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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2015 
 

 
1.1. LOKALNI PROJEKTI 
 
1.1.1. LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER 
 
Naziv projekta (SM): 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: 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 nudimo občanom svetovanja iz različnih področij podjetniškega 
delovanja in poslovanja, nudimo informacije glede ustanavljanja, zagona in razvoja podjetja.  
Aktivnosti zajemajo tudi 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.  
Obenem smo aktivni na terenu in sicer osebno kjer prvenstveno svetujemo na konkretnih 
vprašanjih podjetnikov, potencialnih podjetnikov in občanov. V podjetjih in v številnih 
institucijah organiziramo personalizirane delavnice in dogodke s ciljem deseminacije 
informacij na osnovi katerih se ciljne skupine odločajo o izkoriščanju priložnosti, ki se jim 
ponujajo. 
Občani iz občin ustanoviteljic lahko stopijo v stik z našo točko tudi preko informacijskih 
oglasnih kotičkov na občinah in z zadolženo osebo za gospodarstvo na vsaki občini 
ustanoviteljici, Zavodu RS za zaposlovanje in v Mladinskem centru.  
Naša lokalna informacijska točka tesno sodeluje z ostalimi agencijami v regiji, ROD 
Ajdovščina, PRC Tolmin in ICRA Idrija, tako, da skupaj nastopamo na raznih dogodkih 
povezanih z gospodarstvom, izmenjavi informacij s področja zakonodajnih novosti, 
gospodarskih ugodnostih, sofinanciranjem razvojnih gospodarskih projektov, funkcionalnega 
strokovnega usposabljanja, izmenjave dobrih praks doma in v tujini ter sodelovanje in 
povezovanje med gospodarskimi subjekti v regiji in drugim razvojnimi institucijami. 
Splošni cilj točke je tudi, da našim svetovancem nudimo in zagotavljamo enostaven in hiter 
dostop do ključnih informacij posameznika ter jim zagotavljamo možnost prenosa predlogov 
na gospodarske oddelke na občinah, na zavod za zaposlovanje, CSD ter zbornici v našem 
lokalnem okolju. 
V okviru naših nalog in dolžnosti, za občine ustanoviteljice delujemo kot center za 
ozaveščanje o možnostih uresničevanja podjetniških zamisli in podjetnosti za potencialne 
podjetnike, podjetnike in brezposelne osebe.  
Da smo lahko bolj učinkoviti in v smislu nudenja celovite podjetniške-info podpore našim 
svetovancem, aktivno sodelujemo z vsemi ostalimi podpornimi institucijami v našem okolju.  
 
Rezultati opravljenih aktivnosti v okviru INFO točke za podjetnike: 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA  : izvedenih 103 individualnih svetovanj od katerih je 47 
potencialnih podjetnikov ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.), razposlanih 55 informacijskih 
paketov 756 prejemnikom. 
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA : izvedenih 52 individualnih svetovanj, od katerih je 24 
potencialnih podjetnikov ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.), in razposlanih 55 informacijskih 
paketov 378 prejemnikom. 
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA : izvedenih 22 individualnih svetovanj, od katerih je 10 
potencialnih podjetnikov ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.), in razposlanih 55 informacijskih 
paketov 162 prejemnikom. 
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OBČINA RENČE – VOGRSKO : izvedenih 25 individualnih svetovanj, od katerih je 5 
potencialnih podjetnikov ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.), in razposlanih 55 informacijskih 
paketov 140 prejemnikom. 
OBČINA BRDA : izvedenih 27 individualnih svetovanj in razposlanih 55 informacijskih paketov 
198 prejemnikom, ustanovljena so bila 4 podjetja (s.p. in d.o.o.). 
OBČINA KANAL : izvedenih 37 individualnih svetovanj od katerih je 5 potencialnih 
podjetnikov ustanovilo podjetje (s.p. ali d.o.o.), in razposlanih 55 informacijskih paketov 270 
prejemnikom. 
 
Opravljali smo tudi druge aktivnosti povezane s podjetništvom in sicer : 
- Opravili smo 12 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 štirim upravičencem razpisov nudili pomoč pri 
izpolnjevanju razpisnih obrazcev in pridobivanju ustreznih dokazil.  

- Obiskalo nas je 13 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. 

- Vse aktivnost v tem obdobju, ki so se odvijale v okviru lokalnega podjetniškega centra smo 
v sodelovanja z lokalnimi mediji – z Radijem Robin ter televizijo GO-TV, promovirali v 
podjetniških oddajah.  

- V septembru smo se udeležili poslovnega dne na 48. Mednarodnem obrtnem sejmu v 
Celju.  

- 8. oktobra smo skupaj s SPIRIT-om in v sodelovanju z Veleposlaništvom Ruske federacije v 
RS organizirali in izvedli dogodek »Poslovni forum z B2B srečanji med jaroslavskimi in 
slovenskimi podjetji« v Novi Gorici. Poslovnega foruma so se udeležili vidni predstavniki 
gospodarstva iz naše regije (Pipistrel, MAHLE Letrika, FERSPED, SEANTECH, CESTNO 
PODJETJE Nova Gorica, GO-IMPEX, GOAP,…).  

- V novembru smo pripravili in izvedli pet individualnih sestankov med tujimi podjetniki iz 
Azerbaijana in lokalnimi podjetniki ter predstavniki lokalnih skupnostih Mestne občine 
Nova Gorica ter Občine Šempeter-Vrtojba. Tuji podjetniki iz Azerbaijana so ustanovili eno 
podjetje v Novi Gorici. 

- Trudili smo se na področju povezovanja med podjetniki, ki je sicer šibko zaradi 
razpršenosti podjetnikov. Trenutna gospodarska situacija sicer otežuje povezovanje 
vendar je ta aktivnost še toliko bolj potrebno in pomembno ob pričakovanem prihodu 
neposrednih tujih investicij v Slovenijo. Pomoč pri vzpostavitvi grozdenja in povezav smo 
nudili devetim podjetnikom, ki so formirali dve povezavi, ki delujeta na neformalnem 
sodelovanju. 

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

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

(Promocija podjetniških programov; Izvajanje podjetniških delavnic (javni razpisi, podjetniško 
razvojno naravnane teme) 

Rezultati: V okviru te aktivnosti smo organizirali in predstavljali različnim ciljnim skupinam podjetniške 
teme, za katere smo smatrali, da to publiko najbolj zanimajo. Tako so prevladovale teme s 
področja sofinanciranja razvojnih projektov, predstavljanje javnih razpisov, podjetniške 
ideje, trženje proizvodov in storitev, aktualni podjetniški dogodki ter primeri dobrih praks iz 
lokalnega okolja. Večino delavnic smo načrtovali in izvedli v drugi polovici leta vsled 
razpisom, ki so bili objavljeni v navedenem obdobju. 
V prvem polletju smo izvedli šest delavnic za podjetnike in potencialne podjetnike  na teme: 
»Komunikacija na delovnem mestu in timsko delo«, »Uspešna poslovna komunikacija«, 
»Sodne izvršbe, zavarovanja terjatev, preoblikovanje in prenehanje gospodarskih 
subjektov«, »Sofinanciranje razvojnih projektov in človeških virov«, »Razpisi za podjetništvo 
v letu 2015 in predstavitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete (PRP 2014-2020« in 
eno delavnico s področja socialnega podjetništva na temo »Socialno podjetništvo za 
začetnike«. Na tem tematskih delavnicah smo beležili čez 100 udeležencev. 
V drugi polovici leta pa smo se bolj orientirali na potrebe samih podjetij in se tudi ciljno 
pripravili. Izvedli smo štiri delavnice v samih podjetjih (AHA-PLSTIK, TOGRES, ULTRAPAC in 
TITRO) na temo predstavitev sofinanciranja razvojnih projektov in človeških virov. 

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): RAZVOJ PODPORNEGA IN INOVATIVNEGA OKOLJA  
Rezultati: Rezultati : Maja Cigoj je konec meseca januarja 2015 uspešno zagovarjala doktorsko 

disertacijo z naslovom »The impact of grapevine fanleafvirus (GFLV) on quantity and quality 
parameters of grapevine«. Konec meseca marca 2015 je Danijel Stojković uspešno zagovarjal 
zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Novel applications of oxygenic photosynthetic 
organisms«. Anastazija Jež Krebelj je zagovarjala doktorsko disertacijo v mesecu juliju 2015 z 
naslovom«Bilogical role of grapevine fanleaf virus (GFLV winegrowing region of Northern 
Primorska«. Vsi trije kandidati so pridobili naziv »doktor znanosti«. Z pridobitvijo naziva 
doktor znanosti smo izpolnili pogodbene obveznosti po pogodbah št. P-MR-10/70, 110 in 
111.  
V januarju 2015 smo izdelali 13. poročilo za mladih raziskovalcev iz gospodarstva po pogodbi 
P-MR-10/110.  
V skladu s letnim programom smo izvajali 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. V začetku meseca junija 2015 smo organizirali dogodek z naslovom 
»Oblikovanje projektnih idej« na dvostranskih sestankih podjetij Severne Primorske s 
predstavniki Instituta »Jožef Stefan«. Nudili smo strokovno pomoč pri pripravi projektnih 
predlogov in vključevanj podjetij v SRIP povezave za prijavo na javni poziv tehnoloških 
področij za Strategijo pametne specializacije, sledimo pa tudi tehnološkim trendom na 
portalih www.Yet2.com in www.innoget.com. 

Ciljne skupine: MSP, raziskovalci 
Vir / Poročanje: Spirit Slovenija, MSP in občine  
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
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1.1.2. CENTER ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV  
 
Naziv projekta (SM): PONUJAM PONUJAŠ – 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 dveh lokacijah: LUNG in Eda centru (VIRS). 
Informativni dan »Izberi si svoj študij« je potekal 12.11.2015. Skupaj se je predstavilo 23 
fakultet  iz Ljubljane, Nove Gorice in Kopra. Dogodka se je udeležilo 504 dijakov iz srednjih 
šol iz Nove Gorice. 

Ciljne skupine: dijaki srednjih šol, študentje 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
 
 
Naziv projekta (SM): VZPODBUJANJE PODJETNIŠTVA NA ŠOLAH IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH INŠTITUCIJA  
Rezultati: Pripravljali smo programe in gradiva za izvedbo podjetniških ur v osnovnih šolah 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. Izvajanje smo prenesli v šolsko 
leto 2015/16 - jesenski termin v sklopu dogodkov »Podjetniški dan«. 
Obravnavali smo teme : podjetniške ideje, izdelavo poslovnega načrta, zagon poslovanja in 
ustanovitev podjetja s primeri dobrih praks. 
V oktobru smo izvedli aktivnosti na Srednji ekonomski šoli v Novi Gorici v sklopu tehnično-
naravoslovnih predmetov kot podjetniške ure. Aktivnost smo izvajali v 3 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.  
V mesecu novembru in decembru pa smo izvajali aktivnosti v okviru predstavitev 
podjetništva mladim – osnovnošolcem na Osnovni šoli v Šempetru pri Gorici in Osnovni šoli v 
Solkanu. Predstavljali smo teme s področja inovativnosti, kreiranja podjetniških idej, 
podjetništvo in podporne institucije. Na obeh šolah se mladi iz 8-h in 9-h razredov šele 
odločajo o njihovi nadaljnji poti, zato so aktivnosti v obliki večkratnih praktičnih podjetniških 
prikazov - predavanj zelo dobrodošle. Take ure so koristne, predvsem zato, ker otroke 
osveščajo in usmerjajo k drugačnemu načinu razmišljanja-pogleda  na njihovo bodočnost. 

Ciljne skupine: dijaki, profesorji podjetništva na osnovni šoli 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Amelija Skomina Zorn, mag. Bruno Mihelj 
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1.2. IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV 
 
1.2.1 MEDNARODNI PROJEKTI 
 
 
Naziv projekta (SM): EASE&SEE 
Rezultati: Projekt EASE&SEE se je zaključil do 31.12.2014. V mesecu januarju smo pripravili končno 

poročilo, ki je bilo že odobreno s strani Prvostopenjske kontrole.  
Ciljne skupine: Podjetja, socialna podjetja, lokalna/državna oblast 
Vir / Poročanje: Program JV Evropa 85%, občine 15% 
Skrbnik-i projekta: Silva Knez, Greti Manfreda Todorović 
 
 
Naziv projekta (SM): INTERBIKE 
Rezultati: Od januarja do marca 2015 so potekale zaključne aktivnosti na projektu: zaključena 

promocijska gradiva (Road Book, turistična brošura, promocijski zemljevid), zaključno 
srečanje partnerjev, priprava končnega poročila. 

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): TIP 
Rezultati: Projekt T.I.P. na čezmejnem območju Gorice in Občine Šempeter-Vrtojba, predvideva: 

- načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo delovanja terminalov 
in intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto«, 

- cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do čezmejnih 
mestnih središč; 

- okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med 
Slovenijo in Italijo; 

- prekvalifikacija in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev 
obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s 
pomočjo novih tehnologij; 

- okoljska in prostorska združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim 
načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur.  

 
Rezultati:  
V skladu z aktivnostjo WP1, akt. 2.4. Splošna koordinacija projekta, smo pripravili 10. , 12. In 
13. vmesno poročilo – zaključno poročilo projekta TIP in pripravili obrazec revizijske sledi. Od 
meseca januarja 2015 do vključno aprila 2015, ko se je projekt zaključil, smo v skladu z 
aktivnostjo WP1, akt. 2.4. Splošna koordinacija projekta, pregledovali tekoče aktivnosti 
projekta TIP. S projektnimi partnerji smo se dogovarjali o izvedbi nadaljnjih projektnih 
aktivnosti. Udeležili smo se vseh delovnih sestankov s projektnimi partnerji.  
 
V skladu z aktivnostjo WP6, akt. 2.4. Tehnično pravne študije za preverjanje izvedljivosti 
integracije logistične strukture na širšem območju, smo skupaj s projektnimi partnerji 
zaključili z izdelavo omenjene študije. Za namene študije smo bili redno v kontaktu z 
vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji in se udeležili sestankov s projektnimi partnerji. 

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 
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Naziv projekta (SM): ALISTO  
Rezultati: V prvi polovici leta smo pripravili dve vmesni poročili 11. In 12., ki je bilo tudi zaključno. 

Projekt se je uradno zaključil 30.04.2015. Skupaj z ostalimi projektnimi partnerji smo 
usklajevali in zaključevali projektne aktivnosti.    
Spremljali in sodelovali smo pri izvajanju aktivnostih posameznih slovenskih partnerjev. Med 
vidne rezultate projekta na slovenski strani štejemo :  

- vzpostavljen 3D modeliranja zgodovinskih letališč 1. Svetovne vojne za območje 
Divače, Senadole, Ajdovščina, Podnanos in Ajševica, ki so bili implementirani v dva 
simulatorja letenja v Divači in Kobaridu; 

- organiziran mednarodni simpozij v Dvorcu Coronini v Šempetru pri Gorici; 
- izdana brošura in drugo promocijsko gradivo na temo »Letalstvo in letenje v Prvi 

svetovni vojni«; 
- spletni in TV prispevek promocije projekta ter doseženih rezultatov. 

Udeležili smo se vseh delovnih sestankov in zaključnih prireditev v okviru projekta.  
RRA je izvajal koordinacijo aktivnosti slovenskih partnerjev projekta Alisto: Občine Divača in 
Fundacije poti miru v Posočju. 

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 
 
 
Naziv projekta (SM): HERITASTE 
Rezultati: V zaključnem obdobju projekta (1.1. do 31.3.2015) smo se udeleževali sestankov in srečanj z 

vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji projekta. Ves čas smo bili v stiku z vodilnim 
partnerjem in slovenskimi partnerji. Pripravili smo zaključno poročilo o izvedenih aktivnosti 
in finančno poročilo ter revizijsko sled. V okviru DS3 smo se v januarju udeležili dogodka 
"Turizem in prosti čas" v Ljubljani (promocija lokalnih ponudnikov z območja Goriške regije), 
v februarju smo organizirali udeležbo ponudnikov na sejmu Expomego. Skrbeli smo za 
promocijo projekta z rednimi objavami na spletni strani in s promocijo na dogodkih. Nove 
ponudnike smo vpisali v mrežo ponudnikov, objavljeno na spletni strani projekta. Za širitev 
mreže ponudnikov bomo skrbeli tudi v bodoče.  

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

Vir / Poročanje: Čezmejno sodelovanje SLO-ITA, 85% ESRR, 10%  MGRT, 5% občine 
Skrbnik-i projekta: dr. Kristina Brataševec  
 
 
Naziv projekta (SM): OGV - Goriški vrtovi 
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 smo sodelovali 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.  
Izdelali smo plan za pospeševanje prodaje preko sistema OGV, vodilnemu partnerju smo 
pomagali pri prevodu komunikacijskega plana in sodelovali pri organizaciji zaključnega 
dogodka dne 19.2.2015 v hotelu Perla v Novi Gorici in pred stavbo Mestne občine Nova 
Gorica. Projekt se je zaključil 30.4.2015, zato smo v začetku meseca julija oddali tudi 
zaključno poročilo projekta. 
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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 
Rezultati: V zaključnem obdobju (1.1. – 30.6.2015) smo skrbeli za izvajanje aktivnosti v skladu z 

prijavnico in projektnim planom. Pripravili smo 5. Vmesno poročilo  in zaključno poročilo po 
koncu projekta. Februarja 2015 smo se udeležili 6. srečanja s projektnimi partnerji v Bolzanu, 
junija 2015 pa zadnjega srečanja s partnerji in zaključne konference v Nemčiji – Prien am 
Chiemsee. Na konferenci smo predstavili izvedene aktivnosti v pilotni regiji in načrtovalec 
poti za pilotno regijo Pokrajina Gorizia/Goriška, poleg tega smo imeli tudi možnost promocije 
regije preko informativnih brošur. Izvajali smo aktivnosti na vseh delovnih sklopih v skladu z 
usmeritvami vodilnih partnerjev posameznih DS. V okviru DS3 smo skrbeli za koordinacijo 
med vsemi partnerji za pripravo 5. in 6. glasila (AlpInfoNet Newsletter) v 5 jezikih, za prevod 
v slovenski jezik in za distribucijo. Sodelovali smo pri pripravi končne publikacije projekta. V 
okviru DS7 smo s pomočjo zunanjega tehničnega strokovnjaka izdelali »načrtovalec poti«, 
katerega glavne funkcije so: izbor javnega potniškega prometa s povezavo na veljavne vozne 
rede (on line povezava na vozne rede vlakov Slovenskih železnic, off line podatki Registra 
voznih redov, ki jih vodi MIP; off line podatki s strani APT in TrainItalija za Pokrajino Gorica 
ter interesne točke (POIs): SPIRIT (ponudniki zadnjega kilometra oz. ponudniki dodatnih 
storitev mobilnosti in POIs za Goriško regijo) / FGV (POIs za italijansko stran).   
Načrtovalec poti je dostopen na spletni strani: http://alpinfonet.rra-sp.si/ 

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  
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1.2.2 IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV ZA OBČINE 

– tehnična podpora pri vodenju in spremljanju projektov ter pripravi poročil 
 
Naziv projekta (SM): CroCTaL 
Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično 

pomoč in koordinacijo za občine (priprava poročil, administrativna podpora, svetovanje). 
V februarju in marcu 2015 smo pripravljeni dve zaključni poročili za Mestno občino Nova 
Gorica in  Občino Brda . 

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 
Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ima vlogo zunanjega sodelavca za tehnično 

pomoč in koordinacijo za Mestno občino Nova Gorica (priprava poročil, administrativna 
podpora, svetovanje). 
V februarju 2015 je bilo pripravljeno zaključo poročilo . 

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

Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / ESSR, MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
 
 
Naziv projekta (SM): Projekti ISO (ISO-TO, ISO-RE, ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO) 

Rezultati: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica vodi in koordinira projekte ISO (ISO-TO, ISO-RE, 
ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO) za občine: Občina Tolmin, Občina Brda, Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Kanal ob Soči. Aktivnosti RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica: priprava 
poročil projektnih partnerjev, priprava poročil za vodilnega partnerja, priprava in 
predstavitev stanja projektov na skupnih srečanjih partnerjev, kontaktiranje, usklajevanje in 
dogovarjanje z vodilnimi partnerji v Italiji, priprava zahtevanih dokumentov s strani JTS, 
priprava velikih sprememb na projektih. Projekti so se zaključili 30.4.2015. 

Ciljne skupine: prebivalci, občine 
Vir / Poročanje: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / ESRR, MGRT, občine 
Skrbnik-i projekta: Nataša Jakopič 
 
 
Naziv projekta (SM): GOTRAWAMA  
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).  
Projekt se je zaključil 31. marca 2015. V letu 2015 je bilo pripravljeno zaključno poročilo 
projekta in revizijska sled. Zunanji izvajalec je bil v stiku tako z vodilnim partnerjem kot z 
Občino Šempeter-Vrtojba in skrbel za posredovanje potrebnih dokumentov in poročil. 

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 
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Naziv projekta (SM): ECHOS 
Rezultati: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je v sklopu projekta ECHOS zunanji izvajalec za 

JAVNI ZAVOD KULTURNI DOM NOVA GORICA. Skladno s pogodbo med omenjenima 
strankama, v sklopu aktivnosti 1.1.8, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, skrbi za 
administrativno in finančno upravljanje projekta. Pripravljeno je bilo 10. vmesno poročilo 
projekta ECHOS za obdobje od 01.10.2014 do 28.02.2015 in 11. vmesno poročilo – zaključno 
poročilo za obdobje od 01.03.2015 do 30.4.2015. Izvedena so bila svetovanja pri vodenju in 
finančnem vodenju projekta. Usklajene in pripravljene so bile spremembe finančnega načrta 
PP1 projekta ECHOS. Pripravljena je bila revizijska sled projekta in dodatek k zaključnemu 
poročilu projekta 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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1.3. 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 
Rezultati: V obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 smo pripravili povzetek RRP in podali pripombe na 

obstoječe podzakonske akte, ki se nanašajo na regionalni razvoj. Organizirali smo tematske 
delavnice za pripravo ključnih razvojnih projektov, predvsem za ciljno skupino občin, in sicer 
za področje povezovanja gospodarstva, za področje kulturne dediščine ter za področje 
obeleževanja I. svetovne vojne. V okviru javnega razpisa programa Podonavje smo pripravili 
in oddali projektni predlog »Historical Pearls in Danube Region« - Zgodovinski biseri v 
Podonavju. Rezultati prve faze bodo znani v aprilu 2016. V okviru javnega razpisa programa 
Interreg Europe smo pripravili in oddali projektni predlog HUB, Bridging Innovation and 
Bussiness – HUB, Povezovanje inovacij in podjetništva. Predlog projekta ni bil izbran za 
sofinanciranje. Udeleževali smo se kolegijev direktorjev in koordinatorjev ter sej Sveta regije, 
na katerih so bile obravnavane ključne teme, povezane z regionalnim razvojem. Glede na 
objave javnih razpisov smo obveščali člane odborov RSR o le-teh ter pripravili kratke 
informacije, in sicer o javnih razpisih COSME, H2020, URBACT, Interreg Europe, Podonavje, 
Centralna Evropa, Mediteran. Pripravili smo tudi kratek povzetek vseh mednarodnih 
programov. V decembru smo usklajevali in oddali projekte v okviru javnega poziva dogovora 
za razvoj regij. Na rezultate še čakamo. 

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

Vir / Poročanje: MGRT, občine, kolegij direktorjev, vodja priprave RRP 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Tanja Golja, Črtomir Špacapan 
 
 
Naziv projekta (SM): IZVAJANJE NALOG REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE RDO SMARAGDNA POT 
Rezultati: V prvi polovici leta smo izvajali koordinacijo projektne skupine in oblikovali skupni nastop na 

Svetovni razstavi EXPO MILANO 2015, v okviru katere se je Goriška regija predstavila v 
obdobju od 16.-31.5.2015. RRA je opravljala vlogo povezovalca celotne regije, sodelovala je s 
SPIRIT-om, s turističnimi akterji in gospodarstvom. Stroški koordinacije so bili delno kriti iz 
RDO virov. Udeležba na EXPO 2015 je bila obravnavana kot ločen projekt in se je izvajala v 
sodelovanju z izbrano projektno skupino.  
V okviru RDO smo v začetku leta koordinirali nastop destinacije Smaragdna dežela na sejmu 
Expomego v Gorici/Italija (19.2.–22.2.2015). Pod skupnim imenom so se sejma udeležili TIC 
Kanal, LTO Posočje, TIC Ajdovščina, Zavod za turizem TRG Vipava, TIC Idrija in Občina 
Šempeter-Vrtojba/KŠTM Šempeter-Vrtojba. Koordinirali smo tudi regijski nastop na Dnevih 
slovenskega turizma, ki je potekal v obdobju od 11.10.-13.10.2015 v Novi Gorici. Sodelovali 
smo tudi pri drugih promocijskih dogodkih (udeležba na konzularnih praznikih v Lyonu v 
juniju 2015; sodelovanje s HIT-om za skupni regijski nastop na turistični borzi ITB Berlin, ki bo 
v marcu 2016).   
V vodiču aktivnih počitnic »Summer Guide 2015« smo predstavili promocijski članek o 
aktivnih počitnicah v regiji. V drugi polovici leta 2015 smo zaključili z nagradno igro »Emerald 
Land-Energy App«. V sodelovanju z LTO Sotočje Kobarid-Tolmin (sodelujoči partner za drugo 
polovico leta) smo ohranjali spletni portal RDO Smaragdna pot in aktiven profil RDO na 
socialnem omrežju Facebook. 
S ciljem prenosa informacij, odločanja o programu dela in poročilu o delu so bile 
organizirane štiri seje Programskega sveta RDO Smaragdna pot. Ena od trajnih nalog RDO je 
tudi spremljanje objavljenih evropskih in domačih javnih razpisov. O aktualnih javnih razpisih 
smo v sodelovanju s partnerjem LTO Bovec neposredno po objavljenih razpisih obveščali 
regijsko turistično mrežo oziroma drugo zainteresirano javnost s področja turizma. Izvedli 
smo tudi usposabljanje za »regionalne« turistične vodnike, ki je potekalo v obdobju od 
avgusta do decembra 2015. Usposabljanja se je udeležilo 51 kandidatov, uspešno pa jih je 
usposabljanje zaključilo 35. V okviru usposabljanja je bil pripravljen register turističnih 
vodnikov, ki je objavljen na spletni strani RRA-SP. 
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Ciljne skupine: Lokalne turistične organizacije, TIC-i, občine, turistični ponudniki, podjetja na področju 
turizma 

Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, dr. Kristina Brataševec, Nataša Jakopič 
 
 
Naziv projekta (SM): PODROČJE GOSPODARSTVA  
Rezultati: V prvi polovici leta 2015 so bile izvedene aktivnosti pri povezovanju gospodarskih 

subjektov, pri snovanju tehnoloških področij na javni poziv za pametno specializacijo in 
nadaljevanje povezovanja podpornih organizacij na projektu HUB. Izvedeni so bili 3 sestanki 
vezani na zasnovo treh projektov za Dogovor za razvoj regij in sicer: 1. Povezovanje finačnih 
instrumentov in shem za podporo MSPjev v Goriški regiji; 2. Razvoj in upravljanje poslovnih 
con v Goriški regiji; 3. Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja nove generacije v Goriški 
regiji. 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, Odlok o izvedbenem načrtu 
operativnega programa . Imeli so možnost podati pripombe, ki smo jih nato kot regija oddali 
na SVRK . 
11.7.2015 smo predstavili pristojnemu ministru Počivalšku prioritetne projekte na sestanku 
na MGRT. V drugi polovici leta se je usklajevalo med deležniki v regiji projektne predloge ter 
posredovalo predloge na direktorat za podjetništvo in direktorat za regionalni razvoj. 
Predloge se je pošiljalo za vsebinski del priprave Dogovora za razvoj regij ter javnih razpisov 
na prioritetnih področjih iz S4. Dogovor za razvoj regij je bil objavljen konec leta 2015.  
V dogovor za razvoj regij se je na podlagi usmeritev direktorata za regionalni razvoj umestilo 
dva projekta s področja podjetništva in sicer: Podjetno v svet podjetništva in Džob. Konec 
leta smo pričeli z aktivnostmi povezovanja občin pri vzpostavitvi modela upravljanja 
poslovnih in gospodarskih con ter promociji le teh za pridobitev novih investitorjev. 
Konec leta so direkotrji MRRA podtrdili predlog projekta Invest in Goriška, ki se nanaša na 
pridobivanje potencialnih investitorjev za celotno območje regije. 

Ciljne skupine: Velika, srednje velika in mala podjetja, občine, javne raziskovalne organizacije. 
Vir / Poročanje: MGRT, Občine, Kolegij direktorjev 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec 
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1.4. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV 
 
 
Naziv projekta (SM): INFORMACIJSKA TOČKA EUROPE DIRECT GORIŠKA  
Aktivnosti: Mreža Europe Direct je sestavljena iz informacijskih točk Europe Direct, ki jih najdemo po 

vsej Evropi, kontaktnega centra Europe Direct in Evropskih dokumentacijskih centrov. Mreža 
Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske komisije, s katerim državljanom na lokalni 
ravni ponuja informacije in daje povratne informacije evropskim institucijam. V tesnem 
sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Republiki Sloveniji je naloga točk aktiven 
pristop h komuniciranju, ki vključuje odgovarjanje na poizvedbe, obdelavo poizvedb, 
sodelovanje z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, multiplikatorji in mediji ter sočasno 
spodbujanje razprave z organizacijo konferenc in prireditev. 
Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujajo splošne 
informacije o EU, obiskovalce napotijo na specializirane vire informacij, ozaveščajo javnost 
ter spodbujajo razpravo. Hkrati so ED točke pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujejo 
povratne informacije, sodelujejo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi 
lokalnimi dejavnostmi pomagajo predstavništvu Komisije. 
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 in ima neoviran dostop 
za invalide. 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 e-točko 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:  

• Evropska razstava o vesolju - Evropska komisija v Sloveniji je v marcu v Ljubljani 
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organizirala Evropsko razstavo o vesolju in v sodelovanju s PEK smo prijavljeni šoli iz 
Nove Gorice krili prevozne stroške v Ljubljano.  

• Informacijska stojnica ob dnevu žena: Ob dnevu žena smo na stojnici na Bevkovem 
trgu v Novi Gorici obiskovalce opozarjali na razlike med spoloma na trgu dela. 
Enakost med moškimi in ženskami je eno temeljnih načel Evropske unije. Ženske še 
vedno prevladujejo v slabše plačanih sektorjih in jih je premalo na vodstvenih 
položajih. Strategija Evropa 2020 podpira uvajanje enakosti med spoloma na vseh 
področjih. Ciljna javnost: splošna javnost. 

• Evropske pravljice: V sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica (dramski oddelek) in 
knjižnico Franceta Bevka smo enkrat mesečno (10 dogodkov v letu 2015) 
organizirali branje evropskih pravljic in predstavitev države EU, iz katere je izhajala 
pravljica. Sledila je ustvarjalna delavnica (risanje, barvanje, izdelovanje raznih 
izdelkov) na temo prebrane pravljice in obravnavane evropske države. Cilj dogodka 
je celovita in raznolika predstavitev evropske pripovedovalske dediščine in 
spoznavanje  evropskih držav. Ciljna javnost: vrtec+osnovnošolski otroci (nižja 
stopnja).  

• Predavanje »Obvladujmo stres za zdrava delovna mesta«: V okviru evropske 
kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«  smo v aprilu 2015 
organizirali predavanje o obvladovanju stresa. Ciljna skupina: splošna javnost. Stres, 
povezan z delom, je v Evropi druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava. 
Splošno javnost, predvsem delavce in delodajalce smo informirati o obvladovanju 
stresa na delovnem mestu.  

• Filmski teden Evrope:  v okviru tedna Evrope (5.-9. maj) smo v sodelovanju s v 
Kulturnim domom Nova Gorica pripravili brezplačnen ogled dveh filmov, 
sofinanciranih s strani programa MEDIA; predvajana filma sta bila finalista nagrade 
LUX – Ida in Banda punc. Dogodek je bil namenjen splošni javnosti.  

• Dan Evrope 9. maj – 8. maja smo na Bevkovem trgu organizirali interaktivno 
stojnico, kjer so obiskovalci dobili najrazličnejše informacije v zvezi z Evropsko 
unijo, predvsem smo dogodek posvetili mladim, saj je ravno v tem tednu potekala 
tudi pobuda Evropske komisije - Evropski teden mladih, katerega osrednja tema je 
bila uporaba potenciala mladih da se bi aktivno vključujevali na trgu dela in v 
družbi. K sodelovanju smo povabili MC Nova Gorica. Naš namen je bil sporočiti, 
kako pomembna sta aktivna udeležba v družbi in izražanje mnenja ter kako lahko 
razvoj novih spretnosti in pridobivanje znanj izven šolskih okvirov pomagata k večji 
zaposljivosti mladih. Na naši stojnici so tako mladi  lahko izvedeli vse v zvezi s 
programom Erasmus, možnostih zaposlovanja v drugih evropskih državah, 
prostovoljstvu in še marsičem. Obiskovalci so lahko sodelovali v zanimivi nagradni 
igri in si priigrali praktične nagrade. Posebej smo poskrbeli za najmlajše in v okviru 
ustvarjalne delavnice Barvamo Evropo spoznavali evropske države.  

• Evropski dan potrošnikov: 6. junija je promocijski avtobus Evropskega centra za 
varstvo potrošnikov je na Bevkovem trgu v Novi Gorici obiskovalcem ponujal 
publikacije in informacije o potrošniških pravicah z namenom seznanjanja lokalnega 
prebivalstva s potrošniškimi pravicami. Notranji trg EU ima več kot pol milijarde 
potrošnikov. Za zdravo delovanje trga je pomembno, da potrošnik pozna svoje 
pravice. Temu vprašanju namenja veliko pozornost tudi EU. Ciljna skupina je 
splošna javnost.  

• Evropski teden športa – Evropski nogometni kamp: V okviru ETŠ smo v juniju 2015 
sodelovali na nogometnem kampu. Cilj dogodka je bila aktivna promocija športa in 
fizične aktivnosti v EU in lokalni in regionalni ravni, saj je v zadnjem času opazen 
upad športa in fizične aktivnosti med prebivalstvom, predvsem mladimi. Z 
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dogodkom smo otroke in mlade mlade ozaveščali o prednostih, ki jih imata šport in 
fizična aktivnost na zdravje in njihovo socialno življenje.  

• Zajtrk z ... EU: V okviru tematskih zajtrkov za različne ciljne javnosti organiziramo 
obliko neformalnega druženja z gostom – junija 2015 smo s predstavnikom 
CMEPIUS udeležencem predstavili program Erasmus +: Šport. Cilj dogodka je bil 
zainteresirani javnosti predstaviti in promovirati različne možnosti in orodja, ki so 
na voljo v EU. 

• Kohezijski dnevi 2015 – EU projekt, moj projekt - Kje vse evropska kohezijska 
politika v Sloveniji pušča svoje odtise, so lahko občani odkrivali 18. in 19. septembra 
2015, na dogodkih z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki jih je po vsej Sloveniji 
organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, v sodelovanju z lokalnimi akterji – v Novi Gorici z ED Goriška. V petek 18. 
septembra 2015 med 11.00 in 17.00 uro smo tako na Bevkovem trgu v Novi Gorici 
organizirali predstavitev projektov, ki so na tak ali drugačen način prispevali k dvigu 
kvalitete življenja na Goriškem: INTERBIKE, BIMOBIS, LIVINGFOUNTAINS, PUMAS, 
POT MIRU, NETAGE, CROCTAL, UE LI JE II, TRADOMO, ALPINFONET, SUSTCULT, 
EASE&SEE in še mnoge druge. Na dogodku so se predstavili tudi ponudniki lokalnih 
proizvodov, ki so sodelovali v projektih SOLUM, HERITASTE in Kupujmo Goriško. 

• Evropski teden mobilnosti – V okviru dogodka Dan brez avtomobila smo 22. 
septembra 2015 na dogodku sodelovali z informacijsko stojnico in obiskovalce s 
promocijskim in informativnim gradivom EU obveščali o alternativnih oblikah 
prevoznih sredstev, pomenu trajnostne mobilnosti in skrbi za okolje.  

• Evropski dan jezikov - Evropa je prava jezikovna zakladnica: 24 uradnih jezikov EU, 
več kot 60 regionalnih in manjšinjskih jezikov, ki jih govorijo pripadniki avtohtonih 
evropskih skupnosti, jeziki priseljencev iz drugih držav in celin. Tako smo 
organizirali dogodek »Jeziki nas združujejo!«.  V okviru Slovenske vasi na dogodku 
Okusi ob meji v Gorici so obiskovalci naše stojnice 26. septembra 2015 med 10.00 
in 18.00 uro imeli priložnost, da se naučijo najpogostejših fraz izbranih evropskih 
jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina in slovenščina. 
Sodelujoči so prejeli slovarček najpogostejših fraz 24 uradnih jezikov Evropske unije 
s katerim bo potovanje po Evropi lažje. 

• Razstava Evropsko leto za razvoj - 6. oktobra 2015 smo v prostorih Goriške 
knjižnice Franceta Bevka otvorili razstavo v počastitev Evropskega leta za razvoj. 
Razstava je bila na ogled do 30. oktobra 2015. Leto 2015, ki je bilo razglašeno za 
Evropsko leto za razvoj in je potekalo pod sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, 
naša prihodnost«. To je bilo prvo evropsko leto posvečeno zunanjim ukrepom 
Evropske unije in izjemna priložnost za Evropsko unijo ter države članice, da 
predstavijo svoja prizadevanja pri odpravljanju revščine po svetu. To pa je bilo tudi 
prelomno leto, ko je EU prevetrila svoja prizadevanja na področju razvojnega 
sodelovanja in zastavila nove usmeritve. Razstava je bila namenjena seznanjanju 
obiskovalcev o mednarodnem razvojnem sodelovanju Evropske unije ter 
predstavitvi prispevka EU k uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja.  

• Evropski teden programiranja - Dogodki v okviru EU Code Week so v sodelovanju z 
MIC in E-hišo Nova Gorica pod naslovom GO-lab potekali od 15. do 18. oktobra 
2015 na različnih lokacijah v Novi Gorici. Vsako interakcijo med ljudmi in 
računalnikom določa koda, pa naj gre za to, da ustvarite spletno aplikacijo, vozite 
po navodilih GPS navigacije ali revolucionirate način družbene interakcije. 
Programiranje je povsod okrog nas in je temelj za razumevanje hiper-povezanega 
sveta. Povečati privlačnost poklicnih poti na področju IKT je eden od ciljev evropske 
pobude „Velika koalicija za digitalna delovna mesta“, evropskega partnerstva več 
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deležnikov, katerega namen je olajšati sodelovanje med podjetji, ponudniki 
izobraževanja ter javnimi in zasebnimi akterji, da se odpravi pomanjkanje digitalnih 
spretnosti na evropskem trgu dela, med drugim z modernizacijo izobraževanja.  

 
V okviru portala mreže Europe Direct za občine iščemo primerne razpise za identificirane 
projektne ideje in primerna partnerstva za prijave na različne razpise evropskih programov. 

Ciljne skupine: Splošna javnost 
Vir / Poročanje: DG COMM; Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji 
Skrbnik-i projekta: Jasmina Nikić 
 
 
Naziv projekta (SM): PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 – Goriška regija  
Rezultati: Operacija Podjetno v svet podjetništva 2014 je bila 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. 
V prvi polovici leta 2015 je delo potekalo v skupini z desetimi udeleženci, ki so v 
štirimesečnem obdobju, ko so bili zaposleni v razvojni agenciji, pod vodstvom mentorjev 
razvijali svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se 
usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je bil cilj vsakega 
udeleženca, da v času 12 mesecev po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se 
samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. 
Operacija je sodila 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. Višina celotnega projekta je 
znašala 4.127.400 € / za RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica € 343.950,00 – v letu 
2015 smo izvedli usposabljanje tretje-zadnje skupine 10 udeležencev. Projekt je bil financiran 
iz Evropskega socialnega sklada (85 %) in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (15 
%).   
V letu 2015 smo izvedli program z zadnjo 3. skupino deset udeležencev programa, ki se je 
zaključil 7. aprila 2015. Rezultat zadnje skupine ustanovitev svojih podjetij s 
samozaposlitvijo: 2. podjetij, zaposlitev udeležencev : 4 zaposlitve. 

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, Tina Gerbec 
 
 
Naziv projekta (SM): GRADNJA ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE – Goriška regija 
Rezultati: V letu 2010 je bilo ob sklenitvi konzorcijske pogodbe med 10 občinami (Ajdovščina, Bovec, 

Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren Kostanjevica, Tolmin in Vipava) sprejeta 
zaveza s strani lokalnih skupnosti, da se poveže potrebe prebivalcev po dostopanju do 
interneta na območjih kjer ni izražen komercialni interes in je možno pridobiti zasebnega 
vlagatelja za izvedbo investicije. Na področju elektronskih komunikacij je bila sprejeta 
Digitalna agenda za Evropo, v kateri so zastavljeni visoki cilji glede širokopasovnih povezav. 
Vsi državljani EU naj bi imeli do leta 2013 osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 
2020 pa širokopasovni dostop s hitrostjo 30 megabitov na sekundo (Mbit/s), od tega pa naj 
bi bila vsaj polovica evropskih gospodinjstev naročena na hitrost 100 Mbit/s. V skladu z 
zapisanimi cilji v predlogu Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 in s 
predlogom Navodil za izdelavo načrtov gradnje OŠO se lokalne skupnosti zavezujejo, da se 
bo do leta 2020 z izgradnjo OŠO omogočilo končnim uporabnikom širokopasovne 
komunikacijske storitve s hitrostjo najmanj 100 Mbit/s. 
 
Občine iz naše regije so sklenile dogovor, da v okviru projekta NACIONALNA 
ŠIROKOPASOVNA MREŽA nastopajo skupaj – enovito, zaradi sinergijskih učinkov skupnega 
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nastopanja kot so: združevanje človeških virov, prenos znanj v lokalno skupnost in prihranki 
na administrativnem področju s samo izvedbo projekta. 
 
V letu 2015 smo pripravili načrte razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij 
naslednje generacije za naslednje občine: 

- Občina Brda, 
- Občina Miren-Kostanjevica, 
- Občina Kanal ob Soči,  
- Občina Renče- Vogrsko. 

 
Delovne verzije načrtov razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje 
generacije so bile poslane zgoraj navedenim občinam. Končna verzija načrtov bo izdelana v 
letu 2016.  

Ciljne skupine: Ponudniki telekomunikacijskih storitev oziroma telekomunikacijski operaterji, gospodinjstva, 
podjetja in javne ustanove na belih lisah. 

Vir / Poročanje: 50% EU sredstev, 50% sredstev zasebnih vlagateljev 
Skrbnik-i projekta: Tomaž Vadjunec, Nejc Kumar 
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1.5. PROJEKTNA PISARNA 
 
 
Naziv projekta (SM): SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O DOMAČIH IN TUJIH RAZPISIH 
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. 
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, nevladne organizacije, kmetje, podjetniki 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: mag. Bruno Mihelj, Tanja Golja 
 
Naziv projekta (SM): PROJEKTNA PISARNA - PRIPRAVA NA RAZPISE IN NACIONALNE RAZPISE, SVETOVANJA 
Rezultati: Koordinatorka MONG se je redno udeleževala tedenskih sestankov projektne skupine, na 

katerih smo se sprotno dogovarjali o morebitnih prijavah na mednarodne javne razpise. V 
sodelovanju z MONG smo v juniju zaključili prijavo projekta HUB na javni razpis programa 
Interreg Europe. Projekt ni bil odobren za sofinanciranje. Sodelovali smo pri pripravi 
analitičnega dela Trajnostne urbane strategije, ki jo pripravlja MONG. Koordinirali smo 
pripravo projektne ideje Iskani poklici – priložnost za nova delovna mesta v okviru 
regionalne projektne skupine, ki jo bomo razdelali in prijavili na slovenski javni razpis v letu 
2016. 
V okviru prve faze javnega razpisa programa Podonavje v novembru 2015 smo pripravili in 
oddali predlog projekta HIST-CAST, ki se nanaša na valorizacijo kulturne dediščine gradov in 
dvorcev v regiji. 
V mesecu maju 2015 smo sodelovali pri prijavi projektov na program Interreg Alpine 
Space s projektom COOL TOWNS (oživitev opuščenih objektov v lasti občin) ter na 
program Centralna Evropa 2014-2020 s projekti AGRO SERVICE (spletni portal 
namenjen živilskopredelovalnim podjetjem in kmetom – zbirka informacij o zakonih, 
certifikatih, standardih, … namenjena tudi svetovalcem podpornega okolja.), EASy 
(spremljanje vpliva gradnje na okolje), TINT (inovativnost v turizmu), TREASURE 
(razvoj trajnostnega turizma na podeželju), SEAMLOGS (uporaba javnih prevoznih 
sredstev v turistične namene) in GreenT (transport in logistika). 
V mesecu marcu 2015 smo sodelovali pri prijavi projektov na program Interreg Alpine Space 
s projekti: EASYACCESS (mesto po meri invalidom), RADAR (nova orodja za izboljšanje 
storitev v okviru pomoči na domu), WoodCASE (znižanje emisij CO2 v alpskem prostoru), 
POLY+ (izboljšanje storitev splošnega pomena v alpskem prostoru), COOL TOWNS (oživitev 
opuščenih objektov v lasti občin), STEPS (zmanjšanje uporabe avtomobilov ter posledično 
CO2 in promocija ter spodbujanje uporabe javnih prevozov, pešpoti, kolesarkin stez v 
alpskem prostoru).  
Na programu Centralna Evropa 2014-2020 smo sodelovali s projekti: AGRO SERVICE (spletni 
portal namenjen živilskopredelovalnim podjetjem in kmetom – zbirka informacij o zakonih, 
certifikatih, standardih, namenjena tudi svetovalcem podpornega okolja), EASy (spremljanje 
vpliva gradnje na okolje), TINT (inovativnost v turizmu), TREASURE (razvoj trajnostnega 
turizma na podeželju), SEAMLOGS (uporaba javnih prevoznih sredstev v turistične namene) 
in GreenT (transport in logistika), INSEED (spodbujanje in promocija socialnega podjetništva), 
SRMC (ukrepi za preprečevanje izseljevanja umetniškega kadra v večja mesta), ARISE 
(izboljšanje dostopa do raziskovalne infrastrukture za inovativna MSP), RESTAURA 
(spodbujanje javno-zasebnih partnerstev pri obnavljanju kulturne dediščine). 
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Na programu ERASMUS+ smo sodelovali z naslednjimi projekti: EET (izobraževanje žensk o 
uporabi biomase), E3T (izobraževanje mladih o uporabi biomase), School4Pro (spodbujanje 
neformalnega izobraževanja mladih). 

Ciljne skupine: Občine, nevladne organizacije, učenci, dijaki, strokovnjaki, turistični delavci, prebivalstvo 
Vir / Poročanje: Občine 
Skrbnik-i projekta: Tanja Golja, Nataša Jakopič, Tina Gerbec 
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1.6. UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE, 
PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE V OBJEMU SONCA za obdobje 2014-
2020 
 
 
Naziv projekta (SM): Izvedba projektov LRS 2007-2013 

Vodenje - upravljanje LAS jugozahodnega dela Severne Primorske  
Izvedba pripravljalnih aktivnosti LAS V objemu sonca 2014-2020 

Rezultati: Izvedeno strokovno vodenje LAS 
- Izvedeno vodenje - upravljanje Lokalne akcijske skupine jugozahodnega dela 

Severne Primorske  
o izvedena organizacija in izvedba  seje skupščine LAS (13.5.2015);  
o izvedena priprava objav za medije, izvedeno seznanjanje javnosti o delovanju 

LAS; 
o izvedeno svetovanje; 
o izvedeno usposabljanje;  
o pripravljena poročila o delu in izdelana dva zahtevka za sofinanciranje vodenja 

LAS; 
o pripravljeno poročilo za Evropsko Komisijo o izvajanju ukrepov LEADER v celem 

obdobju 2007-2013; 
o pripravljena analiza uspešnosti uresničevanja ciljev Lokalne razvojne strategije 

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

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

 
- Izvedena lokalna razvojna strategija (LRS) Lokalne akcijske skupine 

jugozahodnega dela Severne Primorske 2007-2013 :  
o izvedeno svetovanje pri izvajanju projektov Jama Pečinka in Vrtojba-vas 

vodnjakov, ki sta vključena v drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012; 
o izveden nadzor nad izvajanjem projektov Jama Pečinka in Vrtojba-vas vodnjakov, 

ki sta vključena v drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012; 
o izvedeno preverjanje upravičenosti nastalih stroškov  in zakonitost projekta  

Jama Pečinka in projekta Vrtojba - vas vodnjakov; 
o pripravljeno poročilo o delu in izdelan zahtevek za sofinanciranje projekta Jama 

Pečinka in projekta Vrtojba-vas vodnjakov; 
o izvedeno sodelovanje z ARSKTRP pri administrativni in vsebinski kontroli 

zahtevkov za sledeče projekte: Bogastvo starih briških sadnih sort, Nazaj k naravi 
z novimi pristopi, Grozdenje .., Vrt-ogledalo mojega doma, Naravoslovna 
učilnica, Jama Pečinka in projekt Vrtojba - vas vodnjakov; 

o pripravljene dopolnitve in razjasnitve poročil zaključenih projektov; 
o izplačana sredstva za sofinanciranje projekta Bogastvo starih briških sadnih sort, 

projekta Grozdenje ….  in projekta Naravoslovna učilnica iz prvega Načrta 
izvedbenih projektov za leto 2012; 

o izplačana sredstva za sofinanciranje projekta Vrt- ogledalo mojega doma, 
projekta Nazaj k naravi z novimi pristopi, projekta Jama Pečinka in projekta 
Vrtojba - vas vodnjakov iz drugega Načrta izvedbenih projektov za leto 2012; 

o izvedeno spremljanje in vrednotenje ter skrb za pravilno izvajanje projektov v 
skladu s strategijo, kot tudi za doseganje mejnikov in ciljev projektov ter skrbnost 
za preglednost nad izvajanjem projektov tudi po izplačilu sredstev; 

o izvedeno sodelovanje z organi upravljanja, ARSKTRP, revizijskimi organi ter 
drugimi nadzornimi organi. 

 
- Izvedene pripravljalne aktivnosti Lokalne akcijske skupine v objemu sonca za 

obdobje 2014-2020, kar zajema: krepitev zmogljivosti LAS V OBJEMU SONCA, 
usposabljanja, mrežna povezovanja in druge aktivnosti z namenom priprave in 
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izdelave strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014-2020: 
o ustanovljena LAS V OBJEMU SONCA na območju petih goriških občin, s skupnim 

ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev; 
izvedena animacija območja za vstop v članstvo LAS, izvedeno svetovanje članom 
pri odločanju za vstop v članstvo LAS, izvedeno zbiranje pristopnih izjav  in  
izvedena ustanovna seja skupščine LAS. Do ustanovitve LAS V OBJEMU SONCA, 
dne 8. 12. 2015,  je v LAS pristopilo 111 članov; 

o izvedenih več sestankov s predstavniki občin na območju LAS; 
o izvedeno usposabljanje, povezovanje za namen priprave SLR; 
o izvedene tri tiskovne konference;  
o izvedena animacija  vseh ciljnih skupin območja za pripravo SLR za obdobje 2014-

2020,  
• v času od 10. do 17. junija 2015 smo izvedli pet delavnic v zvezi z 

oblikovanjem Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA in pripravo 
strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020; 

• v času od 8. do 16. septembra 2015 smo izvedli štiri delavnice v zvezi s 
pripravo strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020;  

o izdelano in objavljeno javno povabilo k predložitvi predlogov operacij za 
umestitev v SLR LAS V OBJEMU SONCA, izdelan obrazec za podajanje predlogov 
operacij;   

o izvedena svetovanja predlagateljem predlogov operacij za umestitev v SLR,  
izvedeno posredovanje informacij zainteresiranim prebivalcem, predloženi 104 
predlogi operacij; 

o izvedena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi – strokovnimi institucijami z 
namenom priprave SLR; 

o izdelan osnutek strategije lokalnega razvoja (SLR) za celotno programsko 
obdobje 2014-2020 (SLR potrjena na seji skupščine dne 25.1.2016); 

o izdelan osnutek prilog k SLR: 
• Pogodba o ustanovitvi LAS; 
• Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora 

za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«; 

• Pogodba z vodilnim partnerjem LAS;  
• Indikativna lista operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s sredstvi 

ESRR in 
• Elektronska verzija SLR. 

o izdelana samostojna spletna stran LAS V OBJEMU SONCA http://www.las-
vobjemusonca.si/; 

o odprt varen elektronski predal. 
 

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

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

Ciljne skupine: Občine, drugi predstavniki  javnega sektorja,  predstavniki ekonomskega in zasebnega 
sektorja na območju LAS jugozahodnega dela Severne Primorske oz. LAS v objemu sonca. 

Vir / Poročanje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja ter občine 

Skrbnik-i projekta: Fabijana Medvešček, Tina Gerbec 

http://www.las-vobjemusonca.si/
http://www.las-vobjemusonca.si/
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2. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DELA 2015 
 
2.1. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 
 

    
v EUR (brez centov) 

Konto Postavka  Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  

1 2 3 4 
    SREDSTVA (002+032+053) 001 384.256  

  A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027+031) 002 5.313  

  I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve (004+009) 003 2.126  

  1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 2.126  
del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 1.926  
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 008 200  

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0  

  II. Opredmetena osnovna sredstva  
(011 do 017) 010 1.567  

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 1.567  

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 1.420  

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 1.420  

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0  
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  B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(033+034+040+048+052) 032 378.943  

67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0  
  II. Zaloge (035 do 039) 034 9.000  

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 9.000  
del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0  

  III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 100.000  

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

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini  042 0  
del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0  
del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe  044 0  

  2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 100.000  
del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 0  
del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 100.000  

  IV. Kratkoročne poslovne terjatve  
(049 do 051) 048 208.212  

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 5.114  

del 08, del 13, 
14, del 15, 16 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 203.098  

10, 11 V. Denarna sredstva 052 61.731  

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 0  

del 99   Zabilančna sredstva 054 181  

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 055 384.256  

  A. KAPITAL  
(057+060+061+067+068-069+070-071) 056 309.321  

  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  068 258.715  
del 93 VI. Prenesena čista izguba  069 0  
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del 93 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 20.741  
del 93 VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 0  

  B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (073+074) 072 0  

del 96 1. Rezervacije 073 0  
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 74.935  

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

  II. Kratkoročne finančne obveznosti  
(088 do 090) 087 0  

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

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 0  
del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  090 0  

  III. Kratkoročne poslovne obveznosti  
(092 do 094) 091 74.935  

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 19.515  

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

98 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 55.420  

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 0  

del 99   Zabilančne obveznosti 096 181  
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2.2. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2015 
 

    
v EUR (brez centov) 

Konto  Postavka  Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  
1 2 3 4 
  A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  110 218.740  

  I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 
(112 do 114) 111 218.740  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin 112 218.740  

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0  
del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  114 0  

  II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 
(116+117) 115 0  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 0  
del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  117 0  

  III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU  
(119+120) 118 0  

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 0  
del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  120 0  

  B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 121 0  

  C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 122 0  

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 123 0  

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

124 525.311  

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0  

  F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-
122+123+124+125) 126 744.051  

  G. POSLOVNI ODHODKI   
(128+139+144+148) 127 720.290  

  I. Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 128 205.466  

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0  
  2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 6.962  

del 40 a)  stroški materiala 131 0  
del 40 b)  stroški energije 132 0  
del 40 c)  drugi stroški materiala 133 6.962  

  3. Stroški storitev (135 do 138) 134 198.504  
del 41 a)  transportne storitve 135 5.034  
del 41 b)  najemnine 136 30.755  
del 41 c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 27.056  
del 41 č)  drugi stroški storitev 138 135.659  

  II. Stroški dela  (140 do 143) 139 510.905  
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del 47 1. Stroški plač 140 388.189  
del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 34.649  
del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 27.916  
del 47 4. Drugi stroški dela 143 60.151  

  III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 1.694  
43 1. Amortizacija  145 1.694  

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 2.225  
44 1. Rezervacije 149 0  
48 2. Drugi stroški 150 2.225  

  H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 151 23.761  

  I. IZGUBA IZ POSLOVANJA  
(127-126) 152   

  J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 6  

    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 6  

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

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 6  

  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 2.083  

    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 2.083  

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 2.083  
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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del74 1. 
Financni odhodki iz poslovnih obveznosti do druzb v 

175 0 
skupini 

del74 2. 
Financni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 

176 0 
menicnih obveznosti 

del74 3. Financni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 0 

L. DRUGI PRIHODKI (179+180} 178 5.419 

del78 I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 

179 5.360 
povezani s poslovnimi ucinki 

del78 II. Drugi financni prihodki in ostali prihodki 180 59 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 1.570 

80 N. 
CELOTNI DOBICEK 

( 151-152+ 153-166+ 178-181} 
182 25.533 

80 0. 
CELOTNA IZGUBA 
(152-151-153+ 166-178+181} 

183 

del 81 P. DAVEK IZ DOBICKA 184 4.792 

del81 R. ODLOZENI DAVKI 185 0 

del81 s. CISTI DOBICEK OBRACUNSKEGA OBDOBJA (182-184-
186 20.741 

185} 

89 s. CISTA IZGUBA OBRACUNSKEGA OBDOBJA 
187 0 

(183+184+185} oz. (184-182+185} 

*POVPRECNO STEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRACUNSKEM OBDOBJU (na dve 188 17,15 
decimalki) 

STEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 

Letno porocilo deJa RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 2015 so sestavil i : 

Crtomir Spacapan, Tanja Golja, mag. Bruno Mihelj, Amelija Skomina Zorn, Fabijana Medvescek, Tomaz Vadjunec, 
Natasa Jakopic, Tina Gerbec, Jasmina Nikic, Si lva Knez, Greti Manfreda Todorovic, dr. Kristina Bratasevec, Nejc 
Kumar, Ana Vetrih 

Direktor 
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