberi si svoj študij« 
smo na sestankih uskladili osnutek programa prireditve ter kontaktirali srednje šole. 
Prireditev je bila organizirana v Novi Gorici, na treh lokacijah: Šolski center (MIC), LUNG in 
Eda center (VIRS).  Informativni dan »Izberi si svoj študij« je potekal 13.11.2014. Skupaj se je 
predstavilo 25 fakultet iz Nove Gorice, Ljubljane, Kopra. Dogdka se je udeležilo 516 dijakov. 

Ciljne skupine: dijaki srednjih šol, študentje 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 

 

Naziv projekta (SM): PODJETNIŠKI KROŽKI (658) 

Rezultati: Realizirani 4 podjetniški krožki na osnovni šoli Šempeter za 51 osnovnošolcev. Obravnavali 
smo podjetniške ideje, izdelavo poslovnega načrta, zagon poslovanja in ustanovitev podjetja 
s številnimi primeri dobrih praks in samostojnim delom, s praktičnimi vajami. 

Ciljne skupine: dijaki, profesorji podjetništva na osnovni šoli 

Vir / Poročanje: Občine 

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

Naziv projekta (SM): iCON (839) 

Rezultati: Rezultati: V okviru nalog delovnega sklopa 3, smo izbrali zunanjega izvajalca, ki je pripravil 
nabor petih inovativnih projektov . Na delovnem sklopu 4 vodimo grozd GOLOG, ki povezuje 
podjetja s področja transportne in logistične dejavnosti. Zunanji izvajalec je pripravil 
strategijo razvoja grozda GOLOG. Na spletni strani projekta i-Con je možno pregledati 
dokumente in izvedene aktivnosti http://www.icon-project.eu.  
Na projektu smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili zaključno poročilo na 
aktivnosti iCON IoT, ki je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.rra-
sp.si/aktualno/novice/zakljucno-porocilo-o--potencialih-razvoja-interneta-predmeto. 
Doseženi so bili naslednji rezultati na iCON IoT projekta: 

1. V čezmejnih regijah se je vedenje o IoT nedvomno povečalo. V industriji, centrih 
znanja in podpornih institucijah so dobili začetne relevantne informacije, da lahko 
kvalitetneje spremljajo aktivnosti na IoT in identificirajo nove priložnosti in 
tehnološke trende. 

2. Vzpostavljena je platforma DBE, ki ima dovolj potenciala, da bi jih podjetja lahko 
koristno uporabila. Takšne platforme industrija samsotojno ni v stanju vzpostaviti. 

3. Prišlo je že do prvih konkretnih oblik čezmejnega sodelovanja, kjer sta se Institut 
Jozef Stefan in Mednarodni center za teoretično fiziko iz Trsta začela dogovarjati o 
skupnih aktivnostih na IoT 

4. Identificiranih je bilo nekaj primerov IoT aplikacij ( IJS, Lektrika, Cosylab ) in 
posredovane so bile njihove izkušnje sodelujočim na iCON IoT dogodkih. 

5. IoT je bil identificiran kot eden od strateških projektov v Goriški regiji. 
 
Vsi člani projekte skupine iz RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, so se aktivno 
udeleževali vseh delavnic in srečanj med projektnimi partnerji. V letu 2014 je bilo oddano 9. 
vmesno poročilo in 10. poročilo oz. zaključno poročilo za RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. 
Nova Gorica. Projekt se je zaključil 31.7.2014. V mesecu Januarju 2015 se je vodilni partner z 
projektni partnerji odločil za podaljšanje projekta. Datum zaključka projekta je v mesecu 
aprilu 2015. 

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

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

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

 
 

Naziv projekta (SM): AGRONET (SM 848) 

Rezultati: Od 20. do 23. februarja 2014 smo izvedli promocijo projekta AGRONET na sejmu Expomego v 
Gorici. V mesecu marcu smo se udeležili zaključnega srečanja projekta v Ravenni. Izdelali 
smo študijo izvedljivosti tematskega EZTS-ja na področju živilskopredelovalne industrije in 
logistike v slovenskem in angleškem jeziku ter nadaljevali z aktivnostmi, ki so povezane z 
ustanovitvijo združenja za teritorialno sodelovanje na področju logistike.  Nadaljevali smo s 
promocijo portala pri podjetjih in zbirali podjetja za vpis na spletni portal projekta AGRONET, 
ki omogoča promocijo podjetij s področja živilsko predelovalne industrije in logistike. V letu 
2014 smo oddali dve vmesni poročili in izvajali vse administrativne aktivnosti v skladu s 
terminskim planom vodilnega partnerja. V mesecu juliju 2014 smo oddali zaključno poročilo 
projekta. Projekt se je zaključil 30.6.2014. 

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

Vir / Poročanje: Jadranski čezmejni program IPA, 85%, 10% SVRK, 5% občine 

Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec 

 

http://www.icon-project.eu/
http://www.rra-sp.si/aktualno/novice/zakljucno-porocilo-o--potencialih-razvoja-interneta-predmeto
http://www.rra-sp.si/aktualno/novice/zakljucno-porocilo-o--potencialih-razvoja-interneta-predmeto
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Naziv projekta (SM): SUSTCULT (849)  

Rezultati: V mesecu februarju 2014 smo se udeležili upravnega odbora in srečanja partnerjev, ki je 
potekalo na Ohridu (Makedonija). Dne 8. Aprila 2014 smo skupaj z Univerzo v Novi Gorici in 
Občino Benetke organizirali zaključno konferenco projekta Sustcult, ki je potekala v Ljubljani 
in na kateri je sodelovalo več 100 gostov mednarodne udeležbe. Povabljene so bile tudi 
okoliške občine in t.i. Lokalna mreža projekta Sustcult.  
Glavni rezultati projekta v zadnjem polletju: pripravljen in natisnjen Upravljavski načrt za 
Vipavsko dolino in Goriško, pripravljena in natisnjena brošura o Upravljavskem načrtu, 
»Guide Book« - vodnik, kjer so predstavljene enote kulturne dediščine, ki so sodelovale v 
projektu, pripravljena tržna analiza za obravnavano območje ter pripravljeno končno 
poročilo projekta.  
Pri vseh aktivnostih je sodelovala Lokalna mreža, ki je sestavljena iz občin, TIC-ov, Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, Zavoda za varstvo naravne dediščine. 
Projekt Sustcult se je 30.4.2014 uspešno zaključil. Bili so doseženi vsi rezultati projekta in 
skoraj 100% poraba sredstev. 

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

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

Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 

 
 

Naziv projekta (SM): MMWD (858) 

Rezultati: Projekt MMWD se je 31. oktobra 2014 uspešno zaključil. Bili so doseženi vsi rezultati 
projekta. V zadnjem polletju projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: aktivno 
sodelovanje na okrogli mizi v Beogradu, ki je potekala v juniju 2014 ter udeležba na zaključni 
konferenci, ki je potekala v Bologni v mesecu oktobru 2014. 
Poleg administrativno – finančnih nalog ter koordiniranja projektne skupine smo pripravili  
temelji dokument z naslovom Projekcija prebivalstva Goriške regije (metodološki povzetek 
osnovne in razširjene projekcije prebivalstva, zaključno podatkovno bazo z vhodnimi 
(historičnimi) podatki projekcije prebivalstva (2000-2012), zaključno podatkovno bazo z 
rezultati projekcije prebivalstva, zbirno tabelo »minimalnega nabora indikatorjev« Europe 
2020, ki za vsak posamezni indikator vsebuje statistične podatke, opis relevantnih 
demografskih trendov za posamezni indikator v obdobju 2008 – 2012 ter potencialni vpliv na 
politiko v obdobju do leta 2020. 
V mesecu novembru smo pripravili zaključno poročilo projekta MMWD, ki je bilo že 
pregledano ter potrjeno s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

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

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

Skrbnik-i projekta: Greti Manfreda Todorović, Jasmina Nikić 

 
 

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

Rezultati: Projekt EASE/SEE se je 31.12.2014 uspešno zaključil. Doseženi so bili vsi rezultati projekta.  
V mesecu juniju 2014 smo se udeležili zadnjega srečanja upravnega odbora, ki je potekalo v 
Beogradu in predstavili delovanje točke za svetovanje o socialnem podjetništvu, ki je eden 
pomembnejši rezultatov projekta EASE/SEE. 
V mesecu novembru smo se udeležili zaključne konference in predstavili dosedanje 
aktivnosti v sklopu projekta. Konference so se udeležili tudi deležniki projekta/socialna 
podjetja, ki so sodelovala v projektnih aktivnostih. 
Poleg administrativno in finančnega vodenja projekta smo v mesecu septembru 2014 
organizirali tudi novinarsko konferenco, izvajali promocijske aktivnosti ter izvedli piloten 
projekt: ustanovitev točke/pisarne za podporo pri ustanavljanju socialnega podjetja. Pisarna 
deluje v sklopu Lokalno podjetniškega centra RRA. 
V mesecu januarju smo pripravili zaključno poročilo projekta EASE/SEE, ki je še v fazi 
pregledovanja s strani SVRK. 

Ciljne skupine: Podjetja, socialna podjetja, lokalna/državna oblast 
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Vir / Poročanje: Program JV Evropa 85%, občine 15% 

Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 

 
 

Naziv projekta (SM): INTERBIKE (850) 

Rezultati: Pripravili smo 7., 8. in 9. vmesno poročilo projeka, udeležili smo se sestankov projektnih 
partnerjev. Popisali smo glavno kolesarsko traso (adriabike) in znamenitosti ob trasi. Analiza 
tras je zaključena, določeni sta bili dve »glavni trasi« - ena manj zatevna in druga zahtevnejša 
(v Sloveniji). Sodelovali smo pri pripravi zemljevida kolesarskih poti na slovenski strani 
(adriabike II.) V aprilu 2014 smo organizirali delavnico za turistične ponudnike. V pripravi je 
tehniški priročnik o kolesarjenju, promocijska brošura z zemljevidi in Roadbook.  Narejen je 
fotografski in video material. Vzpostavljena je spletna stran projekta. Projekt se nadaljuje do 
marca 2015. 

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 

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

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, Tomaž Vadjunec 

 
 
Naziv projekta (SM): SEA (852) 

Rezultati: RRA smo prevzeli vlogo koordinatorja vseh slovenskih partnerjev pri izvedbi aktivnosti. 
Izvajali smo koordinacijo slovenskih partnerjev ter se udeležili številnih usklajevalnih 
sestankov za izvedbo projekta v Sloveniji in v Italiji ter sestankov upravnega odbora. 
Sodelovali smo pri organizaciji 3. dnevov čezmejne socialne ekonomije v Gorici od 28. do 
30.5.2014. Udeležili smo se otvoritve sedeža Agencije za socialno ekonomijo na Rafutu. 
Aktivno sodelujemo pri izvedbi raziskave o novih zaposlitvenih bazenih na področju 
socialnega podjetništva, pri izvedbi dokumenta o razvoju socialne ekonomije in pri izvedbi 
raziskave o pametni učinkovitosti območja EZTS GO.  Dne 7. in 8.5.2014 smo skupaj z ZRSZ, 
Biotehniško fakulteto in zavodom Šentprima organizirali brezplačno poglobljeno delavnico o 
socialnem podjetništvu za brezposelne v Ljubljani in v Novi Gorici. Kot edini slovenski partner 
sodelujemo pri pripravi statuta čezmejne agencije za socialno ekonomijo  v obliki evropske 
zadruge. V skladu s  terminskim planom vodilnega partnerja smo v letu 2014 oddali tri 
vmesna poročila (v mesecu februarju, v mesecu maju in v mesecu oktobru) in izvajali vse 
potrebne administrativne aktivnosti na projektu. Projekt SEA se je zaključil 31.12.2014. 

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

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESRR, 10% SVRK, 5% občine 

Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec  

 
 

Naziv projekta (SM): TIP (854) 

Rezultati: V skladu z aktivnostjo 1.2.4 smo se udeležili delovnih sestankov s projektnimi partnerji dne 
22.1.2014, 29.1.2014 in dne 8.4.2014. V mesecu maju je zunanji izvajalec AIRPHOTO di Porta 
Massimo v skladu z aktivnostjo 1.4, WP 5, izdelal fotografije iz letala v formatu JPEG + RAW v 
visoki ločljivosti, območja Občine Šempeter- Vrtojba, mednarodnega mejnega prehoda 
Vrtojba in terminala SDAG za potrebe izdelave plakata območja MMP Vrtojba, kjer bo 
prikazano sedanje stanje območja s predvidenimi bodočimi posegi. Dne 27.1.2014 in 
10.4.2014 smo se v sklopu aktivnosti 6.2.4, udeležili sestankov na temo izdelave študije za 
preverjanje izvedljivosti integracije logistične strukture na širšem območju. Omenjena študija 
bo v sodelovanju z vodilnim partnerjem in podjetjem Logsystem izdelana do konca trajanja 
projekta.  V letu 2014 sta bili pripravljeni in oddani dve vmesni poročili projekta. 

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

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

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 

 

Naziv projekta (SM): ALISTO – Na krilih zgodovine (851) 
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Rezultati: V prvi polovici leta smo pripravili dve vmesni poročili 8. in 9.. Skupaj z ostalimi projektnimi 
partnerji smo usklajevali spremenjeno projektno dokumentacij ter projektne obveznosti 
prilagodili odobrenim finančnim spremembam. Budno smo spremljali in sodelovali pri 
izvajanju aktivnostih posameznih slovenskih partnerjev. Med vidne rezultate lahko štejemo 
pri dveh slovenskih partnerjih v Divači in Kobaridu, urejena in opremljena prostora, kjer sta 
tudi že nameščena simulatorja letenja. V mesecu oktobru smo izvedli 2 mednarodno 
konferenco na temo »Letalstvo in letenje v Prvi svetovni vojni« ki se je odvijala v Dvorcu 
Conornini. Pripravili smo tudi prispevek doseženih rezultatov projekta, ki smo ga tudi objavili 
na spletu. Udeležili smo se vseh delovnih sestankov in upravnih odborov projekta.  
RRA je izvajal koordinacijo aktivnosti slovenskih partnerjev projekta Alisto, in sicer Občine 
Divača in Fundacije poti miru v Posočju in o tem obveščal vodilnega partnerja projekta, 
Provincio di Treviso.  

Ciljne skupine: Občani na projektnem območju 

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

Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina Zorn, Nejc Kumar 

 
 

Naziv projekta (SM): Program EuropeAid : MI SMO PLANET (846) 

Rezultati: Namen projekta je ozaveščanje javnosti o trajnostnem razvoju, z usmerjenim na spremembo 
odnosa in spodbujanje inovativnih modelov socialnih umetnosti in globalnega izobraževanja. 
Vodilni partner je Pokrajina Teramo iz Italije, ostali partnerji so Združenje Solstizio iz Italije, 
Mestna občina Nova Gorica iz Slovenije, Občina Strovolos iz Cipra, Provinca de Avila iz 
Španije. Regijska razvojna agencija ima vlogo pridruženega partnerja v projektu z nalogo 
tehnične podpore Mestni občini Nova Gorica pri izvajanju aktivnosti sodelovanja v regiji. RRA 
je kot pridružen partner v projektu nudil strokovno podporo slovenskemu partnerju.  
V mesecu juniju 2014 je v Avili v Španiji potekalo zaključno srečanje vseh partnerjev, kjer 
smo so bili predstavljeni doseženi rezultati projekta. Projekt se je zaključil 31. julija 2014.  

Ciljne skupine: Otroci, mladostniki, občani 

Vir / Poročanje: EU 

Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina Zorn, Črtomir Špacapan 

 
 
Naziv projekta (SM): HERITASTE (853) 

Rezultati: Oddana so bila 3 vmesna poročila (v marcu (7.), juniju (8.) in oktobru (10.)) ter sprememba 
stroškovnega načrta in prijavnice zaradi »rezov« na projektu. Redno smo se udeleževali 
sestankov z vsemi partnerji ter se večkrat sestali s posameznimi partnerji s katerimi tesneje 
sodelujemo pri aktivnostih in z izbranimi zunanjimi izvajalci. V februarju smo organizirali 
udeležbo na sejmu Expomego, ki je potekal od 20.2.2013 do 23.2.2014 na sejmišču v Gorici. 
Številnim ponudnikom lokalnih tipičnih izdelkov/proizvodov in jedi iz celotne Goriške regije 
(proizvajalci sira, suhih mesnih izdelkov, medu, vina, oljčnega olja… in gostinci) smo 
omogočili predstavitev in prodajo na sejmu. Sejem je služil tudi promociji projekta 
(pripravljena je bila zgibanka projekta, javna predstavitev na Goriškem dnevu in članek v 
Goriški in v Glasilu OŠV). Kot skrbniki spletne strani Heritaste smo skrbeli za objavljanje 
novic, dogodkov in rezultatov. S pomočjo vprašalnikov smo začeli zbirati informacije o 
pridelovalcih lokalnih tipičnih izdelkov v Goriški in Obalno-Kraški regiji. Ponudnike (slovenske 
in italijanske) smo vnesli na spletno stran projekta in s pomočjo zunanjih izvajalcev pripravili 
in objavili interaktivni zemljevid ponudnikov. Novi ponudniki se bodo lahko sproti dodajali na 
spletno stran in na zemljevid tudi po koncu aktivnosti. Konec marca smo izvedli tematski 
večer z naslovom »Goriška domača salama - Salamijada«, ki je bil namenjen lokalnim 
pridelovalcem domačih salam v Vipavski dolini; podkrepljen je bil s strokovnim predavanjem 
in kulinariko. Dogodek je bil objavljen v obliki članka na spletni strani MMC in kot prispevek v 
oddaji Ljudje in Zemlja ter na RTV 1 (promocija dogodka in projekta Heritaste v javnosti). V 
decembru smo organizirali tematski dogodek v Šmartnem na temo »Pozabljena briška 
kuhinja«, ki je bil podkrepljen s strokovnim predavanjem in vodenim ogledom kulturno-
zgodovinskih znamenitosti v Šmartnem.   

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

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

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec  

 

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

Rezultati: Cilj projekta je, v skladu z drugo prednostno nalogo programa, vzpostavitev stabilnega trga 
lokalnih pridelkov in izdelkov ter oblikovanje mreže lokalnih pridelovalcev. Gre dejansko za 
vzpostavitev novega trga za mala kmetijska podjetja (prodajna točka in dostava od vrat do 
vrat). Projekt bo poleg tega lokalnim proizvajalcem in potrošnikom ponujal inovativno orodje 
- pravo spletno tržnico, ki bo pospešilo prodajo lokalnih pridelkov in poenostavilo njihovo 
distribucijo. Udeležili smo se dveh sestankov upravnega odbora v Gorici in začeli s pripravo 
dokumentov, za katere smo zadolženi. Z vodilnim partnerjem sodelujemo pri raziskavi 
zakonodaje o prodaji prehrambnih izdelkov iz Italije v Slovenijo in obratno: izdelali smo 
pogodbo med ponudnikom in distributerjem (zadruga Arcobaleno), pripravili smo izjavo o 
varstvu osebnih podatkov in Zadrugi Arcobaleno (»posrednik pri prodaji« pridelkov in 
izdelkov) pomagali pri registraciji na Upravi RS za varno hrano. V mesecu oktobru 2014 smo 
izdelali plan za pospeševanje prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov. V skladu z navodili 
vodilnega partnerja smo v letošnjem letu oddali dve vmesni poročili (v mesecu maju 2014 in 
v mesecu oktobru 2014).   

Ciljne skupine: Ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov, agroživilska podjetja, potrošniki  

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

Skrbnik-i projekta: Tina Gerbec  

 

 
Naziv projekta (SM): AlpInfoNet (861) 

Rezultati: Oddali smo dve polletni poročili (januarja in julija). Aprila 2014 smo se udeležili 4. srečanja s 
projektnimi partnerji in projektnih delavnic DS 5 in DS7 v Bregenzu (Avstrija). Novembra 
2014 smo bili na srečanju partnerjev v Lyonu (Francija), kjer smo pilotno regijo Goriška-
Pokrajina Gorica predstavili tudi na konferenci. Tesneje smo sodelovali z zunanjimi izvajalci 
Občine Gorica, s katerimi smo vključeni v pilotno regijo. Skrbeli smo za koordinacijo med 
vsemi partnerji za pripravo 3. in 4. glasila (AlpInfoNet Newsletter) v 5 jezikih, za prevod v 
slovenski jezik in za distribucijo (junij in december 2014). Izvajali smo aktivnosti na vseh 
delovnih sklopih v skladu z usmeritvami vodilnih partnerjev posameznih DS. V okviru DS 4 
smo pomagali pri pripravi Strategije trajnostne mobilnosti (nacionalni vidik). Zunanji izvajalci 
DS 5 so pregledali možne tehnične rešitve za postavitev »načrtovalca poti« v naši pilotni 
regiji. Pridobili smo podatke o javnem transportu s strani Slovenskih železnic (dostop do web 
servisa) in aktualne vozne rede za celo Slovenijo s strani MIP. Interesne točke (turistične 
zanimivosti in podatke o prevoznikih za zadnji kilometer) v Goriški regiji smo prejeli od javne 
agencije SPIRIT. Pripravili smo brošuro v slovenskem jeziku za promocijo projekta in objavili 
prispevek v Glasilu OŠV. V okviru DS 6 smo pregledali zakone/dokumente vezane na 
transport in informacijske sisteme ter politične omejitve za postavitev informacijskega 
sistema na čezmejnem nivoju. Zunanji izvajalec DS7 je začel z izdelavo »načrtovalca poti«, 
katerega glavne funkcije bodo: izbor javnega potniškega prometa s povezavo na veljavne 
vozne rede (kot jih vodijo agencije / državni organi); sestavljanje načrtovanja potovanja po 
delih (od A do B, ob B do C, od G do C, ipd.); prikaz potovanja; prikaz TIS, MIS, LMO 
informacij na zemljevidu. V septembru smo sodelovali v okviru Evropskega tedna mobilnosti 
(informiranje javnosti o projektu).   

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

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

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec  

 

 
Naziv projekta (SM): UE LI JE II (837)  
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Rezultati: Naloga Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o. pri projektu UE LI JE II je 
tehnično in administrativno spremljanje celotnega projekta, priprava poročil, pomoč pri 
administrativnih vprašanjih projektnih partnerjev ter spremljanje porabe sredstev na ravni 
projekta.  
Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o.(PP6) je do sedaj izvedla več aktivnosti pri 
projektu, ki se periodično izvajajo do konca trajanja projekta: 
- sklicevanje sestankov partnerstva in vsebinsko spremljanje izvajanja aktivnosti 
- udeležba na sestankih z vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji 
- spremljanje in vodenje financ na ravni projekta  
- vodenje projektnih partnerjev pri izvajanju aktivnosti 
- priprava zahtevkov za izplačilo (poročila vodilnega partnerja) za vse projektne partnerje 
- priprava realokacije sredstev na ravni projekta za vse projektne partnerje 
V letu 2014 smo na ravni projekta UE LI JE II do meseca avgusta dosegli skoraj vse zastavljene 
cilje. Projekt je z dnem 31.8.2014 uspešno zaključen. 

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

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

Skrbnik-i projekta: Silva Knez 
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1.3.2 IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV ZA OBČINE – tehnična podpora pri vodenju in spremljanju projektov 
ter pripravi poročil 
 

Naziv projekta (SM): POLY 5 (857)  

Rezultati: Projekt POLY 5 se je uspešno zaključil v oktobru 2014. 
Poleg administrativno/finančnega vodenja projekta smo za občino Šempeter-Vrtojba 
pripravili realokacijo sredstev, uskladili projektni stroškovnih ter pripravili zaključno poročilo, 
ki je bilo že pregledano in odobreno s strani SVRK. Doseženi so bili vsi rezultati projekta, 
poraba stroškovnika projekta pa presega 98%. 

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 

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

Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić, Greti Manfreda Todorović 

 
 

Naziv projekta (SM): CroCTaL (836) 

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

Ciljne skupine: Občine, turistični ponudniki 

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

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 

 
 

Naziv projekta (SM): LivingFountains (835) 

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

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

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

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

Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica vodi in koordinira projekte ISO (ISO-TO, ISO-RE, 
ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO) za občine: Občina Tolmin, Občina Brda, Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Kanal ob Soči. Aktivnosti RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica: 
pripravljenih je bilo več vmesnih poročil projektnih partnerjev; pripravljena poročila za 
vodilnega partnerja; predstavitve stanja projektov na skupnih srečanjih partnerjev;  
kontaktiranje, usklajevanje in dogovarjanje z vodilnimi partnerji v Italiji; pripravljene so bile 
vse spremembe prijavnic; oddani vsi  zahtevani dokumenti na Organ Upravljanjav Trst. 

Ciljne skupine: prebivalci, občine 

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

Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič, mag. Bruno Mihelj 

 
 

Naziv projekta (SM): ADRIA-A (842) 

Rezultati: RRA SEVERNE PRIMORSKE je zunanji izvajalec Mestne občine Nova Gorica  (MONG) in 
Občine Šempeter-Vrtojba.  
Za MONG je RRA zadolžena za nudenje pomoči pri administrativnem in finančnem vodenju 
projekta v okviru delovnega sklopa DS 1 – Koordinacija in upravljanje projekta ter pri pripravi 
in organizaciji delavnic (srečanj) v okviru DS 5 – Trajni forum za območje lahke železnice. V 
prvi polovici leta 2014 je skrbnica projekta pripravila 9. VP (marec 2014) ter bila v stalnem 
stiku z skrbnico projekta na MONG. Nudila je pomoč pri administrativnem in finančnem 
vodenju projekta (pregled finančnega stanja, priprava novega stroškovnega načrta in 
sprememb aktivnosti zaradi rezov na projektu, priprava revizijske sledi). Pomagala je tudi pri 
organizaciji posveta – vmesne konference projekta, ki je bil konec februarja v Perli, in pri 
organizaciji 4. foruma, ki je potekal septembra v Novi Gorici. Pripravila je revizijsko sled 
projekta in v decembru oddala zaključno poročilo.   
 
Za Občino Šempeter-Vrtojba je RRA zadolžena za izvajanje aktivnosti na vseh DS, ki jih ima 
občina. V prvi polovici leta 2014 je skrbnica projekta pripravila 9. vmesno poročilo in 
revizijsko sled (marec 2014) ter v skladu z zahtevami vodilnega partnerja pripravila predlog 
za spremembo stroškovnika zaradi rezov na projektu. Skrbnica projekta je bila ves čas v stiku 
z vodilnim partnerjem in z Občino Šempeter-Vrtojba ter sledila aktivnostim na projektu. Po 
izvedbi vseh aktivnosti je oddala zaključno poročilo. 

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

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA / Občina Šempeter-Vrtojba in MONG 

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec 

 
 

Naziv projekta (SM): GOTRAWAMA (859) 

Rezultati: RRA SEVERNE PRIMORSKE je zunanji izvajalec Občine Šempeter-Vrtojba na področju 
poročanja o aktivnostih projekta in udeležbe na projektnih delavnicah (delovni paket 1). 
Poleg tega je RRA zadolžena za pripravo gradiv za spletno stran in za pripravo besedil za 
informativne brošure občine Šempeter – Vrtojba (delovni paket 8). V letu 2014 je skrbnica 
projekta na RRA pripravila 3. vmesna poročila (5.; 6. in 7.), revizijsko sled ter podala 
spremembo stroškovnega načrta in aktivnosti zaradi »rezanja« sredstev. Skrbnica projekta se 
je redno udeleževala srečanj partnerjev in tehničnih sestankov, ki so bili organizirani v okviru 
projekta Gotrawama (sestanki s partnerji v Stari Gorici – tekom celega leta; delavnica na 
temo »Voda – vir življenja« o kakovosti površinskih in podzemnih voda na območju 
vodonosnika Mirensko-Vrtojbenskega polja ter potoka Vrtojbica, april 2014; tehnični 
sestanek na Univerzi v Novi Gorici v maju 2014). Pripravljen je bil tudi prispevek okrogle mize 
»Voda - vir življenja« za objavo na spletni strani in v Glasilu Občine Šempeter-Vrtojba. 
Skrbnica projekta je bila ves čas v stiku z Občino Šempeter-Vrtojba in z njenimi zunanjimi 
izvajalci ter z vodilnim partnerjem UNG, sledila je aktivnostim na projektu in posredovala 
vodilnemu partnerju vsa potrebna gradiva s strani Občine Šempeter-Vrtojba.        
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Ciljne skupine: Končni uporabniki (čezmejne občine in čezmejna komunalna podjetja); politika (uprave, 
odgovorne za zakonodajo in upravljanje z vodami ter prostorsko načrtovanje); raziskovalne 
ustanove, ki delujejo na teh področjih; širša javnost: prebivalstvo, ki ima koristi od obmejnih 
regij. 

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA / Občina Šempeter-Vrtojba 

Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec 

 

 
Naziv projekta (SM): ECHOS (863) 

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

Ciljne skupine: Prebivalci upravičenega območja programa 

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

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar 
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1.4. IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU SEVERNOPRIMORSKE MRRA -  Opravljanje nalog spodbujanja 

regionalnega razvoja v letu 2009 in sodelovanje pri pripravi regionalnih projektov ter pripravi RRP SP (Goriška 
statistična regija) 2007 – 13 
 
 

Naziv projekta (SM): REGIONALNE NALOGE (302) 

Rezultati: V obdobju od 1.1.2014 do 31.3.2014 smo izvajali funkcijo nosilne razvojne agencije. 
Nadaljevali smo s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije za obdobje 2014-2020, predvsem z nastavljanjem prioritetnih regionalnih 
projektov in pripravo logičnega okvira RRP. V zvezi s tem smo organizirali sestanke 
koordinatorjev, v povprečju enkrat tedensko, zaradi poenotenja gradiva in dodatnih 
usmeritev za pripravo dokumenta. Delovni osnutek Regionalnega razvojnega programa 
Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2014 - 2020 je bil konec meseca 
marca 2014 poslan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ključne informacije o 
postopku priprave RRP, o sklepih sej Sveta regije in RSR ter informacije, ki se nanašajo na 
področje regionalnega razvoja smo sproti vnašali na spletno stran RRA severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica.  
8.1., 27.1. in 10.3. smo organizirali kolegije direktorjev in pripadajoče gradivo, 5.2. in 18.3. pa 
seji Sveta regije vključujoč pripravo pripadajočega gradiva. V januarju smo pridobivali 
pripombe na Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike od deležnikov iz 
regije, jih tudi sami pripravili, jih uredili ter posredovali na MGRT, vendar večina le-teh ni bila 
upoštevana. V februarju smo pripravili letno poročilo o izvajanju splošnih regionalnih nalog 
in ga posredovali na MGRT. V marcu smo se osredotočili na pripravo primerjave in skladnosti 
ukrepov med OP in RRP. Direktor se je udeležil vseh sestankov RRA GIZ in sestankov RRAjev v 
zvezi s pripravo RRP. S 1.4.2014 je vlogo nosilne razvojne agencije prevzel Posoški razvojni 
center, v RRA severne Primorske pa smo ohranili vlogo koordinatorja za gospodarstvo in 
koordinatorja za turizem. Direktor in koordinatorja aktivno sodelujejo na kolegijih 
direktorjev in koordinatorjev. Direktor se je udeležil sej Sveta regije, in sicer 5.2. v Novi 
Gorici, 18.3. v Novi Gorici, 17.4. v Mirnu, 20. 6. v Kobaridu, 25.9. v Kanalu in 9.12. v Novi 
Gorici. Na sejah so bile obravnavane številne teme regionalnega pomena. Tematika RRP-ja in 
OP-ja je bila obravnavana na 5 sejah. Poleg tega so bili obravnavani tudi ključni regijski 
projekti kot so R CERO, RDO Smaragdna pot, Študija poplavne ogroženosti, Izgradnja 
Urgentnega centra Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Projekt United 
Together, Predstavitve regije na EXPO MILANO 2015. 
V skladu s sklepom smo v RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica vodili postopek 
izdelave in potrditve Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2013-2015 (IN RRP). Veliko 
podpore smo nudili predvsem občinam in drugim potencialnih prijaviteljem pri oblikovanju 
projektnih predlogov, umeščenih v IN RRP 2013-2015, ki smo ga v januarju oddali na MGRT. 
Dne 15.1.2014 smo oddali prijavo na javno povabilo listo 25 potrjenih projektov na seji RSR 
Goriške razvojne regije. Po usklajevanju s pristojnimi službami za regionalni razvoj na MGRT 
smo do izdaje mnenja uskladili vsebino in listo projektov, ki so se dne 5.5.2014 lahko prijavili 
na 8. Javni poziv za razvoj regij. Izvedli smo dve dopisni seji Razvojnega sveta regije (24.4. in 
28.4.2014), na katerih so bile potrjene spremembe IN RRP 2013-2015. Svetovanje in pomoč 
pri prijavi na 8. Javni poziv smo nudili upravičencem, ki so bili zavedeni v zadnjem potrjenem 
mnenju, izdanim s strani MGRT dne 28.4.2014 na listi prioritetnih projektov (23 projektnih 
predlogov) za Goriško regijo. Upravičenci so se s prijavami potegovali za dodelitev 
nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Dne 5.5.2014 je bilo 
skladno s kriteriji javnega poziva oddanih 9 projektov iz Goriške regije in za vse je bilo 
izvedeno svetovanje s strani koordinatorjev. Na 8. Javnem pozivu je 8 projektov izpolnjevalo 
vsebinske in formalne pogoje. V septembru 2014 je komisija za ocenjevanje pričela s 
pošiljanjem sklepov za odobrene projekte, za zavržene in zavrnjene projekte. Od 9 projektov, 
oddanih v prvi minuti, je bilo 5 projektov odobrenih, 3 zavrženi zaradi nepopolne vloge in 1 
projekt zavrnjen.   

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

Vir / Poročanje: MGRT, občine, kolegij direktorjev, Svet regije, vodja priprave RRP 
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Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tanja Golja, Črtomir Špacapan 

Naziv projekta (SM): PODROČJE TURIZMA (306) 

Rezultati: V prvi polovici leta je koordinatorka pridobivala in usklajevala dodatne pripombe članov 
Odbora za razvoj turizma glede analitičnega dela RRP. Nato je pripombe smiselno vnesla v 
dokument. V maju je skrbnik regije z MGRT posredoval priporočila za dopolnitev osnutka 
RRP, kasneje so svoje pripombe in priporočila poslala še resorna ministrstva. Delovni osnutek 
RRP je koordinatorka na področju turizma smiselno dopolnila skladno s priporočili skrbnika 
regije in resornih ministrstev. Sočasno je z različnimi nosilci sodelovala pri dopolnjevanju, 
usklajevanju in pripravi dodatnih regijskih projektov s področja turizma. V juliju je vodila 
delavnico Odbora za turizem, na kateri je bila dokončno usklajena regijska SWOT analiza, 
prioritete, ukrepi in aktivnosti na področju turizma. Na delavnici so bila oblikovana tudi 
izhodišča za dopolnitev ključnih projektov v RRP. Dopolnjeno gradivo je bilo v začetku 
septembra ponovno poslano v pregled in dopolnitev članom Odbora za turizem. V mesecu 
septembru smo intenzivno zaključevali s pripravo predloga RRP, ki smo ga 3.10.2014 poslali v 
formalno usklajevanje na MGRT. V februarju 2015 je regija prejela pozitivno mnenje o 
skladnosti RRP z nacionalnimi prioritetami.  
Člani Odbora za razvoj turizma so prejemali v elektronski obliki vse osnutke dokumentov, ki 
nastajajo na državni ravni – Strategija pametne specializacije, Partnerski sporazum, 
Operativni program za črpanje kohezijskih sredstev 2014-2020. Imeli so možnost podati 
pripombe na nastajajoče dokumente, ki smo jih nato kot regija oddali na MGRT. Člani odbora 
za razvoj turizma so prejeli tudi vse informacije, ki se nanašajo na potrditev Programov 
sodelovanja transnacionalnih programov Srednja Evropa in Alpski prostor, predstavitve 
transnacionalnih programov, informacije o objavljenih javnih razpisih s področja turizma v 
okviru COSME programa in drugih evropskih programov ter druge relevantne informacije s 
področja turizma. 
Koordinatorka je v sodelovanju s predstavniki Javnega zavoda TNP in PRC pripravila osnutek 
celostne teritorialne naložbe za turistično ovrednotenje TNP. Odločitev na nacionalni ravni je 
bila, da se v Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike opredeli nastavek 
za oblikovanje integriranega pristopa k izvajanju celovitih projektov na območjih s posebnimi 
razvojnimi potrebami in ustreznimi razvojnimi potenciali, kar območje TNP vsekakor je. 
Koordinatorka se je udeležila sestankov programskega sveta RDO Smaragdna pot s ciljem 
usklajevanja aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Na sestanku je bilo potrjeno 
poročilo o delu 2012 in plan dela za leto 2013. Na seji Sveta regije je bila predstavljena 
Evalvacija razvoja turizma v Goriški regiji in opredeljene smernice za delo RDO Smaragdna 
pot v letu 2014. S 17.4.2014 je RRA severne Primorske skladno s sklepom Sveta regije 
prevzela nosilstvo RDO Smaragdna pot. 
Koordinatorka se je udeležila 2 sestankov regijske koordinacijske skupine za obeleževanje 
stoletnice I. svetovne vojne, katere član je. Trenutno se zbirajo ideje.  
Dne 5.9.2014 se je koordinatorka udeležila transnacionalne tematske delavnice z deležniki v 
zvezi s pripravo Programa sodelovanja ADRION Jadransko Jonskega programa 2014-2020. 
Ena od predlaganih investicijskih prioritet je tudi valorizacija naravne in kulturne dediščine, 
predvsem z vidika diverzifikacije turističnih produktov območja. Deležniki smo izpostavili 
izzive in potrebe območja (v okviru prioritetne osi programa Trajnostna regija). 

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

Vir / Poročanje: MGRT, občine 

Skrbnik-i projekta: Tanja Golja 

Naziv projekta (SM): PODROČJE GOSPODARSTVA (307) 

Rezultati: Organizirali smo 3 delavnice in 15 delovnih sestankov s člani odbora za gospodarstva in 
predlagateljev projektov. Nato je koordinator zbral vse pripombe članov in jih vnesel v 
dokument RRP 2014-2020 s prilogami. Koordinator se je udeležil tudi posveta avtomobilska 
grozda Slovenije v Ljubljani dne 9.5.2014. Pri pripravi vsebin za RRP 2014-2020  smo na 
razvojnem področju Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost je zaznanih 5 ključnih 
vertikal gospodarskega razvoja, kjer ima Goriška že prepoznavne razvojne prednosti in je 
smiselno gospodarski razvoj okrepiti in sicer na projektu: 

1. Slovensko umetno drevo, 
2. Mehanizem umeščanja nano delcev v različne materiale, 
3. Internet predmetov, 
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4. Les, 
5. Tehnologije razvoja cepiv in bioloških zdravil.  

 
V projekt HUB Goriške smo vključili naslednje vsebine zavedene pod vsebine 1., 2., 3. in 5.V 
okviru točke 3 smo se pri snovanju projekta povezovali tudi z akademsko sfero. 
Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z IJS, Mednarodnim centrom za teoretično fiziko v Trstu ( 
www.ictp.it ), kjer deluje eden vodilnih svetovnih ekspertov za IoT dr- Marco 
Zennaro.Vzpostavljeni so bili tudi kontakti s slovensko ICT platformo, ki je tudi v tem obdobju 
pričela s promocijo IoT . prišlo je do nekaj sestankov s predstavniki Kompetenčnega centra 
OPCOMM (www.opcomm.eu) in dogovora o navzkrižnem obveščanju o aktivnosti in 
sodelovanju na dogodkih. IoT je izrazita prebojna tehnološka platforma z ogromnim 
potencialom rasti. Za strateško obvladovanje poslovnih modelov v zelo nedorečenih pogoji, 
je bilo potrebno identificirati najprimernejša orodja strateškega planiranja. Izbrana je bila 
relativno nova metoda »Capability Based Planning« oz. »Planiranje zmožnosti«. Izvedena je 
bila delavnica in pripravljene so bile strokovne podlage. Na delavnici so bili prisotni 
predvsem razvojniki iz industrije in centrov znanja, ki se pri svojem delu manj srečujejo s 
strateškim planiranjem. Posledično njihov prispevek k generiranju matrike možnosti, ki jih 
mora IoT ekosistem obvladovati, premajhen, da bi lahko v okviru IoT projekta tudi ustvarili 
IoT matriko zmožnosti.  
Ostale podporjekte so pokrivali COBIK pod zaporedno številko 1. In 5. Ter Univerza v Novi 
Gorici pod zaporedno št. 2.  
Člani Odbora za razvoj gospodarstva so prejemali v elektronski obliki vse dokumente, ki 
nastajajo na državni ravni – Strategija pametne specializacije, Partnerski sporazum, 
Operativni program za črpanje kohezijskih sredstev 2014-2020. Imeli so možnost podati 
pripombe, ki smo jih nato kot regija oddali na SVRK. Člane odbora smo seznanili z vsebino 
RRP za našo razvojno regijo v obdobju 2014-2020 na področju gospodarstva 

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

Vir / Poročanje: MGRT, Občine, Kolegij direktorjev 

Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 

Naziv projekta (SM): IZVAJANJE NALOG REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE RDO SMARAGDNA POT 
(309) 

Rezultati: Svet Severne Primorske (Goriške razvojne regije) je na svoji 67. seji dne 17.4.2014 sprejel 
sklep, da vodenje RDO Smaragdna pot do konca leta 2014 prevzame RRA severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica. Skladno s sklepom smo pristopili k pripravi Programa dela za leto 2014 in 
razvojnih smernic za obdobje 2014-2020. Oba dokumenta sta bila predstavljena na seji 
Programskega sveta RDO, ki je potekala dne 30.5.2014. Nadalje sta bila oba dokumenta 
usklajena s pripombami članov Programskega sveta in naknadno potrjena na 69. seji Sveta 
Severne Primorske (Goriške razvojne regije) dne 20. junija 2014. Dne 24.4. in 13.5. smo se 
sestali s predstavnico LTO Sotočje – predhodnim izvajalcem funkcije RDO zaradi prenosa 
nalog. Naknadno smo se sestali še s skrbnikom portala RDO Smaragdna pot zaradi 
zamenjave podatkov in urejanja portala http://www.smaragdna-pot.com/. Prevzeli smo 
promocijsko gradivo – zloženko RDO Smaragdna pot in jo po potrebi posredovali 
zainteresiranim TICem. V okviru promocijske funkcije smo urejali spletni portal ter na dnevni 
ravni Facebook profil Smaragdna pot. Pripravili in objavili smo 4 promocijske članke o 
turistični destinaciji Smaragdna pot, in sicer v vodiču »Summer Guide«, v reviji Eko dežela ter 
v angleški ABTA reviji. Preverili smo možnosti novih pristopov za oglaševanje na taksijih, na 
letališčih v Trevisu in Benetkah ter v kombijih GoOpti. Sodelovali smo pri organizaciji nastopa 
na dunajskem sejmu za seniorje, ki je potekal od 12.-15.11.2014. S TICem Brda smo 
sodelovali pri organizaciji kulinaričnega dogodka v okviru Natour Borze, ki je potekala v 
oktobru. Destinacijo smo predstavili na strokovni konferenci. Koordinirali smo aktivnosti v 
zvezi s predstavitvijo Goriške regije na svetovni razstavi EXPO Milano. V decembru smo 
pripravili predlog oglaševanja za leto 2015. Organizirali smo tri seje Programskega sveta in 
pripravili gradivo, in sicer 30.5., 9.7. in 28.10. Za 72. Sejo Sveta regije smo pripravili gradivo o 
predstavitvi regije na EXPO MILANO s finančno konstrukcijo ter izhodišča za delovanje RDO v 
2015. Izvedli smo individualne razgovore s predstavniki članov Programskega sveta po regiji. 
Člane Programskega sveta smo redno obveščali o objavljenih javnih razpisih, statusu 
transnacionalnih programov in dogodkih na področju turizma. Obiskali smo predstavnike 
družbe Hotel Cerkno (9.5.2014) in se dogovorili za podporo pri iskanju  primernih virov za 

http://www.opcomm.eu/
http://www.smaragdna-pot.com/
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postavitev term v Cerknem. V zvezi z možnostjo širitve destinacije na Kras smo se v 
septembru sestali z županoma občin Komen in Divača. Večkrat smo se sestali tudi z župani 3 
posoških občin, s ciljem skupnega sodelovanja, vendar dokončna rešitev glede sofinanciranja 
RDO s strani posoških občin še ni dorečena. Pripravili smo 4 zametke regijskih turističnih 
paketov, in sicer Po poteh zgodovine, Zgodovinski biseri, Aktivne počitnice in Oživljanje 
tradicije. V oktobru smo preverjali interes lokalnih turističnih vodnikov za usposabljanje za 
potencialne regionalne turistične vodnike ter pridobili dve ponudbi za izvedbo programa 
usposabljanja.  

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

Vir / Poročanje: Občine, Programski svet RDO Smaragdna pot 

Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, Tina Gerbec, Nataša Jakopič, dr. Kristina Brataševec 

 
 



 

 

 
 

Letno poročilo o delu RRA 2014                                                                                                                                                                                                                                 stran: 21 
 

1.5. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
 
 

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

Rezultati: Operacija Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjena spodbujanju podjetništva med 
mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih 
delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih 
razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju 
podjetniške ideje. 
Delo poteka v skupinah s po desetimi udeleženci, ki v štirimesečnem obdobju, ko so 
zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo 
poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za 
podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu 
po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem 
delodajalcu. 
Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojno 
prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev 
Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vrednost je 4.127.400 
€ (za RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica € 343.950,00) , izvaja se na območju vse 
Slovenije, financira pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve (15 %).   
Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 pa jim 
je  sledilo še 24 skupin v vseh slovenskih regijah. Skupaj je bilo do konca leta 2013 vključenih 
250 mladih. Cilj je, da najmanj 35 odstotkov vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej 
omenjenih zaposlitvenih izhodov, pri čemer je bil cilj v letu 2013 presežen. 
Inovativen program je razvil in začel konec leta 2010 izvajati Regionalni center za razvoj v 
sodelovanju z občino Zagorje. Zaradi dobrih rezultatov se je projekt v kratkem času razvil v 
vseslovenski projekt. V sklopu operacije smo v letu 2013 v RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. 
Nova Gorica zaključili petmesečno delo s prvo in drugo skupino 20 udeležencev (po 10 v 
vsaki skupini). Do 31. decembra 2014 je bilo realiziranih 14 zaposlitev in samozaposlitev od 
skupno 20 udeležencev v  operaciji podjetno v svet podjetništva 2013. 
V letu 2014 smo pričeli z izvajanjem, tokrat štirimesečnega programa v začetku aprila in prva 
skupina 10 udeležencev je zaključila z delom v začetku avgusta 2014, pri čemer sta dva 
udeleženca že med samim izvajanjem usposabljanja ustanovila podjetje. Druga skupina je 
pričela z delom v avgustu 2014, zaključila z delom decembra 2014 in tretja skupina je pričela 
z delom v decembru 2014 s predvidenim zaključkom v aprilu 2015. Skupno število 
samozaposlitev in zaposlitev za operacijo podjetno v svet podjetništva 2014 do 31.12.2014 
znaša 10 oseb. 

Ciljne skupine: Brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, mlajše od 35 let, z višjo, visoko 
izobrazbo in podiplomskim študijem 

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

Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina Zorn, Tanja Mrak, Tina Gerbec 
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1.6. PROJEKTNA PISARNA 
 
 

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

Rezultati: Občine so redno obveščene o aktualnih razpisih po elektronski pošti. V ta namen zbiramo 
podatke in informacije iz različnih virov s kratkim povzetkom razpisov, ki so bili objavljeni v 
Uradnem listu RS ali na drugih evropskih portalih.  
Občine obveščamo tudi o drugih dogodkih, ki se navezujejo na pridobivanje evropskih in 
domačih sredstev kot so to informativne delavnice ter dogodki v zvezi s čezmejnim 
sodelovanjem med Italijo in Slovenijo. 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, kmetje, podjetniki 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj 

 
 

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

Rezultati: Naloga projekte pisarne je priprava predlogov projektov, ki so v interesu občin: v januarju in 
v februarju smo pripravljali prijavno dokumentacijo na javni razpis za sofinanciranje 
projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega 
mehanizma EGP 2009-2014, Sklop B ter v sodelovanju z občinami Brda, Idrija, Nova Gorica in 
Šempeter-Vrtojba ter ZRC SAZU zasnovali projekt HIST CAST – Zgodovinski biseri Zahodne 
Slovenije. Projekt se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine in bo omogočil boljšo 
dostopnost kulturne dediščine – Gradu Rihemberk, Gradu Gewerkenegg, Gradu Dobrovo in 
Dvorca Coronini, oplemenitil bo navedeno kulturno dediščino vsem generacijam z vidika 
njenega oživljanja, jo povezal med seboj z naravnimi vrednotami, s sistemom izobraževanja 
in usposabljanja ter z razvojem turizma. Projektni predlog žal ni bil odobren in se bo v letu 
2015 poskušal prijaviti (v nekoliko drugačni obliki) na druge razpise. 
V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega 
mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, Sklop A smo 
skupaj z MONG in RK Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Zdravstvenim domom Nova 
Gorica ter OŠ Solkan prijavili projekt z naslovom: Zmanjševanje razlik v zdravju za 
Uporabnike na oddaljenih Teritorijih ter Ruralnih, Izoliranih območjih in Preventiva v Goriški 
statistični regiji – UTRIP. Cilj projekta je zmanjšanje neenakosti v možnosti pravočasne 
medicinske oskrbe pri nenadnem srčnem zastoju med prebivalstvom. Projektni predlog žal ni 
bil odobren.  
V sklopu programa Erasmus + smo prijavili naslednje projektne predloge: TASTES WITHOUT 
BORDERS; E-LIBRARY; EnCulture; TET (Technical enviromental training: Improve the 
employability of young people under 30 years within the recycling sector throue the use of 
ICT in proffesional education;  TWEE  (Training for Woman in Environmental Employ ments); 
TEE (Energy Efficiency Training), SPORT (Collaborative Partnerships). Vsi projektni predlogi so 
bili sestavljeni iz mednarodnega partnerstva. Projektni predlogi žal niso bili odobreni. 
V sklopu programa Evropske komisije in Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne 
zadeve in vključevanje smo v okviru tematike Socialni dialog prijavili naslednje projektne 
predloge: Keep up with the job market; Sharing efforts to be competitive and grow together; 
N.O.R.A. (Not only relate, also agree). Vsi projektni predlogi so bili sestavljeni iz 
mednarodnega partnerstva. Projekti so še v fazi ocenjevanja. 
V sodelovanju z Ustanovo Fundacijo BiT Planota in kosovskim partnerjev Občino Prizren smo 
v januarju prijavili projekt »Zeleno Kosovo« s ciljem vzpostavitve dialoga med nevladnimi 
organizacijami s področja okolja iz Slovenije in Kosova na program EuropeAid/135-
480/DD/ACT/XK. Razpis je bil razveljavljen, tako da bo projektni predlog še enkrat prijavljen.  
V januarju smo pripravili prijavno dokumentacijo projekta Poslovni svetovalni center 
vključujoč socialni inkubator v Gračanici na Kosovem in oddali prijavo na program 
EuropeAid/135-131/L/ACT/XK. Partnerji projekta so bili Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Šempeter-Vrtojba in Občina Gračanica s Kosova. Cilj projekta je bil prenos izkušenj iz 
Slovenije na Kosovo s ciljem vzpostavitve mehanizmov za spodbujanje zaposlovanja in 
podjetniške infrastrukture in vzpostavitev Poslovno svetovalnega centra s socialnim 
inkubatorjem v Gračanici. Projektni predlog žal ni bil odobren za sofinanciranje. 
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V maju smo pripravili prijavno dokumentacijo za prvo fazo razpisa KEP Austria – Go Local. 
Projekt je uspešno prestal prvo fazo ocenjevanja in bil povabljen v drugo fazo prijave. Tako 
smo v juliju pripravili razširjeno razpisno dokumentacijo.  Cilj projekta je prenos znanj in 
razvojna agencija Šumadije in Pomoravlja, Srbija, parterja pa sta RRA in Informest Consulting 
iz Gorice. dobrih praks na področju trajnostnega razvoja podeželja. Vodilni partner je Rat. 
Projektni predlog v drugi fazi žal ni bil odobren za sofinanciranje. 
V juliju in avgustu smo pripravljali razpisno dokumentacijo za prijavo na program Erasmus za 
mlade podjetnike – razpis za gostiteljske strukture, ki bodo vstopna točka podjetjem, ki želijo 
gostiti mlade podjetnike oziroma mlade podjetnike, ki želijo gostovati pri že izkušenem 
podjetniku v EU. Partnerstvo zajema  Informest Consulting, RRA sP, Razvojno agencijo 
Zagreb, Mid Pannon Development Agency, Heraklion Development Agency, BSCSME, 
Business Centre Romania, Alma Mons Razvojna Agencija, Business Centre Cetinje. Projekt je 
še v fazi ocenjevanja.  
V oktobru smo na program COSME – trajnostni turizem 2014 prijavili mednarodni projekt 
SelfBikeTour. Cilj projekta je vzpostavitev mednarodnega turističnega produkta s poudarkom 
na športnem turizmu na podeželju s tradicionalni hrano in vinom. Projektni predlog žal ni bil 
odobren. 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, učenci, dijaki, strokovnjaki, turistični delavci, prebivalstvo 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, Nataša Jakopič, Tina Gerbec 

 
 

Naziv projekta (SM): SVETOVANJE IN PRIPRAVA ŠTUDIJE, RAZPISNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Rezultati: Pripravljena je bila sledeča razpisna dokumentacija: 

 DIIP in IP in prijava projekta WIN-FRU-INTRA-BRIDGE 

 DIIP in IP in prijava projekta Obnova delov vodovodnega omrežja 
vodovodnega sistema Mrzlek 

 
Projekt: WIN-FRU-INTRA-BRIDGE 
Rezultati: Izdelana sta bila DIIP in IP ter prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov 
Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega 
mehanizma EGP 2009-2014.  
 
Projekt: Obnova delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek 
Rezultati: Izdelana sta bila DIIP in IP ter prijava na 8. javni poziv. 

Ciljne skupine: Občani, turisti 

Vir / Poročanje: Univerza v Novi Gorici , Občina Brda. 

Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Nejc Kumar 
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Naziv projekta (SM): EZTS GO 

Predvidene 
aktivnosti: 

- koordiniranje priprave projektov na področju zdravstva in področju športa; 

- sodelovanje pri pripravi vsebin in gradiv odborov; 

- spremljanje, sodelovanje in poročanje o delu odborov občinskima upravama v okviru 

EZTS GO; 

- sodelovanje s sekretariatom EZTS GO; 

- spremljanje razpisov, pridobivanje projektnih partnerjev in priprava dokumentacije za 

prijavo na razpise, ki se financirajo iz strukturnih skladov ali neposredno s strani 

Evropske komisije;   

- sodelovanje pri organizaciji različnih dogodkov kot so seminarji, konference, kampanje, 

komunikacijske platforme; podpora pri vodenju in koordinaciji razvojnih projektov za 

dosego ciljev EZTS GO; 

- sodelovanje na skupnih sestankih EZTS GO (skupščini, koordinacijskih in delovnih 

sestankih); izvajanje drugih aktivnosti, ki bodo vnaprej usklajene in potrjene z 

naročnikoma.  

Pričakovani rezultati:  

- koordinacija in priprava projektov na področju zdravstva in področju športa. 

Ciljne skupine: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba 

Vir / Poročanje: Občine 

Skrbnik-i projekta: Nejc Kumar, Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 
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1.7. UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE 
 
 

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

Rezultati: Izvedeno strokovno vodenje LAS: 
 
Izvedeno vodenje-upravljanje lokalne akcijske skupine: 
organizirana in izvedena ena seja upravnega odbora, ena seja nadzornega odbora in seja 
skupščine LAS, 
pripravljeno poročilo o delu za leto 2013 in pripravljen plan dela LAS v letu 2014, 
pripravljena delna poročila o delu za leto 2014, 
pripravljena poročilo za  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in Evropsko komisijo o 
izvajanju ukrepov Leader v letu 2013 in v celem obdobju 2007-2013, 
delno pripravljena analiza uspešnosti uresničevanja ciljev Lokalne razvojne strategije 
jugozahodnega dela Severne Primorske  preko ukrepov LEADER v obdobju 2007-2013, 
izvedena priprava na kontrolo MKGP in dne 7.11.2014 izvedeno sodelovanje na kontroli 
povezani z objavljenimi razpisi LAS in izbranimi projekti. Kontrola zapisnikov pregledov 
administrativne popolnosti in ustreznosti, zapisnikov ocenjevanj in ocenjevalnih listov, 
zapisnikov izbora projektov, kontrola obveščanj prijaviteljev, kontrola dokazil o vseh 
izplačilih  sredstev za projekte… 
izvedeno izpolnjevanje tabele projektov LAS glede končnih prejemnikov za uveljavljanje 
državnih pomoči, 
 brošura »Povezani v objemu sonca 2007-2013« razdeljena vsem članom LAS,    svetnikom 
po občinah,  vsem, ki so kot akterji sodelovali v projektih ter zainteresiranim posameznikom,  
izvedena organizacija in dne 9.1.2014 izvedena  animacija območja – članstva LAS za pristop 
LEADER – predstavitev brošure LAS, v kateri je predstavljeno delovanje in projekti LAS v 
obdobju 2007-2013, 
izvedena organizacija in dne 9.1.2014 izvedena  tiskovna konferenca namenjena predstavitvi 
brošure LAS, v kateri je predstavljeno delovanje in projekti LAS v obdobju 2007-2013, 
izvedena organizacija in dne 15.10.2014 izvedena  tiskovna konferenca namenjena 
delovanja in projektov LAS v obdobju 2007-2013, in načrtovanih aktivnosti za novo obdobje; 
pripravljeno gradivo za  objave v medijih, objavljenih več brezplačnih objav v medijih, v 
katerih je bilo predstavljeno delovanje in projekti LAS; objave v Primorskem dnevniku, Delu, 
Radiu Robin, STA,  Regional Goriški, IUS-INFO in v Primorskih novicah. V Primorskih novicah 
je bil dne 9.9.2014 objavljen tudi s strani LAS pripravljen in plačan članek; 
z vsebinami LAS – ukrepa Leader urejena spletna stran RRA, 
pripravljeno gradivo in dne 16.4.2014 predstavljeno izvajanje ukrepov LEADER  
 LAS jugozahodnega dela Severne Primorske za predstavnike razvojne agencije - Javne 
ustanove RERA S.D.  iz   Splita, 
od dne 13. do 15.2.2014 izvedena udeležba na ogledu dobre prakse delovanja LAS v Italiji – 
Piemontu, 
dne 22.5.2014 izvedena udeležba na volilni programski skupščini DRSP, predstavitev 
programa dela in poročila, predstavitev projektov LAS društvo za razvoj podeželja Zasavje, 
dne 15.9.2014 izvedena udeležba na predstavitvi novih navodil za pripravo zahtevkov 
projektov LEADER na MKGP; 
izvedeno svetovanje pri prijavah na razpise drugih ukrepov MKGP, 
pripravljeno prvo poročilo in zahtevek za vodenje LAS v letu 2014 in sicer za kritje stroškov iz 
obdobja 1.5.2013 – 31.12.2013, 
pripravljeno drugo  poročilo in zahtevek za vodenje LAS v letu 2014 in sicer za kritje stroškov 
iz obdobja 1.1.2014 – 30.4.2014, 
pripravljeno tretje  poročilo in zahtevek za vodenje LAS v letu 2014 in sicer za kritje stroškov 
iz obdobja 1.5.2014 – 31.8.2014, 
izvedeno spodbujanje in vključevanje lokalnega prebivalstva in javnosti v načrtovanje 
gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja na lokalni ravni. 
 
Izvedene pripravljalne aktivnosti za obdobje 2014-2020: 
izvedena priprava na animacijo  vseh ciljnih skupin območja za pripravo strategije lokalnega 
razvoja za  obdobje 2014-2020, 
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izvedena priprava na izdelavo strategije lokalnega razvoja za  obdobje 2014-2020, 
izvedeno informiranje članov LAS o pripravah na izvajanje pristopa CLLD, 
izvedeno podajanje pripomb in predlogov sprememb vsakokratnih predlogov Uredbe 
LEADER - CLLD 2014-2020, 
izvedeno sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 
dne 25.2.2014 izvedena udeležba na delavnici za ukrep »Sodelovanje« iz  PRP 2014-2020, 
dne 8.4.2014 izvedena udeležba na delovnem sestanku za oblikovanje projekta za ukrep 
»Sodelovanje« iz  PRP 2014-2020,  na  Občini Dol pri Ljubljani, ogled dobre prakse projekta 
Las srce Slovenije-oprema kuhinje in ureditev dediščine na kmetiji, 
dne 10.4.2014 izvedena udeležba ogleda dobre prakse zeliščnega centra v Grgarskih Ravnah,  
dne 15.5.2014 izvedena udeležba na usklajevalnem sestanku na MKO za ukrep LEADER iz 
PRP 2014-2020, 
dne 20.5.2014 izvedena udeležba na seminarju za ukrep LEADER iz PRP 2004-2020, 
dne 6.6.2014 izvedena udeležba na predstavitvi  PRP 2014-2020, 
dne 25.8.2014 izvedena udeležba na posvetu predsednikov LAS in strokovnih delavcev na 
področju razvoja podeželja v Gornji Radgoni – razprava o izvajanju programa LEADER v 
obdobju 2007-2013, predstavitev izvajanja LEADER-CLLD v obdobju 2014-2020 ter ogled 
dobre praske projektov LAS Prlekija; 
dne 18.9.2014 izvedena udeležba na seminarju Zelena delovna mesta; 
v oktobru podane pripombe glede CLLD v Operativnem programu za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 
dne 18.11.2014 izvedena udeležba na Kreativni delavnici - turizem v MONG; 
dne 9.12.2014 izvedena udeležba na predstavitvi drugega predloga Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) Gospodarsko 
razstavišče, Ljubljana. 
objavljen javni poziv za vstop v članstvo LAS. 
 
Izvedeno upravljanje in izvajanje Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne 
Primorske – izvajanje projektov: 
 
PROJEKTI V OKVIRU PISARNE LAS  
I. Načrt izvedbenih projektov (NIP) 2012 
OBNOVITEV GORIŠKEGA VRTNARSTVA 
BOGASTVO STARIH BRIŠKIH SADNIH SORT 
NARAVOSLOVNA UČILNICA 
GROZDENJE MIKRO IN MALIH PODJETIJ TER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV  
II. Načrt izvedbenih projektov (NIP) 2012 
JAMA PEČINKA – OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE 
VRT – OGLEDALO MOJEGA DOMA 
VRTOJBA- VAS VODNJAKOV 
NAZAJ K NARAVI Z NOVIMI PRISTOPI 
 
izvedeno svetovanje pri izvajanju projektov, ki so vključeni v prvi ter drugi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012, 
izveden nadzor nad izvajanjem  projektov, ki so vključeni v prvi ter drugi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012, 
pripravljena nova navodila za nosilce in partnerje na projektih za izdelavo zahtevkov za 
izplačilo sredstev iz naslova ukrepov Leader- vezano na nova navodila MKGP. O novih 
zahtevah smo jih tudi seznanili, 
pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje 2. faze projekta Obnovitev 
goriškega vrtnarstva (vložen na MKO dne 16.1.2014), ki je vključen v prvi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012,   
pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Nazaj k naravi z 
novimi pristopi (vložen na MKO dne 12.6.2014), ki je vključen v drugi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012,   
pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Bogastvo starih 
briških sadnih sort (vložen na MKO dne 31.7.2014), ki je vključen v prvi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012,   
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pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Grozdenje mikro 
in malih podjetij in kmetijskih gospodarstev … (vložen na MKO dne 31.7.2014), ki je vključen 
v prvi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012,   
pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Naravoslovna 
učilnica (vložen na MKO dne 30.9.2014), ki je vključen v prvi Načrt izvedbenih projektov za 
leto 2012,   
pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Vrt-ogledalo 
mojega doma (vložen na MKO dne 269.12.2014), ki je vključen v drugi Načrt izvedbenih 
projektov za leto 2012,   
uspešno izvedeno sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) pri 
administrativni in vsebinski  kontroli vseh oddanih poročil in zahtevkov, 
izdelan tretji zahtevek za spremembo obveznosti I. NIP 2012 in sicer za projekt 
»Naravoslovna učilnica«, 
izdelan drugi zahtevek za spremembo obveznosti II. NIP 2012 in sicer za projekt »Jama 
Pečinka – ohranjanje naravne dediščine«, 
izdelan tretji zahtevek za spremembo obveznosti II. NIP 2012 in sicer za projekt »Vrtojba-vas 
vodnjakov« in za projekt »Vrt-ogledalo mojega doma«, 
izdelan četrti, izredni zahtevek za spremembo obveznosti II. NIP 2012 in sicer za projekt 
»Vrtojba-vas vodnjakov« ter sodelovanje z Agencijo pri odobritvi spremembe, 
dne 24.12.2014 izvedeno sodelovanje na kontroli Agencije za že izplačan projekt Info 
Šmartno. 
 
Izvedeno finančno vodenje LAS: 
izplačane vse finančne obveznosti vezane na vodenje LAS, izplačana sredstva končnim 
prejemnikov, 
zagotovljena sledljivosti izplačil za vse projekte,  
izvedeno vodenje in nadziranje stanja prihodkov, stroškov, prilivov in odlivov na podračunu 
LAS, 
izvedeno poročanje o porabi sredstev, 
izvedeno svetovanje prijaviteljem in partnerjem pri finančnih vprašanjih. 

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

Vir / Poročanje: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter občine 

Skrbnik-i projekta: Fabijana Medvešček 
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2. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DELA 2014 
 

2.1. LETNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

Konto Postavka  
Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta  

1 2 3 4 

    SREDSTVA (002+032+053) 001 556.780  

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

002 3.932  

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

003 289  

  1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 289  

del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 0  

del 00 b) Dobro ime 006 0  

del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0  

del 00, del 08, 
del 13 

č) Druga neopredmetena sredstva 008 289  

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0  

  II. 
Opredmetena osnovna sredstva  
(011 do 017) 

010 2.382  

del 02, del 03 1. Zemljišča  011 0  

del 02, del 03 2. Zgradbe  012 0  

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

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

014 2.382  

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0  

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

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

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0  

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

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

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

del 06 b) Druge delnice in deleži 022 0  

del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe  023 200  

  2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 0  

del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini  025 0  

del 07 b) Druga dolgoročna posojila  026 0  

  V. 
Dolgoročne poslovne terjatve  
(028 do 030) 

027 1.061  

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

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 0  

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 1.061  

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0  

  B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 552.437  
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67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0  

  II. Zaloge (035 do 039) 034 0  

30, 31, 32 1. Material 035 0  

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0  

61, 62, 63 3. Proizvodi 037 0  

65, 66 4. Trgovsko blago 038 0  

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0  

  III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 0  

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

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

del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0  

del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe  044 0  

  2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 0  

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

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

  IV. 
Kratkoročne poslovne terjatve  
(049 do 051) 

048 551.955  

del 08, del 12, 
del 13, del 15 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 0  

del 08, del 12, 
del 13, del 15 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 9.306  

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

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 542.649  

10, 11 V. Denarna sredstva 052 482  

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 411  

del 99   Zabilančna sredstva 054 0  

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055 556.780  

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

056 288.580  

  I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 8.763  

del 90 1. Osnovni kapital 058 8.763  

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

91 II. Kapitalske  rezerve 060 1.632  

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

061 19.470  

del 92 1. Zakonske rezerve  062 876  

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

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

del 92 4. Statutarne rezerve 065 0  

del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 18.594  

95 IV. Presežek iz prevrednotenja 067 0  

del 93 V.  Preneseni čisti dobiček  068 253.691  

del 93 VI. Prenesena čista izguba  069 0  

del 93 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 5.024  

del 93 VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 0  
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  B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 0  

del 96 1. Rezervacije 073 0  

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 0  

  C. 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(076+080+084) 

075 0  

  I. 
Dolgoročne finančne obveznosti 
(077 do 079) 

076 0  

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

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 0  

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  079 0  

  II. 
Dolgoročne poslovne obveznosti  
(081 do 083) 

080 0  

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

del 98 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 0  

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  083 0  

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0  

  Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
(086+087+091) 

085 226.209  

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

  II. 
Kratkoročne finančne obveznosti  
(088 do 090) 

087 40.208  

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

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 40.208  

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

  III. 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
(092 do 094) 

091 186.001  

del 22, del 23, 
del 28, del 98 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 0  

del 22, del 23, 
del 28, del 98 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 47.659  

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

98 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 138.342  

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 41.991  

del 99   Zabilančne obveznosti 096 0  
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2.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

 

Konto  Postavka  Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta  

1 2 3 4 

  A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  110 256.052  

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

111 247.282  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 247.282  

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0  

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

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

115 8.770  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 8.770  

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

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

118 0  

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

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

  B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 121 0  

  C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

122 0  

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0  

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

124 797.942  

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0  

  F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 1.053.994  

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

127 1.046.665  

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

128 399.550  

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

  2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 7.613  

del 40 a)  stroški materiala 131 0  

del 40 b)  stroški energije 132 0  

del 40 c)  drugi stroški materiala 133 7.613  

  3. Stroški storitev (135 do 138) 134 391.937  

del 41 a)  transportne storitve 135 5.265  

del 41 b)  najemnine 136 40.579  

del 41 c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 37.203  

del 41 č)  drugi stroški storitev 138 308.890  

  II. Stroški dela  (140 do 143) 139 636.265  
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del 47 1. Stroški plač 140 477.440  

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 42.253  

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 34.786  

del 47 4. Drugi stroški dela 143 81.786  

  III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 4.328  

43 1. Amortizacija  145 4.328  

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

146 0  

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

  IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 6.522  

44 1. Rezervacije 149 0  

48 2. Drugi stroški 150 6.522  

  H. 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 

151 7.329  

  I. 
IZGUBA IZ POSLOVANJA  
(127-126) 

152   

  J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 63  

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

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

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

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

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

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0  

  II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 63  

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

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 63  

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

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

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

  K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 340  

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

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

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

169 340  

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

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 340  

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0  

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 0  

  III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 0  
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Letno porodi lo  dela RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o.  Nova Gor ica so sestav i l i  :

ertomir Spacapan, Tanja Golja, mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina Zorn, Fabijana Medve5tek, TomaZ Vadjunec,
Nata5a Jakopid, Tina Gerbec, Jasmina Nikii, Silva Knez, Greti Manfreda Todorovii, dr. Kristina Brataievec, Nejc
Kumar, Ana Vetrih

del 74 L. Finandni odhodki iz poslovnih obveznosti  do druib v skupini t75 0

del 74 2. Finanini  odhodki  iz  obveznost i  do dobavi te l jev in menidnih obveznost i 776 0

del 74 3. Finandni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti L77 0
t DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 105

del 78 l. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi uEinki 179 0

del 78 l l .  Drugi f inanEni prihodki in ostal i  pr ihodki 180 105

I J M. DRUGI ODHODKI 181 76

80 N,
CELOTNI DOBI.EK
(151-152+153-156+178-1811 r82 7.081

80 o. CELOTNA IZGUBA
(152-151-153+156-u8+181) 183 0

del 81 P. DAVEK IZ DOBIEKA 184 2.057
del 81 R. ODLOZENI DAVKT 185 0

del 81 s. drsfl ooerier oBRAiUNsKEGA oBDoBJA (1s2-184-18s) 186 5.O24

89 s. Etsrl rzeuen oBRAeUNSKEGA OBOOBJA (183+184+18s) oz. (184-182+185) 187 0

*POVPRE.NO STTVIIO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRACUNSKEM oBDOBJU (na dve decimalki) 188 23,08

Sreulo MEsEcEV posLovANJA 189 t2
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