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GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2016-15/30
N° Pr. 2170-67-02-16-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 17 novembre
2016, su proposta del Titolare del Settore “Finanze e Bilancio” della Giunta Esecutiva, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 297,
“Proposta inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 2017
emesso dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia”
1. Si approva la proposta di Piano finanziario per il 2017 trasmesso all’Ufficio per le
Nazionalità della Repubblica di Slovenia, pari a € 171.515,00, per l’anno finanziario 2017,
per le necessità dell’Ufficio dell’Unione Italiana di Capodistria.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Buie, 17 novembre 2016
Recapitare:
- All’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
In data 24 ottobre 2017 l’Unione Italiana ha trasmesso all’Ufficio per le Nazionalità della
Repubblica di Slovenia il Piano finanziario e il Programma di lavoro per l’anno d’esercizio 2017, ai sensi
dell’art. 9 del contratto di cofinanziamento tra l’Unione Italiana e l’Ufficio per la Nazionalità della RS, nr.
C1540-16-000011. Il Piano finanziario attinente le necessità della sede di Capodistria dell’Unione Italiana,
presenta le voci di spesa di seguito riportate.
Anno finanziario 2017
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SPESE
Spese di regia:
Retribuzione personale dipendente
Spese contabilità
Sicurezza sul lavoro
Spese viaggio
Spese di rappresentanza
Provvigioni bancarie
Manutenzione, acquisto rete informatica e attrezzature
Materiale di cancelleria
Spese telefoniche (telefonia, interne, telefax)
Spese postali
Spese affitto sede
Letteratura
Spese energia elettrica, acqua
Spese pulizia
Altre spese
Totale spese di regia:

PIANO
FINANZIARIO
(per l’anno 2017)

MEZZI
FINANZIARI
RICHIESTI
ALL'UFFICIO
PER LE
NAZIONALITÀ
DELLA RS
(per l'anno 2017)

EUR

EUR

75.400,00
9.600,00
600,00
2.000,00
1.000,00
900,00
2.500,00
2.500,00
4.700,00
2.000,00
10.000,00
1.200,00
3.000,00
3.000,00
600,00
119.000,00

37.700,00
4.800,00
300,00
1.000,00
500,00
450,00
1.250,00
1.250,00
2.350,00
1.000,00
5.000,00
600,00
1.500,00
1.500,00
300,00
59.500,00

Spese per la realizzazione dei progetti europei
(cofinanziamento 15%)
Cofinanziamento progetto
LANGUAGES4GOVERNANCE
Cofinanziamento progetto OPENMUSEUMS2
Cofinanziamento progetto ISTRIANA
Totale spese per la realizzazione dei progetti europei

54.000,00

54.000,00

35.165,55
22.350,00
111.515,15

35.165,55
22.350,00
111.515,15

TOTALE (1 + 2):

230.515,15

171.015,15
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ZADEVA: program delovanja Italijanske unije za leto 2017

Spoštovani,
skladno z 9. členom pogodbe št. C1540-16-000011 o sofinaciranju delovanja Italijanske unije v letu
2016, Vam v nadaljevanju posredujem okvirni program dela in finančni načrt Italijanske unije za leto 2017.

Zahvaljujem se Vam za odlično sodelovanje in lepo pozdravljam.

Maurizio Tremul,
predsednik

PROGRAM DELA ZA LETO 2017 ZA ITALIJANSKO UNIJO

Načrt programa dela Italijanske unije za leto 2017 s sredstvi Republike Slovenije, preko Urada Vlade
Republike Slovenije za narodnosti, se nanaša predvsem na delovanje Italijanske unije s sedežem v Kopru,
kateri primarni cilji so izvajanje funkcije povezovanja z matično državo z namenom ohranjanja identitete
Italijanske narodne skupnosti (v nadaljevanju: INS), sodelovanja s sorodnimi ustanovami INS ali javnih
službah, ki imajo sedež v Sloveniji in nudijo storitve namenjene vsej INS v Sloveniji in na Hrvaškem, skrb za
določanje strategije na področju kulturne (informiranje, znanstveno raziskovanje, založništvo), športne in
gospodarske dejavnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem.
Program vsebuje naslednje iztočnice:
̶

opis ciljev (dolgoročnih, kratkoročnih) v smeri razvoja INS: dolgoročni cilji so širjenje
prepoznavnosti INS na območju njene zgodovinske poselitve in zaščita pravic INS. Delovanje
Italijanske unije v Kopru je usmerjeno tudi k uveljavitvi INS znotraj evropskih integracijskih procesov,
saj v sklopu nje deluje Pisarna “Europa”, ki se ukvarja izključno s snovanjem evropskih projektov
pretežno čezmejne narave sodelovanja s sosednjima državama. Cilj te dejavnosti je dvigniti
prepoznavnost INS na obmejnem slovensko-italijanskem in slovensko-hrvaškem območju z
namenom približevanja vseh narodov, ki živijo na tem območju. Italijanska unija že vrsto let plodno
sodeluje z raznimi ustanovami slovenske narodne skupnosti živeče v bližnji Italiji kakor tudi z
različnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami obmejnega območja. Ta dejavnost želi
spodbujati čezmejne povezave in sodelovanje tudi med večinsko populacijo. Z različnimi
dejavnostmi v sklopu teh projektov je Italijanska unija promovirala italijanski jezik in kulturo na
narodnostno mešanem območju. V omenjene aktivnosti so vključene tudi različne ustanove, ki
delujejo na območju v korist celotne populacije, kar dokazuje dodatno vrednost tovrstnih aktivnosti,
ki so v prid celotnemu teritoriju in želijo na različne načine spodbuditi poznavanje in širjenje
italijanskega jezika in kulture na območju.
̶

kratkoročni cilji za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev pa so organizacija kulturnih,
umetniških, izobraževalnih, športnih in drugih institucionalnih aktivnosti, z namenom ohranjanja
identitete in pripadnosti Italijanski skupnosti vseh njenih članov. Istočasno s tovrstnimi aktivnosti se
INS uveljavlja kot pomemben akter družbenega življenja na celotnem poselitvenem območju.
̶

Delavnice za europrojektante in predstavnike institucijah INS: Pisarna »Europa« bo organizirala in
vodila delavnice za izobraževanje novih europrojektantov in delavnice za informiranje in koordinacijo
ustanov INS v Sloveniji in na Hrvaškem. Predstavili bomo Program 2014-2020 in vodenje evropskih
projektov (PowerPoint predstavitve), sprejemali nove izzive in idejne zasnove, ki nam jih bodo
udeleženci delavnic predstavili. Delavnice bodo potekale v institucijah INS.

̶

opis načina doseganja ciljev (programi, aktivnosti, predstave, prireditve,…): doseganje
opredeljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev je odvisno od realizacije dogodkov, ki strmijo k
ohranjanju identitete in prepoznavnosti INS. Dogodki, ki jih že tradicionalno Italijanska unija prireja in
ki imajo veliki medijski odziv so:



Voci nostre: Festival otroške pesmi, ki bo 46. po vrsti leta 2017. Predstavi se veliko število Skupnosti
Italijanov z malimi glasbenimi izvajalci. Glasba in besedilo pa pripravijo pripadniki INS preko javnega
razpisa. Vsako leto se število sodelujočih povečuje. Dogodek poteka vsako leto.
Likovni Ex-tempore Grisignana/Grožnjan: mednarodni likovni natečaj, ki privabi ogromno število
obiskovalcev in slikarjev ter umetnikov iz vseh koncev sveta. Gre za dogodek, ki se vrsti ob koncu
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tedna, vsak september, katerega namen je spodbujati likovno ustvarjalnost na temo Istre, njenih ljudi
in krajev. Dogodek poteka vsako leto. Leta 2017 bo 24. po vrsti.
Istria nobilissima: kulturno-umetniški natečaj, kateri namen je spodbujati predvsem mlade pripadnike
INS k umetniškemu in kulturnemu ustvarjanju. Natečaj se vsako leto zaključi s podelitvijo nagrad, na
kateri se povabi tudi pomembne predvsem glasbene goste za nastop. Gre za pomembni dogodek, ki
je zelo odmeven v INS. Dogodek poteka vsako leto, leta 2015 bo 50. po vrsti.
Razstave: v sodelovanju z mnogimi društvi in ustanovami, Italijanska unija namerava organizirati
razstave različnih razsežnosti, ki vključujejo čim večje število pripadnikov INS, predvsem mladino in
likovnih ustvarjalcev iz sosednjih držav (Italija, Slovenija, Hrvaška).
Italijanska unija - Pisarna »Europa« se bo, leta 2017, osredotočila na zasnovanje, pisanje in
oblikovanje novih evropskih projektov v okviru Programov sodelovanja za obdobje 2014-2020:
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, Interreg V-A Italija-Slovenija, Interreg V-A Italija-Hrvatska in drugi
razpisi.
Italijanska unija – Pisarna »Europa« je v letošnjem letu pripravila in prijavila:
dva projekta na razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje
2014-2020 in natančneje:
na javni razpis za standardne projekte št. 04/2016 – 11 ETS z projektom z naslovom:
LANGUAGES4GOVERNANCE – Bilinguismo quale opportunità di sviluppo della governance
transfrontaliera italo-slovena / Dvojezičnost kot priložnost za razvoj italijansko-slovenskega
čezmejnega upravljanja.
Povzetek projekta: Projekt se osredotoča na konkretne rešitve za zapolnitev pomanjkanja ustreznih
kompetenc na nekaterih ključnih področjih programskega območja. Projekt temelji na strategiji za
krepitev zmogljivosti na področju zaščite in rabe dvojezičnosti v obeh državah ter za vpletene
sektorje predlaga rešitve na področju institucionalno-zakonodajne, socialne, kulturne in jezikovne
problematike. Prav tako bodo v okviru projekta izpeljane aktivnosti za izboljšanje čezmejnega
sodelovanja, s ciljem, da se okrepi upravljanje na področju visokošolskega izobraževanja.
Učinki projekta bodo: skupno jezikovno, kulturno in institucionalno izobraževanje (jezikovni tečaji z
možnostjo certifikacije); tehnična podpora za institucionalno upravljanje (aplikacija - dvojezičen
slovar); odprtje večnamenskega izobraževalnega središča v Luciji; ter izvedba pilotske aktivnosti na
področju med-univerzitetnega sodelovanja. Njihovo izvajanje bo neposredno vključilo nekatere
ključne subjekte s področja izvajanja javnih storitev (policija in luška kapitanija, civilna zaščita, javna
uprava, zdravstveni delavci, univerze) in ostale pomembne subjekte (gospodarska združenja,
pristaniška podjetja, zavodi za zaposlovanje, ustanove za sprejem begunce, skupnost gluhih) s
ciljem, da se na projektnem območju zazna splošno izboljšanje konkurenčnosti in kakovosti storitev.
Italijanska manjšina v Sloveniji in slovenska manjšina v Italiji predstavljata dodano vrednost
celotnega projekta. Omenjeni manjšini sta povezovalni dejavnik med državama in sta zainteresirani
za celovito izvrševanje predpisov s področja zaščite dvojezičnosti in za ohranjanje dvostranskih
odnosov, ter sta vključeni v promocijo evropskih vrednot, kot sta sodelovanje in medkulturni dialog.
Projektni partnerji: Italijanska unija (Vodilni partner), Ciljno začasno združenje PROJEKT z glavnim
predstavnikom Društvo EUPRO, ki jo sestavljta krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v
Italiji SKGZ, SSO, ter Društvo EUPRO), Univerza na Primorskem in Università Ca’ Foscari Venezia.
Obdobje trajanja projekta: 01.06.2017–30.11.2018.
Vrednost projekta: 960.000,00 evrov.
Vrednost projekta za Italijansko unijo: 360.000,00 evrov (od katerih 85% FESR: 306.000,00 evrov in
15% lastna sredstva: 54.000,00 evrov).
na javni razpis za standardne projekte št. 03/2016, 6c z projektom z naslovom: OPENMUSEUMS2 –
Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale e museale dell'Alto Adriatico / Valorizacija
in digitalizacija kulturne in muzejske dediščine severnega Jadrana.
Povzetek projekta: gre se za nadaljevanje strateškega projekta OPENMUSEUMS (Program
čezmejnega sodelovanja Slovenia-Italija 2007-2013). Ta razvija inovativne in trajnostne metodologije
za kapitalizacijo virov ter spodbuja čezmejni pristop za ohranitev in promocijo kulturne dediščine.
Glavni cilj projekta je prenoviti muzejsko ponudbo na podlagi uporabe IKT tehnologij, z združitvijo
celotnega geografskega območja, in sicer na podlagi povezovanja posameznih muzejev v skupen in
enoten Virtualni muzej severnega Jadrana. S pomočjo IKT tehnologij bodo izboljšana tako orodja za
ohranjanje kulturnih virov, kot tudi orodja za njihovo uživanje s strani javnosti. S tem bo spoznavanje
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muzejske dediščine postalo enkratna izkušnja, ki bo sočasno učila, izobraževala in obenem
ustvarjala doživetja in veselje do odkrivanja novih vsebin. Dodatne prednosti projekta so njegovi
glavni učinki, in sicer: a) novi digitalni muzejski produkti, ki so koristni za pritegnitev potencialnih
obiskovalcev; b) edinstvena čezmejna muzejska mreža, ki koristi ne le obiskovalcem, temveč tudi
kreativnim kulturnim industrijam, kot so muzeji, arheološka najdišča, itd. Učinki namreč neposredno
vključujejo obiskovalce preko spleta in preko multimedijskih orodij, predvidenih na razstavnih
središčih, posredno pa učinki vključujejo kreativne kulturne industrije severnega Jadrana, ki se lahko
naknadno priključijo vzpostavljeni mreži. Čezmejni pristop zagotavlja kakovost in uspeh projekta, ki
temelji na sodelovanju uglednih partnerjev, kar vse predstavlja korist za upravičence, ciljne skupine
in za turistično atraktivnost območja. Trije muzeji in dve ustanovi bodo tako vzpostavili stabilno
sodelovanje, s ciljem, da bi uspešno prenašali kulturno dediščino bodočim generacijam, in sicer z
uvedbo konkretnih ukrepov za zagotovitev dostopnosti in za odstranitev arhitekturnih in
fizičnih/senzoričnih ovir pri dostopanju do muzejskih vsebin.
Projektni partnerji: Pokrajinski muzej Koper (Vodilni partner), Civici Musei di Udine – Comune di
Udine, Città Metropolitana di Venezia – Museo di Torcello, Luka Koper, d.d in Italijanska unija.
Obdobje trajanja projekta: 01.09.2017–31.08.2019.
Vrednost projekta: 1.288.000,00 evrov.
Vrednost projekta za Italijansko unijo: 234.437,00 evrov (od katerih 85% FESR: 199.271,45 evrov in
15% lastna sredstva: 35.165,55 evrov).
en projekt na razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje
2014-2020 in natančneje:
na javni razpis (prvi rok) za predložitev projektov (referenčna številka: 4300-113/2015) z projektom z
naslovom: ISTRIANA – Ponovno odkrivanje istrske kulturne dediščine od morja do zaledja /
Ponovno otkrivanje istarske kulturne baštine od mora do unutrašnjosti / Riscoperta del patrimonio
culturale istriano dal Mare all'Entroterra.
Povzetek projekta: Glavni skupni izziv programskega območja, ki ga projekt skuša rešiti, je slaba
turistična prepoznavnost ruralnih območjih v zaledju Istre, nizek interes turističnega sektorja za
lokalno kulturno dediščino in nizek turistični obisk v t.i. mrtvi sezoni. Projekt je osredotočen na
reševanje navedene problematike preko čezmejne turistične krepitve materialne in nesnovne
kulturne dediščine istrsko-beneške tradicije, na podlagi njenega ohranjanja in razvoja integrirane
promocije turistične ponudbe. Pričakovana sprememba, je konkretna oživitev izpraznjenih območij v
zaledju Završja (Občina Grožnjan - HR), povečanje turističnih tokov v severno-zahodnem delu Istre
skozi vse leto ter vzpostavitev povezave med istrskim zaledjem in urbanim obalnim pasom na
podlagi promocije skupne obogatene dediščine.
Aktivno ohranjanje kulturne dediščine je eden izmed glavnih outputov projekta. Ohranitev se izvaja
na celotnem projektnem območju in predvideva zaščito različnih vidikov kulturne dediščine z
oblikovanjem novih vsebin. Drugi output je inovativna promocija takšne dediščine na podlagi
razpršitve aktivnosti med različna mesta, od Kopra, Izole, Pirana do Grožnjana in Završja. Outputi
projekta bodo koristili turistom, turističnim delavcem, obrtnikom, umetnikom, lokalnemu prebivalstvu
ter občinam in okrajem, ki so usmerjeni k lokalnemu razvoju. Sprejeti pristop “od spodaj navzgor”
vključuje akterje iz teritorija, ki jih povezujejo podobni interesi. Čezmejno sodelovanje je prav tako
funkcionalno pri zagotavljanju optimalnega upravljanja turističnih atrakcij na območju in pri
usklajevanju turističnih tokov na njem. Novi mediji bodo uporabljeni za interaktivni razvoj muzejskih
aktivnosti ter promocijo turističnih virov. Projekt presega dosedanjo prakso upravljanja turizma s
predstavitvijo novih avtohtonih produktov, ki združujejo turizem s kulturo na območju z bogato
kulturno dediščino, ki je vredna valorizacije.
Projektni partnerji: Italijanska unija – Koper (Vodilni partner), Općina Grožnjan, Italijanska unija –
Reka, Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran, Istarska Županija in Italijanska samoupravna narodna
skupnost Izola.
Obdobje trajanja projekta: 01.01.2017–31.12.2018.
Vrednost projekta: 466.000,00 evrov.
Vrednost projekta za Italijansko unijo: 149.000,00 evrov (od katerih 85% FESR: 126.650,00 evrov in
15% lastna sredstva: 22.350,00 evrov).
V kolikor bodo zgoraj navedeni projekti odobreni bo Italijanska unija uskladila program dela in
finančni plan za leto 2017 in pričela z izvajanjem projektov.

̶

opis načina ugotavljanja uspešnosti v smeri doseganja zastavljenih ciljev: merila za
ugotavljanje uspešnosti doseganja ciljev so predvsem: medijska pokritost, udeležba javnosti,
uspešnost dogodka v razmerju z vloženimi sredstvi in učinek ter odobritve projektov kandidiranih na
različnih razpisih.

Maurizio Tremul,
predsednik

FINANČNI PLAN ZA LETO 2017 ZA ITALIJANSKO UNIJO
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FINANČNI
PLAN
(za leto 2017)

ZAPROŠENA
SREDSTVA
URADU
VLADE RS ZA
NARODNOSTI
(za leto 2017)

STROŠKI
Režijski stroški:
Plača zaposlenih
Računovodske storitve
Varstvo pri delu
Potni stroški
Reprezentančni stroški
Bančne storitve
Vzdrževanje in nakup računalniške opreme
Pisarniški material
Telefonski stroški (telefonija, internet, fax)
Poštni stroški
Stroški najemnine
Stroški za revije in publikacije
Stroški elektrike, komunale, vodarina
Čistilni servis
Drugi stroški
Skupaj režijski stroški:

EUR

EUR

75.400,00
9.600,00
600,00
2.000,00
1.000,00
900,00
2.500,00
2.500,00
4.700,00
2.000,00
10.000,00
1.200,00
3.000,00
3.000,00
600,00
119.000,00

37.700,00
4.800,00
300,00
1.000,00
500,00
450,00
1.250,00
1.250,00
2.350,00
1.000,00
5.000,00
600,00
1.500,00
1.500,00
300,00
59.500,00

Stroški izvajanja evropskih projektov (sofinanciranje 15%)
Štroški izvajanja projekta LANGUAGES4GOVERNANCE
Štroški izvajanja projekta OPENMUSEUMS2
Štroški izvajanja projekta ISTRIANA
Skupaj stroški izvajanja evropskih projektov

54.000,00
35.165,55
22.350,00
111.515,15

54.000,00
35.165,55
22.350,00
111.515,15

SKUPAJ (1 + 2):

230.515,15

171.015,15

Maurizio Tremul,
predsednik

