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1. LOKALNI PROJEKTI
Naziv projekta:

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

Rezultati:

Vse aktivnosti v okviru Lokalnega podjetniškega centra, vezane na podporo podjetništvu v
naši regiji so se izvajale neprekinjeno, ne glede na čas izvajanja posameznih projektov
podjetniških vsebin.
Informacijska točka za občane spada med temeljne aktivnosti v agenciji za podporo
podjetništva, informiranje o podjetništvu, svetovanje in osveščanje o možnostih
sofinanciranja razvojnih projektov.
V okviru aktivnosti točke smo nudili občanom strokovna, specifična svetovanja iz različnih
področij podjetniškega delovanja in poslovanja, informacije glede ustanavljanja, zagona in
razvoja podjetja.
Aktivnosti so zajemale tedensko informiranje preko podjetniških novic s pomočjo
elektronske pošte, objave na spletni strani RRA SP, objave v lokalnih medijih ter osebno v
osebnem stiku v pisarni ali telefonsko.
Občani iz občin ustanoviteljic so stopali v stik z našo točko preko svetovalcev za
gospodarstvo na občinah, svetovalcev na Zavodu RS za zaposlovanje ter preko informacij
dobljenih na spletu.
Naša lokalna informacijska točka sodeluje z ostalimi agencijami v regiji, ROD Ajdovščina, PRC
Tolmin in ICRA Idrija, tako, da si izmenjujemo aktualne informacije v regiji s področja
gospodarstva, gospodarskih ugodnosti (razpisi).
Učinkovito in v smislu nudenja celovite podjetniške-info podpore našim svetovancem, smo
aktivno sodelovali z vsemi ostalimi podpornimi institucijami v našem okolju.
Rezultati opravljenih aktivnosti v okviru INFO točke za podjetnike:
MESTNA OBČINA NOVA GORICA :
- 48 potencialnih podjetnikov je ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena so bila
podjetja (s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred ustanovitvijo
podjetja, izvedene so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil pravnim
osebam;
- 53 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 1122 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 103 svetovanja;
Opravljali smo tudi druge aktivnosti povezane s podjetništvom in sicer :
- Opravili smo 10 individualnih sestankov in svetovanj med podjetniki iz sosednje Italije, ki
so iskali potencialne poslovne partnerje v naši regiji. V tem obdobju smo šestim
italijanskim podjetnikom nudili strokovno pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja v
Sloveniji.
- Mestna občina Nova Gorica za podjetnike s sedežem na tem območju vsako leto objavlja
razpise za namene spodbujanja podjetništva (investicije v osnovna sredstva ter za
promocijo podjetij). Na agenciji smo dvem upravičencem razpisov nudili pomoč pri
izpolnjevanju razpisnih obrazcev in pridobivanju ustreznih dokazil.
- Obiskalo nas je 11 podjetnikov in kmetov (z osnovno kmetijsko dejavnostjo in dopolnilno
kmetijsko dejavnostjo) iz ostalih petih občin, ki so želeli kandidirati na razpis Jamstvenega
garancijskega sklada za pridobitev brezobrestna posojila – za namen investicij s področja
gospodarstva, kmetijstva. Vsem omenjenim prosilcem – upravičencem, ki so se obrnili na
našo pisarno, smo nudili strokovno podporo.
- Trudili smo se na področju povezovanja med podjetniki, ki je sicer šibko zaradi
razpršenosti podjetnikov. Zatečena gospodarska situacija sicer otežuje povezovanje
vendar je ta aktivnost še toliko bolj potrebna in pomembna ob pričakovanem prihodu
neposrednih tujih investicij na Goriško. Pomoč pri vzpostavitvi grozdenja in povezav smo
nudili štirim podjetnikom, ki so formirali dve povezavi, ki bosta delovali na neformalnem
sodelovanju.
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- V sodelovanju z gospodarskim oddelkom na MONG vzorno sodelujemo pri izmenjavi
informacij in poslovnih strank, katerim nudimo celovito podporo in obravnavo, s ciljem
realizacije njihovih poslovnih ciljev in projektov.
Rezultati opravljenih aktivnosti v okviru INFO točke za podjetnike:
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA :
- 27 potencialnim podjetnikom je bilo ustanovljeno podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena
so bila podjetja (s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred
ustanovitvijo podjetja, izvedene so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil
pravnim osebam;
- 53 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 360 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 38 svetovanj;
Rezultati opravljenih aktivnosti v okviru INFO točke za podjetnike:
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA :
- 18 potencialnim podjetnikom je bilo ustanovljeno podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena
so bila podjetja (s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred
ustanovitvijo podjetja, izvedene so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil
pravnim osebam;
- 53 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 132 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 28 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2017« v podjetju Intra Lighting d.o.o., na kateri je bilo 7 udeležencev.
OBČINA RENČE - VOGRSKO :
- 18 potencialnim podjetnikom je bilo ustanovljeno podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena
so bila podjetja (s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred
ustanovitvijo podjetja, izvedene so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil
pravnim osebam;
- 53 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 140 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 23 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2017« v podjetju Polident d.o.o.., na kateri je bilo 5 udeležencev.
OBČINA BRDA :
- 9 potencialnim podjetnikom je bilo ustanovljeno podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena
so bila podjetja (s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred
ustanovitvijo podjetja, izvedene so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil
pravnim osebam;
- 53 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 94 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 18 svetovanj;
OBČINA KANAL :
- 9 potencialnim podjetnikom je bilo ustanovljeno podjetje (s.p. ali d.o.o.) oz. ustanovljena
so bila podjetja (s.p. ali d.o.o.) kot posledica celostne obravnave svetovanca pred
ustanovitvijo podjetja, izvedene so bile spremembe ter postopki dodeljevanja pooblastil
pravnim osebam;
- 53 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 103 naslove;
- Izvedena individualna svetovanja: 18 svetovanj;
Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

Podjetniki MMSP, potencialni podjetniki, kmetje, brezposelne osebe v programu
samozaposlitve, študentje, dijaki, upokojenci in fizične osebe
Občine ustanoviteljice
Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj
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Naziv projekta:

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

Rezultati:

Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

V okviru te aktivnosti smo skupaj z Zavodom za zaposlovanje Nova Gorica organizirali in
izvedli, različnim ciljnim skupinam deset motivacijskih delavnic s ciljem ponovnega vstopa
mladih na trg dela. Na vseh desetih delavnicah smo zabeležili 88 udeležencev od katerih smo
10 brezposelnih mladih vključili v cikluse tematskih delavnic v sklopu 1 mesečnega
usposabljanja za lažji vstop na trg dela ali na samostojno podjetniško pot.
V tem obdobju smo pripravljali tematsko usmerjen program izvajanja 4 delavnic, kjer so se
udeleženci – mladi, konkretno seznanili z veščinami dobrega podjetnika ali dobrega
zaposlenega. Na eno mesečnem ciklusu delavnic smo obravnavali preveritev poslovne ideje,
enostavno priprava lastnega poslovnega načrta (vsak udeleženec je obravnaval lastno
poslovno idejo), timsko delo in sodelovanje, predstavitev inovacije in poslovnega modela,
predstavitev nacionalnih razpisov in možnosti kandidature na posamezen razpis ter praktični
prikaz ustanovitve lastnega podjetja ali kot samostojni podjetnik ali d.o.o. .
Eno mesečno tematsko usposabljanje smo izvajali v mesecu maju 2017.
Podjetniki MMSP, potencialni podjetniki, kmetje, brezposelne osebe v programu
samozaposlitve, študentje, dijaki, osnovnošolci, upokojenci in fizične osebe
Občine ustanoviteljice
Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj

Naziv projekta:

VZPODBUJANJE PODJETNIŠTVA NA ŠOLAH IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH INŠTITUCIJAH

Rezultati:

Pripravljali smo najnovejšo verzijo programa in gradiv, usklajeno z najnovejšimi spoznanji in
paradigmami, za izvedbo podjetniških ur v osnovnih in srednjih šolah. V ta namen smo
vzpostaviti stike s ustreznimi službami na osnovnih in srednjih šolah, kjer so potekala
usklajevanja glede same terminske izvedbe. Podjetniške ure smo izvedli spomladi 2017.
Obravnavali smo teme : podjetniške priložnosti, izdelava poslovnega načrta, zagon
poslovanja in ustanovitev podjetja s primeri dobrih praks.
V februarju in aprilu smo izvajali aktivnosti na osnovni šoli v Renčah v sklopu tehničnonaravoslovnih predmetov kot podjetniške ure. Aktivnost smo izvajali v 4 razredih in dosegli
zelo dober odziv učencev in profesorjev, ki so nam obljubili možnost vključevanja tudi v
naslednjem šolskem letu. Mladi na obiskani šoli so bili zelo samoiniciativni, so se radi
vključevali in predvsem so razumeli nujnost razvijanja podjetniških veščin, ki jih bodo morali
uporabljati v življenju – ali v lastnem podjetju, ali na delovnem mestu. Skupno število
udeležencev na osnovni šoli Renče znaša 59 učencev.
V mesecu marcu pa smo izvajali aktivnosti v okviru predstavitev podjetništva mladim –
osnovnošolcem na Osnovni šoli v Braniku. Predstavljali smo teme s področja inovativnosti,
kreiranja podjetniških idej, podjetništva in podpornih institucij. Mladi iz 9-h razredov se
odločajo o njihovi nadaljnji poti, zato so aktivnosti v obliki večkratnih praktičnih podjetniških
prikazov - predavanj zelo dobrodošle. Take ure so koristne, predvsem zato, ker učence
osveščajo in usmerjajo k drugačnemu načinu razmišljanja-pogleda na njihovo bodočnost.
Skupno število udeležencev na osnovni šoli Branik znaša 14 učencev.
Na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici smo v mesecu marcu, 11 študentom
pripravili ure namenjene animiranju za podjetništvo in vzpodbujanju k samozaposlitvi.
Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnostmi vzpodbujanja podjetništva skladno z
dogovori in usklajevanji, ki so potrebna za uspešno realizacijo aktivnosti.
dijaki, profesorji podjetništva na osnovni šoli
Občine
Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj

Ciljne skupine:

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
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Naziv projekta:

PODPORNO - INOVATIVNO OKOLJE

Rezultati:

V sodelovanju z ustreznimi službami na MONG smo nadaljevali prizadevanja za pridobitev
novih poslovnih con v Občini Nova Gorica in pri pripravi kataloga poslovnih con, ki je
pomembno gradivo za podjetnike, potencialne podjetnike in podjetnike iz tujine,
prvenstveno iz Italije.
Skupaj z MONG smo se dogovarjali o pilotnem projektu upravljanja poslovne cone.
Delali smo na skupnih trženjskih aktivnostih s ciljem privabljanja vlagateljev, domačih in
tujih, za vstopanje v projekte, ki bodo ključni za nadaljnji razvoj regije. Delali smo na pripravi
portala Invest in Nova Gorica, s ciljem realizacije portala Invest Goriška.
Svetovali smo podjetjem pri prenosu znanja iz fakultet v podjetja.
Podjetja smo informirali (osebno, telefonsko in po elektronski pošti) o možnosti pridobivanja
finančnih sredstev za razvoj novih programov in tehnologij.

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

MSP, raziskovalci
Spirit Slovenija, MSP in občine
mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina Zorn

Naziv projekta:

PONUJAM PONUJAŠ – Izberi si svoj študij

Rezultati:

Skupaj z VIRS Primorske smo organizirali informativni dan »Izberi si svoj študij«. Na sestankih
smo uskladili osnutek programa prireditve ter kontaktirali srednje šole. Prireditev je bila
organizirana v Novi Gorici, v Eda centru (VIRS). Informativni dan »Izberi si svoj študij« je
potekal 16.11.2017. Skupaj se je predstavilo 25 fakultet in višjih strokovnih šol iz Ljubljane,
Nove Gorice in Kopra. Dogodka se je udeležilo cca 500 dijakov iz srednjih šol iz Nove Gorice.

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

dijaki srednjih šol, študentje
Občine
Nataša Jakopič

19/3/2018 : Letno poročilo o delu RRA 2017

stran: 6

2. IZVAJANJE VODENJA LAS V OBJEMU SONCA
Naziv projekta:
Rezultati:

Upravljanje, delovanje in animacija območja Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU
SONCA – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)
1. Izvedeno upravljanje in delovanje LAS V OBJEMU SONCA, vključno s spremljanjem
in vrednotenjem SLR 2014-2020:

1. Organizirano delovanje LAS, urejena dokumentacija in arhiv LAS, izvedeno

pokritje operativnih stroškov (najemnina, čiščenje pisarne, računovodske
storitve);
2. V izvezi z objavljenim 1. javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje
ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) za leto 2016:
• dne 19. 1. 2017 izvedena objava spremembe 1. javnega poziva za izbor
operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz EKSRP – na
spletnih straneh in v medijih;
• izdelana dokumentacija za prejem vlog, dokumentacija za preverjanje
administrativne popolnosti in ustreznosti vlog ter za ocenjevanje vlog,
dokumentacija za delovanje Ocenjevalne komisije;
• izvedeno evidentiranje prejetih vlog na javni poziv;
• organizirano delovanje Ocenjevalne komisije, izvedena pomoč Ocenjevalni
komisiji v postopku preverjanja ustreznosti in administrativne popolnosti
vlog: izveden sestanek za organizacijo dela s Ocenjevalno komisijo dne 9. 2.
2017, izvedeno sodelovanje na 1. seji ocenjevalne komisije dne 13. 2.
2017, pripravljen zapisnik - poročila;
• pripravljeni pozivi na administrativno dopolnitev vlog, pošiljanje pozivov
prijaviteljem operacij, evidentiranje prejetih dopolnitev vlog;
• organizirano delovanje Ocenjevalne komisije, izvedena pomoč Ocenjevalni
komisiji v postopku pregleda administrativno dopolnjenih vlog, izvedena
pomoč Ocenjevalni komisiji postopku ocenjevanja vlog: izvedeno
sodelovanje na 2. seji ocenjevalne komisije dne 11. 4. 2017, dne 14. 4.
2017 in dne 20. 4. 2017, pripravljen zapisnik - poročila;
• izvedeno sodelovanje na seji Upravnega odbora dne 10. 5. 2017 na kateri
se je odločalo o izbiri in potrjevanju operacij prejetih na javni poziv;
• izdelane in posredovane odločbe prijaviteljem operacij na javni poziv;
• izvedeno posredovanje informacij prijaviteljem operacij glede točkovanja
operacij pri ocenjevanju;
• izvedena objava informacije o izbranih operacijah na spletni strani LAS,
informiranje vseh članov LAS o izbranih operacijah;
• izvedeno vlaganje izbranih operacij na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) oz. Agencijo za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP) in v elektronski sistem ARSKTRP;
• sodelovanje z odgovornimi na ARSKTRP pri spremembah operacije
Rekreacija na prostem…
3. V izvezi z objavljenim 1. javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje
ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) v letu 2017:
• pripravljen javni poziv in razpisna dokumentacije za izvedbo poziva ter
posredovanje v kontrolo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT);
• glede na opombe MGRT izdelana dopolnjena celotna razpisna
dokumentacija za izvedbo javnega poziva;
• izvedeno sodelovanje na seji Upravnega odbora dne 10. 5. 2017 na kateri
se je dokončno odločalo o javnem pozivu in celotni razpisni dokumentaciji;
• izvedeno sodelovanje z MGRT v postopku dokončne odobritve javnega
poziva in razpisne dokumentacije za objavo;
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• dne 8. 6. 2017 izvedena objava 1. javnega poziva za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR v letu 2017 na
spletni strani LAS, spletni strani RRA, vseh spletnih straneh občin,
• izvedena objava 1. in 2. spremembe 1. javnega poziva za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR;
• izdelana dokumentacija za prejem vlog, dokumentacija za preverjanje
administrativne popolnosti in ustreznosti vlog ter za ocenjevanje vlog,
dokumentacija za delovanje Ocenjevalne komisije;
• izvedeno evidentiranje prejetih vlog na javni poziv in pripravljeno poročilo;
• organizirano delovanje Ocenjevalne komisije, izvedena pomoč Ocenjevalni
komisiji v postopku preverjanja ustreznosti in administrativne popolnosti
vlog: izvedeno sodelovanje na 1. seji ocenjevalne komisije dne 24. 10.
2017, pripravljen zapisnik - poročila;
• pripravljeni pozivi na administrativno dopolnitev vlog, pošiljanje pozivov
prijaviteljem operacij, evidentiranje dopolnitev vlog;
• organizirano delovanje Ocenjevalne komisije, izvedena pomoč Ocenjevalni
komisiji v postopku preverjanja prejetih dopolnitev administrativno
dopolnjenih vlog in v postopku ocenjevanja vlog: izvedeno sodelovanje na
2. seji ocenjevalne komisije dne 13. 12. 2017, pripravljen zapisnik poročila;
• organizirano delovanje Ocenjevalne komisije, izvedena pomoč Ocenjevalni
komisiji v postopku ocenjevanja vlog: izvedeno sodelovanje na 3. seji
ocenjevalne komisije dne 18. 12. 2017, pripravljen zapisnik - poročila;
• organizirano delovanje Ocenjevalne komisije, izvedena pomoč Ocenjevalni
komisiji v postopku ocenjevanja vlog: izvedeno sodelovanje na 4. seji
ocenjevalne komisije dne 19. 12. 2017, pripravljen zapisnik - poročila;
4. Urejen dostop do informacijskega sistema ARSKTRP za EKSRP za elektronsko
vlaganje operacij (projektov) in vlaganje zahtevkov za izplačilo;
5. Izvedeno upravljanje izvajanja SLR, vključno s spremljanjem SLR –
posredovanje podatkov za izvajanje SLR na MKGP in posredovanje
izpolnjenega vprašalnika namenjenega samovrednotenju;
6. Izdelan poziv za posredovanje predlogov za spremembo SLR, dne 14. 6. 2017
izvedeno posredovanje poziva članom LAS, izvedena objava poziva za
posredovanje predlogov za spremembo SLR na spletni strani LAS;
7. Izdelane spremembe Pravilnika o merilih in postopku za izbor operacij pri LAS
V objemu sonca;
8. Izdelane spremembe Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca;
9. Izdelan načrt aktivnosti LAS in finančni načrt LAS za leto 2018;
10. Izdelan načrt črpanja sredstev v letu 2018;
11. Pripravljeno poročilo o delu in finančno za organe LAS za leto 2016;
12. Pripravljeno poročilo o delu in zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje
vodenja LAS za obdobje 13.9.2016-31.3.2017, dne 25. 4. 2017 izvedeno
elektronsko vlaganje zahtevka v informacijski sistem na ARSKRTP, dne 26. 4.
2017 izvedeno vlaganje zahtevka in poročila po pošti;
13. Pripravljeno poročilo o delu in zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje
vodenja LAS za obdobje 1. 4. 2017-31. 7. 2017, izvedeno elektronsko vlaganje
zahtevka v informacijski sistem na ARSKRTP, dne 30. 8. 2017 izvedeno
vlaganje zahtevka in poročila po pošti;
14. Pripravljeno poročilo o delu in zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje
vodenja LAS za obdobje 1. 8. 2017 – 31. 10. 2017, izvedeno elektronsko
vlaganje zahtevka v informacijski sistem na ARSKRTP, dne 29. 12. 2017
izvedeno vlaganje zahtevka in poročila po pošti;
15. Izvedeno urejanje spletne strani LAS;
16. Izvedeno informiranje članov LAS;
17. Izvedena udeležba na srečanjih, posvetih, delavnicah, sestankih za LAS:
• dne 20. 1. 2017 izvedena udeležba na 1. srečanju lokalnih akcijskih skupin,
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na Dvoru Jezeršek, Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
• dne 29. 3. 2017 izvedena udeležba na usposabljanjih - na delavnici o
rezultatih kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS na Turistični kmetiji
Hudičevec na Razdrtem;
• dne 6. 6. 2017 izvedena udeležba na sestanku za podajanje in preučitev
predlogov za spremembo Uredbe CLLD na sedežu MKGP v Ljubljani (na
podlagi predhodno pripravljenega in na Koordinacijski odbor CLLD
posredovanega dopisa s pripravljenimi predlogi za spremembo Uredbe
CLLD);
• dne 8. 6. 2017 izvedena udeležba na predstavitvi informacijskega sistema
EMA za operacije ESRR v Ljubljani;
• dne 12. 9. 2017 izvedena udeležba na sestanku glede problematike napak
pri potrjevanju operacij, na MKGP – ARSKTRP v Ljubljani;
• dne 24. 10. 2017 izvedena udeležba na sestanku glede zahtevkov na MKGP
v Ljubljani;
18. Izvedeno sodelovanje z organi upravljanja za EKSRP in ESRR;
19. Izvedeno sodelovanje z drugimi LAS pri izvajanju programa CLLD;
20. Izvedena koordinacija in usklajevanje dela organov LAS – izvedeno nudenje
administrativne, strokovne in tehnične podpore, ki jo organi LAS potrebujejo
za svoje delovanje:
• izvedena organizacija in izvedba sej Nadzornega odbora dne 30. 3. 2017 in
dne 10. 10. 2017 ;
• izvedena organizacija in izvedba sej Upravnega odbora dne 19. 1. 2017, 15.
3. 2017, 27. 3. 2017, 10. 5. 2017, 25. 9. 2017, 5. 10. 2017 in dne 5. 12.
2017;
• pripravljeni dokumenti za delovanje in usklajevanje organov, pripravljeni
zapisniki vseh sej organov LAS (Upravni odbor, Nadzorni odbor,
Ocenjevalna komisija);
• obračunane in izplačane sejnine Upravnemu odboru za leto 2016 - glede
na sklep Skupščine LAS;
• obračunane in izplačane sejnine za Ocenjevalno komisijo za sodelovanje
pri obravnavi vlog prejetih na 1. javni poziv iz EKSRP;
21. Izvedeno upravljanje ločenega transakcijskega računa za LAS;
22. Izvedeno vodenje ločenega računovodstva LAS – stroškovnega mesta.
2. Izvedena animacija območja LAS V OBJEMU SONCA:
1. Izvedeno informiranje, obveščanje, promocija SLR in izmenjava informacij;
2. Izvedeno obveščanje javnosti o 1. javnem pozivu za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz EKSRP, informiranje,
animacija in motivacija prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS, k
sodelovanju na tem javnem pozivu LAS;
3. V zvezi z objavljenim 1. javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje
ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz EKSRP - izvedena pomoč potencialnim
upravičencem za razvijanje idej in pripravo operacij (iskanje partnerjev,
usklajevanje ideje s pogoji SLR in drugimi zahtevami,…) in izvedeno
svetovanje glede izpolnjevanja prijavnega obrazca za javni poziv LAS iz EKSRP,
animacijski sestanki, svetovanje prijaviteljem pri pripravi administrativnih
dopolnitev vlog;
4. V zvezi z objavljenim 1. javnim pozivom za izbor operacij za uresničevanje
ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz EKSRP - izvedeno sodelovanje z
upravičenci pri vlaganju izbranih operacij na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) oz. Agencijo za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP);
5. Izvedeno obveščanje javnosti o 1. javnem pozivu za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR, informiranje,
animacija in motivacija prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS, k
sodelovanju na tem javnem pozivu LAS;
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6. Izvedene delavnice za prijavitelje in partnerje za prijavo na 1. javni pozivu za
izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR;

7. Izvedena pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje idej in pripravo

8.

9.
10.
11.

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

operacij (iskanje partnerjev, usklajevanje ideje s pogoji SLR in drugimi
zahtevami,…) in izvedeno svetovanje glede izpolnjevanja prijavnega obrazca
za javni poziv LAS iz ESRR, animacijski sestanki, svetovanje prijaviteljem pri
pripravi administrativnih dopolnitev vlog;
Izvedeno sodelovanje z drugimi LAS-i pri načrtovanju operacij sodelovanja
LAS sofinanciranimi iz EKSRP: »Prostor kostanja« in »ITP ZELIŠČARSKE
DEDIŠČINE«; priprava operacije sodelovanja LAS »ITP ZELIŠČARSKE
DEDIŠČINE« za prijavo na javni razpis MKGP, dne 31. 3. 2017 izvedena prijava
na javni razpis MKGP, pripravljene dopolnitve vloge na javni razpis, odobrena
vloga;
Izvedeno sodelovanje z drugimi LAS-i pri nadgrajevanju operacije sodelovanja
LAS »POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE«, že potrjene za
sofinanciranje iz ESRR;
Izvedeno sodelovanje z drugimi LAS-i pri načrtovanju operacij sodelovanja
LAS - LAS Obsotelje in Kozjansko;
Izvedeno sodelovanje z drugimi LAS-i pri načrtovanju operacij sodelovanja
LAS: LAS Goriško 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, organizacija in dne 29.
11. 2017 izvedba strokovne ekskurzije za oba LAS-a.

Občine, drugi predstavniki javnega sektorja, predstavniki ekonomskega in zasebnega
sektorja na območju LAS V objemu sonca.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občine
Fabijana Medvešček, Amelija Skomina Zorn
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3. REGIONALNI PROJEKTI
Naziv projekta:
Rezultati:

REGIONALNE NALOGE – Splošne naloge, področje turizma in gospodarstva
V letu 2017 smo v okviru Severnoprimorske MRRA izvedli vse s Programom dela Regionalne
razvojne agencije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) za leto 2017 in Strategijo
izvajanja splošnih razvojnih nalog Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije
predvidene naloge:
Priprava 1. Dogovora za razvoj regij (DRR) in dopolnitev 1. DRR:
Skladno z OP bodo občine lahko izvajale projekte na naslednjih prednostnih naložbah (v
nadaljevanju PN) OP-ja (PN 3.1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA; PN 4.4. SPODBUJANJE
MULTIMODALNE URBANE MOBILNOSTI; PN 5.1. PODPORA NALOŽBAM ZA PRILAGAJANJE NA
PODNEBNE SPREMEMBE, PN 6.1. VLAGANJE V VODNI SEKTOR). RRA je sodelovala pri pripravi
projektov in obrazcev za dopolnitev 1. DRR.
Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev
v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov:
Izvedli smo več svetovanj potencialnim prijaviteljem, podpornim inštitucijam Goriške regije
glede čezmejnih, nacionalnih in transnacionalnih razpisov (pomoč pri pripravi projekta;
obrazložitev razpisnih pogojev; svetovanje pri oblikovanju ciljev, dosežkov, učinkov itd.).
Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja:
Prenosi dobre prakse v in iz regije:
• Pula, 6.7.2017: Organiziran ogled dobre prakse organiziranosti turizma v Istri za
župane Goriške regije.
Organizirani regijski dogodki:
• Sodelovanje pri dogodku OBISK VLADE (6.3.2017).
Udeležbe na strokovnih posvetih, konferencah, sejmih:
• Nova Gorica, 6.3.2017: Posvet "Potenciali krožnega gospodarstva v severno
Primorski regiji (v okviru programa Obiska VLADE RS);
• Bled, 15.3.2017: Usklajevalni sestanek slovenskih turistični destinacij na temo
"Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma";
• Ljubljana, 17.3.2017: Posvet »Od vil do vilic«;
• Ajdovščina, 29.3.2017: Udeležba in prispevek na Regijskem šolskem parlamentu;
• Postojna, 24.4.2017: Usklajevalna delavnica za pripravo "Strategije trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017-2012";
• Idrija, 17.5.2017: Udeležba na regionalni delavnici o delovanju in vzdrževanju
ažurne evidence funkcionalno degradiranih območjih v Sloveniji;
• Vipolže, 31.5.2017: Pomoč pri organizaciji in udeležba na poslovni konferenci
"Slovenska podjetnost kroži brez meja";
• Most na Soči, 7.6.2017: Udeležba na srečanju podjetnikov in gospodarstvenikov
Posočja;
• Praga, 17.7. – 19.7.2017: Udeležba na China investment forum 2017 (v okviru
projekta INTERNACIONALIZACIJA);
• Nova Gorica, 19.9.2017: Udeležba na strokovnem posvetu "CELOSTNA PROMETNA
STRATEGIJA V PRAKSI" (v okviru ETM 2017);
• Kranjska gora, 15. 11. 2017: Udeležba na Slovenskih regionalnih dnevih 2017:
Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja.
Pripravljeni medregijski projekti in projekti Evropskega teritorialnega sodelovanja:
- Nacionalni referenčni projekt »Ustvarjalni laboratoriji« - FAB-LAB: udeležba na več
sestankih povezanih z vzpostavitvijo nacionalnega referenčnega projekta »Ustvarjalni
laboratoriji« (1.3.2017, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana; 12.4.2017, Ljubljana;
25.9.2017, Ljubljana); sestanek z Občino Idrija in podjetjem Kolektor Ventures d.o.o. glede
sodelovanja v projektu (16.3.2017, Idrija).
- STRATEŠKI PROJEKTI Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020
(prijava projektov v marcu 2018):
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•

•

•

•

•

•

»VISFRIM«: predlog strateškega projekta na temo celovitih, čezmejno usklajenih in
na inovativnih tehnologijah temelječih ne-gradbenih in gradbenih protipoplavnih
ukrepov na povodju Soče s poudarkom na aktivnostih na čezmejnem porečju Vipave
(priprava podlag in pilotne izvedbe protipoplavnih ukrepov). VP: Autorita di Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali. (Predviden za kandidiranje na razpisu št. 5/2018
Programa ITA-SLO, PN 6f);
»GREVISIN«: predlog strateškega projekta, ki deluje na področjih dolgoročnega
strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture, bilateralnega
spremljanja stanja voda Soče, izvedbenih pilotnih aktivnosti in projektov s področja
NATURA 2000 in zelene infrastrukture ter ozaveščanja javnosti o pomenu
trajnostnega upravljanja voda, zavarovanih območij, gozdnih in kmetijskih površin.
(Predviden za kandidiranje na razpisu št. 5/2018 Programa ITA-SLO, PN 6d);
»ODLIČNOST V TURIZMU«: predlog strateškega čezmejnega projekta, ki gradi na
enogastronomiji s spodbujanjem tipičnih proizvodov, hrane/vina in lokalne tradicije
ter s pomočjo izkustev na prostem spodbuja polno doživljanje pestre raznolikosti
narave. Ukrepi bodo namenjeni testiranju/pilotnemu preizkusu konceptov
trajnostnega načrtovanja in pametni uporabi obstoječih modelov izgradnje
turistične infrastrukture v čezmejnih mikrodestinacijah (Predviden za kandidiranje
na razpisu št. 5/2018 Programa ITA-SLO, PN 6c, 1. Tema). Pred-pripravljalne
aktivnosti so vključevale: usklajevanje strateške teme/opisa z go. Tatjano Rener
(SVRK); udeležbo na več usklajevalnih sestankih s potencilanimi slovenskimi
projektnimi partnerji in regijskimi koordinatorji na področju turizma (26.5.2017,
STO, Ljubljana; 8.6.2017, Koper); udeležbo na usklajevalnem sestanku s predstavniki
SVRK-a, MGRT-ja, MK-ja (29.8.2017 in 12.9.2017, Ljubljana); udeležbo na
usklajevalnem sestanku za vse tri strateške projekte na osi 6c na Regiji Furlaniji
Julijski Krajini (30.8.2017 in 14.9.2017, Trst).
»MANJŠINE IN VEČKULTURNOST«: predlog strateškega čezmejnega projekta na
temo multikulturnosti in večjezičnosti, s poudarkom na generaciji mladih ljudi, z
izmenjavo dobrih praks z namenom razviti multikulturne vrednote ter na inovativen
način povečati turistično in kulturno privlačnost območja (Predviden za
kandidiranje na razpisu št. 5/2018 Programa ITA-SLO, PN 6c, 3. tema). Predpripravljalne aktivnosti so vključevale: udeležbo na sestanku s predstavniki Urada RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, SVRK-a in MGRT-ja (13.9.2017, Ljubljana);
udeležbo na usklajevalnem sestanku za vse tri strateške projekte na osi 6c na Regiji
Furlaniji Julijski Krajini (30.8.2017 in 18.9.2017, Trst).
»CIVILNA ZAŠČITA«: predlog strateškega čezmejnega projekta na temo krepitve
sodelovanja na področju civilne zaščite v času naravnih nesreč s poudarkom na
usklajevanju preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na
naravne nesreče na programskem območju (razen na morju), razvoj skupnih
podpornih sistemov, nadgradnja skupnih orodij in ukrepov za zgodnje odkrivanje
nevarnosti naravnih nesreč, naložbe v opremo in zgradbe za skupna izobraževanja
in usposabljanja na različnih ravneh (Predviden za kandidiranje na razpisu št. 5/2018
Programa ITA-SLO, PN 11 ETS). Pred-pripravljalne aktivnosti so vključevale:
udeležbo na več usklajevalnih sestankih s potencilanimi slovenskimi projektnimi
partnerji (26.1.2017, Gasilska zveza Slovenija, Ljubljana; 19.5.2017 in 13.7.2017 in
22.8.2017, Občina Ajdovščina); udeležbo na več usklajevlanih sestankih s
potencijalnimi slovenskimi in italijanskimi projektnimi partnerji (4.7.2017 in
6.9.2017, Palmanova).
SPLOŠNO: Organizacija/udeležba na več usklajevalnih sestankih z (regijskimi)
razvojnimi agencijami upravičenega območja na Slovenski strani (20.2.2017,
15.6.2017, 31.3.2017, Ajdovščina) glede sodelovanja in vključevanja vseh regij v
strateške projekte.

Spremljanje in obveščanje članov odbora za turizem in gospodarstvo o aktualnih in odprtih
razpisih:
Spremljali smo JR in člane odborov redno obveščali o odprtih razpisih na področju turizma,
gospodarstva ter na drugih področjih.
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Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev:
Udeleževali smo se kolegijev direktorjev in koordinatorjev, sej Sveta regije in sej Razvojnega
Sveta regije ter drugih delovnih sestankov na katerih so bile obravnavane ključne teme,
povezane z regionalnim razvojem. Sodelovali smo pri pripravi potrebnih gradiv.
Druge splošne razvojne naloge:
- priprava letnega programa dela MRRA;
- priprava letnih poročil o spremljanju izvajanja RRP;
- priprava poročil za MGRT ter za občine sofinancerke;
RRA je bila v let 2017 aktivno vključena tudi v 2 regijska projekta:
- Internacionalizacija območja Severne Primorske
- Razvoj regionalnega omrežja kolesarskih povezav Severne Primorske (Goriške razvojne)
regije II.

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
Naziv projekta:
Rezultati:

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

Podrobnejši opis aktivnosti je opisan v Poročilu o delu MRRA za leto 2017 in je bil
predstavljen na marčevski seji Sveta Regije.
Občine, podjetja, izobraževalne institucije, zdravstvene institucije, turistične organizacije,
razvojne institucije, nevladne organizacije
MGRT, občine, kolegij direktorjev, vodja priprave RRP
Črtomir Špacapan, Tanja Golja, dr. Kristina Brataševec, Nejc Kumar
Razvoj turističnih produktov
V letu 2017 smo v okviru »Razvoj turističnih produktov« izvedli sledeče aktivnosti:
- Vodniška dejavnost
Urejali in upravljali smo register regionalnih turističnih vodnikov območja Goriške regije ter
spremljali izvajanje turističnih vodenj na območju regije. Skladno z občinskimi odloki in
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma smo v decembru obvestili vse regionalne turistične
vodnike, da pripravijo najkasneje do 31.1.2018 poročilo o vodenjih za leto 2017.
Sodelovali smo z Društvom regionalnih vodnikov Slovenije, katerega namen je izboljšanje
kvalitete dela regionalnih turističnih vodnikov. Regionalne turistične vodnike smo redno
obveščali o usposabljanjih/tečajih/dogodkih, ki so bili organizirani s strani društva.
Spremljali smo tudi zakonske spremembe na področju dejavnosti turističnega vodenja.
- Spremljane in obveščanje o domačih in tujih razpisih.
Lokalne turistične organizacije, TIC-i, občine, turistični ponudniki, podjetja na področju
turizma
Vira NI, Občine
dr. Kristina Brataševec
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Naziv projekta:
Aktivnosti:

INFORMACIJSKA TOČKA EUROPE DIRECT GORIŠKA
Mreža Europe Direct je sestavljena iz informacijskih točk Europe Direct, ki jih najdemo po
vsej Evropi, kontaktnega centra Europe Direct in Evropskih dokumentacijskih centrov. Mreža
Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske komisije, s katerim državljanom na lokalni
ravni ponuja informacije in daje povratne informacije evropskim institucijam. V tesnem
sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Republiki Sloveniji je naloga točk aktiven
pristop h komuniciranju, ki vključuje odgovarjanje na poizvedbe, obdelavo poizvedb,
sodelovanje z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, multiplikatorji in mediji ter sočasno
spodbujanje razprave z organizacijo konferenc in prireditev.
Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne
informacije o EU, obiskovalce napotijo na specializirane vire informacij, ozaveščajo javnost
ter spodbujajo razpravo. Hkrati so ED točke pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo
povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi
lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije.
Informacijska točka ED Goriška deluje v središču regije, v Novi Gorici, prisotna pa je na
celotnem območju Goriške. Pisarna ED je lahko dostopna za javnost. Prostor je ustrezno
označen z logotipom ED. Pred pisarno je stojalo s promocijskim in informacijskim gradivom
EU, ki je občanom na voljo tudi na vseh občinah. Vhod v pisarno jasno navaja obratovalni čas
pisarne in alternativne storitve (kontaktni center ED in portal Tvoja Evropa). V pisarni je
prostor za sprejemanje obiskovalcev, prostor za dokumentacijo in branje ter prostor z etočko z računalnikom z internetno povezavo za obiskovalce.
Splošni cilj točke Europe Direct Goriška je prebivalstvu celotne Goriške regije zagotoviti
enostaven in hiter dostop do informacij ter jim zagotoviti možnost, da izrazijo in izmenjajo
svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, predvsem pa na tistih, ki vplivajo na njihovo
vsakdanje življenje. V okviru mreže informacijskih točk ED skrbimo za obveščanje
državljanov o EU, zlasti o njihovih pravicah in prednostnih nalogah EU, ter spodbujamo
aktivno in participativno državljanstvo na lokalni in regionalni ravni. V okviru nalog in
dolžnosti delujemo kot center za ozaveščanje javnosti za vse institucije EU in aktivno
sodelujemo z vsemi ostalimi partnerji obveščanja.
Specifičen cilj informacijske točke ED Nova Gorica je, da kot ključni partner sistema »vse na
enem mestu« postanemo prva vstopna točka državljanov v Evropsko unijo. Zagotavljamo
informacije o EU in jih napotimo na portal Tvoja Evropa ali na specializirane vire informacij
ter druge mreže in službe. Nudimo informacije, nasvete, pomoč in odgovore na vprašanja o
EU, zlasti o pravicah državljanov in prednostnih nalogah EU, zakonodaji, politikah, programih
in možnostih financiranja (informacije o odprtih razpisih, pomoč pri iskanju partnerjev na
evropskem nivoju, pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije itd.). Z različnimi
komunikacijskimi orodji in sodelovanjem z lokalnimi in regionalnimi deležniki, oblikovalci
javnega mnenja in mediji spodbujamo participativno državljanstvo. Z organizacijo različnih
dogodkov (konference, okrogle mize, ...) spodbujamo razprave in EU posredujemo povratne
informacije lokalnega in regionalnega prebivalstva. Pri organizaciji različnih dogodkov
sodelujemo z javnimi zavodi (šole, vrtci), lokalnimi oblastmi, nevladnimi organizacijami in
društvi v regiji in jim nudimo strokovno ali pa jim pomagamo v smislu tiskanega gradiva (EU
publikacije), in organiziramo ter soorganiziramo razne dogodke v lokalnem okolju.
Izvedeni dogodki:
Komunikacija in informiranje: dnevne objave na družbenem omrežju Facebook (profil
Europe Direct Goriška) – promocija dogodkov, informiranje o razpisih, objava pomembnih
tematik EU, ... objave na družbenem omrežju EU SI TI, objave na spletni strani Europe Direct
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Slovenija.
Datum izvedbe: 1.1.2017 – 31.12.2017
3. Organizacija dogodka ob mednarodnem dnevu žena: informativna stojnica na temo
enakosti med ženskimi in moškimi ter obeležitev 60 letnice podpisa Rimske pogodbe.
Lokacija: Bevkov trg v Novi Gorici
Pred šestdesetimi leti je bila enakost med ženskami in moškimi vgrajeni v Rimske pogodbe
kot eno temeljnih vrednot Evropske unije. V tistem času je bila zaveza Evrope, da načelo
enakega plačila za enako delo edinstven na svetu. Od takrat je EU še naprej vodi in je
dosegla viden napredek na vseh področjih. Delamo neutrudno branijo pravice žensk in jim
omogočiti v boju proti diskriminaciji in nasilju na podlagi spola.
Datum izvedbe: 8.3.2017
4. Organizacija dogodka »ABC EFSI-ja
Lokacija: velika dvorana na Mestni občini Nova Gorica
Skupaj z Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji je bila organizirana delavnica "ABC
EFSI-ja", na kateri so se udeleženci seznanili z naložbenim načrtom za Evropo, primeri dobrih
praks ter spoznali praktična navodila za pripravo projektov. Na dogodek so bili vabljene vse
lokalne skupnosti v Goriški regiji, MSP-ji ter druge podporne organizacije.
Datum izvedbe: 9.3.2017
5. Pošiljanje gradiv EU na vse osnovne šole v regiji – skupaj 28 šol.
Datum izvedbe: maj 2017
6. Pripravljalne aktivnosti in izvedba Filmskega tedna Evrope: priprava nabora filmov,
usklajevanje s točkami Europe Direct, dogovor in usklajevanje s Kulturnih domom Nova
Gorica, priprava najav za objavo, izvedba dogodkov, poročilo o dogodku.
Datum izvedbe: 9.5. – 13.5.2017
7. Postavitev razstave »25 let mednarodnega priznanja Republike Slovenije s strani članic
Evropske unije« na dveh lokacijah:
Vila Vipolže: 20.4. -18.5.2017;
Goriška knjižnica Franceta Bevka: 5.6. – 30.6.2017.
8. Informativna stojnica v okviru »Goriškega dneva prostovoljstva« - v sodelovanju z
Mladinskim centrom Nova Gorica , Lokacija: Bevkov trg v Novi Gorici
Na dogodku smo mlade informirali o programu Erasmus + ter jim predstavili ugodnosti in
koristi Evropske solidarnostne enote, ki omogoča prostovoljno delo ali sodelovanje pri
projektih v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi. Preko spleta smo obiskovalcem
predstavili tudi spletno stran Evropski mladinski portal, kjer so navedene vse informacije o
različnih vrstah prostovoljstva, izkušnje prostovoljcev ter informacije o Evropski prostovoljski
službi.
Datum izvedbe: 16.5.2017
9. Dan Evrope - v sodelovanju z gimnazijo Nova Gorica
Lokacija: Trg Evrope v Novi Gorici
Na prireditvi ob praznovanju dneva Evrope so sodelovali dijaki goriške gimnazije, ki so
vključeni v projekt Šola ambasadorka EU. Na Trgu Evrope, kjer je bila 1. maja 2004 proslava
ob vstopu Slovenije v EU, so bili prisotni dijaki 2. in 3. letnikov gimnazije Nova Gorica ter
dijaki iz italijanskega liceja Duca d’Abruzzi iz Gorice. Udeležencem smo pripravili kar sedem
zanimivih delavnic, v katerih so lahko pisali in ustvarjali na temo Evropa, se učili evropskih
jezikov, ali z udeležbo na orientacijskem pohodu spoznavali zgodovino in kulturne
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zanimivosti domačega kraja. Lahko so zavrteli tudi posebno kolo sreče, kjer so se preizkusili
v poznavanju EU. Gledališka igra, ples in pesem, so na trgu ustvarili prijetno in sproščeno
vzdušje prijateljskega sodelovanja.Vsaka delavnica je nato na zaključni prireditvi predstavila
svoje izdelke oz. povzela najvažnejše misli in spoznanja. V tem delu prireditve se nam je kot
slavnostna govornica pridružila tudi evropska poslanka ga. Patricija Šulin. Prireditev smo
sklenili s postavitvijo »žive zastave EU«, ki je simbolizirala dejstvo, da lahko kljub različnosti s
sodelovanjem in povezovanjem dosežemo skupni cilj v dobro vseh.
Datum izvedbe: 19.5.2017
10. Bralne urice evropskih ljudskih pravljic in ustvarjalna delavnica »Spoznavanje Evropske
unije« - v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka in gimanzijo Nova Gorica
Lokacija: Goriška knjižnica Franceta Bevka
V Goriški knjižnici smo otrokom brali evropske ljudske pravljice, nato pa je sledila ustvarjalna
delavnica, na kateri so pravljični junaki otroke popeljali na potep po svoji deželi.
Datum izvedbe: 7.6.2017, 20.6.2017
11. Evropske pravljice na dogodku »Knjižnica pod krošnjami« – v sodelovanju z Mladinskim
centrom Nova Gorica
Lokacija: Borov gozdiček, Nova Gorica
Branje evropskih pravljic in predstavitev držav EU, iz katerih pravljice prihajajo. Otroci so s
pomočjo pravljic in pravljičnih junakov spoznavali države EU, njihove značilnosti, kulturne
posebnosti in jezik. Izvedenih je bilo več delavnic. Udeleženci: otroci in vrtca, učenci 5-ih
razredov.
Datum izvedbe: 13.6.2017
12. Delavnice »Spoznavanje EU« po vrtcih in osnovnih šolah
Lokacija: Vrtec Dobrovo, Osnovna šola Dobrovo, Vrtec Grgar, Osnovna šola Grgar, Osnovna
šola Ajdovščina
V vtrcih in osnovnih šolah smo izvedli več delavnic na temo »Spoznavanje Evropske unije«.
Otroci spoznavajo države EU, njihove značilnosti, simbole EU, zastave držav EU,...
Datum izvedbe: maj, junij, september, november 2017
13. ČEZMEJNI DIALOG Z EVROPSKO KOMISARKO VIOLETO BULC: Prihodnost EU - Bela
knjiga o prihodnosti EU
Čezmejni dialog z državljani je potekal na meji med Slovenijo in Italijo – na Trgu Evrope, kar
predstavlja dodatno priložnost za izmenjavo mnenj o čezmejnih vprašanjih, pa tudi razpravo
o prihodnosti Evrope ter različnih scenarijih našega skupnega življenja v bodoče. Na
dogodku smo bili prisotni z našo informativno stojnico.
Datum izvedbe: 11.7.2017
14. Snemanje in priprava prispevka o delu točke Europe Direct Goriška (tema za otroke) s
spletnim časopisom za otroke ČASORIS.
Prispevek je dosegljiv na: https://www.youtube.com/watch?v=rE5QElxSGBY
Datum izvedbe: julij 2017
15. Evropski teden mobilnosti »Dan brez avtomobila« - v sodelovanju z Mestno občino
Nova
Gorica
V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo na dnevu brez avtomobila sodelovali z našo
informacijsko stojnico, s povdarkom na trajnostni mobilnosti in drugih informacijah EU
(brošure, letaki, promocijski izdelki in rezultati projektov na temo mobilnosti).
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Datum izvedbe: 22.9.2017
16. "POGOVORI SE Z MENOJ" - JEZIKOVNA KAVARNA V NOVI GORICI
Na Evropski dan jezikov smo skupaj z dijaki Gimnazije Nova Gorica izvedli dogodek
»Pogovori se z menoj«. Večjezičnost je v središču kulturne raznolikosti EU. Evropska unija
ima 24 uradnih jezikov, približno 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več kot 175 jezikov
priseljencev. Namen Evropskega dneva jezikov je ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi
uporabljajo, spodbuditi kulturno in jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse
življenje. Evropska unija ne bi mogla delovati brez sporazumevanja, zato smo občane in
druge mimoidoče osvečali o pomembnosti znanja tujih jezikov in to na zelo preprost način s pogovorom. Od tod ime našega dogodka »Pogovori se z menoj«.
Datum izvedbe: 26.9.2017
17. Evropska noč raziskovalcev - v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici
V okviru Evropske noči raziskovalcev na Bevkovem trgu v središču Nove Gorice so bili
izvedeni različni dogodki, ki so na privlačen način predstavili družbeni pomen raziskovalnega
in znanstvenega dela in mlade poskušali navdušiti za poklic raziskovalca. Na promocijskoinformativni stojnici Europe Direct Goriška – EU kotiče so bili na voljo različni informativni
materiali o programih in projektih EU na področju raziskav, splošnih informacijah EU,..
Datum izvedbe: 29.9.2017
18. Delavnica programiranja LEGO WeDo 2.0
V okviru Evropskega tedna programiranja smo v prostorih E-hiše v Novi Gorici organizirali
brezplačno delavnico robotike z LEGO kompleti za otroke od 6 do 10 let. Izdelovali so
modele živali in strojev ter programirali in nadzorovali njihovo delovanje ter ustvarjali
domišljijske zgodbe z robotki v glavni vlogi.
Datum izvedbe: 19.10.2017

19. Interaktivni dialog: »Prihodnost Evrope v naših rokah« v sklopu EU SI ti
Cilji dogodka EU SI ti je prikazati konkretne koristi in priložnosti EU ter članstva Slovenije v
EU v lokalnem okolju. V letu 2017 EU obeležuje 60. obletnico podpisa Rimske pogodbe,
temelja današnje EU, Evropska komisija pa je objavila Belo knjigo o prihodnosti EU. Osrednji
gost dogodka bo vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič.
Datum izvedbe: 16.11. 2017
20. Delavnica »Nove priložnosti za podjetniška usposabljanja – Erasmus za mlade
podjetnike«
Delavnica je bila izvedena na OOZ v Novi Gorici in Ajdovščini. Na delavnici je bil slušateljem
predstavljen program Erasmus za mlade podjetnike, ki omogoča novim in bodočim
podjetnikom pridobivanje podjetniških veščin, izmenjavo znanj ter poslovnih zamisli.
Datum izvedbe: 21. in 28.november 2017
21. Izberi si svoj študij doma ali v tujini – 30. obletnica Erasmus +
Na dogodku za dijake »Izberi si svoj študij« bomo predstavili program Erasmus, njegovo
zgodovino in dosežke ter obiskovalcem predstavili možnosti programa (študij v tujini). Cilj je
mladim Goriške regije predstaviti vse možnosti, ki jih program Erasmus + ponuja. Datum
izvedbe: 16.november 2017
22. Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2017
V okviru novoletne tržnice smo organizirali dogodek "Menjava", kjer so obiskovalci lahko
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menjali igrače in druge uporabne stvari) z namenom spodbujanja zmanjševanja količine
odpadkov. Cilj dogodka je ozaveščanje in sodelovanje občanov (otroci, šolarji, dijaki,
študentje, splošna javnost), da lahko v vsakdanjem življenju zmanjša količino odpadov s
preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmejo v vsakdanjem življenju kot prispevek za
zmanjševanje količine odpadkov. To je mogoče narediti že tako, da ne nakupujemo stvari, ki
jih ne potrebujemo, ki imajo kratko življenjsko dobo. V Evropski uniji se, poleg učinkovitega
zbiranja in ločevanja komunalnih odpadkov, vedno bolj poudarja preprečevanje nastajanja
odpadkov. V Sloveniji smo glede tega šele v začetni fazi, saj so nujne spremembe tako pri
izdelavi izdelkov kot tudi pri okoljski ozaveščenosti prebivalstva. Prav tako pa je pomembno,
da se zavedamo, da odpadki nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod, kjer smo: doma, v
šoli, v podjetju.
Datum izvedbe: 27.12.2017

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
Naziv projekta:
Rezultati:

V okviru portala mreže Europe Direct za občine iščemo primerne razpise za identificirane
projektne ideje in primerna partnerstva za prijave na različne razpise evropskih programov.
Splošna javnost
DG COMM; Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Jasmina Nikić, Nataša Jakopič

GRADNJA ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE – Goriška regija
V letu 2017 smo dokončali pripravo načrtov razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij naslednje generacije za občino Brda, Miren-Kostanjevica, Kanal ob Soči, RenčeVogrsko, Tolmin, Ajdovščina, Bovec, Kobarid, Cerkno in Vipava. Načrti razvoja širokopasovnih
omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije so bile poslani zgoraj navedenim
občinam in predstavljeni na odborih in občinskih svetih občin.
Dne 26.01.2018 je bil v Uradnem listu RS, št. 5/2018 objavljen Javni razpis za sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno
sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijskokomunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev
širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih
tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih
elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura
še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo. Skupna okvirna višina sredstev
državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 18.495.600,00
EUR, javni razpis bo odprt do 09.04.2018.

Ciljne skupine:
Viri financiranja:
Skrbnik projekta:

Predmet sofinanciranja na osnovi priglašene sheme so naložbe za namestitev pasivne
širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije. Do javnih sredstev bodo upravičeni
izbrani operaterji elektronskih komunikacij.
Gospodinjstva, podjetja in javne ustanove na belih lisah.
Ministrstvo za javno upravo
Nejc Kumar
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4. PROJEKTNA PISARNA
4.1 AKTIVNOSTI V PRIJEKTNI PISARNI
Naziv projekta:
Rezultati:

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
Naziv projekta (SM):
Rezultati:

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:

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

PROJEKTNA PISARNA - PRIPRAVA NA RAZPISE IN NACIONALNE RAZPISE,
SVETOVANJA
Koordinatorka MONG se je redno udeleževala tedenskih sestankov projektne skupine, na
katerih smo se sprotno dogovarjali o morebitnih prijavah na mednarodne javne razpise. V
letu 2016 so se prijave koncentrirale na program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in
Italijo ter na mednarodni program ADRION.
Občine, nevladne organizacije, učenci, dijaki, strokovnjaki, turistični delavci, prebivalstvo
Občine
Tanja Golja, Nataša Jakopič
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4.2 MEDNARODNI PROJEKTI – prijave v letu 2017
V letu 2017 smo pripravljali in prijavljali projekte na odprte razpise različnih transnacionalnih programov sodelovanja
(INTERREG), do katerih je upravičena Goriška regija:
- INTERREG ALPINE SPACE / ALPSKI PROSTOR(3. JR)
- INTERREG CENTRAL EUROPE / SREDNJA EVROPA (2. JR)

1

STORYNET

2

3

BE CREATIVE

LC HiLogMob

Predviden
čas
trajanja

Boljše upravljanje s kulturno dediščino v
Srednji Evropi, investicija v Grad Dobrovo
v Brdih.

PP

36mese
cev

Inovativno in učinkovitejše upravljanje
z opuščeno kulturno dediščino.

PP

Tema projekta

Inovativne rešitve na področju
transporta in zniževanje emisij CO2.

PP

GM
SK
JN

36
mesece
v

GM
SK
JN

36
mesece
v

GM
SK
JN

% sofinanciranja

NAZIV PROJEKTA

Skrbnik

Zap.
št.

Vloga :
P-partner,
N-nosilec,
Z-zunanji

Razpis – Program Interreg Srednja Evropa – 2. razpis :

85%

85%

85%

4

INES

Povečanje energetske učinkovitosti v
mestih.

PP

36
mesece
v

GM
SK
JN

85%

5

ENEROADS

Izboljšanje znanja javnih institucij za
doseganje večje energetske učinkovitosti
pri vzdrževanju in gradnji cest.

PP

36
mesece
v

GM
SK
JN

85%

6

WIDGET

Vključenost oseb s posebnimi potrebami
v trg dela.

PP

36
mesece
v

GM
SK
JN

85%

PP

36
mesece
v

GM
SK
JN

7

HIDDEN TREASURES

Razvoj in implementacija novega
celostnega modela za pridobivanje
statističnih podatkov o turističnih
tokovih.

85%

8

JUNKER FOOD
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Povečanje zmogljivosti javnega sektorja
za celostno okoljsko
upravljanje in vključevanje ukrepov na
področju odpadkov.

PP

36
mesece
v

GM
SK
JN
85%
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9

CLIMA ADAPT

Namen
projekta
je
učinkovito
ozaveščanje splošne javnosti
o trajnostni uporabi naravne dediščine in
energetske učinkovitosti.

PP

36
mesece
v

GM
SK
JN
85%

1

STRIPE

Tema projekta

Predviden
čas
trajanja

PP

36mese
cev

KB
GM

Dostopne transportne informacije o
potovanjih na območju alpskega
prostora.

%
sofinanciranj
a

NAZIV PROJEKTA

Skrbnik

Zap.
št.

Vloga :
P-partner,
N-nosilec,
Z-zunanji

Razpis – Alpine Space – 3. razpis:

85%

Seznam strateških projektov programa INTERREG V-A ITALJA-SLOVENIJA, na katerih smo sodelovali kot koordinatorji:
Zap.
št.
1

DELOVNI
NAZIV
TEMA PROJEKTA / PREDVIDENO PARTNERSTVO
PROJEKTA
ODLIČNOST V Pripravljena je bila projektna ideja, ki je služila za
TURIZMU
opredelitev strateške teme.
Partnerstvo še ni dogovorjeno.

2

VISFRIM

3

GREVISLIN

Poplavna ogroženost - povodje reke Vipave
Partnerstvo: Direkcija za vode, Agencija RS za okolje,
lokalne skupnosti, ADBVE, dežela FVG
Zelena infrastruktura – povodje reke Vipave
Partnerstvo: Direkcija za vode, Agencija RS za okolje, RRA,
lokalne skupnosti, ADBVE, dežela FVG
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Vloga RRA

Skrbnik

Koordinator

KB, TG

Koordinator
(predvidoma
partner/
zunanji)
Koordinator
(predvidoma
nosilec)

NJ

NJ
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4.3 IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV
Projekt AlpFoodWay (program : Alpine Space)
Opis projekta ; Foodways so družbeno-gospodarske in kulturne prakse, vezane na proizvodnjo in uživanje hrane.
Prehrambena dediščina je za alpsko prebivalstvo močan vir identitete. Ne zajema le izdelkov, temveč vključuje
proizvodne pokrajine in tradicionalno znanje o proizvodnih tehnikah, prehranjevalnih navadah in obredih ter prenos
starih modrosti. Njen obstoj ogrožajo upadanje in staranje prebivalstva ter globalizacija. Projekt bo ustvaril trajnostni
model razvoja za obrobna gorska območja na podlagi ohranjanja/valorizacije prehrambene dediščine Alpskega
prostora in sprejetja inovativnih marketinških in upravljalnih orodij. Spodbujal bo tudi nastajanje transnacionalne
alpske identitete, ki temelji na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v prehrambeni dediščini. Dosežki projekta
zajemajo dokument vizije in verigo vrednosti, začrtanje tradicionalne prehrambene dediščine, izdelavo
najsodobnejšega spletnega popisa, tečaje in izobraževalne enote ter platformo za kulturno izmenjavo, ki bo temeljila
na prireditvah in turističnih ogledih. Projekt bo koristil dediščinskim skupnostim, lokalnim razvojnim strokovnjakom
in organizacijam, kulturnim institucijam, lokalnim, regionalnim in državnim oblastem. Projekt je inovativen, saj
povezuje prehrambeno dediščino z marketingom in potrošniško kulturo ter ne dojema dediščinskih skupnosti kot
pasivnih prejemnikov ukrepov ‘od zgoraj navzdol’, temveč podpira mobilizacijske postopke ‘od spodaj navzgor’, ki
temeljijo na angažiranju/opolnomočenju prebivalcev. Projekt hkrati prispeva k nedavni mednarodni razpravi
(UNESCO Konvencija 2013) na temo nesnovne kulturne dediščine. Vse alpske administracije izvajajo rešitve za varstvo
in valorizacijo, četudi na razdrobljen in neusklajen način. Projekt bo to temo razvijal na ravni, ki zajema celotno
alpsko območje in predstavlja prvi tovrstni poskus. V sklopu perspektiv za prihodnost si bo lahko alpska skupnost
prizadevala vpisati alpsko prehrambeno dediščino na seznam nesnovne kulture pod okriljem UNESCA kot
tradicionalno kulturo prehranjevanja.
Projekt AlpFoodWay se je začel 1.11.2016, kick-off meeting projekta je bil organiziran od 2.2. do 4.2.2017 v Franciji. V
maju 2017 sta bili organizirani dve novinarski konferenci slovenskih partnerjev projekta in vodilnega partnerja. Prvo
novinarsko konferenco je organiziral RRA 10.5.2017 na Mestni občini Nova Gorica, kjer smo občinam
ustanoviteljicam, medijem in širši javnosti predstavili projekt Alpfoodway. Druga novinarska konferenca je bila
organizirana dne 11.5.2017 na Jesenicah, kjer je bil projekt predstavljen gorenjskim občinam in javnosti. Od
26.9.2017 do 30.9.2017 smo se udeležili srečanja projektnih partnerjev pri vodilnem partnerju v Poschiavu, kjer smo
predstavili izvedene aktivnosti in se dogovorili o izvedbi nadaljnjih aktivnosti projekta Alpfoodway. Za slovenske
partnerje projekta smo pripravili predstavitveni plakat projekta objavili predstavitev projekta v Primorskih novicah. V
juliju 2017 je bilo pripravljeno in oddano 1. vmesno poročilo projekta.
V okviru delovnega sklopa 2: Mapiranje praks komercialne valorizacije prehrambene dediščine alpskega prostora in
priprava študij primerov dobrih praks komercializacije prehrambene dediščine, smo v letu 2017 izvedli analizo
sekundarnih virov na območju goriške regije s pomočjo objav v medijih, spletnih virov in akademskih raziskav za
prepoznavanje najboljših in najslabših praks v komercialni valorizaciji in izkoriščanju prehrambene dediščine alpskega
prostora. Cilj analize je identifikacija obstoječih praks v komercialni valorizaciji in izkoriščanju prehrambene dediščine
alpskega prostora (tipologije, sodelujoči akterji itd.). RRA bo na osnovi identificiranih primerov dobrih praks, izvedla
podrobnejše študije izbranih primerov na terenu.
Trajanje projekta: 1.11.2016 - 30.10.2019
Celotna vrednost projekta: 2.540.560,15 EUR
Vrednost proračuna RRA v projektu AlpFoodWay: 110.000,00 EUR
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Projekt EDU-LAB (program Danube)
Beg možganov, ki ga povzročata večja privlačnost visokega šolstva in gospodarskih razmer zahodnoevropskih držav,
predstavlja enega večjih družbenih izzivov Podonavske regije. Povezan je s preseljevanjem iz podeželja v mesta in
splošnim upadanjem prebivalstva. EDU-LAB namerava izboljšati institucionalne zmogljivosti in povečati ustreznost
visokega šolstva glede na trg dela s ciljem zadržati več mladih talentov, ki študirajo in delajo v podonavski regiji. EDULAB se osredotoča na usklajevanje struktur usposabljanja s povpraševanjem trga dela. Začetno točko sprememb
predstavlja institucionalno sodelovanje in krepitev zmogljivosti. EDU-LAB gradi mostove med izobraževalno, poslovno
in politično/administrativno sfero s krepitvijo dialoga odločevalcev v skupnem učnem procesu na transnacionalni,
večstopenjski in medsektorski ravni. Na podlagi nove miselnosti sodelovanja v sklopu izobraževalnih institucij bo nov
model upravljanja predstavljal začetno točko za izboljšanje poklicnih možnosti za mlade talente v svojem domačem
okolju.
RRA je aktivno sodelovala pri sledečih aktivnostih/delovnih sklopih: paketov in aktivnosti, predvidenih v okviru
izvajanja projekta:
DS1 Projektno upravljanje:
(A1) Koordinacija projekta: Aktivno sodelovanje pri pripravi delovnega načrta skladno s prijavno dokumentacijo,
izvajanje koordinacije projekta na ravni Goriške regije in Slovenije.
(A2) Nadzorni odbor: Udeležba na prvi in drugi seji Nadzornega odbora projekta, katerega naloga je spremljanje in
nadzor projekta ter sprejemanje strateških odločitev v primeru odstopanj projekta od zastavljenih ciljev.
(A3) Vodenje interne komunikacije: Izvajanje interne komunikacije po navodilih vodje projekta: sodelovanje na
mesečnih virtualnih konferencah. Udeležba na kick off (marec 2017, Stuttgartu) in na drugem srečanju partnerjev
(november 2017, Beograd).
(A4) Finančno upravljanje: Priprava 1. in 2. vsebinskega in finančnega poročila. Arhiviranje dokumentov. Pregled
programskih dokumentov vezanih na upravičenost izdatkov in navodil za pripravo poročil. Priprava finančnega načrta
za obdobje do konca trajanja projekta. Spremljanje porabe sredstev na projektu. Pregled nastalih stroškov in kontrola
nad usklajenostjo s finančnim načrtom.
(A5) Zagotavljanje kakovosti: Skrb za kakovostno dvosmerno komunikacijo z deležniki in med partnerji.
DS2 Komunikacijske aktivnosti:
(A1) Načrtovanje komunikacijskih aktivnosti: Priprava aktivnosti v okviru komunikacijske strategije in izvajanje
komunikacijske strategije.
(A2) Promocijski material: Priprava promocijskega članka o projektu EDU-LAB s ciljem povečevanja njegove
prepoznavnosti.
(A3) Virtualno razširjanje informacij: Objava projekta EDU-LAB spletni strani RRA. Obveščanje vodilnega partnerja o
promocijskih aktivnostih.
(A4) Razširjanje informacij: V marcu 2017 je bilo organizirano uvodno srečanje partnerjev vključno s promocijskim
dogodkom za deležnike in odločevalce. Za potrebe srečanja deležnikov, ki bo potekalo v septembru v Mariboru, so
bile posredovane ključne informacije deležnikom, predvsem visokošolskih ustanovam in javnim službam, s ciljem
udeležbe na dogodku.
DS 4 Nov model upravljanja:
(A1) Dialog med deležniki s ciljem razvoja novega modela upravljanja v regiji Podonavje: Sodelovanje na srečanju
deležnikov, ki je potekalo 14. in 15. septembra 2017 v Mariboru. Predstavljeni so bili cilji, aktivnosti in rezultati
projekta ter organizirane delavnice z deležniki. Tanja Golja je sodelovala v tematski delovni skupini "Gospodarstvo".
Naslednji dan so bile predstavljene ugotovitve vsake delovne skupine.
(A2) Razvoj strategije za izvedbo novega modela upravljanja v regiji Podonavje: Priprava nabora Ukrepov v zvezi z
visokošolskim izobraževanjem na ravni Goriške regije in Slovenije. Pripravo dokumenta »Spremembe zakonodaje na
področju visokošolskega izobraževanja v Goriški regiji, postopek verifikacije in preučevanje visokošolskih stopenj
izobrazbe.
Vrednost projekta: 2.540.560,15 EUR
Sredstva RRA v projektu: 81.840,00 EUR
Trajanje projekta: 1.1.2017 - 30.06.2019
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Projekt EMPUBLIC – Krepitev zaposlovanja in samozaposlovanja ranjljivih skupin v podjetništvu za boljše
sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem (Program Erasmus + KA2)
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta EMPUBLIC tako da smo skupaj z ostalimi
projektnimi partnerji sodelovali pri izboljšanju in posodabljanju politik, strategij in ukrepov glede usposabljanja ter
delovanja pri vključevanju ranljivih skupin ob iskanju zaposlitev.
V okviru aktivnosti smo vključevali predstavnike javne uprave, ki so zadolženi oziroma imajo stike oziroma sodelujejo
pri izvajanju politik vključevanja ranljivih skupin. Na srečanju partnerjev v Španiji je bila predstavljena izvedena
analiza povezovanja sistemov izobraževanja in usposabljanja, socialnih in zdravstvenih storitev v državah, ki so
vključene v projekt ( Slovenija, Italija, Španija) na osnovi vprašalnikov ter bil predstavljen primer dobre prakse
reševanja to-vrstnih vprašanj : socialnega vključevanja ranljivih skupin v Sevilli, Španiji.
Vrednost projekta: 415.680,00 EUR, proračun RRA v projektu: 28.985,00 EUR
Trajanje projekta: 1.9.2016 – 31.8.2019

Projekt INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE (Program razvoja podeželja RS za
obdobje 2014-2020, Podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske
skupine«)
Projekt se je začel izvajati s septembrom 2017. Namen projekta je neizkoriščene potenciale izjemne biotske
raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem bo dosežen
podjetniški preboj: skozi zeliščarsko tradicijo in znanje bo na trg ponujen inovativen zeliščarski integralen turističen
produkt, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno
dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja; vzpostavljena bo mreža zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne
institucije; vzpostavljeno bo inovativno komunikacijsko orodje (e-herbarij). Projekt želi rešiti specifične lokalne
potrebe kot so nepovezanost ponudnikov, pomanjkanje strokovnega znanja, majhne količine, pomanjkanje
podjetniških idej ter prenesti dobre prakse med LAS-i, krepiti povezave, zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjevati
izkušnje, znanje ter le te implementirati na območju vključenih LAS.
Za LAS V objemu sonca v projektu sodelujejo RRA, Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola, Zavod GOST in
Ustanova Fundacija BIT Planota.
Izvedene aktivnosti v letu 2017 (sept-dec):
- Izobraževanje zeliščarjev: Izvedeni sta bili dve zeliščarski delavnici za osebe s posebnimi potrebami (Zavod GOST).
- E-herbarij: RRA je pripravila vprašalnik za vse ponudnike zeliščarskih pridelkov, izdelkov in storitev za pridobitev
podatkov o »zeliščarskih« ponudnikih in njihovi ponudbi. Vprašalnik je bil pripravljen in usklajen z vsemi sodelujočimi
LAS-i. Vprašalnik bo služil vzpostavitvi mreže ponudnikov, ki bo omogočala povezovanje ponudnikov med seboj, po
drugi strani pa bo potencialnim potrošnikom nudila hiter in enostaven pregled nad »zeliščarsko« ponudbo.
Pripravljena je bila tudi spletna različica, ki je dostopna na www.1ka.si/a/151448. V okviru projekta se pripravlja
spletna stran (e-herbarij), ki bo poleg samih ponudnikov z območja 6-ih LAS omogočala tudi brezplačen dostop do
raznolikih in uporabnih informacij o zeliščih – od zgodovine uporabe zelišč, zgodb, gojenja zelišč in njihove uporabe (v
kulinariki, kozmetiki, gospodinjstvu in kmetijstvu).
- Vodenje in koordinacija operacije: RRA je bila v stalnem stiku z vsemi izvajalci operacije in z ostalimi vključenimi LASi (nov 2017). Pripravljen je bil časovni (po posameznih aktivnostih s strani izbranih izvajalcev) in finančni načrt
izvajanja operacije.
- Komunikacijske aktivnosti: RRA je redno izvajala tudi komunikacijske aktivnosti: objava projekta na spletni strani LAS
V objemu sonca in domači spletne strani RRA; objave preko FB profila, redno obveščanje občin/članov UO o
potekajočih aktivnostih.
Trajanje projekta: 1.9.2017 - 30.11.2019
Celotna vrednost projekta (6 LAS-ov): 282.413,21 EUR
Vrednost proračuna LAS V objemu sonca: 42.321,48 EUR
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Poslovna partnerstva zasnovana na učenju s pomočjo delovne prakse in pripravništev – RAY (Erazmus+
Program KA3)
V okviru projektnih aktivnosti vodilni partner je vzpostavil zanesljivo in trajnostno partnerstvo na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v avtomobilskih in avtomatizacijskih sektorjih za načrtovanje in razvoj človeških virov,
ki predstavlja vizijo vseh partnerjev, da: podpirajo podjetja v regiji Nova Gorica (Slovenija) in Satakunta (Finska) s
kvalificiranimi , ustvarjalni in usposobljeni zaposleni. Cilj ki ga partnerji zasledujejo so zmanjšanje brezposelnosti
mladih in neusklajenost spretnosti, omogočiti mladim, da razvijejo svoj polni potencial ter mladim omogočiti, da so
aktivni partnerji v tem projektu.
Skladno z nam dodeljenimi aktivnostmi, smo se vključevali v vse dogodke / sestanke z vodilnim partnerjem ter se
udeležili začetnega sestanka vseh partnerjev na Finskem. V okviru zadolženih nalog, smo vzpostavili spletno stran
projekta ter sodelovali pri analizi sedanje situacije s temeljnimi prihodnjimi trendi, ki so povezani s prihodnjimi
tehnologijami z uporabo robotike, informatike in posledično bodo ti trendi močno spremenili izobraževalni sistem. Za
obveščanje in razširjanje je bilo skupaj z vodilnim partnerjem zasnovano in vzpostavljeno spletno mesto projekta,
interaktivna platforma s kanali socialnih medijev.
Trajanje projekta: 1.9.2017 - 31.08.2019
Vrednost projekta: 414.530,00 EUR, proračun RRA v projektu: 40.230,00 EUR
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5. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DELA 2017
5.1. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017

Konto

Postavka

Oznaka za
AOP

v EUR s centi
Znesek
Tekočega leta

1

2

3

4

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

SREDSTVA

001

420.595,47

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

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

8.223,67

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

1.520,03

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

1.520,03

del 00

a) Dolgoročne premoženjske pravice

005

1.497,83

del 00

b) Dobro ime

006

0,00

del 00

c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

007

0,00

č) Druga neopredmetena sredstva

008

22,20

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

0,00

010

5.083,64

del 00, del 08, del 13
del 00

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, II. Opredmetena osnovna sredstva
del 13
del 00, del 02, del 03

1. Zemljišča

011

0,00

del 00, del 02, del 03

2. Zgradbe

012

0,00

del 04, del 05

3. Proizvajalne naprave in stroji

013

0,00

del 04, del 05

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

014

5.083,64

del 04, del 05

5. Biološka sredstva

015

0,00

del 02, del 04

6. Opredmetena osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi

016

0,00

del 08, del 13

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

017

0,00

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

200,00

06

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

200,00

del 06

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

021

0,00

del 06

b) Druge delnice in deleži

022

0,00

del 06

c) Druge dolgoročne finančne naložbe

023

200,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

del 07

a) Dolgoročna posojila družbam v
skupini

025

0,00

del 07

b) Druga dolgoročna posojila

026

0,00

01
06, del 07

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

1.420,00

del 08

1. Dolgoročne poslovne terjatve do
družb v skupini

028

0,00

del 08

2. Dolgoročne poslovne terjatve do
kupcev

029

0,00

19/3/2018 : Letno poročilo o delu RRA 2017

stran: 26

3. Dolgoročne poslovne terjatve do
drugih

030

1.420,00

VI. Odložene terjatve za davek

031

0,00

032

278.117,11

I. Sredstva (skupine za odtujitev)
za prodajo

033

0,00

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

II. Zaloge

034

9.000,00

30, 31, 32

1. Material

035

0,00

2. Nedokončana proizvodnja

036

0,00

61, 63

3. Proizvodi

037

0,00

65, 66

4. Trgovsko blago

038

9.000,00

del 13

5. Predujmi za zaloge

039

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0,00

17

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

del 17

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

042

0,00

del 17

b) Druge delnice in deleži

043

0,00

del 17

c) Druge kratkoročne finančne naložbe

044

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

del 07, del 18

a) Kratkoročna posojila družbam v
skupini

046

0,00

del 07, del 18

del 08
09

del 07, del 08, 10, 11, 12, del B. KRATKOROČNA SREDSTVA
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67
67

60

del 07, 17, 18

del 07, 18

b) Druga kratkoročna posojila

047

0,00

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

80.500,60

del 08, del 12, del 13, del 15

1. Kratkoročne poslovne terjatve do
družb v skupini

049

0,00

del 08, del 12, del 13, del 15

2. Kratkoročne poslovne terjatve do
kupcev

050

39.914,62

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

3. Kratkoročne poslovne terjatve do
drugih

051

40.585,98

V. Denarna sredstva

052

188.616,51

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

134.254,69

Zunajbilančna sredstva

054

180,75

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

420.595,47

A. KAPITAL

056

233.518,90

10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98
90, 91, 92, 93, 94, 95

I. Vpoklicani kapital

057

8.763,00

del 90

90

1. Osnovni kapital

058

8.763,00

del 90

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna
postavka)

059

0,00

91

II. Kapitalske rezerve

060

1.631,72

92

III. Rezerve iz dobička

061

19.470,40

del 92

1. Zakonske rezerve

062

876,31

del 92

2. Rezerve za lastne delnice in lastne
poslovne deleže

063

0,00

del 92

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži
(kot odbitna postavka)

064

0,00

del 92

4. Statutarne rezerve

065

0,00

del 92

5. Druge rezerve iz dobička

066

18.594,09
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94

IV. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

95

V. Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti

301

0,00

del 93

VI. Preneseni čisti dobiček

068

202.542,48

del 93

VII. Prenesena čista izguba

069

0,00

del 93

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta

070

1.111,30

del 93

IX. Čista izguba poslovnega leta

071

0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

0,00

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

0,00

96

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

130.451,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

130.451,00

del 97

1. Dolgoročne finančne obveznosti do
družb v skupini

077

0,00

del 97

2. Dolgoročne finančne obveznosti do
bank

078

0,00

del 97

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti

079

130.451,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

del 98

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do
družb v skupini

081

0,00

del 98

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

082

0,00

del 98

3. Druge dolgoročne poslovne
obveznosti

083

0,00

del 98

III. Odložene obveznosti za davek

084

0,00

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

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

56.625,57

21

I. Obveznosti, vključene v skupine
za odtujitev

086

0,00

27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

0,00

del 27, del 97

1. Kratkoročne finančne obveznosti do
družb v skupini

088

0,00

del 27, del 97

2. Kratkoročne finančne obveznosti do
bank

089

0,00

del 27, del 97

3. Druge kratkoročne finančne
obveznosti

090

0,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

56.625,57

del 22, del 23, del 28, del 98

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do
družb v skupini

092

0,00

del 22, del 23, del 28, del 98

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

093

14.399,12

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

3. Druge kratkoročne poslovne
obveznosti

094

42.226,45

29

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

0,00

Zunajbilančne obveznosti

096

180,75

del 99

19/3/2018 : Letno poročilo o delu RRA 2017

stran: 28

5.2. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2017
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka za
AOP

Znesek
Tekočega leta

1

2

3

del 76

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

del 76

I. Čisti prihodki od prodaje na
domačem trgu

111

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev razen najemnin

112

del 76

2. Čisti prihodki od najemnin

113

del 76

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

114

del 76

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

115

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

116

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

117

del 76

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu
izven

118

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

119

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in
materiala

120

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

del 76

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

124

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

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

G. POSLOVNI ODHODKI

127

60, del 61, 63

60, del 61, 63

del 76

40, 41, del 70

4
192.931,36
181.931,36
181.931,36
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

242.296,16
245,90
435.473,42
434.211,16

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

2. Stroški porabljenega materiala

130

4.096,67

del 40

a) stroški materiala

131

0,00

del 40

b) stroški energije

132

0,00

del 40

c) drugi stroški materiala

133

4.096,67

3. Stroški storitev

134

105.957,83

del 41

a) transportne storitve

135

5.610,88

del 41

b) najemnine

136

16.049,96

del 41

c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi
z delom

137

del 41

č) drugi stroški storitev

138

del 70
40

41
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47

II. Stroški dela

139

321.563,42

del 47

1. Stroški plač

140

249.249,74

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

22.058,60

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

18.070,61

del 47

4. Drugi stroški dela

143

32.184,47

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

2.294,54
2.192,90

43
del 72

del 72
44, 48

1. Amortizacija

145

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

146

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

101,64
0,00

IV. Drugi poslovni odhodki

148

44

1. Rezervacije

149

0,00

48

2. Drugi stroški

150

298,70

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

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA

151

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

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA

152

J. FINANČNI PRIHODKI

153

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

154

77
del 77

298,70

1.262,26
0,00
33,02
0,00

del 77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

del 77

1. Finančni prihodki iz deležev v družbah
v skupini

156

del 77

2. Finančni prihodki iz deležev v
pridruženih družbah

157

del 77

3. Finančni prihodki iz deležev v drugih
družbah

158

del 77

4. Finančni prihodki iz drugih naložb

159

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

33,02

del 77

1. Finančni prihodki iz posojil, danih
družbam v skupini

161

del 77

2. Finančni prihodki iz posojil, danih
drugim

162

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih

163

del 77

1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
do družb v skupini

164

del 77

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
do drugih

165

K. FINANČNI ODHODKI

166

del 74

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

167

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve
in odpisov finančnih naložb

168

del 74

II. Finančni odhodki iz
finančnih obveznosti

169

del 74

1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
družb v skupini

170

del 74

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
bank

171

del 74

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic

172

del 74

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih
obveznosti

173

74
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del 74

III. Finančni odhodki iz
poslovnih obveznosti

174

del 74

1. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti do družb v skupini

175

del 74

2. Finančni odhodki iz obveznosti do
dobaviteljev in meničnih obveznosti

176

del 74

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih
obveznosti

177

L. DRUGI PRIHODKI

178

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

179

II. Ostali prihodki

180

1.739,56

75

M. DRUGI ODHODKI

181

1.076,43

80

N. CELOTNI DOBIČEK

182

1.486,46

80

O. CELOTNA IZGUBA

183

0,00

del 81

P. DAVEK IZ DOBIČKA

184

375,16

del 81

R. ODLOŽENI DAVKI

185

0,00

del 81

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA

186

Š. ČISTA IZGUBA
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

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

188

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

78
del 78

del 78

89
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5.3. KRATKA POJASNILA K IZKAZOMA
1. Podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o
gospodarskih družbah ter drugih veljavnih predpisih. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na
knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah.
2. V poslovnem letu 2017 se metode vrednotenja niso spremenile.
3. Projektne aktivnosti so se v poslovnem letu 2017 večinoma začele v jesenskem terminu, tako da ima
podjetje večino prihodkov iz tega naslova, kot sledi:
a) Drugi prihodki (subvencije, dotacije)
242.296,16 EUR
b) Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu
181.931,36 EUR
4. Najpomembnejši stroški materiala so:
a) Stroški pisarniškega materiala

2.021,13 EUR

5. Najpomembnejši stroški storitev so:
a) Stroški izvajanja projektnih aktivnosti
b) Stroški najema poslovnih prostorov
c) Stroški kilometrine in drugega prevoza

19.190,53 EUR
15.878,00 EUR
12.525,37 EUR

6. Zaradi porodniški odsotnosti je družba imela le 9,27 zaposlencev. Plače je obračunavala in izplačevala po
individualnih pogodbah, pogodbah o zaposlitvi ter za povračila stroškov zaposlencem upoštevala Uredbo o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
7. Osnovna sredstva so ob začetnem pripoznanju pripoznana po nabavni vrednosti. Družba obračunava
amortizacijo osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
8. Družba vodi zaloge trgovskega blaga po nabavni ceni.
9. V poslovnem letu 2017 je bil dosežen:
− Čisti dobiček poslovnega leta
− Preneseni čisti dobiček
− Bilančni dobiček

1.111,30 EUR
202.542,48 EUR
203.653,78 EUR

10. Čisti dobiček poslovnega leta 2017 znaša 1.111,30 EUR. Če bi prevrednotili kapital zaradi ohranjanja kupne
moči kapitala na podlagi stopnje rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2017 (1,2%), bi izkazali izgubo (brez
upoštevanja vpliva na obračun davka od dohodka pravnih oseb) v višini 1.690,93 EUR.

Direktor
Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon.
Letno poročilo dela RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 2017 so sestavili :
Črtomir Špacapan, mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina Zorn, Fabijana Medvešček, Ana Vetrih, dr. Kristina
Brataševec, Nejc Kumar, Silva Knez, Jasmina Nikić in Greti Manfreda.
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