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1. PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2016
1.1. LOKALNI PROJEKTI
1.1.1. LOKALNI PODJETNIŠKI CENTER
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 :
- 58 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;
- 51 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 1100 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 112 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2016« v Šempasu, na kateri je bilo 20 udeležencev.
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 petim
italijanskim podjetnikom nudili strokovno pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja v
Sloveniji.
- Mestna občina Nova Gorica za podjetnike s sedežem na tem območju vsako leto objavlja
razpise za namene spodbujanja podjetništva (investicije v osnovna sredstva ter za
promocijo podjetij). Na agenciji smo trem upravičencem razpisov nudili pomoč pri
izpolnjevanju razpisnih obrazcev in pridobivanju ustreznih dokazil.
- Obiskalo nas je 15 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
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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 v Slovenijo. Pomoč pri vzpostavitvi grozdenja in povezav smo
nudili petim podjetnikom, ki so formirali dve povezavi, ki bosta delovali na neformalnem
sodelovanju.
- 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 :
- 32 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;
- 51 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 350 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 48 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2016« v podjetju Rešped transport d.o.o. na kateri je bilo prisotnih 10
udeležencev.
Rezultati opravljenih aktivnosti v okviru INFO točke za podjetnike:
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA :
- 28 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;
- 51 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 122 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 28 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2016« v podjetju Intra Lighting d.o.o., na kateri je bilo 9 udeležencev.
OBČINA RENČE - VOGRSKO :
- 28 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;
- 51 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 142 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 33 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2016« v podjetju Polident d.o.o.., na kateri je bilo 7 udeležencev.
OBČINA BRDA :
- 20 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;
- 51 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 92 naslovov;
- Izvedena individualna svetovanja: 28 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2016« na Dobrovem, na kateri je bilo 15 udeležencev.
OBČINA KANAL :
- 17 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
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pravnim osebam;
- 51 razposlanih informacijskih paketov ter promocija podjetništva na 103 naslove;
- Izvedena individualna svetovanja: 28 svetovanj;
- Izvedena je bila informativna delavnica na temo »Aktualni razpisi za nepovratna sredstva
in ugodne kredite v 2016« v Kanalu, na kateri je bilo 15 udeležencev.
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

Naziv projekta:

MLADI NA POTI V PODJETNIŠTVO (tematske delavnice v sklopu 1. mesečnega
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 enajst motivacijskih delavnic s ciljem ponovnega vstopa
mladih na trg dela. Na vseh enajstih delavnicah smo zabeležili 98 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 2016.
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 2016.
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 61 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.

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

Skupno število udeležencev na osnovni šoli Branik znaša 16 učencev.
Na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici smo v mesecu marcu, 15 študentom
pripravili ure namenjene animiranju za podjetništvo in vzpodbujanju k samozaposlitvi.
Tudi v letu 2017 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

Naziv projekta:

RAZVOJ PODPORNEGA IN INOVATIVNEGA OKOLJA

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
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1.1.2. CENTER ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV
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 17.11.2016. 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.
dijaki srednjih šol, študentje
Občine
Nataša Jakopič

Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
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1.2. MEDNARODNI PROJEKTI
1.2.1 MEDNARODNI PROJEKTI – prijave v letu 2016
V letu 2016 smo pripravljali in prijavljali projekte na odprte razpise različnih transnacionalnih programov sodelovanja
(INTERREG), do katerih je upravičena Goriška regija:
- INTERREG V-A ITALJA-SLOVENIJA (1. JR)
- INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA (1. in 2. JR)
- INTERREG ADRIATIC – IONIAN (ADRION) (1. JR)
- INTERREG ALPINE SPACE / ALPSKI PROSTOR(2. JR)
- INTERREG CENTRAL EUROPE / SREDNJA EVROPA (2. JR)
- INTERREG DANUBE transnational programme / PODONAVJE (1. JR)
- INTERREG EUROPE (2. JR)
- Erasmus+ KA2
- Centralizirani razpisi

P-partner
N-nosilec

Trajanje
projekta

Skrbnik

% sofinanc.

Seznam odobrenih projektov:

P

36
mesecev

NK

85%

Inovativen pristop upravljanja trga
dela

P

30
mesecev

GM

85%

Krepitev zaposlovanja in
samozaposlovanja ranljivih skupin v
podjetništvu za boljše sodelovanje
med javnim in zasebnim sektorjem

P

36
mesecev

NJ

85%

Zap.
št.

AKRONIM
PROJEKTA

IME PROGRAMA
(številka razpis)

TEMA PROJEKTA

1

ALPFOODWAY

ALPINE SPACE
(2. JR)

Interdisciplinarni, transnacionalni in
participativni pristop k dediščini
alpske prehrane

2

EDU-LAB

DANUBE
(1. JR)

3

EMPUBLIC

Erasmus+ KA2

Seznam prijavljenih projektov na mednarodne razpise različnih programov za katere še čakamo na rezultat (rezultati
so predvideni v prvi polovici leta 2017):

% sofinanc.

Building the Adrion Brand Name in Tourism: Indulding
all 5 Senses

P

36
mesecev

GM

85%

L.I.R.A.

Living Inclusive in a Regional Area

P

36
mesecev

GM,
NJ

85%

3

BEGIN

Boost Environmental Guardianship for Inclusion

P

36
mesecev

GM,
NJ

85%

4

EnerMOB

Medregijska mreža elektromobilnosti za medmestno
nizkoogljično mobilnost

P

24
mesecev

NJ

85%

Zap.
št.

AKRONIM
PROJEKTA

1

5SENSES

2
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Vloga :
P-partner
N-nosilec
Z-zunanji

Skrbnik

INTERREG ADRIATIC – IONIAN (ADRION) (1. JR, administrativno ustrezni in upravičeni)

Trajanje
projekta
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5

t.o.m.m.i.e.

Touristic Mobility Market in an Innovative Ecosystem

P

24
mesecev

NK

85%

6

FOST-INNO

Fostering Innovation in ADRION Regren

P

36
mesecev

TG

85%

TEMA PROJEKTA / PARTNERSTVO

Trajanje
projekta

% sofinanc.

AKRONIM
PROJEKTA

P

36
mesecev

BM

85%

P

36
mesecev

SA

85%

P

36
mesecev

SA

85%

P

36
mesecev

KB

85%

P

36
mesecev

NJ

85%

Vloga :
P-partner
N-nosilec
Z-zunanji

Zap.
št.

Skrbnik

INTERREG V-A ITALJA-SLOVENIJA (1. JR)

Projekt predvideva nadaljevanje projekta ICON
1

RESMES

Vodilni partner: Tehnološki park Ljubljana
Ostali partnerji: GZS, Informest, Ecipa, Technology Park
of Pordenone
Ohranjanje naravnih habitatov in urejanje skupnih
čezmejnih območij jezer, mokrišč.
Vodilni partner: Skupnost občin Friuli,

2

OASI
Ostali partnerji: Naravni rezervat izliva reke Soče
(Občina Staranzano), predstavnik iz območja Benetk,
Občina Brezovica, Občina Renče-Vogrsko, Goriške
opekarne d.d.
Utrdbe in ozemlja 1. Svetovne vojne v mrežah
Vodilni partner: Gospodarska zbornica Udine,

3

FORTERNET
Ostali partnerji: Občina Rive D'Arcano, Občina Cavallino
Treporti, Občina Bovec, Muzej novejše zgodovine
Ljubljana, RRA SP
Promocija malih lokalnih proizvajalcev in sonaravnega
turizma

4

IS-SLP
NAT.TOUR

Vodilni partner: CONCENTRO - Azienda speciale
della camera di commercio i.a.a. di
Pordenone
Ostali partnerji: RRA SP, KGZS Zavod GO, Parco
agroalimentare di San Daniele del Friuli scarl, Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Gal Venezia
orientale
S kolesom med Italijo in Slovenijo vzdolž European
Green Belt

5

EGB – bike trail

Vodilni partner: Regione FVG
Ostali partnerji: PromoTurismo FVG, Società Ferrovie
Udine Cividale Srl, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o.
Nova Gorica, Univerza na Primorskem, Občina Kanal ob

Letno poročilo o delu RRA 2016
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Soči, FIAB
Romarske poti
6

SimpleLife
Ways

Vodilni partner: Confesercenti di Venezia

P

36
mesecev

VP

36
mesecev

GM

85%

Ostali partnerji: Ufficio Pelleginaggi, Provincia di Udine,
RRA , Občina Miren-Kostanjevica, RRC KP
Čezmejna socialna mreža – vzpostavitev trajne socialne
mreže in dnevnih centrov za ostarele na čezmejnem
območju
7

SOCNET

Vodilni partner: RRA SP
Ostali partnerji: DUNG, Univerza Udine, Consorzio Vives

JN
85%
TG

Pridruženi partnerji: Občine, Regione FVG –
Assessorato alla salute, MDDSZ
Uporaba agroživilskih odpadkov za pripravo
funkcionalnih živil.
8

FUNWASTE

Vodilni partner – Univerza na Primorskem

P

36
mesecev

NK

85%

P

36
mesecev

ĆŠ

85%

Ostali partnerji – RRA, Univerza v Trstu, Univerza v Novi
Gorici, Mlinotest d.d., Deželna kmečka zveza
Ustvarjanje sinergij za inovacije v trgovini na urbanih
območjih

9

NEW RETAIL

Vodilni partner – Ce.S.Co.T. Veneto, Centro di Sviluppo
Commercio Turismo e Terziario
Ostali partnerji – RRA SP, Università Ca' Foscari
Benetke, Mestna občina Koper, BSC Poslovno podporni
center d.o.o., Kranj

TEMA PROJEKTA / PARTNERSTVO

Informacijski ukrepi za predšolske otroke in učence o
Children
skupni kmetijski politiki: animacija, priprava programov
learning about usposabljanja in aktivnosti na kmetijah.
the
countryside Vodilni partner: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova
Gorica

Letno poročilo o delu RRA 2016

Trajanje
projekta

% sofinanc.

1

AKRONIM
PROJEKTA

12
mesecev

TG

60%

Vloga :
P-partner
N-nosilec
Z-zunanji

Zap.
št.

Skrbnik

CENTRALIZIRANI RAZPISI: SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 2016

N
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Seznam prijavljenih projektov na mednarodne razpise, ki smo jih pripravljali za druge prijavitelje:

Zap.
št.

AKRONIM
PROJEKTA

TEMA PROJEKTA / PARTNERSTVO

Skrbnik

Čezmejni mozaik tradicije, lokalnih okusov in doživetij
(kapitalizacija HERITASTE, SOLUM, ENJOY TOUR)
1

HERI-SOL-TASTE Vodilni partner: Občina Ajdovščina

KB

Ostali partnerji: MONG, ZKTŠM Brda, KGZ NG, Pokrajina Videm, Občina
Spilimbergo, UNPLI Venezia
Skupno upravljanje in zmanjševanje efektivnih vodnih izgub na
vodovodnem sistemu na projektnem čezmejnem območju
2

REWALOSS

NJ

Vodilni partner: VIK Nova Gorica d.d.
Ostali partnerji: Irisacqua Srl
Izboljšanje ekološkega stanja Korna in območja izliva reke Soče v Jadransko
morje - Cona

3

CONA

NJ

Vodilni partner: Irisacqua Srl
Ostali partnerji: Šolski center Nova Gorica, VIK Nova Gorica d.d.
Priprava in izvajanje pilotnih protipoplavnih ukrepov na potoku Vrtojbica
Vodilni partner: Občina Šempeter-Vrtojba

4

FLOODPROTECTION

Ostali partnerji: HYDROTECH Projektiranje in inženiring d.o.o., HIDROLAB,
projektiranje in inženiring, d.o.o., STUDIO CAUSERO E SPADETTO,
ASSOCIATI (IT), Comune di Gorizia (IT)
Pridruženi partnerji: MONG, Direcija RS za vode

GM, TG

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

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

3

GREVISIN

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

Letno poročilo o delu RRA 2016

Vloga RRA

Skrbnik

Koordinator

KB, TG

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

NJ

NJ
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1.2.2 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.
Skladno z dokumentom »Identifikacija skupnih turističnih idej in projektov na območju RDO smaragdna dežela« bo
projekt ALPFOODWAY v okviru programa Alpine Space prispeval k:
- identifikaciji nesnovne kulturne dediščine na področju prehrane na območju šestih občin Goriške regije,
- izboljšanju ponudbe lokalne kulinarike, ki je trenutno slabše prisotna v gostinskih lokalih,
- povečanju števila ponudnikov s področja kulinarike, povečanju količine domačih kmetijskih pridelkov,
- povečanju ponudbe tipične domače, lokalno pridelane hrane in jedi v ponudbi gostincev,
- povezovanju gastronomske ponudbe na območju,
- povečanju prodaje lokalnih pridelkov.
Projekt ALPFOODWAY bo pripomogel k oblikovanju projekta »Okusi Smaragdne dežele«, ki vključuje naslednje
aktivnosti:
- 1. Cilj projekta je identificirati tipične lokalne jedi (po subregijah), jih bolj osredotočeno razvijati in
promovirati ter povezati obstoječe produkte in prireditve pod skupno krovno znamko. Ob tem tudi razvijati
sistem kakovosti. V Sloveniji je že nekaj primerov dobre prakse (okusi Gorenjske, Okusi Osrednje Slovenije,
Okusi Rogle, za področje kulinarične znamke kot znamke kakovosti je primer dobre prakse Bohinjsko in
Ljubljana Quality itd.),
- 2. V okviru Alpe Adria Trail so že bile vzpostavljene osnove za oblikovanje tipičnih lokalnih jedi – te osnove se
uporabijo in nadgrajujejo,
- 3. Potrebna je skupna regijska enogastronomska strategija, ki opredeli razvojni in trženjski del – to je
osnova za vse prihodnje aktivnosti.
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
Lastni delež RRA v projektu znaša 15%, kar pomeni 16.500,00 EUR za obdobje 3 let. Letni znesek sofinanciranja
lastnega deleža RRA v projektu znaša 5.500,00 EUR za 6 občin.
Predviden letni znesek sofinanciranja projekta AlpFoodWay s strani posamezne občine znaša 916,67 EUR/občino.
Projekt AlpFoodWay se je začel 1.11.2016, kick-off meeting projekta je bil organiziran od 2.2. do 4.2.2017 v Franciji.
Letno poročilo o delu RRA 2016
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Projekt EDU-LAB (program Danube)
Projekt je bil odobren in se bo pričel izvajati v letu 2017. 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. EDU-LAB 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.
Vrednost projekta: 2.540.560,15 EUR
Sredstva RRA v projektu: 83.040,00 EUR
Trajanje projekta: 1.1.2017 - 30.06.2019

Projekt EMPUBLIC – Krepitev zaposlovanja in samozaposlovanja ranjljivih skupin v podjetništvu za boljše sodelovanje
med javnim in zasebnim sektorjem (Program Erasmus + KA2)
Splošni cilj projekta je izboljšati in posodobiti politike, strategije in ukrepe za usposabljanje ter delovno vključenost
ranljivih skupin. Glavni namen projekta je povečati možnosti za izobraževanje in iskanje zaposlitve za ranljive skupine.
Ciljne skupine v projektu so:
- Težje zaposljive osebe, v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja v socialnih podjetjih;
- Upravljavci teritorialnih storitev, povezanih s sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, socialnih
in zdravstvenih storitev;
- Vodstvo in predstavniki javne uprave, ki se ukvarjajo s pripravo in vodenjem razpisov, pogodb;
- Menedžerji in direktorji na področju poklicnega izobraževanja, socialnih in zdravstvenih storitev, politiki in
nosilci odločanja lokalnih oblasti.
Pričakovani rezultati:
1. Izboljšana zmogljivost javne uprave za skupne sinergije pri izvajanju storitev/proizvodov ter večja socialna
vključenost in zaposlovanje ranljivih skupin;
2. Izboljšana zmožnost za usposabljanje in vključitev v delo, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter lokalnih
storitev za delo;
3. Večja možnost za iskalce zaposlitev ciljnih skupin.

Vrednost projekta: 415.680,00 EUR, proračun RRA v projektu: 28.985,00 EUR
Trajanje projekta: 1.9.2016 – 31.8.2019

Letno poročilo o delu RRA 2016
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1.3. IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU SEVERNOPRIMORSKE MRRA
Naziv projekta:
Rezultati:

REGIONALNE NALOGE – Splošne naloge, področje turizma in gospodarstva
V letu 2016 smo v okviru Severnoprimorske MRRA izvajali sledeče aktivnosti:
Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja:
Udeležili smo se srečanja regionalnih agencij GIZ-a v Primoštenu in strokovne ekskurzije v
okviru GIZ-a. Na Konferenci o regionalni blagovni znamki in razvoju na Kosovem smo
predstavili ključne »pospeševalce« razvoja in razvoj regionalne blagovne znamke ter dobre
prakse z območja Goriške regije. V novembru smo se udeležili Slovenskih regionalnih dni
2016. Udeleževali smo se delavnic v okviru programa SLO-AT, SLO-ITA in drugih delavnic v
okviru nacionalnih in transnacionalnih razpisov. Udeležili smo se sejma Ningbo EXPO 2016 na
Kitajskem in sodelovali pri sprejemu kitajske gospodarske delegacije v Sloveniji (Ljubljana,
Ajdovščina).
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 razpisov ADRION, SI-AT, ITA-SLO in drugih nacionalnih in transnacionalnih razpisov
(pomoč pri pripravi projekta; obrazložitev razpisnih pogojev; svetovanje pri oblikovanju
ciljev, dosežkov, učinkov itd.). Med drugimi smo svetovali pri oblikovanju predloga
strateškega in standardnega projekta Poti miru za razpis SLO-ITA. Izvedli smo 4. delovni
sestanek »Zgodovinski biseri Zahodne Slovenije« z namenom prijave tematike na razpis
programa ADRION. Pripravili smo projektno idejo RIMSKA POT/RÖMERWEG in osnutek
projekta TasteTradition (vsebina vezana na razvoj novih produktov in promocijo oljčnega olja
na avstrijsko Koroško) za prijavo na javni razpis SLO-AT ter vodili koordinacijo med
slovenskimi in avstrijskimi partnerji.
Spremljanje in obveščanje članov odbora za turizem in gospodarstvo o aktualnih in odprtih
razpisih:
Spremljali smo JR na področju turizma in dogajanje pri pripravi Strategije razvoja
slovenskega turizma 2016-2020. Člane odborov smo redno obveščali o odprtih razpisih na
področju turizma in gospodarstva ter o spremembah, ki so se dogajale tekom leta. JR za
razvoj in krovno promocijo novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2016-2018)
je bil umaknjen in bo predvidoma objavljen v letu 2017.
Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev:
Udeleževali smo se kolegijev direktorjev in koordinatorjev ter sej Sveta regije in drugih
delovnih sestankov na katerih so bile obravnavane ključne teme, povezane z regionalnim
razvojem. Sodelovali smo pri pripravi potrebnih gradiv.

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

Letno poročilo o delu RRA 2016

Podrobnejši opis aktivnosti je predstavljen v Poročilu o delu MRRA za leto 2016.
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, mag. Bruno Mihelj, Nejc Kumar
UPRAVLJANJE REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE
V letu 2016 smo v okviru »Upravljanja regionalne destinacijske organizacije« izvedli sledeče
aktivnosti:
Urejanje registra regijskih turističnih vodnikov in letno spremljanje izvajanja turističnih
vodenj na območju Goriške regije:
V januarju smo pripravili register turističnih vodnikov območja Goriške regije (register
regionalnih vodnikov, ki so v decembru 2015 uspešno zaključili usposabljanje in pridobili
izkaznico za vodenje v vseh občinah na območju Goriške regije). Register je bil objavljen na
domači spletni strani RRA in na spletni strani Smaragdna pot. Poleg tega je bil register poslan
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vsem članom Programskega sveta RDO, da ga objavijo na spletnih straneh turističnih
organizacij in spletnih straneh občin. V novembru 2016 smo na domači spletni oblikovali tudi
mesto namenjeno turističnemu vodenju (pod INFO TOČKE). Skladno z občinskimi odloki in
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma smo v decembru obvestili vse regionalne turistične
vodnike, da pripravijo najkasneje do 31.1.2017 poročilo o vodenjih za leto 2016. V ta namen
so bili pripravljeni obrazci, ki so objavljeni na spletni strani. RRA je podatke o vodenjih
pregledala in jih vnesla v register.
V oktobru 2016 je bilo na ravni Slovenije ustanovljeno Društvo regionalnih vodnikov
Slovenije (DRVS), katerega namen je izboljšanje kvalitete dela regionalnih turističnih
vodnikov. Udeležili smo se predstavitve delovanja društva (29.11.2016, v Ljubljani) ter v
decembru seznanili regionalne vodnike o delovanju društva ter jih pozvali k včlanitvi. O
aktivnostih društva smo obvestili tudi turistične informacijske centre (TIC-e), ki imajo svoje
registre lokalnih vodnikov. Z ustanoviteljico DRVS smo v stalnem kontaktu in redno
obveščamo regionalne vodnike o usposabljanjih/tečajih/dogodkih, ki so organizirani s strani
društva.
Usklajevanje prijave in partnerstva za javni razpis za sofinanciranje Vzpostavitve in
delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018 (KOC):
JR za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za
obdobje 2017-2018 (JR KOC) je bil objavljen 28.10.2016. Pred in po objavi JR KOC smo
organizirali delovne sestanke s predstavniki HIT-a, OOZ Nova Gorica, GZS Nova Gorica,
MONG, Brda in drugimi. Ideja je bila, da bi na JR prijavili KOC za turizem. Prijavitelj naj bi bil
HIT d.d., RRA SP bi prevzela vlogo projektne pisarne (koordinatorja), OOZ, GZS in občine bi
pomagale pri iskanju ustreznih panožnih podjetij (MSP, s.p.). KOC bi se oblikoval na ravni
Goriške regije oz. čim širše, odvisno od panožnih podjetij, ki bi ustrezale pogojem razpisa in
izbranemu profilu (druga raven SKD klasifikacije). Novembra smo se udeležili tudi delavnice v
Ljubljani. Na zadnjem sestanku je HIT d.d. podal odločitev, da bodo oblikovali skupni KOC s
SAVA turizem, ki so jih povabili k sodelovanju, in tako zajeli širše območje Slovenije.
Posledično drugega KOC za turizem ni bilo možno prijaviti, saj brez velikega podjetja kot je
HIT d.d. ne bi dosegli niti minimalnih pogojev razpisa.
Priprava strateškega projekta na področju razvoja kulturne in naravne dediščine, čezmejni
program med Slovenijo in Italijo:
»Odličnost v turizmu« je ena od 10-ih strateških tem, ki je bila predlagana s strani SVRK-a in
drugih pristojnih. Opisi strateških tem naj bi bili dokončno usklajeni med FJK, VE in SVRK do
konca leta 2016, vendar do uskladitve ni prišlo. Ko bodo teme usklajene, bodo regije
pozvane k pripravi vsebin za posamezna tematska področja. Takrat bomo lahko pričeli z
oblikovanjem predloga strateškega projekta v sodelovanju s predstavniki turizma, občinami.
V novembru smo se sestali s predstavnico direktorata za turizem in vodjo sektorja za turizem
na MGRT, da bi pridobili usmeritve glede strateških projektov, vendar nam niso hoteli podati
nobenih informacij. Večkrat smo se sestali in bili v stiku z go. Tatjano Rener (SVRK).
Organizacija delavnice za prijave na javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in
inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018) – v sodelovanju z
MGRT, v kolikor bo dovolj interesentov, predvsem MSP:
V začetku oktobra je bila poslana na MGRT prošnja za izvedbo delavnice na našem območju,
na kateri bi predstavili JR za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov. JR je
predvideval tri roke za oddajo projektov, drugi rok je bil 7.12.2016. Zaradi velikega števila
prispelih prijav so vsa sredstva dodelili že v prvem roku in v novembru umaknili razpis. Kljub
izvedenim svetovanjem za oblikovanje projektnih predlogov do prijave ni prišlo s strani
potencialnih prijaviteljev.
Organizacija srečanja s predstavniki Programskega sveta RDO in razvojnih agencij s ciljem
pregleda stanja organiziranosti turizma v Goriški regiji in pregleda možnosti razvoja in
prioritizacije turističnih produktov, skladno s pripravljeno Identifikacijo skupnih turističnih
idej in projektov na območju Goriške regije:
V začetku leta 2016 smo na pobudo Sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije izvedli
sestanke po občinah oz. destinacijah v regiji, da bi pridobili mnenje glede skupne regijske
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destinacije in delovanja RDO Smaragdna pot. Ob koncu leta 2015/začetku 2016 so se
oblikovale nove pobude glede organiziranosti turizma v regiji (pobude za ustanovitev
Javnega zavoda za turizem Goriške; razvoj tržne znamke Vipavska dolina; Smaragdna
pot/dežela je »razpadla«), zato smo konec 2016 ponovno izvedli sestanke s posameznimi
ključnimi predstavniki turizma na občinah oz. destinacijah (Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin,
Idrija). V decembru smo izvedli še skupni sestanek s predstavniki 6-ih občin (Brda, Nova
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal ob Soči, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica) ter
predstavniki turističnih organizacij (TZ-TIC Nova Gorica, ZTKMŠ Brda, KŠTM ŠempeterVrtojba) na temo organiziranosti turizma v regiji in turističnega vodenja.
Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
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Lokalne turistične organizacije, TIC-i, občine, turistični ponudniki, podjetja na področju
turizma
Občine
dr. Kristina Brataševec, Tanja Golja
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1.4. IZVAJANJE REGIONALNIH PROJEKTOV
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:
 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.
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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: ženske in splošna javnost.
Goriški dan prostovoljstva 2016: Pridružili smo se Mladinskemu centru Nova Gorica
pri pripravi in organizaciji dogodka GORIŠKI DAN PROSTOVOLJSTVA na Bevkovem
trgu v Novi Gorici, 18.5.2016. Na stojnicah so se širši javnosti predstavile
organizacije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Predstavitev prostovoljskih
organizacij je še dodatno popestril bogat spremljevalni program. ED Goriška je na
dogodku na svoji informativni stojnici predstavljala in obiskovalce informirala o
programu Erasmus+, o EVS in drugih možnostih, ki jih ponuja EU.
Knjižnica pod krošnjami 2016 - Evropske pravljice: Mladinski center Nova Gorica je
Knjižnico pod krošnjami organiziral že tretjič zapored. Vsako leto se trudijo, da ji
vdahnejo tudi nekaj lokalnega pridiha. V letu, ki ga na Mestni občini Nova Gorica
posvečajo lutkovni umetnosti, so v program knjižnice vključili tudi lutkovne vsebine.
Obiskovalci knjižnice so si v roke lahko vzeli romane, poezijo, knjige o filmu, stripe,
strokovno in tujo literaturo, knjige za mladino in otroke, dnevno časopisje in revije.
Dogodku se je z Evropskimi pravljicami pridružila tudi ED Goriška.
Evropske pravljice: V okviru praznika češenj 2016 smo na lokaciji posvečeni
najmlajšim izvedli dogodek Evropske pravljice, s katerim smo najmlajšim na njim
primeren način predstavili Evropo raznolikosti. Pravljicam je sledila ustvarjalna
dlavnica na temo EU in prebranih pravljic.
EU projekt, moj projekt 2016: ED Goriška je sodelovala pri pripravi in izvedbi
dogodka EU projekt, moj projekt 2016. V Novi Gorici smo z informativno stojnico
obiskovalce informirali o projektih, ki so bili sofinancirani s pomočjo EU sredstev v
finančni perspektivi 2007-2013.
Filmski teden Evrope: v okviru tedna Evrope smo v sodelovanju s v Kulturnim
domom Nova Gorica pripravili brezplačnen ogled treh filmov, sofinanciranih s strani
programa MEDIA; 4.5. - Mustang (2015)| Deniz Gamze Ergüven, 6.5. - Marijina
Zgodba / Marie Heurtin (2015) | Jean-Pierre Améris in 7.5. - Dobrodušni velikan /
Fúsi (2015) | Dagur Kari. Dogodek je bil namenjen splošni javnosti.
Evropski teden športa – Evropski nogometni kamp: V okviru ETŠ smo v juniju 2016
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
dogodkom smo otroke in mlade mlade ozaveščali o prednostih, ki jih imata šport in
fizična aktivnost na zdravje in njihovo socialno življenje. Pripravili smo predavanja o
vplivu športa na zdravje za splošno javnost - starše, za zainteresirano javnost pa
smo organizirali predstavitev programa Erasmus +, Šport. Z najmlajšimi smo
spoznavali Evropsko unijo, države članice, zastave držav članic in glavna mesta.
Evropski teden mobilnosti: V okviru dogodka Dan brez avtomobila smo 22.
septembra 2016 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 »Govori z mano!«. Evropski dan jezikov je dan, ko praznjemo
jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Skupaj z Gimnazijo
Nova Gorica smo v Splendidu vabili goste ter druge mimoidoče k učenju novih
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besed in fraz v tujem jeziku in enostavno klepetanje v tujem jeziku.
Evropski teden programiranja: v okviru EU Code Week 2016 smo 26.10.2016 v
sodelovanju z E-hišo Nova Gorica organizirali delavnico robotike s kompleti LEGO za
otroke od 6 do 10 let. Evropski teden programiranja je pobuda prostovoljcev –
ambasadorjev, ki si prizadevajo razširiti znanje programiranja. Lani so v 46 državah
v Evropi in drugod pripravili skoraj 8.000 programerskih kotičkov in delavnic, ki se
jih je udeležilo več kot pol milijona ljudi. Skupnost Evropskega tedna programiranja
združuje milijone ljudi, ki jih programiranje zanima in razumejo, kako pomembno je
razvijanje te spretnosti pri mladih, starih, dekletih in fantih. Danes je znanje
programiranja pogoj za sodelovanje v družbenem življenju. Z računalniki in prek
interneta lahko dosežemo umetniške, izobraževalne, znanstvene in politične
vsebine in jih, kar je še pomembneje, tudi soustvarjamo. Brez znanja programiranja
in obvladovanja tehn
Razstava Begunec, migrant, človek: postavitev razstave od 10.oktobra 2016 do 28.
oktobra 2016 v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Plakati s fotografijami so bili
opremljeni z ukrepi, ki jih je predlagala Evropska komisija za boljše upravljanje
azilnega sistema in učinkovitejše obravnave nedovoljenih migracij.
Izberi si svoj študij: na informativnem dnevu za dijake »Izberi si svoj študij« v
novembru smo na informacijski stojnici dijakom ostpredstavljala program Erasmus+,
študij v tujini, nasveti ob selitvi v tujino,...



GO Art tržnica (zmanjševanje odpadkov): sodelovanje na umetniški tržnici v decembru. 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. Namen dogodka je ozaveščanje in sodelovanje
pri zmanjšanju količine odpadkov.

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 2016 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,
- Občina Tolmin,
- Občina Ajdovščina,
- Občina Bovec,
- Občina Kobarid,
- Občina Cerkno,
- Občina Vipava.
Delovne verzije načrtov razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje
generacije so bile poslane zgoraj navedenim občinam. Končna verzija načrtov bo izdelana v
letu 2017.
Terminski načrt nadaljnjih aktivnosti gradnje širokopasovnih omrežij (vir: MJU, 8.12.2016):

Letno poročilo o delu RRA 2016

stran: 19

analiza podatkov drugega kroga tržnega interesa, rezultati dogovora o
prekrivajočem se tržnem interesu, priznanje tržnega interesa in končni seznam belih
lis v geografskem segmentu redke poseljenosti do 15. 12. 2016;
- izpolnitev predhodnih pogojenosti za črpanje strukturnih sredstev Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike in Programa razvoja podeželja
do 31. 12. 2016;
- priprava skupne sheme državnih pomoči do 31. 3. 2017;
- priprava javnega razpisa za sofinanciranje projektov gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije GOŠO 3 in JR GOŠO MKGP do 31. 5. 2017;
- objava JR GOŠO 3 in JR GOŠO MKGP do 31. 5. 2017;
- priprava javnega razpisa za spodbujanje povpraševanja območju celotne Slovenije
do 31. 5. 2017;
- objava javnega razpisa za spodbujanje povpraševanja na območju celotne Slovenije
do 31. 5. 2017;
- sklenitev pogodb za sofinanciranje spodbujanja povpraševanja na območju celotne
Slovenije do 31. 7. 2017;
- izvedba predmeta javnega razpisa za spodbujanje povpraševanja do 31. 12. 2017;
- rok za predložitev projektov in vlog na JR GOŠO 3 in JR GOŠO MKGP do 30. 11. 2017;
- sklenitev pogodb za sofinanciranje projektov gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije za JR GOŠO 3 in JR GOŠO MKGP do 31. 12. 2017;
- izvedba gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z zasebnimi sredstvi na podlagi
testiranja tržnega interesa prvega in drugega kroga do predvidoma 30. 9. 2019
- izvedba projektov JR GOŠO 3 in JR GOŠO MKGP 24 mesecev do 31. 12. 2019;
- izvedba gradnje širokopasovnih omrežij z zasebnimi sredstvi na podlagi tržnega
interesa iz drugega kroga testiranja do predvidoma 31. 12. 2020.
Gospodinjstva, podjetja in javne ustanove na belih lisah.
Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Nejc Kumar
-

Ciljne skupine:
Viri financiranja:
Skrbnik projekta:
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1.5. PROJEKTNA PISARNA
Naziv projekta:
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
Za Občino Šempeter – Vrtojba je zadolžen mag. Bruno Mihelj
Za Občino Miren – Kostanjevica je zadolžena Nataša Jakopič
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

Naziv projekta (SM):
Rezultati:

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.

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

Občine, nevladne organizacije, učenci, dijaki, strokovnjaki, turistični delavci, prebivalstvo
Občine
Tanja Golja, Nataša Jakopič, Tina Gerbec
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1.6. IZVAJANJE VODENJA LAS V OBJEMU SONCA
Naziv projekta:

Rezultati:

Priprava strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA za
obdobje 2014-2020,
Upravljanje, delovanje in animacija območja Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU
SONCA – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).
1. Izvedene aktivnosti vezane na pravno nasledstvo LAS jugozahodnega dela Severne
Primorske, ki je delovala v programskem obdobju 2007-2013:
- pripravljeno poročilo za Evropsko Komisijo o izvajanju ukrepov LEADER v obdobju
2007-2013;
- izvedena aktivnosti vezane na naknadno kontrolo že izvedenega in izplačanega
projekta Naravoslovna učilnica in dne 22. 7. 2016 izvedeno sodelovanje pri naknadni
kontroli, naknadno sodelovanje s kontrolo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja .
2. Izvedene pripravljalne aktivnosti za obdobje 2014-2020:
- pripravljena Strategija lokalnega razvoja za LAS V OBJEMU SONCA za programsko
obdobje 2014-2020;
- izvedeno sodelovanje z organi upravljanja za sklad EKSRP in ESRR pri pripravi
Strategije lokalnega razvoja za LAS V OBJEMU SONCA;
- pripravljen osnutek besedila Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v letu 2016 in osnutek besedila
Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za
lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v letu 2016;
- pripravljena in podpisana pogodba z vodilnim partnerjem;
- pripravljeni dve operaciji (projekta) sodelovanja LAS, ki bosta sofinancirani s sredstvi
ESRR in sicer Dediščina prve svetovne vojne in Tržna znamka vipavska dolina;
- dne 29. 1. 2016 izvedena prijava na Javni poziv lokalnim akterjem za oblikovanje
lokalnih partnerstev in pripravo SLR za dodelitev statusa delujoče LAS in sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni
razvoj za obdobje 2014-2020;
- pripravljene administrativne dopolnitve k izdelani Strategiji lokalnega razvoja (SLR) in
k prilogam za celotno programsko obdobje 2014-2020 (glede na zahteve
Koordinacijskega odbora CLLD);
- izvedena posvetovanja z drugimi z namenom priprave ustreznih dopolnitev SLR;
- izvedeno sodelovanje s Koordinacijskim odborom CLLD pri administrativnih
dopolnitvah SLR in prilog;
- izdelan Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij pri LAS V OBJEMU SONCA;
- izdelan Poslovnik o delu Skupščine LAS V OBJEMU SONCA, izdelan Poslovnik o delu
Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA, izdelan Poslovnik o delu Nadzornega
odbora LAS V OBJEMU SONCA;
- izvedeno sodelovanje s Koordinacijskim odborom CLLD (MKGP in MGRT) pri
vsebinskih dopolnitvah SLR in ustrezni pripravi ostale zahtevane dokumentacije;
- izdelana vsebinska dopolnitev/razjasnitev SLR za LAS V OBJEMU SONCA za
programsko obdobje 2014-2020 (v skladu s Pozivom, posredovanim s strani
Koordinacijskega odbora CLLD):
- dopolnjen/popravljen Pravilnik o merilih in postopku za izbor operacij pri LAS V
OBJEMU SONCA (v skladu s Pozivom posredovanim s strani Koordinacijskega odbora
CLLD) in posredovan kot osnutek na Koordinacijski odbor CLLD v potrditev;
- v skladu z zahtevami organa upravljanja - MKGP ustrezno dopolnjen in popravljen
osnutek besedila Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v letu 2016 in osnutek besedila Javnega poziva
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno
akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v
letu 2016;
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izvedena organizacija in dne 18. 1. 2016 izvedeno sodelovanje na 1. redni seji
Upravnega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in dne 25. 1. 2016 izvedeno sodelovanje na 1. redni seji
Skupščine LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in dne 23. 3. 2016 izvedeno sodelovanje na 2. redni seji
Upravnega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in dne 25. 3. 2016 izvedba 1. korespondenčne seje Upravnega
odbora LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in dne 25. 3.2016 izvedeno sodelovanje na 1. redni seji
Nadzornega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in dne 31. 3. 2016 izvedeno sodelovanje na 2. redni seji
Skupščine LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in od dne 10. 6. 2016 do dne 16. 6. 2016 izvedba 2.
korespondenčne seje Upravnega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
izvedena organizacija in od dne 15. 6. 2016 do dne 21.6.2016 izvedba 1.
korespondenčne seje Skupščine LAS, pripravljen zapisnik;
izdelane pripombe, predlogi in dopolnitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014–2020 in dne 11. 3. 2016 posredovane na MKGP;
izvedeno nudenje informacij in svetovanje zainteresiranim potencialnim prijaviteljem
in partnerjem v zvezi s prijavo na javne pozive za obdobje 2014-2020 ter nudenje
drugih informacij prebivalcem na območju LAS;
izvedeno povezovanje zainteresiranih prijaviteljev in partnerjev;
izvedeno sodelovanje z drugimi LAS pri načrtovanju projektov sodelovanja med LAS-i:
o izvedeno sodelovanje pri pripravi projekta sodelovanja med LAS-i »Integralni
turistični produkt zeliščarske dediščine«;
o organizirano in dne 9. 8.2016 izvedeno celodnevno delovno srečanje z ogledi za
lokalno akcijsko skupino (LAS) Leader-Aktionsgruppe "Kulturerlebnis Fränkische
Schweiz" iz Forchheima, Nemčija (34 udeležencev), planirani projekti
sodelovanja, tudi z LAS Drava;
o izvedeno sodelovanje pri načrtovanju projekta sodelovanja z LAS iz Kalabrije
(Italija);
pripravljen Letni načrt aktivnosti in finančni načrt za leto 2016;
izvedeno spremljanje izvajanja Letnega načrta aktivnosti in finančnega načrta za leto
2016;
izpolnjen vprašalnik, vezan na vsebino načrtovanih operacij sodelovanja med LAS in
posredovan na MKGP;
pripravljena Napoved zaključka operacij/izdajanja zahtevkov za sklad EKSRP v letih
2017 in 2018 in dne 21.6.2016 oddana na MKGP;
pripravljeno Poročilo o delu za leto 2015;
pripravljeno Poročilo o delu za obdobje januar-april 2016 in Poročilo o delu za
obdobje maj-avgust 2016 za poročilo MRRA;
pripravljeno Poročilo o delu za obdobje januar-junij 2016 za MONG;
izvedena promocija LAS, vključno s mreženjem;
v drugi polovici avgusta 2016 izvedeni sestanki po občinah z namenom predstavitve
delovanja LAS po pridobitvi statusa delujoče LAS in pridobitvi EU sredstev;
izvedeno upravljanje spletne stran LAS, na kateri so objavljeni splošni akti in
dokumenti LAS, in druge informacije, namenjene večji informiranosti;
izvedena udeležba na zboru članstva DRSP dne 4. 3. 2016 v Celju – LAS član DRSP;
izvedeno usposabljanje za potrebe upravljanja in delovanja LAS - udeležba na
delavnici Predstavitev upravičenih stroškov in aplikacij za pripravo poročil za izvajanje
ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014-2020 (Ljubljana, 22. 6. 2016);
izplačane vse finančne obveznosti vezane na vodenje LAS;
izvedeno vodenje in nadziranje stanja prihodkov, stroškov, prilivov in odlivov na
podračunu LAS.
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3. Izvedeno upravljanje in delovanje LAS V objemu sonca (po pridobitvi statusa delujoče
LAS – po 16. 9. 2016):
- izvedena organizacija in dne 7. 10. 2016 izvedeno sodelovanje na 3. redni seji
Upravnega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
- izvedena organizacija in dne 22. 11. 2016 izvedeno sodelovanje na 4. redni seji
Upravnega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
- izvedena organizacija in dne 20. 12. 2016 izvedeno sodelovanje na 5. redni seji
Upravnega odbora LAS, pripravljen zapisnik;
- izvedena organizacija in dne 21. 12. 2016 izvedena 1. korespondenčna seja
Nadzornega odbora, pripravljen zapisnik;
- izvedena organizacija in dne 21. 12. 2016 izvedeno sodelovanje na 3. redni seji
Skupščine LAS, pripravljen zapisnik;
- izvedeno upravljanje spletne stran LAS, na kateri so objavljeni splošni akti in
dokumenti LAS in druge informacije, namenjene večji informiranosti;
- izdelane pripombe, predlogi in dopolnitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014–2020 in dne 25. 10. 2016 posredovane na MKGP;
- preučena sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, ki jo je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo v Uradnem listu RS, št.
73/16, dne 18. 11. 2016;
- preučena neuradna verzija Navodil za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru
pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR);
- pripravljeni podatki LAS V OBJEMU SONCA za zemljevid vseh LAS-ov Slovenije in dne
18. 11. 2016 posredovani na MKGP;
- izvedena udeležba na delavnici za predstavitev upravičenih stroškov v okviru pristopa
CLLD dne 13. 12. 2016 v Ljubljani;
- izvedeno sodelovanje z drugimi LAS-i za pripravo več operacij za prijavo na razpis
podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske
skupine«; preučeni členi Uredbe in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe
vezani na podukrep 19.3; organiziran in dne 18.10.2016 izveden sestanek za projekt
»Prostor kostanja«; dne 27.10.2016 izveden sestanek v Grgarskih Ravnah za pripravo
projekta sodelovanja med LAS-i »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«;
priprava predloga projekta »Prostor kostanja« v sodelovanju s strokovno inštitucijo
Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica ter oblikovanje okvirnega partnerstva
med LAS-i na območju Goriške regije ter LAS-i na Hrvaškem in v Italiji; udeležba na
sestanku vseh LAS-ov Goriške regije, dne 6.12.2016, na temo skupne priprave
regijskih projektov sodelovanja LAS (Prostor kostanja, Spodbujanje partnerskega
modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi ustanovami, IKT tehnologija za razvoj
podeželja in socialna vključenost; Socialne storitve na podeželju); predstavitev idejnih
tem projektov sodelovanja LAS na sestanku s predstavniki občin in drugimi lokalnimi
akterji dne 7.12.2016; udeležba na sestanku v Ljubljani, dne 16.12.2016, na temo
razvoja socialnih storitev na podeželju; predstavitev 5-ih idejnih predlogov na 5. redni
seji Upravnega odbora LAS, dne 20.12.2016, z namenom seznanitve članov odbora
LAS in odobritve predlaganih tem za pripravo projektov na JR (Prostor kostanja,
Spodbujanje partnerskega modela kmetovanja med kmetovalci in javnimi
ustanovami, Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, IKT tehnologija za
razvoj podeželja in socialno vključenost ter Socialne storitve na podeželju);
- izvedeno sodelovanje z organi upravljanja – MKGP in MGRT;
- pripravljeno Poročilo o delu za obdobje januar-november 2016;
- pripravljen načrt aktivnosti in finančni načrt za leto 2017;
- pripravljen načrt vlaganja zahtevkov na ARSKTRP v letu 2017;
- opravljene računovodske storitve;
- izvedeno finančno vodenje LAS - izvedeno vodenje in nadziranje stanja prihodkov,
stroškov, prilivov in odlivov na podračunu LAS;
- izplačane vse finančne obveznosti vezane na vodenje LAS.
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Ciljne skupine:
Vir / Poročanje:
Skrbnik-i projekta:
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4. Izvedena animacija območja LAS V objemu sonca (po pridobitvi statusa delujoče LAS –
po 16. 9. 2016):
- organizirana in dne 27. 9. 2016 izvedena tiskovna konferenca na kateri je bila
predstavljena Odločba s katero smo dobili potrjen status LAS in predstavitev potrjene
Strategije na podlagi katere so bo izvajalo operacije na območju LAS, pripravljeno
gradivo za tiskovno konferenco;
- izvedena promocija Strategije LAS preko objav na Radiu Koper, Radiu Robin,
Dnevniku, Primorskem dnevniku in v Primorskih novicah;
- pripravljena kratka predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca za
slavnostno sejo Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 9. 9. 2016;
- izvedena predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca ter
pričakovanih operacij (projektov) na posvetu »RAZVOJ BANJŠKE IN TRNOVSKE
PLANOTE TER MOŽNOSTI FINANCIRANJA PROGRAMOV« v Zeliščnem centru Grgarske
Ravne dne 5. 10. 2016;
- pripravljena in izvedena predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca
na seji mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 20.10. 2016;
- pripravljen in dne 25. 11. 2016 objavljen 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V
OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016,
izdelan prijavni obrazec s prilogami;
- zagotovljene informacije prebivalcem na območju LAS, izvedene objave o
pridobljenem statusu LAS in 1. javnem pozivu za leto 2016 z ostalo razpisno
dokumentacijo na spletni strani LAS, izvedeno informiranje članov LAS po elektronski
pošti o objavljenem 1. javnem pozivu;
- organizirana in dne 29. 11. 2016 izvedena tiskovna konferenca na kateri je bil
predstavljen 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016;
- izvedena strokovna podpora potencialnim upravičencem za oblikovanje predlogov
operacij za prijavo na javni poziv LAS, svetovanje po telefonu, po elektronski pošti in
individualno v pisarni LAS;
- izvedena izmenjava med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja
informacij in spodbujanja SLR;
- organizirano in izvedeno šest delavnic za predstavitev 1. JAVNEGA POZIVA za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko
skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
za leto 2016.
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, Tina Gerbec, Amelija Skomina Zorn, dr. Kristina Brataševec
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2. RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DELA 2016
2.1. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2016
v EUR s centi

Konto
1
00, 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,
30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66, 67
00, 01, 02, 03, 04,
05, 06, del 07, del
08, 09, del 13
del 00, del 08, del
13

Postavka
2
SREDSTVA
(002+032+053)

Oznaka
za AOP
3
001

Znesek
Tekočega leta
4

279.256

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

002

4.728

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

003

1.823

1. Neopredmetena sredstva
(005 do 008)
a) Dolgoročne premoženjske pravice

004

1.823

005

b) Dobro ime

006

del 00
del 00, del 08, del
13
del 00

c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
č) Druga neopredmetena sredstva

007
008

1.712
0
0
111

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

009

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

II. Opredmetena osnovna sredstva
(011 do 017)
1. Zemljišča

010

0
1.285

011

0

2. Zgradbe

012

0

3. Proizvajalne naprave in stroji

013
014

0
1.285

del 04, del 05

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

del 02, del 04

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

016

del 08, del 13
01

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
III. Naložbene nepremičnine

017
018
019
020

200

del 06

IV. Dolgoročne finančne naložbe
(020+024)
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
(021 do 023)
a) Delnice in deleži v družbah v skupini

0
0
0
0
200

021

del 06

b) Druge delnice in deleži

022

del 06

c) Druge dolgoročne finančne naložbe

023

del 07

024

del 07

2. Dolgoročna posojila
(025+026)
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini

0
0
200
0

del 07

b) Druga dolgoročna posojila

026

del 08

027

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve
(028 do 030)
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini

del 08

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

029

del 08

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

030

del 00, del 08, del
13
del 00
del 00

del 04, del 05

06, del 07
06
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015

025

028

0
0
1.420
0
0
1.420
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09

VI. Odložene terjatve za davek

031

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

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

032

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

033

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

II. Zaloge
(035 do 039)
1. Material

034

0
9.000

035

0

60

0
220.296

2. Nedokončana proizvodnja

036

61, 63

3. Proizvodi

037

65, 66

4. Trgovsko blago

038

del 13

5. Predujmi za zaloge

039
040
041

0

del 17

III. Kratkoročne finančne naložbe
(041+045)
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
(042 do 044)
a) Delnice in deleži v družbah v skupini

0
0
9.000
0
0

042

del 17

b) Druge delnice in deleži

043

del 17

c) Druge kratkoročne finančne naložbe

044
045

del 07, del 18

2. Kratkoročna posojila
(046+047)
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

0
0
0
0

del 07, del 18

b) Druga kratkoročna posojila

047

IV. Kratkoročne poslovne terjatve
(049 do 051)
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

048

0
0
105.441

049

0

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

050

36.092

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

051

69.349

V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

052
053

Zunajbilančna sredstva

054

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

055

105.855
54.232
0
279.256

056

232.408

057

8.763

del 90

A. KAPITAL
(057+060+061+067+301+068-069+070-071)
I. Vpoklicani kapital
(058-059)
1. Osnovni kapital

058

del 90

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

059

91

II. Kapitalske rezerve

060

92

061

del 92

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

8.763
0
1.632
19.470

del 92

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

063

del 92

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

064

del 92

4. Statutarne rezerve

065

del 92

5. Druge rezerve iz dobička

066

94

IV. Revalorizacijske rezerve

067

95

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

301

del 07, 17, 18
17

del 07, 18

del 08, 12, del 13,
14, 15, 16
del 08, del 12, del
13, del 15
del 08, del 12, del
13, del 15
del 08, del 13, 14,
del 15, 16
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
90
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046

062

876
0
0
0
18.594
0
0
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del 93

VI. Preneseni čisti dobiček

068

del 93

VII. Prenesena čista izguba

069

del 93

VIII. Čisti dobiček poslovnega leta

070

del 93

IX. Čista izguba poslovnega leta

071

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

072

del 96

1. Rezervacije

073

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

074
075
076

0

del 97

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080+084)
I. Dolgoročne finančne obveznosti
(077 do 079)
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

0
0
0

077

0

del 97

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

078

del 97

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti

079

del 98

080

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
(081 do 083)
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

0
0
0

del 98

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

082

del 98

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

083

del 98

III. Odložene obveznosti za davek

084

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)

085

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

086
087

del 27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti
(088 do 090)
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

del 27, del 97

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

089

del 27, del 97

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti

090

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
(092 do 094)
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

091

0
0
0
46.848

092

0

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

093

18.512

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

094

28.336

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

095

Zunaj bilančne obveznosti

096

0
0

96

del 97, del 98
del 97

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

22, 23, 24, 25, 26,
28, del 98
del 22, del 23, del
28, del 98
del 22, del 23, del
28, del 98
del 23, 24, 25, 26,
del 28, del 98
29
del 99
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279.457
0
0
76.914
0

0
0
0
0
46.848
0
0
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2.2. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2016
v EUR s centi
Konto
1
del 76

Postavka
2
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
(111+115+118)

Oznaka
za AOP

Znesek
Tekočega leta

3
110

4
236.945

del 76

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

111

236.945

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin

112

236.945

del 76
del 76
del 76

2. Čisti prihodki od najemnin
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
(116+117)

113
114
115

0
0
0

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev

116

del 76
del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
(119+120)

117
118

0
0
0

del 76

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev

119

0

del 76
60, del 61, 63

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

120
121

0
0

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0

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

163.969

del 76

79

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

60, 61, 63, 76, 79

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

126

0
400.914

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

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

127

477.494

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

128

100.717

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

129

2. Stroški porabljenega materiala
(131 do 133)

130

0
2.897

del 40

a) stroški materiala

131

del 40
del 40
41

b) stroški energije
c) drugi stroški materiala
3. Stroški storitev
(135 do 138)

132
133
134

del 41

a) transportne storitve

135

318

del 41

b) najemnine

136

del 41

c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom

137

del 41

č) drugi stroški storitev

138

47

II. Stroški dela
(140 do 143)

139

17.928
10.738
68.835
374.900

del 47

1. Stroški plač

140

283.030

40, 41, del 70
del 70
40
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del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

del 47

4. Drugi stroški dela

143

43, 72

III. Odpisi vrednosti
(145 do 147)

144

26.063
21.351
44.456
1.195

43
del 72

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

145
146

1.195
0

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

147

0

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki
(149+150)

148

682

1. Rezervacije
2. Drugi stroški
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA
(126-127)

149
150
151

0
682
0

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA
(127-126)

152

76.580

J. FINANČNI PRIHODKI
(155+160+163)

153

38
0
0

44
48
60, 61, 63, 76, 79,
40, 41, 43, 44, 47,
48, del 70, 72
60, 61, 63, 76, 79,
40, 41, 43, 44, 47,
48, del 70, 72
77
del 77

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

154

del 77

I. Finančni prihodki iz deležev
(156 do 159)

155

del 77
del 77
del 77
del 77

1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
4. Finančni prihodki iz drugih naložb

156
157
158
159

del 77

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

160

0
0
0
0
38

del 77
del 77
del 77

1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
(164+165)

161
162
163

0
38
0

del 77

1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini

164

0

del 77
74

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
K. FINANČNI ODHODKI
(168+169+174)

165
166

0
926

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

0
0

del 74

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

169

926

del 74
del 74

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

170
171

del 74

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic

172

0
926
0

del 74

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

173

0

del 74

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

174

0

del 74

1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

175

0

del 74

2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

176

0
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