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1. UVOD
Posoški razvojni center (v nadaljevanju PRC) je lokalna ter regionalna
razvojna institucija, ki je bila ustanovljena in deluje s ciljem izvajanja
lokalnih ter regionalnih razvojnih projektov v Posočju in na Severnem
Primorskem (v Goriški razvojni regiji), vključena pa je tudi v izvajanje
državnih in mednarodnih razvojnih projektov.
POSLANSTVO
V Posočje/regijo prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter
skupaj s partnerji soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje
in spodbudno za delo.
VIZIJA
Težili bomo k temu, da postanemo vodilna regijska razvojna institucija in
institucija, pomembna za izobraževanje odraslih, ki bo sposobna oblikovati
in izvajati večje lokalne in regionalne projekte na področjih gospodarstva,
človeških virov, podeželja ter okolja in prostora.
Prizadevali si bomo, da nas bo okolje prepoznalo kot institucijo, ki pozna
skrivnosti projektnega vodenja, pridobivanja evropskega in državnega
denarja ter zna na tej osnovi povezati partnerje in izvesti projekte v
dobrobit prebivalcev regije.
2. PREDNOSTNE NALOGE
PRC je sicer javni zavod, ki so ga ustanovile tri občine (Bovec, Kobarid in
Tolmin), vendar večino sredstev pridobiva z izvajanjem projektov, tako
tistih, sofinanciranih prek slovenskih ministrstev, kot tistih, pridobljenih na
javnih razpisih različnih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja
(v nadaljevanju ETS). Projekte na javnih razpisih je PRC pridobival vse od
leta 2016 dalje, ko se je dejansko začela izvajati perspektiva 2014 – 2020
(ki se sicer lahko izvaja vse do leta 2023). Praviloma so vsi projekti
večletni in nekateri bodo trajali vse do leta 2022. Sredstva, pridobljena na
vseh navedenih razpisih, so ključna podlaga za stabilno večletno
poslovanje javnega zavoda. V letu 2020 se bo tako nadaljevalo izvajanje
že pridobljenih projektov znotraj te finančne perspektive.
Upoštevaje navedeno lahko prednostne naloge PRC-ja v letu 2020
razdelimo v naslednje sklope:
a) Nadaljevanje izvajanja nalog iz preteklih let:
 opravljanje nosilne vloge v Severnoprimorski mrežni regionalni
razvojni agenciji (v nadaljevanju MRRA),
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 druge stalne aktivnosti, kot so:
- izdajanje glasila,
- aktivnosti na podeželju.
b) Delo na pridobljenih projektih / programih:
 v OE Ljudska univerza: projekti/programi, pridobljeni na javnih
razpisih dveh ministrstev (MIZŠ in MDDSZ),
 v OE za okolje, prostor in podeželje: projekti, pridobljeni na
programih ETS in projektih, pridobljenih na ukrepu CLLD (razpisi LAS
Dolina Soče in MKGP),
 v OE za podjetništvo: točka SPOT (projekt, pridobljen na javnem
razpisu SPIRIT) in projekti, pridobljeni na programih ETS.
c) Izvajanje strategije LAS.
d) Drugo:
-

Skladno s potrebami naročnikov bomo zanje opravili želene
storitve.

-

Poleg tega pa bo v letu 2020, po uveljavitvi Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Posoški razvojni center (za katerega so pristojne ustanoviteljice),
PRC v sodelovanju z Medobčinsko upravo občin Bovec, Kanal ob
Soči, Kobarid in Tolmin pripravil spremembe statuta javnega
zavoda, ki ga sprejme svet zavoda, soglasje nanj pa podajo
ustanoviteljice.
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2.1 IZVAJANJE
UNIVERZA

NALOG

V

ORGANIZACIJSKI

ENOTI

LJUDSKA

2.1.1. Izhodišča za delo v letu 2020
Ključne naloge na tem področju so:
a) izvajanje programov in drugih aktivnosti znotraj projektov,
pridobljenih v preteklih letih in v letu 2019/2020 na področju
vseživljenjskega učenja;
b) izvajanje regijske štipendijske sheme;
c) izvajanje projekta Partnerstvo za kadre (za promocijo tehničnih
poklicev med mladimi v Posočju in v regiji); v nadaljevanju
Partnerstvo za kadre.
2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2020
a) Izvajanje programov in drugih aktivnosti na področju
vseživljenjskega učenja:
 vključiti različne ciljne skupine odraslih iz Zgornjega Posočja v
programe izobraževanja odraslih (brezplačne, sofinancirane in
samoplačniške izobraževalne programe) (v nadaljevanju IO);
 vključiti čim širši krog uporabnikov različnih ranljivih ciljnih skupin v
aktivnosti Večgeneracijskega centra Goriške (v nadaljevanju VGC);
 nuditi brezplačno informiranje, svetovanje, mentorstvo in priznavanje
ter vrednotenje neformalno pridobljenih znanj;
 nuditi možnost samostojnega učenja in izmenjave znanj;
 projektno, tematsko in razvojno sodelovati s partnerji ter
organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in EU
območju;
 spremljati in analizirati potrebe v lokalnem okolju in temu primerno
dopolnjevati/prilagajati
izobraževalno
ponudbo
v
skladu
s
prednostnimi področji nacionalnega programa IO (ReNPIO 2013–
2020), politikami EU na področju IO ter lokalnimi in regionalnimi
razvojnimi cilji;
 zagotavljati kakovost IO, vključno s spremljanjem in oceno učinka IO
ter stalnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev na področju IO;
 promovirati IO na lokalni in nacionalni ravni (SOČAsnik, spletna stran,
FB, plakati, letaki, lokalni mediji, EPALE – Elektronska platforma za
IO v Evropi, ACS Novice …).
b) Izvajanje Regijske štipendijske sheme (RŠS):
 zaključiti javni razpis za šolsko leto 2019/2020 za izbor projektov
sofinanciranja kadrovskih štipendij;
 izvesti vse aktivnosti v okviru podeljenega javnega pooblastila za
izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij za RŠS 2016/2017,
2017/2018 in 2018/2019;
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 izvesti javni razpis za šolsko leto 2020/2021 za izbor projektov
sofinanciranja kadrovskih štipendij;
 izpolnjevati obveznosti na zaključenem projektu do Javnega sklada
RS za razvoj kadrov in štipendije (JSRSKŠ) in MDDSZ skladno s
tristranskimi pogodbami o sofinanciranju operacije »Regijska
štipendijska shema za Goriško statistično regijo« ter navodili
posredniškega telesa;
 skupno z ostalimi RRA pripraviti analizo potreb po kadrovskih
štipendijah za obdobje do leta 2030.
c) Izvajanje projekta Partnerstvo za Kadre:
 približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in SŠ);
 aktivnejše povezovati šole in podjetja (ogledi podjetij, delavnice,
tehniški krožki, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori);
 prepoznavati potrebe po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos
informacij;
 aktivnejše vključevati podjetja v proces usmerjanja mladih za potrebe
gospodarstva v Posočju;
 aktivnejša vloga šol in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko
(vključevanje ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni
načrt šol).
2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2020
a) Področje vseživljenjskega izobraževanja:
Izvajanje za udeležence brezplačnih programov, sofinanciranih z javnimi
sredstvi (občinskimi, državnimi ali EU) in samoplačniških izobraževalnih
programov:
 različni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU),
programi računalniškega opismenjevanja, jezikovni programi in
programi na temo zdravja v okviru projektov Pridobivanje temeljnih
in poklicnih kompetenc v dolini Soče II;
 študijski krožki (v nadaljevanju ŠK);
 jezikovni tečaji v okviru občinskih sredstev in plačljivi jezikovni tečaji
za podjetja;
 drugi plačljivi tečaji, delavnice (npr. tečaji šivanja, domače kozmetike
ipd.);
 aktivnosti VGC Goriške – Svetla stran življenja;
 informiranje, svetovanje in vrednotenje ter priznavanje neformalno
pridobljenih znanj za različne ciljne skupine;
 platforma samostojnega učenja in izmenjave znanj (podpora Eučilnice, Kje pa vas digitalni čevelj žuli?, jezikovne čajanke in
kofetkanje itd.);
 Teden vseživljenjskega učenja 2020 (v nadaljevanju TVU);
 Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2020;
 sodelovanje s partnerji (ACS, ostalimi LU, ki so članice ZiSSSa);
 presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih 2020 –
prva prijava na razpis za pridobitev Zelenega znaka kakovosti;
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 Prijava na Erasmus +, KA1 - Učna mobilnost posameznikov, KA104 Mobilnost v izobraževanju odraslih;
 sodelovanje pri izvajanju strateškega projekta WalkofPeace (program
Italija – Slovenija) in sicer na področju izobraževanja za različne
ciljne skupine.
b) Izvajanje RŠS:
 zaključiti javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih
štipendij delodajalcem za šolsko leto 2019/2020;
 izvesti javni razpis za izbor sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko leto 2020/2021;
 izpeljati postopke za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje
kadrovskih štipendij;
 spremljati izvajanje operacije in poročanje o morebitnih kršitvah
MDDSZ;
 pripraviti izhodišča za izvajanje projekta v naslednjem programskem
obdobju.
c) Sodelovanje v projektu Partnerstvu za Kadre
Koordiniranje naslednjih aktivnosti med šolami in gospodarstvom:
- tehniški dan – ogled partnerskih podjetij s predstavitvijo poklicev,
- tabor robotike,
- obisk Šolskega centra – MIC,
- obisk Festivala znanosti,
- enodnevne delavnice E hiša, novogoriška hiša eksperimentov
Celoten program bo pripravljen v sodelovanju s šolami in podjetji.
2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2020
 V posamezne programe IO bo vključenih naslednje število
udeležencev:
- v programe UŽU, v programe računalniškega opismenjevanja, v
jezikovne tečaje in programe na temo zdravja v okviru projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II se bo
skupno vključilo okoli 280 odraslih;
- v jezikovne tečaje (samoplačniške in sofinancirane iz občinskih
sredstev) se bo vključilo cca. 80 oseb;
- v ŠK, financirane s strani MIZŠ, se bo skupno vključilo okoli 20
odraslih;
- v programe svetovanja, informiranja in vrednotenja ter priznavanja
neformalno pridobljenih znanj bo vključenih okoli 330 oseb;
- v aktivnosti TVU 2020 bo vključenih okrog 500 oseb;
- v aktivnosti Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj se bo vključilo
okrog 50 oseb;
- v aktivnosti VGC Goriške bo vključenih okoli 1000 oseb;
- v SSU bo vključenih najmanj 200 uporabnikov;
- izvedeni bodo vsaj 3 Kreativni zajtrki – tematska delovna srečanja,
na katerih sodelujejo organizacije, institucije, odločevalci, podjetja,
prostovoljci itd. iz lokalnega okolja in širše, ki delujejo na tistih
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tematskih področjih, ki jih posamezen »zajtrk« obravnava.
»Zajtrki« so namreč priložnost za povezovanje in skupno delovanje
v lokalnem okolju;
- v samoplačniške tečaje se bo vključilo cca. 100 udeležencev.
 Izvajanje RŠS:
- nadaljevanje dela za vključene delodajalce in štipendiste (170) v
shemo RŠS v šolskem letu 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019;
- vključitev novih delodajalcev z novimi štipendisti (okoli 60) v
shemo RŠS v šolskem letu 2019/2020;
- izveden razpis za šolsko leto 2020/2021;
- pripravljena analiza potreb po kadrovskih štipendijah za obdobje do
leta 2030.
 Izvajanje projekta Partnerstvo za kadre:
- tehniškega dne se bo udeležilo sedem osnovnih šol in Gimnazija
Tolmin (predvidevamo najmanj 700 udeležencev);
- izveden bo dvodnevni tabor robotike, ki se ga bo udeležilo najmanj
30 učencev iz vseh posoških šol;
- enodnevni obisk ŠC MIC bo namenjen sedmim osnovnim šolam v
Posočju in se ga bo udeležilo okoli 170 učencev, kjer bodo
spoznavali tehniške poklice, tehniške šole ter razne delavnice;
- festival znanosti je namenjen osnovnim šolam in se ga bo udeležilo
vsaj 200 učencev;
- delavnic E hiše novogoriške hiše eksperimentov (ki se bodo izvajale
ali v Novi Gorici ali po posameznih šolah) se bo udeležilo okoli 600
učencev.
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2.2 IZVAJANJE NALOG V OE ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE
2.2.1 . PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA
2.2.1.1. Izhodišče za delo v letu 2020
V letu 2020 bomo nadaljevali delo na projektih, načrtujemo pa tudi prijave
novih projektov na aktualne razpise.
2.2.1.2. Postavljeni cilji v letu 2020
Ključni cilji v letu 2020 so:
 delo na odobrenih projektih,
 aktivno sodelovanje pri pripravi in prijavi novih projektov,
 izvajanje aktivnosti za občine in zunanje naročnike.
2.2.1.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2020
a) Projektno delo:
Bridges (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa
Interreg Europe)
V okviru druge faze izvajanja projekta gre samo za nadzor in poročanje o
napredku izvajanja Akcijskega načrta. Slednji se izvaja v okviru projektov
LAS.
ATLAS (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa
Območje Alp)
Projekt naslavlja energetsko sanacijo objektov s prepoznavnimi elementi
kulturne (stavbne) dediščine. Izvedeno bo izobraževanje za prebivalce
Posočja na temo obnove starejših objektov in spremembe namembnosti.
Objavljen bo tudi spletni atlas dobrih primerov obnovljenih objektov z
območja AlpCROSSMOBY (PRC je partner v strateškem projektu, ki se izvaja v sklopu
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija)
Gre za strateški projekt, ki naslavlja trajnostno mobilnost čezmejnega
območja. V sodelovanju z občinami in drugimi deležniki je v pripravi
koncept trajnostne mobilnosti na območju Julijskih Alp. Pripravljena bo
regijska Celostna prometna strategija za območje Julijskih Alp.
Organizirali bomo posvet na temo vzpostavitve vlakovne povezave na
relaciji Nova Gorica – Gorica. Izvedena bo pilotna izvedba avtobusnega
prevoza.
LokAlp (PRC je prijavitelj projekta, ki ga financira MOP preko podnebnega
sklada)
PRC bo zastopal Slovenijo v mednarodni pobudi Alpaca, ki se zavzema za
podnebne ukrepe na lokalnem nivoju. Organizirali bomo konferenco na
temo omejevanja prometa v zavarovanih območjih in uredili publikacijo na
temo dobrih praks.
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Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina (PRC je partner v
projektu, ki se izvaja v okviru LAS Dolina Soče)
V letu 2020 bo izveden še drugi niz delavnic na temo oživljanja starega
mestnega jedra (jezikovne in podjetniške), ponovno bo izveden dogodek
Frikafest.
Ocenjevanje ribjih izdelkov (PRC je podizvajalec v projektu sodelovanja
LAS)
Izvedena bo strokovna ekskurzija za ribogojce v Avstrijo, ponovno pa bo
potekalo tudi strokovno ocenjevanje ribjih izdelkov. Aktivnosti bodo
podprte tudi z obsežno promocijo (knjižica z recepti, dogodek Podeželje v
mestu, promocijski film).
MaB Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (LAS Dolina
Soče je vodilni partner, PRC pa partner v projektu, ki je sofinanciran iz
ukrepa CLLD, EKSRP)
V okviru projekta bo PRC poskrbel za pripravo promocijskega filma.
Ribasador (PRC je partner v projektu, ki je sofinanciran iz ukrepa CLLS)
Izvedena bo strokovna konferenca na temo avtohtonih ribjih vrst,
vzpostavljeno bo sodelovanje med ribogojci v okviru platforme znanja.
Gozdnega (PRC je partner v projektu, ki ga sofinancira MOP)
Predvidena je udeležba na strokovnem posvetu/ekskurziji na temo
podpore lastnikom gozdov za trajnostno upravljanje z njim.
Highlands (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v okviru programa
Horizon 2020) Program je namenjen izmenjavi strokovnih kadrov na temo
razvoja gorskih območij. V času priprave programa dela gostovanja še
niso določena.
Muzej energetike (PRC je pogodbeni izvajalec aktivnosti, naročniki so
občine in podjetja) Projekt se posveča pripravi koncepta projektnih
zasnov, vezanih na muzej energetike v Doblarju, turistični razvoj območij
ob jezovih na Soči, Bohinjske proge. Koncept bo izhodišče za kandidiranje
na razpise v prihodnji programski perspektivi.
b) Izvajanje aktivnosti za zunanje naročnike
V času priprave osnutka načrta posamezne naloge še niso potrjene.
c) Sodelovanje v mrežah
PRC je aktiven član dveh mednarodnih organizacij:
 Euromontana – v združenju evropskih gorskih območij aktivno
sodelujemo, smo tudi zastopniki te organizacije v CLLD komisiji pri
EU in člani podkomisij za Alpe in Jugozahodno Evropo.
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d) Drugo
 Posoški razvojni center je del mreže Info točk Alpske konvencije. To
pomeni sodelovanje pri aktivnostih promocije omenjene mednarodne
pogodbe in v projektih ter pobudah, ki jih organizira in deloma tudi
sofinancira sekretariat (npr. Brati gore, Mladi znanstveniki).
 Podpora občini Tolmin pri aktivnostih v društvu Alpsko mesto leta.
2.2.1.4. Načrtovani rezultati v letu 2020
Načrtovani ključni rezultati v letu 2020 so:
 zaključen nabor dobrih praks (energetska sanacija stavb z elementi
stavbne dediščine) za internetno bazo projekta ATLAS,
 izvedeno usposabljanje občanov na temo sanacije objektov,
 pilotna avtobusna linija v poletnem času,
 pripravljena regijska Celostna prometna strategija,
 izveden dogodek Frikafest in zaključene delavnice,
 izvedeno ocenjevanje ribjih izdelkov in promocija ribjih jedi,
 pripravljen promocijski video o biosfernih območjih,
 izvedena strokovna konferenca za ribogojce.
2.2.2 PODROČJE PODEŽELJA
Delo področja razvoja podeželja bo v letu 2020 usmerjeno v tri vsebinske
sklope:
 izvajanje nalog Vodilnega partnerja LAS;
 izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja;
 priprava in izvajanje odobrenih projektov.
2.2.2.1. Izhodišča za leto 2020
LAS Dolina Soče
LAS Dolina Soče je do sedaj objavil pet javnih pozivov za izbor operacij.
Organ upravljanja je že odobril 28 projektov, katerim je dodeljenih
1.944.017,93 EUR nepovratnih sredstev. V izvajanju so projekti, ki so bili
prijavljeni na javne pozive LAS, skupna projekta in projekti sodelovanja.
Na področju razvoja podeželja v Zgornjem Posočju bomo nadaljevali z
aktivnostmi razvoja kmetijstva, gastronomije in trženja lokalnih
produktov.
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2.2.2.2. Postavljeni cilji v letu 2020
Ključni cilji so:
a) LAS Dolina Soče:
 izvedba 5. javnega poziva in podpornih promocijskih aktivnosti;
 izvajanje in priprava projektov sodelovanja;
 priprava novih skupnih projektov.
b) Področje razvoja podeželja:
 strokovna podpora občanom in ponudnikom Zgornjega Posočja,
izvedba izobraževanj in svetovanj;
 pomoč pri izvedbi prireditev.
2.2.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2020
a) LAS Dolina Soče:
Izvajanje nalog Vodilnega partnerja LAS:
 na področju delovanja LAS:
- organizacija sej organov LAS Dolina Soče;
- priprava letnih poročil;
 na področju izvajanja projektov na območju LAS:
- izvajanje skupnih projektov ter projektov sodelovanja, kot so:
Pot miru (projekt sodelovanja med LASi)
Območje nekdanje soške fronte (dolina Soče, Goriška) se bo povezalo
z njenim zaledjem (del Gorenjske, Vipavska dolina, območje občin
Cerkno, Idrija in Logatec). Izvedene bodo izobraževalne delavnice,
urejene bodo 4 info-izobraževalne točke.
Ocenjevanje ribjih izdelkov (projekt sodelovanja med LASi)
Ocena kakovosti rib in ribjih izdelkov bo omogočila primerjavo s
konkurenco na trgu, velik poudarek pa bo tudi na ozaveščanju
potrošnikov o vključevanju lokalne ponudbe rib v jedilnike.
Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem
Povezovanje biosfernih območij MAB (Man and biosphere, UNESCO) v
Sloveniji je namenjeno povečanju prepoznavnost in izkoriščanju
potenciala zaščite. Velik del aktivnosti je namenjen vzpostavitvi
izhodišč, za nov turistični produkt pohodniške poti Julijske Alpe.
- spremljanje projektov, izbranih na javnih pozivih LAS;
- posredovanje vlog in zahtevkov za izplačilo;
 na področju izvajanja SLR:
- informiranje, animacija in motivacija deležnikov iz območja LAS;
- izvedba javnega poziva LAS.
12

b) Področje razvoja podeželja:
 upravljanje info točk v Tolminu in Bovcu;
 strokovna podpora delovanju in razvoju nevladnih organizacij ter
ponudnikov;
 strokovna podpora delovanju lokalnih tržnic in organizacije prireditev;
 iskanje novih tržnih poti za prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov;
 izvajanje aktivnosti za prepoznavnost gastronomije območja;
 izvajanje usposabljanj;
 izvajanje projektov, kot so:
Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na
lokalnem trgu
Poudarek je na podpori in razvoju kratkih verig deficitarnih kmetijskih
panog poljedelstva, hortikulture in čebelarstva po ekoloških standardih.
Poleg izobraževanja kmetov o ekološkem kmetovanju bo na pilotnem
primeru predstavljen ekološki kolobar.
Pot Julijske Alpe
Projekt naslavlja usmerjanje obiskovalcev v zavarovanem območju kot
ključno komponento razvoja trajnostnega turizma (nov produkt Pot
Julijske Alpe, obnovljena in nadgrajena turistična infrastruktura).
Predvidena je tudi obravnava trajnostne mobilnosti kot podpornega
elementa pri sonaravnem razvoju turizma.
2.2.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2020
a) LAS Dolina Soče:
 izveden javni poziv LAS, izbrani projekti posredovani v potrditev
pristojnemu organu;
 izvajanje treh projektov sodelovanja;
 izvajanje dveh skupnih projektov.
b) Razvoj podeželja:
 sodelovanje ali izvedba vseh večjih prireditev s podeželsko tematiko;
 strokovna podpora društvom, posameznikom; usposabljanja;
 izvedba najmanj 3 izobraževanj s področja kmetijstva, HACCP
sistema in gastronomije;
 izvedba ustaljenih tržnih aktivnosti po prodajnih točkah v Zgornjem
Posočju, po sejmih v Sloveniji in bližnji okolici;
 izvedba ocenjevanja sirov in sirarske skute.
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2.3. IZVAJANJE NALOG V
REGIONALNI RAZVOJ

ODDELKU

ZA

PODJETNIŠTVO

IN

2.3.1. REGIONALNI RAZVOJ (Delovanje PRC-ja znotraj MRRA)
2.3.1.1. Izhodišče za delo v letu 2020
PRC bo še naprej vodil MRRA (do konca leta 2020) in v tem sklopu (v
sodelovanju z ostalimi RA) opravljal vse z zakonom opredeljene splošne
razvojne naloge.
2.3.1.1.1. Postavljeni cilj v letu 2020
Ključni cilji so: izvedba vseh aktivnosti, določenih v letnem načrtu
izvajanja splošnih razvojnih in drugih nalog (ta načrt vsako leto sprejme
Svet regije) s poudarkom na:
 pripravi osnutka regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021
– 2027;
 spremljanju priprave projektov iz Dopolnitve št. 2 k Dogovoru za
razvoj regije (DRR) z desetimi projekti, ki regiji omogočajo porabo
okoli 32,5 mio EUR nepovratnih sredstev (EU in iz nacionalnega
proračuna) in sprejem tega dokumenta na organih regije;
 izvajanju nalog sekretariata Svetu regije in Razvojnemu svetu regije;
 aktivno sodelovanje v razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna
Slovenija s ciljem zagotoviti tej regiji tudi v prihodnjem programskem
obdobju ustrezna razvojna sredstva.
2.3.1.1.2. Načrtovane aktivnosti v letu 2020
Splošne razvojne naloge, ki jih po zakonu opravljajo RRA-ji, so:
 spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa (RRP)
in regijskih projektov v regiji;
 priprava osnutka regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021
- 2027;
 spremljanje priprave projektov iz DRR za neposredno potrditev in
spremljanje izvajanja teh projektov;
 izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov
javnih razpisov, javnih naročil ter javno-zasebnega partnerstva v
okviru teh projektov;
 sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske
razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev;
 obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje
razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in
izvedbi regijskih projektov;
 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
 pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19.
člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.
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Na področju zagotavljanja sredstev kohezijski regiji Zahodna Slovenija:
 sodelovanje pri pripravi gradiv za svet KR ZS skupaj s preostalimi
tremi RRA na območju,
 predstavitev gradiv, izhodišč za svet regije;
 zastopanje teh stališč na svetu KR ZS in pred drugimi ustreznimi
organi.
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2.3.1.1.3. Načrtovani rezultati v letu 2020:
 pripravljen in na organih regije potrjen osnutek regionalnega
razvojnega programa za obdobje 2021 - 2027;
 na organih regije sprejeta Dopolnitev štev. 2 k DRR (kot podlaga za
podpis dokumenta z MGRT);
 izvedene vse druge aktivnosti iz letnega načrta izvajanja splošnih
razvojnih nalog (sprejme na svet regije).
2.3.2. PODJETNIŠTVO
2.3.2.1. Izhodišče za delo v letu 2020
Na področju podjetništva so ključna izhodišča za delo:
 informiranje o možnostih sofinanciranja podjetniških projektov ter
izvajanje aktivnosti pospeševanja podjetništva (izobraževanje,
informiranje, mreženje …) za različne ciljne skupine (osnovnošolce,
dijake, študente, brezposelne, potencialne podjetnike, delujoča
podjetja);
 informiranje in ugotavljanje potreb malih in srednjih podjetjih (MSP)
po dodatnih storitvah na področju podjetništva;
 priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ ter priprava vlog za podjetja za prijavo na javne razpise
(v skladu z interesom naročnikov);
 izvajanje aktivnosti v okviru pridobljenih projektov;
 priprava in prijava novih projektov na EU programe.
2.3.2.2. Postavljeni cilji v letu 2020
a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:
 kontinuirano izvajanje kakovostnih podpornih storitev (informiranje,
izobraževanje, mreženje …) za različne ciljne skupine (osnovnošolce,
dijake, študente, brezposelne, potencialne podjetnike, delujoča
podjetja) z namenom nudenja celovitih informacij in podajanja
konkretnih podjetniških vsebin;
 izvajanje postopkov registracij in sprememb prek sistema e-SPOT/eVEM;
 povezovanje z drugimi subjekti podpornega okolja za podjetništvo.
b) Priprava investicijske dokumentacije, dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) in priprava vlog za podjetja za prijavo
na javne razpise – skladno z interesi naročnikov.
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c) Izvajanje projektov
Izvajanje dveh projektov iz preteklih let:
 SILVER SMEs (Program Interreg Europa; PRC je projektni
partner); čezmejni strateški projekt WALKofPEACE (Program
Interreg V-A Italija-Slovenija; PRC je vodilni partner;
 nacionalnega projekta SPOT svetovanje Goriška (izbran na
javnem razpisu SPIRIT; v 5-letnem projektu PRC sodeluje kot
projektni partner).
2.3.2.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2020
a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva, ki se izvajajo v
okviru projekta SPOT svetovanje Goriška 2018–2022:
 redno informiranje za različne ciljne skupine;
 svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,
razvojem poslovnih idej ter izvajanje e-postopkov (registracija s.p. in
enostavnih d.o.o.-jev, ostale storitve) prek portala e-SPOT/e-VEM);
 animiranje in povezovanje regionalnega okolja, promocija aktivnosti
SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
 organizacija delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in
MSP;
 izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti tako za
potencialne podjetnike kot tudi za MSP;
 sooblikovanje podpornega okolja v regiji z različnimi institucijami
(obrtno-podjetniška zbornica, gospodarska zbornica, občine, podjetja
Zavod Coworking Baza …) z namenom pospeševanja podjetništva;
 sooblikovanje
razstavnega
prostora
regijskega
gospodarstva
(showroom regije), ki omogoča predstavitev produktov regijskih
podjetij na enem mestu.
b) Spodbujanje podjetnosti med mladimi:
Izvajanje podjetniških delavnic za osnovnošolce in dijake.
c) Priprava investicijske dokumentacije, dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) in priprava vlog za prijavo na
javne razpise – skladno z interesi naročnikov.
d) Izvajanje aktivnosti pridobljenih projektov:
 SILVER SMEs (Program INTERREG EUROPA): PRC bo v letu 2020 kot
projektni partner ob drugih aktivnostih:
o začel pripravljati akcijski načrt za umestitev srebrne ekonomije
v lokalne strategije;
o identificiral vsaj 4 dobre prakse v Sloveniji, povezane s
srebrno ekonomijo in priložnostmi, ki jo le - ta ponuja za MSPje;
o sodeloval na festivalu za tretje življenjsko obdobje in
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o organiziral srečanja in sestanke s predstavniki lokalnih in
nacionalnih institucij, ki se ukvarjajo s področjem srebrne
ekonomije.
 WalkofPeace (Program Interreg V-A Italija – Slovenija 2014–2020):
PRC bo kot vodilni partner ob drugih aktivnostih v letu 2020
predvsem:
o organiziral usposabljanje / izobraževanje za nekatere ciljne
skupine (npr. turistične ponudnike, osebje v muzejih in šolarje)
in študijsko ekskurzijo v muzej 1. svetovne vojne za vse
partnerje;
o v sodelovanju z občinami in Fundacijo poti miru poskrbel za
ureditev ureditev zgodovinskih poti, informacijskih točk in
središč (izvedba vzdrževalnih del za nadgradnjo zgodovinske
poti oziroma trase Poti miru na območju občin Bovec – območje
med med Logom pod Mangartom in Klužami, Kobarid - na
Planini Kuhinja in Tolmin - muzej na prostem Mengore;
o prav tako v sodelovanju z občinami poskrbel za izvedbo
naslednjih investicij:
- ureditev pešpoti in izgradnja lesene brvi na območju trdnjave
Kluže – Bovec;
- postavitev razstavnega paviljona in obnova gasilskega vozila –
Kobarid;
- ureditev vojaške kapele Bes – Kobarid;
- obnovitev vzdrževalnih del na Nemški kostnici – Tolmin.
2.3.2.4. Načrtovani rezultati v letu 2020







podane različne informacije najmanj 300 MSP, potencialnim
podjetnikom ter drugim ciljnim skupinam;
izvedba vsaj 6 delavnic in 2 usposabljanj s področja podjetništva
za različne ciljne skupine v okviru projekta SPOT, izvedba 1
izmenjave dobrih praks;
izvedba najmanj 5 podjetniških delavnic za osnovnošolce in
dijake;
uspešna izvedba načrtovanih letnih aktivnosti v okviru
mednarodnega projekta SILVER SMEs in čezmejnega projekta
WalkofPeace;
priprava vsaj dveh DIIP-ov za potrebe občin;
prijava enega projekta na Erasmus + program.
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2.4. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA
2.4.1. Izhodišče za delo v letu 2020
Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic bomo v letu 2020 izdali
5 številk periodičnega tiskanega medija SOČAsnik, ki ga bomo prek
storitev Pošte Slovenije distribuirali vsem gospodinjstvom na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin (7.098 gospodinjstev). Poleg tega ga bomo
poslali na več kot 100 različnih naslovov po vsej Sloveniji – od
najrazličnejših državnih institucij do izseljenih prebivalcev Zgornjega
Posočja, ki so izrazili željo po prejemanju tiskane različice. Pred vsako
izdajo se bo urednica SOČAsnika sestala s predstavniki občin (iz vsake
občine po en), ki pripravljajo vsebine občinskih strani v SOČAsniku.
Skupaj bodo določili vsebine in obseg občinskih strani.
S sodelavci bomo skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o
programih in projektih ter drugih dejavnostih PRC-ja.
2.4.2. Postavljeni cilji v letu 2020
a) Periodični tiskani medij:
• zagotoviti izid 5 številk;
• pripomoči k splošni informiranosti o dogajanju v Zgornjem Posočju in
s tem dvigniti splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepiti
zavest o uravnoteženem in sonaravnem razvoju;
• zagotoviti promocijo projektom, ki jih izvaja PRC;
• ohraniti visok nivo kakovosti izdanega medija;
• zagotoviti dostavo tiskanega medija vsem gospodinjstvom na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
b) Druge promocijske dejavnosti PRC:
• nadaljevati s promocijskimi dejavnostmi in akcijami projektov, ki jih
izvaja PRC.
2.4.3. Načrtovane aktivnosti v letu 2020
a) Periodični tiskani medij:
• priprava 5 edicij skladno z načrtom;
• redna objava e-medija na spletni strani in na družabnem omrežju
Facebook (SOČAsnik);
• skrb za promocijo programov, projektov in drugih dejavnosti PRC-ja.
b) Druge promocijske dejavnosti:
• sprotno posodabljanje spletnih strani PRC (www.prc.si in
lasdolinasoce.si), spletne e-učilnice (http://ucilnica.prc.si) in aktualna
objava na družabnih omrežjih SOČAsnika, OE ljudska univerza in LAS
Dolina Soče;
• sodelovanje z različnimi medijskimi hišami;
• spremljanje objav v medijih (dnevni kliping).
2.4.4. Načrtovani rezultati v letu 2020:
 izid 5 edicij periodičnega tiskanega medija;
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 omogočen brezplačen dostop prebivalcem Zgornjega Posočja do
informacij in s tem zagotovljeno boljše udejstvovanje pri različnih
aktivnostih in izobraževanju;
 objavljenih 400 prispevkov o dejavnostih zavoda v različnih medijih.
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3. KADROVSKI NAČRT
Na dan 31. 12. 2019 je bilo v zavodu 27 delavcev, v letu prej jih je bilo
26. Struktura zaposlenih po delovnih mestih in izobrazbi ter vrsti
zaposlitve je razvidna iz preglednice 1.
Preglednica 1: Struktura in število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
PREDVIDENE ZAPOSLITVE
Zap.
št.

Naziv delovnega
mesta

Število
sistemiziranih delovnih
mest

Število
zasedenih
delovnih
mest

Nova
zaposlitev v
letu 2020 –
nedoločen
čas

Nova
zaposlitev
v letu
2020 –
določen
čas

Zaposlitev
pripravnikov v
letu 2020

1.

Direktor

1

1*

0

0

0

2.

Vodja OE

2

2

0

0

0

3.

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

5.

Poslovni sekretar
Višji svetovalec
področja II
Višji svetovalec
področja III

8

8

0

0

0

6.

Področni svetovalec II

4

4

0

0

0

7.

Področni svetovalec III

3

2

0

0

0

8.

Področni referent
Organizator
izobraževanja

2

2

0

0

0

6

6

0

0

0

28

27

0

0

0

4.

9.

Skupaj


Menjava 16.4.2020; predvidena zaposlitev direktorja za določen
čas.

PREDIVIDENE ZAPOSLITVE DELAVCEV PREK JAVNIH DEL
Zap. št.
Število
Sofinancer
delavcev
1.

/

0

PREDVIDENO DELO PO PODJEMNIH POGODBAH
Zap. št.
Število
Sofinancer
delavcev
1.
/
0

V letu 2020 planiramo zadržati enako število delovnih mest.
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4. FINANČNI NAČRT
4.1. PLAN PRIHODKOV IN STROŠKOV
Plan prihodkov in plan stroškov sta sicer prikazana v primerjavi s planom
in realizacijo za leto 2019, odražata pa aktivnosti in posledično finance
(prihodke in stroške) skladno s planiranimi v posamičnih projektih v letu
2020.
Prihodki za leto 2020 so tako planirani v skupni višini 1.3012.515 EUR
(enako kot v planu za leto 2019 in 8-odstotno povečanje glede na
realizacijo v letu 2019).
Začetne postavke predstavljajo sredstva, ki jih za delovanje zagotavljajo
občine kot ustanoviteljice PRC-ja. Ta sredstva so bila dogovorjena že leta
2001 in sicer v skupnem znesku takratnih 15 milijonov tolarjev, razdeljena
v sorazmerju s številom prebivalcev posamezne občine. V letu 2020
ostajajo sredstva občin ustanoviteljic enaka.
Finančna sredstva, ki jih prispevajo ustanovitelji, se bodo koristila za
sofinanciranje plač (predvsem v primerih, ko je v projektih ETS potrebno
zagotavljati 15 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov), nadalje za
materialne stroške in za investicije, povezane z delovanjem PRC-ja.
Dotacije ustanoviteljev za delovanje v letu 2020 predstavljajo 5,3
odstotkov planiranih prihodkov v letu 2020. Občine pa sofinancirajo tudi
nekatere projekte in aktivnosti (v največji meri izdajo Sočasnika in
dejavnosti na podeželju, delovanje MRRA ipd.). S temi sredstvi se lahko
pokrivajo stroški plač, zunanjih storitev in po potrebi investicij. Skupno
občine ustanoviteljice v letu 2020 prispevajo 18,38 odstotni delež celotnih
planiranih prihodkov.
Večino prihodkov PRC-ja tako predstavlja delo na projektih oziroma
programih. V plan prihodkov za leto 2020 so v glavnem vključeni prihodki
iz projektov oziroma aktivnosti na osnovi že podpisanih pogodb.
Stroški so planirani v enaki višini kot prihodki (torej v višini 1.3012.515
EUR) in so – kot že zapisano – vezani na posamezne projekte. Skupno je
plan enak tistemu za leto 2019 in 8 odstotkov večji od realizacije v tem
letu.
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Tabela št. 1: Prihodki PRC-ja v letu 2020 (v EUR)

Naziv projekta
Občina Bovec (za delovanje)

Plan 2019 Realizacija
2019
11.365
11.365

Plan
Plan
2020/Plan 2020/Real
2019 v % 2019 v %

PLAN
2020
11.365

100

100

Občina Kobarid (za delovanje)

16.983

16.983

17.000

100

100

Občina Tolmin (za delovanje)

41.250

41.250

41.250

100

100

206.000

219.931

219.900

107

100

1.600

900

1.000

63

111

BRIDGES

15.000

4.140

6.000

40

1451

NETWORLD

48.260

36.513

0

0

0

e-MOTICON

25.000

24.209

0

0

0

ATLAS

30.000

28.499

25.500

85

89

CROSSMOBY

154.500

74.877

150.000

97

200

WalkofPeace

57.500

150

193

24.195

44.779
23.027

86.500

Staro mestno jedro Tolmin

27.000

112

117

4.000

2.179

4.000

100

184

Hihglands

0

0

4.000

/

/

LokAlp

0

0

7.500

/

/

Alpska konvencija

0

1.374

0

/

0

SILVER SMEs

35.000

34.484

37.000

106

107

SPOT

41.660

41.660

44.700

107

107

0

1.000

2.000

0

200

8.000

8.000

8.000

100

100

11.000

14.729

7.000

64

48

22.795

22.141

21.800

96

98

33.600

33.624

36.000

107

107

10.491

5.000

100

48

10.963

10.900

99

99

18.427

18.300

100

99

39.000

29.697

0

0

0

16.746

5.890

0

0

0

118.115

181.000

155

153

MRRA 2019 - delovanje
Stavba

Alpsko mesto leta 2016

Spolšno podjetništvo
Spodbujanje podjetništva
Programi izob. odraslih-MIZŠ
(ŠK, TVU, SSU)
Sofinanciranje OE LU
VGC
Izvajanje
tečajev
(samoplačniki)
JR Svetovanje za nezaposlene
2017 (Dejavnost informiranja
in svetovanja 2017 – ISIO)
Svetovanje zaposlenim na GO
2016-22
Pridobivanje
temeljnih
in
poklicnih kompetenc 2016-19
Sofinanciranje plač
Temeljne in poklicne
kompetence II
Podporne dejavnosti v IO za
2019
Partnerstvo za kadre
Muzej energetike
Regijska štipendijska shema
ČV - splošno
Sočasnik - občine
Oglasi v Sočasniku

5.000
10.964
18.382

117.000
0

8.852

0

/

0

28.200

29.950

31.200

111

104

0

17.000

18.000

/

106

29.700

60.990

60.000

202

98

1.000

0

0

0

0

36.500

36.500

36.500

100

100

3.000

651

800

27

123

23

Podeželje PRC - občine

28.200

26.508

28.200

100

106

0

0

/

0

105.000

107

101

Podeželje splošno
LAS - delovanje

98.000

5.900
103.862

LAS - članarina

28.200

5.826

5.800

21

100

670

682,68

0

0

0

18.845

10.660

31.000

164

291

8.000

0

17.000

213

/

127

0

0

0

2.400

41

50

LAS (sodelovanje) MAB
LAS
(sodelovanje)
Ocenjevanje ribjih izdelkov
LAS (sodelovanje) Pot miru
LAS REVITUM
PRC (sodelovanje) MAB

5.841

138,79
4.778

PRC
(sodelovanje)
Ocenjevanje ribjih izdelkov

5.224

4.300

1.500

29

35

PRC (LAS projekti) Jej lokalno

5.529

5.806

1.400

25

24

PRC (LAS projekti) Kreacija

7.875

9.656

0

0

0

PRC (LAS projekti) REVITUM

4.749

3.954

0

0

0

PRC - splošno

3.341

127

1.000

30

786

1.215.390 1.312.515

100

108

SKUPAJ

1.307.800

Obrazložitev:
¹ Gre za vsakoletna sredstva občin ustanoviteljic, ki jih PRC-ju namenijo za dejavnost. V
letu 2020 ostajajo na ravni iz leta 2019.
2
Sredstva v projektih (tako tistih, pridobljenih na javnih razpisih programov ETS, kot
tistih, pridobljenih na javnih razpisih različnih ministrstev) so prilagojena aktivnostim
(lahko gre za povečanje ali znižanje).
3
Planirana sredstva na treh navedenih projektih smo glede na napovedi MIZŠ
razpolovili. Dejansko bodo sredstva znana po izvedenih razpisih – predvidoma
spomladi.

Tabela št. 2: Stroški PRC-ja v letu 2020 (v EUR)

Naziv
Energija
Strokovna literatura
Pisarniški material in
drobni material

Plan 2019

Realizacija
PLAN 2020
2019

Plan
2020/Plan
2019 v %

Plan
2020/Real
2019 v %

4.900

4.551

4.600

94

101

2.600

1.112

1.200

46

108

9.178

9.500

100

104

23.177

24.000

89

104

25.191

25.200

101

100

9.500

Drug material, ogrevanje
Pošta, tel., fax, e-mail,
čiščenje

27.000

Tekoče, inv. vzdrževanje
Zavarovanje, bančne
storitve
Stroški intelektualnih
storitev
Komunalne in prevozne
storitve
Stroški storitev fizičnih
oseb

10.000

17.517

17.950

180

102

2.000

2.449

2.500

125

102

210.000

141.228

196.580

94

139

17.000

31.464

31.500

185

100

23.000

26.791

27.000

117

101

10.000

8.308

8.000

80

96

154.000

155.027

155.000

101

100

Reprezentanca
Založništvo, tisk, oglasi,
plačila RA-jem

25.000

24

Amortizacija
Plače zaposlenih, regres
Potni nalogi
Odpravnine
Jubilejne nagrade
Drugo (članarine,
prispevek invalidov,
obresti)
SKUPAJ

0

0

0

0

0

750.000

710.210

750.000

100

106

45.000

36.582

37.615

84

103

0

539

0

/

0

1.800

1.444

1.870

104

130

16.000

19.496

20.000

125

103

1.307.800

1.214.265

1.312.515

100

108

Obrazložitev:
Stroški so skladni s stroški v posameznih že pridobljenih projektih (in se nanašajo
predvsem na izvajanje že v projektih predvidenih zunanjih storitev, kot so: stroški
storitev fizičnih oseb ali stroški intelektualnih storitev, plačila RA-jem za delo v MRRA,
stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, prevozne storitve, pripravo
promocijskega materiala ipd). V vseh primerih, razen v projektih ETS (kjer moramo sami
zagotavljati 15% vrednosti upravičenih stroškov), so ti stroški v projektih upravičeni in
torej povračljivi. V projektih, pridobljenih na razpisih slovenskih ministrstev, pa DDV ni
upravičen strošek.
Zaradi manjših aktivnosti v določenih projektih ETS (predvsem Crossmoby) stroške
intelektualnih storitev povečujemo glede na realizacijo.
V letu 2020 bodo – skladno z zakonodajo - jubilejne nagrade izplačane petim zaposlenim
(lani štirim), zato so stroški povečani.

Ker mora PRC zalagati izvajanje večine projektov (in sicer tako stroške
plač kot drugih storitev), kar lahko ogroža likvidnost zavoda, bo
predvidoma tudi v letu 2020 po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic
najel kratkoročni revolving kredit v višini 100.000 EUR (zadolževanje ne
gre v kvoto zadolževanja občin).

25

5. POSLOVNI PROSTORI PRC-ja
PRC deluje v poslovnih prostorih v Tolminu, Trg tigrovcev 1. Tu izvajamo
tudi večino izobraževanj in delavnic. Ker je teh v obdobju intenzivnega
izvajanja projektov, financiranih z EU sredstvi, veliko, nam je Ministrstvo
za obrambo v sosednji stavbi, Trg tigrovcev 4, dalo za 5-letno obdobje na
razpolago cca 72 m2 prostorov in sicer učilnice in pisarne (brez plačila
najemnine, le za minimalni mesečni pavšal).

6.

NAČRT INVESTICIJ

V letu 2020 so načrtovane investicije v digitalno informacijsko tehnologijo,
ki jo zaposleni potrebujejo za opravljanje svojega dela. Prav tako se bo
investiralo v opremo, ki jo izvajalci programov in udeleženci potrebujejo
pri udejstvovanjih na tečajih in delavnicah. Predvidena investicijska
vrednost je 10.000,00 €, kar pa se bo realiziralo v skladu s finančnimi
zmožnostmi in investicijskimi potrebami.
V letu 2020 bo v okviru projekta WalkofPeace izvedenih več investicij
(prikazano v točki 3.2.2.).

7. POVZETEK
V letu 2020 bodo ključne naloge PRC:
Na področju regionalnega razvoja
- priprava novega RRP za obdobje 2012 – 2027,
- skupaj z nosilci projektov in pristojnimi ministrstvi spremljanje
izvajanja devetih projektov, vključenih v DRR, za katere je do
leta 2023 na voljo cca 32,5 mio EUR nepovratnih EU in
nacionalnih sredstev;
- aktivno vključevanje v pripravo programskih dokumentov države
za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.
Na področju OE LU bomo izvajali številne projekte, pridobljene na javnih
razpisih MIZŠ in MDDSZ; gre predvsem za: projekt Pridobivanje temeljnih
in poklicnih kompetenc (ki bo potekal do oktobra 2022), nadaljevanje
projekta »Kadri« in ter že utečena projekta VGC in RŠS; tega zadnjega
izvajamo na območju celotne regije.
V vse aktivnosti bo vključenih prek 4.000 udeležencev.
Prav tako PRC v OE za okolje, prostor in podeželje ter v OE za
podjetništvo nadaljuje delo na več projektov ETS, med katerimi velja
izpostaviti dva triletna strateška na čezmejnem programu Italija –
Slovenija in sicer:
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-

Walk of Peace, projekt katerega vodilni partner je PRC; znotraj
projekta so predvidena sredstva za investicije v vseh občinah
ustanoviteljicah;
Crossmoby, v katerem je PRC projektni partner, bo usmerjen v
izvedbo pilotnih aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v
Zgornjem Posočju.

V OE za okolje, prostor in podeželje bo LAS Dolina Soče nadaljeval z
opravljanjem nalog vodilnega partnerja, hkrati pa z izvajanjem
projektov sodelovanja in t.im. skupnih projektov.
V različne aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu programa podeželja,
bomo vključili okrog 600 oseb.
V OE za podjetništvo se nadaljuje tudi projekt SPOT, usmerjen v
spodbujanje podjetništva; prav tako pa dajemo vse večji poudarek
spodbujanja podjetnosti med učenci in dijaki.
V delavnice za podjetnike bo skupno vključenih prek 250 udeležencev, v
delavnice za učence in dijake pa prek 200.
Izdali bomo 5 številk glasila Sočasnik, ki ga brezplačno prejme prek
7.000 gospodinjstev v Zgornjem Posočju.

Direktorica:
Mag. Almira Pirih
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Priloga 1: Pregled projektov v izvajanju v letu 2020 po OE
Urad direktorja: mag. Almira Pirih, Predvidena sredstva
(v EUR)
Katja Kravanja, Mateja Kutin, Tatjana
Šalej Faletič

Glavni cilj

SOČASNIK

36.500

Spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja
Izdaja 5 edicij

WalkofPeace

86.500

*glej spodaj

219.900

MRRA

Promocija v LAS-u
CROSSMOBY

OE okolje, prostor in podeželje:
Miro Kristan, Tjaša Maurič, Jana
Podgornik, Mateja Kutin, Greta
Černilogar, Meta Pajer, Sandra
Kemperle, Peter Domevšček

(vključeno v sredstva Strokovna podpora pri
za delovanje LAS)
promociji LAS
Uvajanje pilotnih in
(vključeno spodaj)
dodatnih linij javnega
prevoza.

Predvidena sredstva
(v EUR)

BRIDGES

6.000

CROSSMOBY

150.000

ATLAS

25.500

LokAlp

7.500

Highlands

4.000

Alpsko mesto leta 2016

4.000

Staro mestno jedro Tolmin

27.000

LAS - izvajanje nalog vodilnega
partnerja

105.000

Glavni cilj

Zasnova Centra odličnosti
za akvakulturo
Uvajanje pilotnih in
dodatnih linij javnega
prevoza.
Izbor dobrih praks
energetske sanacije
objektov prepoznane
stavbne dediščine.
Aktivnosti v podporo
podnebnim ukrepom na
lokalnem nivoju.
Izmenjava strokovnih
kadrov na temo razvoja
gorskih območij.
Podpora občini Tolmin pri
izvedbi aktivnosti in
sodelovanju v društvu
Aktivnosti v smislu
oživljanja starega
mestnega jedra.
Pomoč pri črpanju
sredstev CLLD območja
LAS Dolina Soče (vključuje
tudi strokovno podporo
Urada direktorja)

LAS (sodelovanje) Ocenjevanje ribjih
izdelkov

31.000

LAS (sodelovanje) Pot miru

17.000
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Osredotočanje na dvig
prepoznavnosti
slovenskih rib v lokalni
kulinariki.
Nadgraditi obstoječe
ponudbo zgodovinskega
in kulturnega turizma na
območju LAS.

PRC (sodelovanje) MAB

2.400

PRC (sodelovanje) Ocenjevanje ribjih
izdelkov)

1.500

PRC (LAS projekti) Jej lokalno

1.400

Podeželje

28.200

OE
Ljudska
univerza:
Brigita
Bratina
Peršin,
mag.
Damijana
Kravanja, mag. Martina Smolnikar,
Mateja Skok Kavs, Marko Leban, Nika Predvidena sredstva
Kikelj
Maver,
Nataša
Klobučar
(v EUR)
Štrancar, Patricija Rejec, Jana Skočir,
Urša Čimžar, Anja Colja

Večgeneracijski center Goriške –
Svetla stran življenja

36.000
(EU sredstva)

Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc v dolini Soče II

181.000

Svetovanje, ugotavljanje in
vrednotenje znanja (zaposlenim)

18.300

Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih – ISIO

10.900

29

Približati Biosferna
območja prebivalcem in
širši javnosti.
Osredotočanje na dvig
prepoznavnosti
slovenskih rib v lokalni
kulinariki.
Razvijati kratke verige in
spodbujati razvoj
deficitarnih kmetijskih
branž kot sta
poljedelstvo, hortikultura
in čebelarstvo na
območju Doline Soče po
ekoloških standardih.
Razvoj in trženje
produktov podeželja.

Glavni cilj

Dvig kakovosti življenja
ranljivejših ciljnih skupin
družbe ter
preprečevanje njihovega
zdrsa v socialno
izključenost in revščino.

Izvajanje izobraževalnih
programov za
pridobivanje in razvijanje
temeljnih in poklicnih
kompetenc manj
izobraženih in
usposobljenih zaposlenih
in brezposelnih,
predvsem starejših od 45
let
Zagotavljanje svetovanja
in vrednotenje znanja
zaposlenim, ki zaradi
potreb na trgu dela
potrebujejo dodatna
znanja
Povečevanje vključenosti
v vseživljenjsko učenje

Regijska štipendijska shema

60.000

Študijski krožki in teden
vseživljenjskega učenja

3.000

Središče za samostojno učenje

4.000

Izvajanje tečajev (samoplačniški)

5.000

Partnerstvo za kadre

31.200

OE za podjetništvo in regionalni Predvidena sredstva
(v EUR)
razvoj: Vesna Kozar, Almira Pirih,
Polona Cimprič, Suzana Colja Resnik

44.700
SPOT 2018 - 2022

Spodbujanje podjetništva

8.000

Silver SMEs

37.000
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Sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem
Študijski krožki
zagotavljajo dejavno
vključevanje odraslih v
razvoj ali aktivnosti
lokalnega okolja;
Aktivnosti za promocijo
vseživljenjskega učenja
Zagotavljanje učne
podpore v različnih fazah
učenja
Izvajanja tečajev
(najpogosteje jezikovnih)
za potrebe podjetij
Promocija tehničnih
poklicev med mladimi v
Posočju, povezovanje šol
in podjetij

Glavni cilj
Povečanje informiranosti
in znanja za reševanje
izzivov na podjetniški poti
v
vseh
fazah
podjetniškega ciklusa ter
povečanje
zgodnje
podjetniške
dejavnosti,
kar
bo
prispevalo
k
večjemu nastajanju in
izboljšanju
rasti
ter
razvoju podjetij
Spodbujanje podjetnosti
med učenci in dijaki v
Zgornjem Posočju.
Cilj projekta je zboljšati
regionalne
politike
in
programe, ki podpirajo
rast in razvoj majhnih in
srednje velikih podjetij s
poudarkom
na
spodbujanju priložnosti,
povezanih s starajočo se
družbo (+62 let). Želja je
spodbuditi
mala
in
srednje velika podjetja za
oblikovanje
inovativnih
(novih)
izdelkov
in
storitev, ki so in bodo
potrebne
za
zadovoljevanje
potreb
starejših oseb.

WALKofPEACE

86.500
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Posebnost programskega
območja
čezmejnega
projekta
je
prisotnost
dediščine prve svetovne
vojne, ki ima izjemen
zgodovinski pomen, ki pa
je
mestoma
slabo
ohranjena, njen potencial
za razvoj turizma pa še ni
ustrezno
izkoriščen.
Projekt WALKofPEACE bo
prispeval k dolgoročnemu
ohranjanje dediščine prve
svetovne
vojne
ter
krepitvi njene uporabe za
razvoj
trajnostnega
kulturnega turizma.

Priloga 2: Obrazložitev kratic
Kratice
Obrazložitev
ACS
Andragoški center Slovenije
CLLD

RŠS

Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga
vodi skupnost
Dokument identifikacije investicijskega projekta
Dogovor o razvoju regij
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi
Evropsko teritorialno sodelovanje
Evropska unija
Izobraževanje odraslih
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Kohezijski regiji Zahodna Slovenija
Lokalna akcijska skupina
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Medpodjetniški izobraževalni center
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor
Mrežna regionalna razvojna agencija
Mala in srednja podjetja
Organizacijska enota Ljudska univerza
Osnovna šola
Posoški razvojni center
Regionalna razvojna agencija
Regionalni razvojni program
Resolucija o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
Regijska štipendijska shema

SLR

Strategija lokalnega razvoja

DIIP
DRR
EKSRP
EPALE
ETS
EU
IO
JSRSKŠ
KR ZS
LAS
MDDSZ
MGRT
MIC
MIZŠ
MKGP
MOP
MRRA
MSP
OE LU
OŠ
PRC
RRA
RRP
ReNPIO

SPOT

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije
Slovenska poslovna točka

SSU

Središče za samostojno učenje

SŠ
ŠK
TVU
UŽU
VEM
VGC
ZiSS

Srednja šola
Študijski krožki
Teden vseživljenjskega učenja
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Vse na enem mestu
Večgeneracijski center
Zveza izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije

SPIRIT
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