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A. RAČUNOVODSKO POROČILO
Posoški razvojni center sodi kot javni zavod med posredne uporabnike proračuna.
V skladu z Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02,…, 114/06-ZUE). Njegovi
ustanovitelji so občina Kobarid, občina Bovec in občina Tolmin, kjer zavod tudi
deluje. Uvršča se med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.
Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2019 do
31.12.2019.
Letno poročilo smo izdelali v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10, 104/11). V
računovodskem poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s
26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2019 in pojasnil k izkazom so bili
upoštevani naslednji predpisi:
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, …, 96/15ZIPRS1617).
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15,
75/17 in 82/18),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS, 54/02, 117/02, 58/03,134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,
97/12, 108/13, 94/14, …, 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,
58/10, 108/13, …, 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/19 in 80/19),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Slovenski računovodski standardi 2016.
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE IZKAZE ZA DOLOČENE
UPORABNIKE, IN SICER:
1. bilanca stanja s prilogami:
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
 stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojila
2. izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov z prilogami:
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
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izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
3. pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2019
4. izkaz izračuna presežka po fiskalnem pravilu.
3.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju, se je
uporabljal Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilo o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.
AKTIVA - SREDSTVA
AOP 032 – 2.715.279 EUR
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
AOP 001 - 1.766.628 EUR
AOP 002 - 011
Vsa sredstva so bila popisana.
Dolgoročne časovne razmejitve v višini 3,76 so iz naslova dolgoročnega najema
domene.
Stanje drugih dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2019
zmanjšalo za amortizacijo osnovnih sredstev in popravek vrednosti drobnega
inventarja v vrednosti 57.875,75 EUR in povečalo za nove nabave v skupni vrednosti
1.144.882,54 EUR (nepremičnine v vrednosti 1.111.902,13, oprema v vrednosti
28.455,31 in drobni inventar v vrednosti 4.525,10).
Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev znaša 1.766.628,10(Register OS in DI
1.766.624,45 EUR).
Zavod na postavkah dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in
depoziti, dolgoročne terjatev iz poslovanja in terjatve za sredstva dana v upravljanje
ne izkazuje stanja.
KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZMEJITVE
AOP 012 - 948.651 EUR

RAZEN

ZALOG

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
AOP 014 – 138.434 EUR
Zavod gotovinsko ne posluje. Denarna sredstva na računu POSOŠKI RAZVOJNI
CENTER 6030216808 na dan 31.12.2019 znašajo 98.557,82 EUR, na računu
PRC_Regijska štipendijska shema 6000000338 39.062,17 EUR in na računu
PRC_LAS 6000000241 814,26 EUR.
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
AOP 015 – 297.601 EUR
Terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev v državi 19.724,30 EUR, do v
tujih institucij višini 207.246,27 EUR in sporne terjatve v višini 70.630,22 EUR iz
naslova vračila štipendij podjetij v stečaju. Postavka se je v primerjavi z lanskim
letom povečala, zaradi povečanja terjatev do tujih institucij.
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KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
AOP 017 – 85.791 EUR
Terjatve do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države
oziroma občine, v skupnem znesku 85.790,85 EUR, so sestavljene iz terjatev do
neposrednih uporabnikov proračuna države, občine in posrednih uporabnikov
proračuna države, občine. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom povečala,
predvsem zaradi potrjene terjatve za izplačilo štipendij – transferja.
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
AOP 020 – 2.668 EUR
Druge kratkoročne terjatve so iz naslova terjatev za refundacijo bruto nadomestila
plač v višini 2.328,37 EUR ki bodo poravnane v januarju 2020 in terjatve za
akontacijo DDPO v višini 338,86 EUR.
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – AČR
AOP 022 – 423.962 EUR
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje prehodno ne-zaračunane
prihodke oziroma ne-certificirane zahtevke s strani uporabnikov EKN v višini
423.961,75 EUR. Postavka je nekoliko višja iz naslova novih projektov, kjer obdobje
poročanja ni enako koledarskemu letu.

PASIVA - OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
AOP 060 – 2.715.279 EUR
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – PČR
AOP 034 – 492.934 EUR
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
AOP 035 – 66.069 EUR
Zavod izkazuje obveznosti za prejeta sredstva za projekt POTI MIRU.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
AOP 036 – 54.373 EUR
Zavod je imel na dan 31.12.2019 skupno 54.373,02 EUR obveznosti do zaposlenih.
Navedeni znesek je enak znesku za plače, prispevke, davke iz bruto OD ter prehrano
in prevoz za december 2019. Izplačilo je bilo opravljeno v januarju 2020.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
AOP 037 – 75.464,91 EUR
Na dan 31.12.2019 je imel zavod obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do
dobaviteljev v državi v višini 75.164,91 EUR in obveznosti do tujih dobaviteljev v
višini 300,00 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2020 oz. ob zapadlosti v
letu 2020.
Zavod svoje obveznosti poravnava ob zapadlosti.
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
AOP 038 – 83.799,95 EUR
Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ima zavod na dan 31.12.2019
obveznost v višini 9.281,11 EUR za prispevke na obračunane plače, odtegljaje
zaposlenih in dodatno pokojninsko zavarovanje, obveznost iz naslova avtorskih
honorarjev v višini 1.117,83 EUR. Obveznosti, so bile poravnane januarja 2020.
5

Na dan 31.12.2019 je imel zavod odprto tekočo obveznost za DDV v višini 5.055
EUR (obdobje 10-12/2019 in poračun DDV-ja – odbitni delež). Obveznost je že bila
poravnana.
Na kratkoročnih obveznostih zavod izkazuje obveznost iz naslova transferja za
štipendije v višini 40.931,51 EUR za katerega izkazuje terjatev in obveznosti za
vračila štipendij in revalorizacijo v višini 27.414,50 EUR, delno bodo obveznosti
poravnane v letu 2020 (štipendisti že vrnili štipendije), oz. ko bodo za ta namen
izkazane obveznosti do države.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN
AOP 039 – 170.926 EUR
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do
uporabnikov EKN-ja, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma
občin s stanjem 170.926,28 EUR.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
AOP 041 – 79 EUR
Zavod izkazuje obresti kratkoročnega posojila najetega in vrnjenega v letu 2019.
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – PČR
AOP 043 – 42.222 EUR
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke v
višini 31.561,90 EUR, ki se nanašajo na prejeta plačila za projekte za katere stroški
še niso nastali (poročanje ni enako koledarskemu letu in stroški še niso nastali) in na
vračunane stroške v skupnih projektih, za katere še nismo prejeli zahtevkov s
stanjem 10.659,65 EUR.
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTIH
AOP 044 – 2.222.345 EUR
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
AOP 047 – 11.655 EUR
Zavod ima dolgoročno odložene prihodke za storitve hranjenja arhiva podjetja
INPRIME v višini 9.000,00 EUR.
Na dan 31.12.2019 ima zavod na kontu 922 rezervacije namenjene nadomeščanju
amortizacije v vrednosti 2.654,96 EUR.
Prejeta sredstva za nabavo opreme in drugih dolgoročnih sredstev, smo v letu 2019
knjižili kot povečanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena
sredstva v upravljanju na konto 980, skladno s priporočili Ministrstva za finance.
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
AOP 055 – 10.000 EUR
Zavod izkazuje posojilo najeto za financiranje denarnega toka delovanja LAS-a.,
zavarovano z bianco menico (pet). Posojilo zapade v vračilo v letu 2020. Dinamika
vračil pogodbeno ni določena.
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
AOP 056 – 1.821.544 EUR
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Zavod ima na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova
neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku
1.821.544,27 EUR.
Obveznosti za sredstva v upravljanju so se v primerjavi z lanskim letom zelo
povečale zaradi prenosa sredstev v upravljanje zavodu. Občina Tolmin je prenesla v
upravljanje cerkev Sv.duha v Javorci in Nemško Kostnico v Tolminu, občina Kobarid
pa kapelo Planica in starodobnik – gasilski avto.
Presežek obveznosti do sredstev v upravljanju znaša 61.134,26 EUR in izhaja iz
delnega pokrivanja amortizacije izločene poslovne stavbe na Ulici Padlih borcev 1,
skozi poslovni izid.
Ti viri so namenjeni nadomeščanju amortizacije za sredstva pridobljena v projektih,
katerih financiranje ni 100% in novim nabavam za potrebe delovanja. Delijo se na
občine ustanoviteljice po ključu financiranja posamezne občine (število prebivalcev).
Tako pripada Občini Tolmin 59,37%, Občini Kobarid 23,67% in Občini Bovec 16,96
% teh sredstev.
Ostale obveznosti na kontu 980 se delijo po občinah glede na vir oz. procent
sofinanciranja posameznega projekta.
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
AOP 058 – 379.146 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019, zmanjšan za davek v višini
125,82 EUR, znaša 999,51 EUR in povečuje presežek prihodkov preteklih let.
Zavod je od začetka delovanja ustvaril skupno 378.146,20 EUR presežka
zmanjšanega za pretekle izgube (znesek vključuje zmanjšanje za popravek pri
obračunu davka za leto 2018 v višini 9,47 EUR). Bilančni presežek prihodkov
na dan 31.12.2019 v višini 379.145,71 EUR, je namenjen osnovni dejavnosti
zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki se v skladu s statutom zavoda deli na občine
ustanoviteljice na enake dele.
IZVENBILANČNE EVIDENCE
AOP 061 – 0 EUR
Zavod ne izkazuje obveznosti na izven bilančnih kontih na dan 31.12.2019.
3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z
računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Za prikaz prihodkov
in odhodkov služi obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov.
Prihodki in odhodki določenih uporabnikov so knjiženi po načelu nastanka dogodka.
Prihodki in stroški se evidentirajo ločeno po stroškovnih mestih. Imamo tri vrste
stroškovnih mest in sicer:
- direktna, ki se nanašajo na konkretno dejavnost, kjer so tudi prihodki ločeni,
- splošna za posamezne oddelke znotraj PRC ter
- splošna za PRC, kjer se evidentirajo dotacije in stroški, ki se ne nanašajo na
direktno STM (stroškovno mesto).
Prihodki od poslovanja za leto 2019 so skupaj 1.215.390 EUR (AOP 870), odhodki
za leto 2019 znašajo 1.214.264 EUR (AOP 887). Izkaz prihodkov in odhodkov
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določenih uporabnikov izkazuje v letu 2019 presežek prihodkov v višini 1.126 EUR
(AOP 888). Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka v višini 126 (AOP 890) znaša 999,51 EUR (AOP 891).
Za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
izkazujemo javno službo in prodajo blaga in storitev na trgu. Stroškovna mesta so
opredeljena kot javna neobdavčljiva in so namenjena izvajanju javne službe,
financirajo se zgolj iz javnih sredstev ter tržna in javna obdavčljiva in izhajajo iz
prodaje blaga in storitev na trgu, prihodki pa so tisti, ki jih zavod pridobi na trgu iz
javnih sredstev, od pravnih in fizičnih oseb.
Za potrebe sestavljanja tega izkaza se prihodke in odhodke iz STM, ki so
opredeljena kot splošna in STM plač najprej razdeli po ključu prihodkov na ostala
STM (javna in tržna dejavnost), razen v primeru, da so splošni stroški pokriti iz
prihodkov ustanovitelja in pavšalnega zneska prihodka iz projektov oz. so prihodki iz
splošnih STM namenjeni pokrivanju nepriznanih stroškov na določenih projektih.
Za STM, ki so opredeljena kot tržna in javna obdavčljiva (po razdelilniku seštejemo
prihodke in odhodke, ostalo so prihodki in odhodki javnih dejavnosti).
V letu 2019 je bilo prihodkov za izvajanje javne službe 1.113.954 EUR (AOP 670), za
izvajanje tržne in javne obdavčljive dejavnosti pa 101.436 EUR (AOP 670).
Odhodkov za izvajanje javne službe je 1.140.159 EUR (AOP 687), za izvajanje tržne
in javne obdavčljive dejavnosti pa 74.105 EUR (AOP 687). Tako znaša presežek
odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2019 26.205 EUR (AOP 689), za
izvajanje tržne in javne obdavčljive dejavnosti pa presežek prihodkov z upoštevanjem
davka od dohodka 27.205 EUR (AOP 691). Presežek odhodkov iz izvajanja javne
službe se v poslovnem letu 2019 pokriva iz presežka prihodkov tržne in javne
obdavčljive dejavnosti.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka, izkazujemo vse vrste prihodkov in odhodkov, evidentirane v poslovne knjige v
skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Izkaz je
sestavljen v skladu s spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Skupaj prihodki na evidenčnih kontih znašajo 1.056.981 EUR (AOP 401), odhodki pa
1.286.777 EUR (AOP 437). Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega
toka za leto 2019 znaša 229.796 EUR (AOP 486). Podatki o prihodkih in odhodkih,
izkazanih po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, ki so izkazani na
zaračunanih prihodkih in odhodkih določenih uporabnikov.
4. IZKAZ IZRAČUNA PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU
Zavod za poslovno leto 2019 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu
denarnega toka, zato ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu.
Zavod je Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v
računovodskih izkazih.
O namenski porabi sredstev poroča vodja zavoda v letnem poročilu.
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B. POSLOVNO POROČILO
1. Uvod
Posoški razvojni center (v nadaljevanju PRC) je javni zavod, ki so ga ustanovile tri
občine (Bovec, Kobarid in Tolmin) in deluje na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, po oblikovanju organizacijske enote
Ljudska univerza pa tudi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
in Zakona o izobraževanju odraslih.
Ne glede na to, da je javni zavod, pa večino sredstev za svoje delovanje pridobiva z
izvajanjem projektov, tako tistih, sofinanciranih prek slovenskih ministrstev, kot tistih,
pridobljenih na javnih razpisih različnih programov Evropskega teritorialnega
sodelovanja (v nadaljevanju ETS).
V letu 2019 je PRC v glavnem nadaljeval z izvajanje projektov, pridobljenih v
preteklih letih, zato smo v delovnem načrtu za leto 2019 prednostne naloge razdelili v
naslednje sklope:
a) Nadaljevanje izvajanja nalog iz preteklih let:
 opravljanje nosilne vloge v Severnoprimorski mrežni regionalni razvojni agenciji
(v nadaljevanju MRRA),
 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 oz. ZRSZ),
 v OE za okolje, prostor in podeželje: projekti, pridobljeni na programih ETS,
 v OE za podjetništvo: točka SPOT in projekti, pridobljeni na programih ETS.
c) Izvajanje strategije LAS
d) Izvajanje storitev za naročnike in – v skladu z odprtimi javnimi razpisi in
kadrovskimi zmožnostmi – tudi priprava novih projektnih idej.
V nadaljevanju podajamo pregled realizacije zastavljenih nalog in ciljev ter rezultatov
v letu 2019, kot so podrobneje opredeljene v LDN.
Vsak projekt iz LDN ima opredeljene finance, ki izhajajo iz pogojev javnih razpisov
in so določene na letni ravni. Aktivnosti, ki jih PRC izvede, so vedno vezane na
letni proračun projekta. Vrednost posameznega projekta na letni ravni je tako v LDN
in poročilu razvidna iz tabele Prihodki v letu 2019 (planirani in realizirani). V projektih
so upravičeni različni stroški, ki pa so sumarno zbrani v tabeli Stroški v letu 2019.
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2. Pregled doseganja postavljenih ciljev
2.1. DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA – VODENJE







mag. Almira Pirih (delno)
Brigita Bratina Peršin (delno)
Mateja Skok (delno)
Anja Colja (delno)
Suzana Hvala (delno)
Katja Kravanja (delno)

PRC je tudi v letu 2019 nadaljeval z vodenjem MRRA, ki ga je prevzel s 1. 4. 2014.
Ključne izvedene naloge v letu 2019:
a) Dogovor za razvoj regij (v nadaljevanju DRR):
DRR je izvedbeni dokument Regionalnega razvojnega programa Severne
Primorske (Goriške razvojne regije) (v nadaljevanju RRP). V novembru 2017 je bil
podpisan 1. DRR, ki je vključeval 5 projektov, od katerih je le en (Regijski skupnostni
center (oz. Pilotni projekt bivalne enote, deinstitucionalizacija v Novi Gorici) prinašal
regiji dodatna EU sredstva, en projekt je bil pridobljen na javnem razpisu (Regijska
štipendijska shema: nosilec je PRC), sredstva za projekt investicije na IV. razvojni osi
(nosilec DRSI) so zagotovljena v državnem proračunu, dvema projektoma pa je bila
dana le podpora pri prijavi na razpis za strateške projekte na programu Italija –
Slovenija). Oba sta bila v letu 2018 potrjena kot strateška projekta na čezmejnem
programu Italija – Slovenija.
V letu 2017 in 2018 je PRC vodil pripravo (v regiji in usklajevanje s pristojnimi
ministrstvi) Dopolnitve štev. 1 k DRR, ki je bila podpisana junija 2018 in regiji prinaša
cca 32,5 mio nepovratnih (EU in državnih) sredstev (do leta 2022 oziroma 2023) za
naslednje investicije (pregled po prednostnih naložbah operativnega programa):
- PN 3.1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA – investicije občin v javno
gospodarsko infrastrukturo, in sicer za dograditev ali širitev obstoječih poslovnih
con v Novi Gorici, Ajdovščini in na Dobrovem.
- PN 4.4. SPODBUJANJE MULTIMODALNE URBANE MOBILNOSTI –
izgradnja, urejanje daljinskih kolesarskih povezav od središč regionalnega oz.
lokalnega pomena do zaledja, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti in s
tem doseganja pozitivnega vpliva na okolje na območju osmih občin (Idrija,
Cerkno, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Brda, Ajdovščina).
- PN 5.1. PODPORA NALOŽBAM ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE
SPREMEMBE – izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na
Vipavi (na območju šestih občin: Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren –
Kostanjevica, Šempeter pri Gorici, Nova Gorica
- PN 6.1. VLAGANJE V VODNI SEKTOR:
 gradnja infrastrukture za odpadne vode: v primeru aglomeracij nad 2000
populacijskih enot in zagotovitve 98 % pokritosti aglomeracije v občini Nova
Gorica in Miren – Kostanjevica;
 gradnja infrastrukture za oskrbo s pitno vodo: v primeru velikosti vodovodnih
sistemov za oskrbo najmanj 10.000 prebivalcev v občini Ajdovščina in Renče
– Vogrsko.
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Postopek je bil uspešno zaključen s podpisom Dopolnitve štev. 1 k DRR v
mesecu juniju 2018, ki je vključeval vse navedene projekte.
Od takrat dalje so nosilci začeli s pripravo projektov za neposredno potrditev; PRC v
vlogi nosilne RA je skupaj z njimi in s pristojnimi ministrstvi sprotno spremljal
te priprave – vse s ciljem pravočasne priprave projektov za potrditev in njihove
izvedbe (do leta 2023). V letu 2019 je tako aktivno sodeloval na vseh štirih
teritorialnih dialogih in sicer januarja v Ljubljani, marca v Lipici. Maja v Škofji Loki in
septembra v Izoli.
Poleg tega je PRC v letu 2019 vodil pripravo Dopolnitve štev. 2 k DRR, ki jo je
MGRT objavilo aprila 2019. Osnutek sprememb je bil na MGRT posredovan 15. 7.
2019.
Ta Dopolnitev vsebuje naslednje projekte, ki skupno prav tako kot projekti iz
Dopolnitve štev. 2 k DRR predvidevajo cca 32,5 mio EUR sofinanciranja iz EU in
nacionalnih sredstev:
- PN 3.1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA – investicije občin v javno
gospodarsko infrastrukturo, in sicer za dograditev ali širitev obstoječih poslovnih
con v Novi Gorici, Ajdovščini in na Dobrovem.
- PN 4.4. SPODBUJANJE MULTIMODALNE URBANE MOBILNOSTI –
 izgradnja, urejanje daljinskih kolesarskih povezav od središč regionalnega oz.
lokalnega pomena do zaledja, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti in s
tem doseganja pozitivnega vpliva na okolje na območju sedmih občin (Idrija,
Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Brda, Ajdovščina),
 izgradnja kolesarske povezave med Ozeljanom in Kromberkom z namenom
zagotavljanja dnevne mobilnosti (nov projekt MONG).
- PN 5.1. PODPORA NALOŽBAM ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE
SPREMEMBE – izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na
Vipavi (na območju šestih občin: Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren –
Kostanjevica, Šempeter pri Gorici, Nova Gorica
- PN 6.1. VLAGANJE V VODNI SEKTOR:
 gradnja infrastrukture za odpadne vode: v primeru aglomeracij nad 2000
populacijskih enot in zagotovitve 98 % pokritosti aglomeracije v občini Nova
Gorica (zmanjšanje vrednosti projekta, zato je vključen nov projekt v PN 4.4.)
in Miren – Kostanjevica;
 gradnja infrastrukture za oskrbo s pitno vodo: v primeru velikosti vodovodnih
sistemov za oskrbo najmanj 10.000 prebivalcev v občini Ajdovščina in Renče –
Vogrsko.
b) Začetek priprave regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021 – 2017
(RRP):
Po prvotnem planu naj bi se v drugi polovici leta 2018 že začela priprava novega
RRP, katerega pripravo je prav tako vodil PRC. Po tej časovnici naj bi bil dokument
pripravljen že v letu 2020. Po spremenjenem programu, ki ga je Vlada RS sprejela
julija 2019, se je časovnica spremenila in sicer smo v regiji pripravili 1. del RRP, to je
osnutek strateškega dela in ga po uskladitvi z občinami ter obravnavo na vseh štirih
odborih RRP na MGRT poslali 23. decembra 2019. Osnutek celovitega dokumenta
pa bo pripravljen do novembra 2020,
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c) Druge splošne razvojne naloge:
- opravljanje vseh administrativnih opravil za Svet regije, Razvojni svet regije in
njegove odbore (v letu 2019 je bilo izvedenih 6 sej sveta regije in 2 seji
razvojnega sveta regije);
- priprava letnega programa dela MRRA (ki ga je potrdil svet regije 3. 4. 2019);
- priprava letnih poročil o spremljanju izvajanja RRP;
- priprava poročil in zahtevkov za MGRT ter za občine sofinancerke.
d) Druge aktivnosti:
- Aktivno smo vključeni v pripravo izhodišč za programsko obdobje 2021 – 2027,
ko bo Zahodna kohezijska regija (katere del je tudi Goriška) zaradi svoje
razvitosti predvidoma lahko koristila - v primerjavi s sedanjim obdobjem –
bistveno manj EU sredstev. Razvojna sredstva, ki jih bo ta regija, posebej pa še
njeni manj razviti deli, vsekakor še potrebovala, bi morala biti ustrezno
nadomeščena z viri iz nacionalnega proračuna.
PRC izvaja tudi naloge koordinatorja za področje razvoja človeških virov; ta naloga
pride do izraza predvsem v obdobju priprave RRP in letnega poročanja MGRT-ju o
izvajanju tega strateškega regijskega dokumenta.
V letu 2019 smo tako izvedli vse z letnim planom MRRA (ki ga sprejema Svet
regije) opredeljene naloge. Dodatno k tem nalogam smo vodili še pripravo
Dopolnitve štev. 2 k DRR.
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2.2. IZVAJANJE NALOG V OE LJUDSKA UNIVERZA (OE LU)












Brigita Bratina Peršin, vodja (delno)
Patricija Rejec
Jana Skočir
Marko Leban (delno)
Nika Kikelj Maver (delno)
Mag. Damijana Kravanja
Mateja Skok Kavs (delno)
Mag. Martina Smolnikar
Nataša Klobučar Štrancar
Urša Čimžar
Anja Colja

V organizacijski enoti Ljudska univerza (v nadaljevanju OE LU) se v največji meri
izvajajo projekti, pridobljeni na javnih razpisih dveh ministrstev, in sicer Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (MDDSZ):
a) Regijska štipendijska shema (RŠS)
1. RŠS v finančni perspektivi 2007-2013.
Projekt RŠS v 2007-2013 se je formalno zaključil, pogodbene obveznosti
nosilcev, ki niso plačane, se nadaljujejo do zaključitve obveznosti zaposlitve
zadnjega štipendista.
2. RŠS v finančni perspektivi 2014-2020
Do konca aprila so bili objavljeni štirje razpisi za izbor projektov sofinanciranja
kadrovskih štipendij delodajalcem. Vzporedno tečejo trije projekti RŠS; RŠS
2016/2017, RŠS 2017/2018 in RŠS 2018/2019. Postopki sofinanciranja
kadrovskih štipendij delodajalcem, ki so kandidirali na razpis za 2016/2017,
2017/2018 in 2018/2019, so v teku. Skupno je vključenih 170 štipendistov 37ih podjetij. V šolskem letu 2018/2019 smo sofinancirali štipendije 142-im
štipendistom.
Za RŠS 2019/2020 je objavljen razpis. Prijaviti se bo možno od 1.10.2019 do
porabe sredstev oziroma do 31.3.2020. Razpisanih sredstev za sofinanciranje
kadrovskih štipendij je za približno 80-90 štipendistov. Predhodno javljenih
potreb po kadrovskem štipendiranju je 90.
b) Področje vseživljenjskega izobraževanja
Za udeležence izvajamo brezplačne programe, sofinancirane z javnimi sredstvi
(občinskimi, državnimi ali EU), in samoplačniške programe, in sicer:
VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA (VGC)
Januarja 2019 smo vstopili v tretje leto izvajanja projekta VGC, ki ga sofinancira
Evropski socialni sklad. Vodilni partner projekta je Ljudska univerza Nova Gorica,
ostala partnerja pa sta PRC in Ljudska univerza Ajdovščina. Projekt traja do 30. 9.
2021. Namen VGC je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in
zadovoljevanje potreb starejših, različnih oblik družin, posameznih družinskih članov
v vseh življenjskih obdobjih, migrantov ter drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so
preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih
13

skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC v
Zgornjem Posočju potekajo različne dejavnosti s poudarkom na socialnem
vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju, in
sicer na več lokacijah v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec. Vključitev uporabnikov je
prostovoljna in brezplačna.
Izvedli smo:
751,5 ur programa, namenjenega starejšim:
 292 ur delavnic, kjer so se starejši preizkušali v uporabi različnih ustvarjalnih
tehnik. Delavnice so potekale v Tolminu, Kobaridu in Bovcu.
 150 ur vadbe za izboljšanje psihofizičnega počutja starejših. Program je
potekal v Tolminu in Kobaridu.
 6 ur delavnic medkulturnega razumevanja za starejše, ki so potekale v
tolminskem domu upokojencev.
 25 ur tematskih predavanj za starejše, ki udeležencem ponujajo širok
spekter uporabnih in koristnih znanj s področja medsebojnih odnosov, zdravja,
kakovostnejšega staranja itd. Predavanja smo izvajali v Tolminu in Kobaridu.
 86,5 ur pogovornih srečanj v skupinah za osebno rast. 20 ur programa je
bilo namenjenih skupinam za samopomoč starejših, ki so potekale v
tolminskem domu upokojencev. V skupini za samopomoč za svojce oz. osebe,
ki skrbijo za dementne posameznike pa je bilo do konca leta 2019 opravljenih
66,5 ur.
Za starejše sta bila izvedena dva 30 urna tečaja angleščine v Kobaridu in
Tolminu. Organizirani so bili trije 30 urni računalniški tečaji, ki so potekali v
Tolminu, Kobaridu in Bovcu. V Tolminu in Bovcu pa smo zaradi izraženega
interesa organizirali še dva 21 urna tečaja pametnega telefona (navedeno tudi v
nadaljevanju, pod jezikovnimi oz. računalniškimi tečaji).
99 ur aktivnosti, namenjenih otrokom oz. mladostnikom:
 40 ur v okviru programa Počitniške aktivnosti za otroke, ki so potekale od
29. 7. – 9. 8. 2019 v Tolminu.
 59 ur v okviru programa Safe.si in Izštekani. Prvi program osnovnošolske
otroke seznanja z varno rabo interneta ter mobilnih naprav, drugi pa mlade
osvešča o zasvojenostih.
6 ur predavanj za starše otrok in mladostnikov:
 2-urno predavanje Safe.si, ki starše osnovnošolskih otrok seznanja z varno
rabo interneta ter mobilnih naprav. Program je namenjen krepitvi družin.
109 ur programa za priseljence:
 Tečaje slovenščine za priseljence v skupnem obsegu 105 ur smo izvajali v
Tolminu in v Bovcu (navedeno pod jezikovnimi tečaji).
 Medkulturno srečanje je v obsegu štirih ur spomladi potekalo v Tolminu.
616 ur neformalnega druženja in informiranja
 Informiranje in neformalno druženje je namenjeno vsem ranljivejšim ciljnim
skupinam in poteka v Tolminu in Kobaridu prek celega leta kot podpora pri
izobraževanju, preživljanju prostega časa, vključevanju v družbeno življenje in
premagovanju različnih življenjskih preizkušenj.
V aktivnosti Večgeneracijskega centra se je v letu 2019 vključilo skupaj 1029
uporabnikov.
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PROJEKT »PARTNERSTVO ZA KADRE« /za promocijo tehničnih poklicev med
mladimi v Posočju in v regiji/
V januarju 2019 smo nadaljevali aktivnosti iz začetka šolskega leta 2018/2019, jeseni
pa pričeli tudi z aktivnostmi za šolsko leto 2019/2020. V obdobju od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2019 smo v različne aktivnosti vključili 1764 udeležencev. V okviru predvidenih
aktivnosti smo v letu 2019 izvedli: 25 tehniških dni (obiski po partnerskih podjetjih), 5
obiskov ŠC-MIC, 2 obiska Festivala znanosti, 11 delavnic E-hiše eksperimentov (za
otroke od 3. do 7. razreda osnovnih šol) ter dvodnevni tabor robotike. Na ta način
smo omogočili, da učenci in dijaki bolje spoznajo tehniške poklice ter podjetja v
Posočju. Financirali smo tudi usposabljanje 11. novim mentorjem robotike, ki bodo
svoje znanje prenašali na učence.
V projekt je v prvi fazi vstopilo pet velikih družb iz Posočja (MAHLE d. o. o, TKK d. o.
o Srpenica, HIDRIA d. o. o., ITW Appliance d.o.o. in SALONIT Anhovo d. d.), štiri
občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči) - ki projekt tudi sofinancirajo - ter
Severno Primorska gospodarska zbornica in osem šol (OŠ Franceta Bevka Tolmin,
OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ Bovec, OŠ
Simona Kosa Podbrdo, OŠ Kanal, OŠ Deskle in Gimnazija Tolmin). V drugi polovici
leta 2019 sta se projektu pridružili še dve podjetji: Gostol TST d.o.o. in Siapro d.o.o..
ŠTUDIJSKI KROŽKI (ŠK)
V letu 2019 smo izvedli pet študijskih krožkov, in sicer:
a) tri v občini Tolmin: ABC restavratorstva, Dober kot kruh, Oživljanje travniških
sadovnjakov in sadnih vrtov;
b) enega v občini Kobarid: Mobilne podobe in
c) enega v občini Bovec: Uvajanje GPS tehnologije sledenja drobnice.
V pet študijskih krožkov je bilo vključenih 48 oseb.
Jezikovni tečaji
Izvedli smo:
 40-urne brezplačne jezikovne tečaje (skladno z Letnimi programi
izobraževanja odraslih občin Bovec, Kobarid in Tolmin),
- nemščino za natakarje in receptorje (raven A1): v Bovcu (januar - marec 2019;
število vključenih oseb: 13),
- obnovitveni tečaj angleščine za sobodajalce: v Tolminu (februar – april 2019;
število vključenih oseb: 12),
- začetni tečaj nemščine (raven A1): v Tolminu (september-december 2019,
število vključenih oseb: 13),
- začetni tečaj nemščine (raven A1): v Tolminu (september-december 2019,
število vključenih oseb: 13),
- obnovitveno-nadaljevalni tečaj angleščine: v Kobaridu (oktober-december
2019, število vključenih oseb: 12).
 30-urne brezplačne jezikovne tečaje za starejše (v okviru projekta VGC)
- Začetni tečaj angleščine: v Kobaridu (marec – maj 2019; število vključenih
oseb: 9 - že všteto pri VGC-ju).
- Osvežitveni tečaj angleščine: v Tolminu (oktober - december 1219; število
vključenih oseb: 11 - že všteto pri VGC-ju).
 50-urne brezplačne jezikovne tečaje za zaposlene (v okviru projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče). Programe smo,
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-

skladno z zahtevami projekta, prilagodili oz. zamenjali glede na interes ciljne
skupine. Možna so odstopanja od letnega delovnega načrta.
Govorim angleško v službi in v družbi: v Tolminu (januar – februar 2019;
vključenih 12 udeležencev),
Jezikovni korak naprej – angleški jezik: v Tolminu (januar – februar 2019;
vključenih 12 udeležencev),
osnove uporabe italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan: v Tolminu
(januar – marec 2019; 12 udeležencev).

 60-urne brezplačne jezikovne tečaje za zaposlene in brezposelne (v okviru
projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II).
Programe smo, skladno z zahtevami projekta, prilagodili oz. zamenjali glede
na interes ciljne skupine. Možna so odstopanja od letnega delovnega načrta.
- Angleščina za popolne začetnike (A1): v Tolminu (november 2018 – marec
2019; vključenih 12 udeležencev),
- nemščina za natakarje in receptorje (A2): v Kobaridu (januar – april 2019;
vključenih 12 udeležencev),
- angleščina – vmesna raven 1 (A2): v Tolminu (januar – maj 2019; vključenih
12 udeležencev).
 Samoplačniške jezikovne tečaje za zaključene skupine
- 32-urni tečaj italijanščine: ena izvedba na Srpenici (marec – junij za 2 osebi),
- 32-urni začetni tečaj ruščine II: ena izvedba na Srpenici (november 2018 –
marec 2019 za 5 oseb),
- 32-urni osvežitveni tečaj ruščine I: ena izvedba na Srpenici (april – oktober
2019 za 5 oseb).
 Učenje slovenskega jezika za priseljence v Tolminu
 Učenje slovenskega jezika za priseljence v Tolminu
Učenje slovenskega jezika za priseljence je potekalo v okviru:
-

Večgeneracijskega centra; skupina v Tolminu (januar – maj 2019), dve skupini
v Bovcu (februar - maj 2019). Skupno število vključenih oseb 34.
Začetne integracije priseljencev (ZIP-180 urni javno veljavni program učenja
slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo ter ustavno
ureditvijo). Program omogoča tudi opravljaje državnega izpita iz slovenskega
jezika I. stopnje.
Usposabljanje izvaja Veris - jezikovni studio iz Ljubljane, v sodelovanju s PRC,
in sicer v Tolminu (18. 3.– 23. 12. 2019). Število vključenih oseb: 8.

Skupno je bilo v jezikovne tečaje vključenih 209 posameznikov (54 že vštetih pri
VGC-ju).
 Ostali samoplačniški tečaji/delavnice za splošno javnost
 4 urna delavnica izdelave mila po hladnem postopku v Tolminu, dne 23. 5.
2019. Število vključenih oseb: 11.
 4 urna delavnica izdelave domačega šampona v Tolminu, dne: 26. 9. 2019,
Število vključenih oseb: 11.
 5-urna delavnica izdelave domačega dezodoranta v Tolminu, dne: 7.11.2019,
število vključenih: 11.
 3-urna delavnica: Božičkova delavnica, dne: 28. 11. 2019, število vključenih:
11.
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Programi računalniškega opismenjevanja
Izvedli smo:
-

-

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene; 2 različna
50-urna tematska programa (v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc v dolini Soče):
Internet in delo v oblaku: v Tolminu (februar, marec; vključenih 15 oseb),
Poglejmo skozi drugo oko (Digitalna fotografija): v Tolminu (februar, marec;
vključenih 12 oseb).

-

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene in
brezposelne; 3 različni 50-urni tematski programi (v okviru projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II).

-

Računalništvo in tehnologija: dve izvedbi v Kobaridu (od januarja do maja
2019; v vsako skupino je bilo vključenih 13 oseb),
Povežimo pametni telefon in računalnik: V Tolminu (februar – maj; vključenih
12 oseb).

-

 Računalniške tečaje za starejše (v okviru projekta Večgeneracijski center).
- 30-urni nadaljevalni tečaj uporabnih računalniških znanj: v Bovcu (februar –
april 2019, vključenih 10 oseb),
- 30-urni začetni tečaj uporabnih računalniških znanj: izvedba v Tolminu
(februar – april 2019, vključenih 12 oseb).
- 30-urni nadaljevalni tečaj uporabnih računalniških znanj: izvedba v Kobaridu
(september – december 2019, vključenih 10 oseb).
- 21-urna tečaja pametnega telefona: izvedbi v Tolminu in Bovcu (november –
december 2019, skupaj vključenih 17 oseb)
Skupno je bilo v programe računalniškega opismenjevanja vključenih 114
posameznikov (49 že vštetih v VGC-ju).
Informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine
V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti Informiranja in svetovanja za
odrasle po modelu informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju in podporne
dejavnosti za brezposelne, ki ga financira MIZŠ. PRC kot izvajalec:
 nudi informiranje in svetovanje vsem, ki niso zaposleni (skladno z dejavnostjo
ISIO) z namenom, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje
v programih za odrasle. V letu 2019 smo v ISIO vključili 285 oseb.
 v okviru projekta Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022 nudimo
informiranje in svetovanje ciljni skupini zaposlenih. Za vse zainteresirane
izvajamo tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih
znanj, kar bo posamezniku služilo kot povratna informacija in hkrati spodbuda
za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa kot informacija, s kakšnimi kadri
razpolaga in kakšna znanja ter kompetence podjetje potrebuje. V letu 2019 smo
osebno (poglobljeno) svetovali 54 osebam.
 informiranje in svetovanje izvajamo tudi za ostale ciljne skupine (npr.: več kot V.
raven izobrazbe).
Središče za samostojno učenje
OE LU je del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki odraslim
ponuja možnost brezplačnega vključevanja v neformalno izobraževanje na način
organiziranega samostojnega učenja. V SSU imamo urejena učna mesta za
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samostojno učenje in izmenjavo znanj, kjer lahko odrasli brezplačno uporabljajo našo
literaturo, multimedijske pripomočke, računalniško opremo, se učijo tuje jezike, pišejo
seminarske, raziskovalne ali druge naloge, brskajo po internetu ipd. Pri tem je
udeležencem na voljo mentor ali svetovalec, ki usmerja in po potrebi pomaga.
V obdobju od 1. 1. – 31. 12. 2019 je bilo število učečih se 320, le-ti so skupaj opravili
3.994 ur učenja.
Izvedeni učni dogodki: v okviru SSU smo občasno organizirali tudi učne dogodke, ki
so bili namenjeni spodbujanju samostojnega učenja in krepitvi kompetence učenje
učenja.
Teden vseživljenjskega učenja 2019 (v nadaljevanju TVU)
V letu 2019 smo koordinirali in izvedli TVU, ki se je odvijal v maju in juniju. PRC je kot
območni koordinator koordiniral 22 (pod)izvajalcev. Izvedenih je bilo 32 dogodkov oz.
javnih prireditev (krajše od 3 do 4 urne delavnice, predavanja itd.). Največ dogodkov
(27), se je odvijalo na območju občine Tolmin, trije dogodki v občini Kobarid in dva
dogodka v Bovcu. Vseh dogodkov se je udeležilo 640 obiskovalcev.
Teden izobraževanja za trajnosti razvoj
Članice Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) v času
Evropskega tedna izobraževanja za trajnostni razvoj (30. 5.-5. 6.) po številnih krajih v
Sloveniji izvajamo aktivnosti, s katerimi javnost ozaveščamo o ciljih trajnostnega
razvoja. Letos smo izvedli tri dogodke, ki so potekali v Tolminu:
• Celodnevni strokovni dogodek Narava, izziv vseživljenjskega učenja je bil
organiziran za izobraževalce odraslih in druge zainteresirane, in sicer pod okriljem
Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Udeležilo se ga je okrog
110 oseb.
Izvajanje drugih aktivnosti/projektov
 V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče
smo izvedli en program SNIO Komunikacija na delovnem mestu in v
vsakdanjem življenju v Tolminu (januar – marec 2019) in en program SNIO
Dobro počutje za kvalitetne korake v Tolminu. V vsako skupino je bilo
vključenih 12 udeležencev.
 V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
smo izvedli en program NIPO Domača kozmetika in družinski proračun (januar
– marec 2019), en program NIPO Soustvarjam dobro počutje doma in na
delovnem mestu (januar – april 2019). V vsako skupino je bilo vključenih 12
udeležencev.
 Podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019
Skladno s projektom, ki ga je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, in je bil namenjen promociji in motivaciji odraslih za večje
vključevanje v izobraževanje smo izvedli/naredili:
- promocijsko prireditev Dober glas seže v vsako posoško vas (predstavitev
dobrih praks). Izvedena je bila v Kinogledališču Tolmin, 19. 9. 2019. Število
udeležencev: 54.
- kulturno-izobraževalni dogodek (ne)VIDNI (predstavitev dobrih praks – ranljive
ciljne skupine). Izveden je bil v Kinogledališču Tolmin, 3. 10. 2019. Število
udeležencev: 84.
- motivacijska delavnica in voden pogovor Znanje na zatožni klopi (motivacijski
dogodek s predstavitvijo izobraževalne ponudbe). Izveden je bil v Knjižnici
Cirila Kosmača Tolmin, 16. 10. 2019. Število udeležencev: 63.
- Promocijski film LU Nova znanja, nove poti. Dostopen na
https://www.facebook.com/LUTolmin/videos/2139710473000382/
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Skupno je bilo v vse prikazane aktivnosti v letu 2019 vključenih 4763 udeležencev.
c) Skrbimo za kakovost našega dela
Kot organizacija, ki izobražuje odrasle, smo zavezani k presojanju in razvijanju
kakovosti. Poleg zavedanja, da je kakovost pomemben del strategije organizacije, bi
radi s strani Andragoškega centra Slovenije (ACS) prejeli tudi Zeleni znak
kakovosti – POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potrditev, pa
tudi zaveza k stalni skrbi za kakovost.
Presojanje in razvijanje kakovosti v 67., 68. in 69. členu predpisuje tudi Zakon o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/2018, z dne 2. 2. 2018).
Notranji sistem kakovosti, ki ga na tej osnovi vzpostavljamo na Posoškem razvojnem
centru, in sicer za organizacijsko enoto ljudska univerza (OE LU), temelji na vzvodih
za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih (izhajajoč iz priporočil POKI),
katerega model je prevzela večina ljudskih univerz v Sloveniji.
V letu 2019 so bile za presojanje in razvijanje kakovosti izvedene naslednje naloge:
- imenovana je nova Komisija za kakovost, - uveljavljen je Pravilnik o delovanju in
imenovanju komisije za kakovost, - zaključen je samoevalvacijski cikel na področju
presojanja in razvijanja kakovosti ISIO 2016-2019, ki bo podlaga za nov akcijski
načrt, - zaključen je tudi samoevalvacijski cikel na področju zadovoljstva udeležencev
in partnerjev 2016-2019, - imenovana je delovna skupina za pridobitev Zelenega
znaka kakovosti, - za boljšo prepoznavnost OE ljudska univerza smo naredili novo
spletno stran (www.prc-lu.si) in izdelali celostno podobo.
Sistem notranjega presojanja in razvijanja kakovosti imamo predstavljen na navedeni
spletni strani.
V letu 2019 so bile izvedene vse v LDN planirane aktivnosti. Dodatno so bile
izvedene aktivnosti v okviru projekta Podporne dejavnosti v izobraževanju
odraslih v letu 2019.
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2.3. IZVAJANJE NALOG V OE OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE












Miro Kristan, vodja
Tjaša Maurič
Mateja Kutin (delno)
Jana Podgornik
Nika Ivančič
Greta Černilogar
Peter Domevšček (pretežno)
Sandra Kemperle
Meta Pajer
Tatjana Šalej Faletič (delno)
Katja Kravanja (delno)

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA
Glavnina dela je bila usmerjena v izvajanje projektov Bridges, e-MOTICON,
Crossmoby, Ocenjevanje ribjih izdelkov, MaB ter Oživljanje starega mestnega jedra
Tolmina.
a) Projektno delo
Bridges (PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Interreg Europe)
Prva faza tega petletnega projekta se je zaključila marca. Na podlagi Akcijskega
načrta, ki je obvezen projektni dokument, je bila skupaj z JZ Dolina Soče pripravljena
prijava na LAS Dolina Soče na temo oblikovanja blagovne znamke za izdelke
akvakulture. Prijava je bila uspešna, projekt Ribasador se prične v letu 2020.
e-MOTICON (PRC je partner v projektu, ki se je izvajal v sklopu programa Območje
Alp)
Pripravljen je bil Akcijski načrt e-mobilnosti za območje Goriške regije in Smernice za
območje Triglavskega narodnega parka. Projekt se je zaključil junija 2019.
Crossmoby (PRC je partner v strateškem projektu, ki se izvaja v sklopu programa
Italija-Slovenija)
Projekt obravnava trajnostno mobilnost na čezmejnem območju med Slovenijo in
Italijo. PRC je v letu 2019 prevzel financiranje sezonske avtobusne linije BovecPredil-Trbiž-Kranjska Gora (2x dnevno v obe smeri, julij in avgust) skupaj s
promocijskimi aktivnostmi. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je omogočil
brezplačne prevoze za pohodnike po odsekih Julijane. Z občinami, ključnimi deležniki
in Ministrstvom za infrastrukturo, je bil sklenjen dogovor o pripravi Regijske celostne
prometne strategije za območje Julijskih Alp. Dinamika izvajanja pilotnih aktivnosti
(avtobusne linije, testiranje električnih vozil, kartica popusta za avtovlak, itd.) je bila
načrtovana linearno, vendar so dogovori terjali več časa kot predvideno in se izvedba
zamika v leto 2020. S podobnimi razmerami se soočajo tudi drugi partnerji v projektu,
zato bo vodilni partner sekretariatu programa predlagal podaljšanje projekta do
zaključka leta 2021.
Ocenjevanje ribjih izdelkov (PRC je podizvajalec v projektu sodelovanja LAS)
Usposobljeni so bili ocenjevalci ribjih izdelkov (5), pripravljen je bil pravilnik o
ocenjevanju in izvedeno prvo senzorično ocenjevanje ribjih izdelkov za območja LAS
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Dolina Soče, LAS Posavje in LAS Gorenjska košarica. Izdelana je bila biokemijska
analiza za ribje vzorce (6). Projekt je bil predstavljen na prireditvi Podeželje v mestu,
v Ljubljani, kjer so vsi trije LAS-i promovirali ribogojstvo in ribje izdelke, potekala je
tudi razglasitev rezultatov ocenjevanja. Ribji izdelki so bili promovirani tudi na dveh
dogodkih (Veseli december v Tolminu in Jestival v Kobaridu), organizirani sta bili
kuharski delavnici v Bovcu in Kanalu.
MaB
Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (LAS Dolina Soče je vodilni
partner, PRC pa partner v projektu, ki je sofinanciran iz ukrepa CLLD, EKSRP)
Gre za projekt sodelovanja, v katerega je vključenih šest slovenskih LASov, njegov
cilj pa je informiranje prebivalcev o biosfernih območjih in njihovem pomenu. Naloga
PRC-ja je koordinacija projektnih aktivnosti med vključenimi partnerji. Sodelovali smo
pri organizaciji Dnevov biosfernih območij, na katerih se poleg biosfernih območij
predstavljajo tudi lokalni ponudniki. Dan biosfernih območij je potekal v Tolminu v
sklopu EKO praznika (Bo Julijske Alpe), v Podsredi (BO Kozjansko in Obsotelje) in v
Ilirski Bistrici (BO Kras). Udeležili smo se strokovne ekskurzije v BO Kras. Koordinirali
smo izdelavo promocijskega materiala in izobraževalne zgibanke s predstavitvijo
biosfernih območij Slovenije, ki je zasnovana v formatu »lahko branje« in je
namenjena ranljivim skupinam.
Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina (PRC je partner v projektu, ki se izvaja
v okviru LAS Dolina Soče)
V sklopu projekta so bila izvedena jezikovna in podjetniška izobraževanja (30-urni
tečaj italijanskega jezika, 30-urni tečaj nemškega jezika za obstoječe in potencialne
turistične ponudnike, 40-urno izobraževanje preko simulacije »učno podjetje« in 25urno izobraževanje na področju turizma), ki so se izvajala v prostorih Coworking
centra v Tolminu. PRC je nudil podporo Občini Tolmin pri izvedbi zapore starega
mestnega jedra, organizaciji prireditve Frikafest ter procesu prostorskega načrtovanja
za območje starega mestnega jedra.

b) Sodelovanje pri drugih aktivnostih
Alpsko mesto leta
Občina Tolmin je tudi po izteku leta 2016 aktivna članica društva in tako PRC po
dogovoru opravlja posamezne administrativne naloge (poročilo, stik s sekretariatom,
promocija, sodelovanje na posameznih dogodkih).
c) Prijava / priprava novih projektov
PRC je partner v projektu Highlands, ki je bil odobren v okviru programa Horizon
2020 Marie Skłodowska-Curie. Prične se v letu 2020, omogoča pa izmenjavo
zaposlenih z namenom pridobivanja kompetenc, vezanih na specifiko trajnostnega
razvoja gorskih območij.
PRC je vodilni partner projekta LokALp, ki je bil odobren v okviru razpisa Ministrstva
za okolje in prostor na temo vloge lokalnih skupnosti pri soočanju s podnebnimi
spremembami in poudarkom na trajnostni mobilnosti.
PRC je partner v projektu Ribasador, ki je bil odobren v okviru razpisa LAS Dolina
Soče na temo povezovanja ribogojcev in centrov znanja.

21

d) Delo za zunanje naročnike
V sodelovanju s tremi lokalnimi skupnostmi (Mestna občina Nova Gorica, Občina
Kanal ob Soči in Tolmin) ter petimi gospodarskimi družbami (Slovenske železnice, tri
podjetja s področja energetike v regiji in Salonit Anhovo d.o.o.) kot naročniki PRC
pripravlja projekt Vzpostavitev muzejske in turistične dejavnosti s področja
energetike in železnic, ki povezuje območje navedenih občin tako na področju
novih turističnih produktov kot trajnostne mobilnosti. Projekt, ki je dolgoročno
naravnan, se bo izvajal postopno in po posameznih sklopih tako, da bodo angažirana
tako sredstva naročnikov kot na različnih razpisih pridobljena javna sredstva.
Vsebina projekta je povezana z razvojem turistične infrastrukture in trajnostno
mobilnostjo. Zaradi obravnave Bohinjske proge ima projekt močne sinergije s
projektom Crossmoby.
e) 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;
 EUSALP – PRC občasno na pobudo slovenskih ministrstev sodeluje na
posameznih sestankih Akcijskih skupin.
f) Drugo
 PRC aktivno sodeluje v okviru civilne iniciative za Bohinjsko progo, v kateri
zastopa primorski del vsebin in pobud,
 PRC vodi Info točko Alpske konvencije – urejena je v poslovnih prostorih PRC,
v sodelovanju z Občino Tolmin smo sodelovali pri natečaju Mladi znanstveniki
(nagrada Kim Ferjančič za magistrsko delo na temo pregrad na Bači). Ob
sofinanciranju sekretariata Alpske konvencije smo s Knjižnico Cirila Kosmača
Tolmin izvedli akcijo Hribranje ob vsakoletni pobudi Brati gore.
Do konca leta so bile izvedene vse v LDN planirane aktivnosti. Izjema je projekt
Crossmoby, v katerem je dinamika izvajanja pilotnih aktivnosti počasnejša, kot
je bila načrtovana; predvideno je podaljšanje projekta.
Na novo so bili pridobljeni štirje projekti in sicer Vzpostavitev muzejske in
turistične dejavnosti s področja energetike in železnic, ki se izvaja od sredine
leta 2019 dalje, ter Highlands, LokAlp in Ribasador, ki se pričnejo izvajati v letu
2020.
PODROČJE PODEŽELJA
Delo področja razvoja podeželja je usmerjeno v učinkovito upravljanje lokalne
akcijske skupine LAS, v koordiniranje izvajanja pristopa CLLD, v uresničevanje
Strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020 in v izvajanje splošnih
nalog s področja razvoja podeželja.
a) Vodenje lokalne akcijske skupine
LAS Dolina Soče (za obdobje 2014–2020; območje občin Bovec, Kanal ob Soči,
Kobarid, Tolmin)
22

PRC je opravljal vsa strokovna in administrativna dela ter finančne naloge pri
vodenju LAS, med katerimi gre ob drugih predvsem za naslednje ključne aktivnosti: organizacijo skupščine, dveh rednih seji Upravnega ter ene seje Nadzornega odbora
LAS; - vnašanje in oddaja vlog na pristojne organe, ki so prispele na 3. in 4. Javni
poziv LAS; - objava javnega poziva LAS za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo; aktivno sodelovanje z državnimi organi (Koordinacijski odbor CLLD, Ministrstvo za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo
in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja); - aktivno sodelovanje v Društvu
za razvoj slovenskega podeželja; - priprava in oddaja operacije sodelovanja v okviru
indikativne liste SLR za Evropski sklad za regionalni razvoj (oddana ena operacija z
naslovom Pot miru).
Strategija lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014–2020
V sklopu 3. Javnega poziva za izbor operacij v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj, ki je bil objavljen v letu 2018, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo do konca maja 2019 posredovalo obvestila o dokončni potrditvi za šest
projektov, ki se izvajajo na območju LAS Dolina Soče; do septembra so bile
podpisane pogodbe o sofinanciranju z upravičenci.
Na 4. Javni poziv za izbor operacij v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo, ki je bil objavljen 11. marca 2019, je skupaj prispelo pet vlog. Prispele vloge
je z vidika splošnih pogojev za upravičenost najprej pregledala petčlanska
ocenjevalna komisija, ki je izključila eno vlogo. Ostale štiri vloge so bile oddane na
ARSTRP, za katere smo v septembru že prejeli odločbe o dodelitvi sredstev.
b) Izvajanje splošnih aktivnosti na področju podeželja
PRC je v sklopu motiviranja kmetov in drugih prebivalcev z območja za pridelavo,
predelavo in izdelavo lokalnih pridelkov ter izdelkov podeželja opravil naslednje
aktivnosti:
-

-

-

upravljanje INFO točk ter izvajanje informiranja lokalnega prebivalstva in
obiskovalcev;
strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti trženja lokalnih pridelkov in izdelkov
(tržnica Tolmin, podeželska hiša Bovec in Zelena hiša Kobarid);
strokovna podpora pri delovanju in koordinaciji aktivnosti društev (priprava
letnih programov in izvajanje programov);
svetovanje in podpora novim ter obstoječim ponudnikom s področja trženja,
kmetijstva, živilske stroke, gostinstva in domače ter umetnostne obrti;
strokovna podpora pri promoviranju in dvigu prepoznavnosti lokalne ponudbe
(izvajanju lokalnih prireditev, promocijske aktivnosti izven območja, medijska
promocija);
strokovna podpora in izvajanje izobraževanj s področja podeželja;
priprava gradiva in raziskovalne dejavnosti na področju lokalne kulinarike,
motiviranje lokalnih gostinskih ponudnikov ter predstavitve lokalni in širši
javnosti;
sodelovanje z občinami pri pripravi potencialnih projektnih aktivnosti za
skupne projekte LAS;
priprava projektov razvoja podeželja za Občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter
društva tega območja.
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Izvajanje projektov v okviru Strategija lokalnega razvoja (SLR) za obdobje
2014–2020 v letu 2019 so:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:













Tematske poti na območju LAS Dolina Soče / 1. 12. 2019–30. 04. 2020 /
Prijavitelj: Javni zavod Turizem dolina Soče. Izvajanje projektnih aktivnosti.
Pot Julijske Alpe / 21. 12. 2018 –30. 6. 2021 / Prijavitelj: Javni zavod Turizem
dolina Soče. Oddaja zahtevka v e-kmetijo.
Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu /
1.12. 2018 – 31. 3. 2020 / Prijavitelj: Posoški razvojni center. Izvajanje
projektnih aktivnosti.
Ovčja volna za današnji čas / 1. 11. 2018–30. 1. 2020/ Prijavitelj: Posoški
razvojni center. Izvajanje projektnih aktivnosti
Avtohtone pasme v Julijskih Alpah / 1. 11. 2018–30. 11. 2019 / Prijavitelj:
KGZS-Zavod GO. Izvajanje projektnih aktivnosti.
Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem / 1. 10. 2018–30. 9.
2020 / Projekt sodelovanja med LAS. Oddaja zahtevka v e-kmetijo.
Revitalizacija prostora in uma / 1. 4. 2018–31. 12. 2019 / Skupni projekt
območja LAS Dolina Soče/ Oddaja zahtevka za 1. fazo v e-kmetijo ter izplačilo
zahtevka. Izvajanje projektnih aktivnosti za 2. fazo.
Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in
rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče / 1. 1. 2018–30. 11. 2018 /
Prijavitelj: Občina Kobarid. Izplačilo zahtevka. Projekt zaključen.
Razvoj novih produktov muzeja Strgulčeva hiša / 2. 10. 2017–30. 11. 2018 /
Prijavitelj: Občina Bovec. Izplačilo zahtevka. Projekt zaključen.

Evropski sklad za regionalni razvoj:








DMC Občine Kanal ob Soči: HIŠA DOBRE VOLJE / 30.11.2018–30.9.2019 /
Prijavitelj: Občina Kanal ob Soči. Oddaja zahtevka v sistem eMa.
Razvoj turizma na Mostu na Soči / 1. 4. 2019–31. 11. 2021 / Prijavitelj: Občina
Tolmin;
Kulturno športni utrip BCa / 1. 4. 2019–30. 10. 2020 / Prijavitelj: Občina Bovec;
Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina / 1. 3. 2019–31. 12.2020) /
Prijavitelj: Občina Tolmin;
Ureditev vaškega centra Breginj / 1. 3. 2019–31. 12. 2019 / Prijavitelj: Občina
Kobarid. Oddaja dveh zahtevkov v sistem eMa od teh je bil en zahtevek že
izplačan.
MROUCE CAJTA / 10.1.2019–30.9.2020 / Prijavitelj: Občina Tolmin

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo






Spajanje okusov dolina Soče/ 1. 9. 201920. 12. 2021/ Prijavitelj: Mlekarna
Planika Kobarid d.o.o.. Oddaja zahtevka za 1. fazo v e-kmetijo ter izplačilo
zahtevka. Izvajanje projektnih aktivnosti za 2. fazo.
Implementacija novih tehnologij , znanj in komunikacijskih poti / 5. 9. 201915.
1. 2020/ Prijavitelj: Ribogojnica LIBO d.o.o.. Izvajanje projektnih aktivnosti.
Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi / 1.
1. 202031. 1. 2022 / Prijavitelj: Javni zavod za Turizem dolina Soče;
Promocija ribištva na Kanalskem /1. 1. 202031. 1. 2021/ Prijavitelj: Občina
Kanal ob Soči.
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Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju / 1. 1. 2019– 31. 12.
2020 / Prijavitelj: BDI, organizacija dogodkov Gašper Jesenšek s.p.. Oddaja
zahtevka za 1. fazo v e-kmetijo ter izplačilo zahtevka. Izvajanje projektnih
aktivnosti za 2. fazo.
Soča skozi objektiv / 1. 12. 2018–31. 12. 2019 / Prijavitelj: Beautiful escape
media d.o.o.. Izvajanje projektnih aktivnosti.
KOBARIBA / Oživitev ribogojnice v Kobaridu / 1. 12. 2018–30. 8. 2020 /
Prijavitelj: Občina Kobarid. Izvajanje projektih aktivnosti.
Ocenjevanje ribjih izdelkov / 9. 2018–30. 1. 2020 / Projekt sodelovanja med
LAS / Oddaja zahtevka za 1. fazo v e-kmetijo ter izplačilo zahtevka.
Ribiška hiša / 11. 1. 2018–15. 8. 2019 / Prijavitelj: Občina Bovec. Oddaja
zahtevka v e-kmetijo ter izplačilo zahtevka. Projekt zaključen.

V letu 2019 so bile izvedene vse planirane naloge; odstopanje je le pri skupnih
projektih, kjer bo namesto dveh predvidenih izveden le eden.
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2.4. IZVAJANJE NALOG V OE PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI RAZVOJ









Vesna Kozar
Nežika Kavčič
Polona Cimprič
Suzana Hvala
Almira Pirih (delno)
Suzana Colja Resnik (od septembra dalje; delno)
Katja Kravanja (delno)
Tatjana Šalej Faletič (delno)

Pregled izvedenih aktivnosti na področju regionalnega razvoja je opisan pod točko
2.1., zato je v nadaljevanju podano poročilo s področja podjetništva.
PODROČJE PODJETNIŠTVA
a)

Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva, ki se izvajajo v okviru
projekta SPOT svetovanje Goriška 2018–2022
 redno informiranje o aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva za
različne ciljne skupine: prek različnih medijev je bilo posredovanih 52
informacijskih paketov ter objavljenih 12 podjetniških novic,
 svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,
razvojem poslovnih idej: izvedenih 159 svetovanj vključno z izvedenimi epostopki prek portala e-SPOT/e-VEM,
 animiranje in povezovanje regionalnega okolja: sodelovanje na devetih
dogodkih, namenjenih mreženju subjektov podpornega okolja v Goriški regiji,
izvedena 3 srečanja s predstavnikom posoških občin z namenom spodbujanja
podjetništva ter udeležba na treh dogodkih čezmejnega povezovanje podjetij
in sorodnih institucij,
 organizacija delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in MSP:
izvedenih je bilo 7 delavnic na aktualne tematike za MSP,
 izvedba 1 izmenjave dobrih praks s področja srebrne ekonomije in 1 odpiranje
poslovnih priložnosti v turizmu tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP,
 vzpostavitev razstavnega prostora regijskega gospodarstva (showroom
regije): Priprava vsebine za predstavitev gospodarstva in podpornega okolja
za podjetništvo v regiji.

b) Spodbujanje podjetništva med mladimi in ostalimi kategorijami
 V letu 2019 smo na osnovnih šolah Tolmin, Most na Soči, Podbrdo,
Kobarid in Bovec organizirali enodnevne podjetniške delavnice za učence
6. – 9. razredov, ki so trajale 5 šolskih ur. Delavnice so krepile veščine
skupinskega dela, aktivnega poslušanja, kreativnega reševanja izzivov ter
strateškega razmišljanja.
 V letu 2019 smo organizirali tudi enodnevno podjetniško delavnico z
ogledom dobrih praks za dijake Gimnazije Tolmin. Program je bil zasnovan
tako, da je vključeval delavnice na šoli in obisk Primorskega tehnološkega
parka.
 V oktobru 2019 smo organizirali tudi 6-urno podjetniško delavnico z Matijo
Goljarjem - Pet korakov od životarjenja do stabilnega posla. Udeleženci iz
vseh 3 Posoških občin so ob pomoči mentorja vsak zase začrtali, kaj lahko
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ponudijo strankam, spoznali proces pridobitve novega posla, pripravili
prodajno pismo in nagovorili svoje prve stranke. Delavnica je bila s strani
udeležencev zelo pohvalna in uporabna.

c) Priprava
investicijske
dokumentacije,
dokumenta
identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) in priprava vlog za podjetja za prijavo na javne
razpise – skladno z interesi naročnikov
Izdelanih je bilo 5 novelacij DIIP za odobrene projekte, prijavljane na 3. javni poziv
LAS Dolina Soče , katerih prijavitelji so bile Občine Bovec, Kobarid in Tolmin skupaj z
drugimi partnerji.
d)

Izvajanje aktivnosti pridobljenih transnacionalnih projektov:

NETWORLD (Transnacionalni Program Podonavje): PRC je bil vodilni partner
projekta, katerega cilj je ohranjanje, valorizacija in upravljanje dediščine 1.svetovne
vojne in vključevanje te dediščine v programe kvalitetnega kulturnega turizma.
Projekt se je po 30 mesecih izvajanja zaključil 30. junija 2019.
Rezultati projekta obeh partnerjev iz Slovenije (PRC in Fundacija Poti miru):
 transnacionalna podatkovna baze o WWI dediščini;
 strategija razvoja zgodovinskega turizma 1. svetovne vojne,
 »brendbook « Pot miru in promocija blagovne znake na območju programa
 obeležitev 100-letnice konca vojne z različnimi kulturnimi dogodki,
konferencami in razstavami ureditev posameznih obeležij spomina iz WWI (na
Sabotinu tri razgledne točke, Kobariška zgodovinska pot, Ravelnik),
 sofinanciranje priprave dokumentacije za ureditev Sabotina – Park miru
(idejna zasnova za celotno območje Sabotina in PZI za interaktivni center),
 številne transnacionalne konference na temo dediščine 1. svetovne vojne v
partnerskih državah (Bovec, Let,s make Walk of Pece«
 mobilne aplikacije in promocijske zgibanke, kreativne delavnice za turistične
ponudnike in mlade, študijski obisk muzeja v Iepru (Belgija),
 promocija ideje o nominaciji dediščine 1. svetovne vojne in Poti miru na
UNESCO seznam svetovne dediščine na raznih mednarodnih konferencah.
SILVER SMEs - Identification and Implementation of Regional Policies to take
advantage of the SILVER Economy derived opportunities to engage SMEs in growth
and entrepreneurship spirit; program INTERREG EUROPA 2014-2020.
PRC je edini slovenski partner v projektu SILVER SMEs, ki se je začel izvajati v
juniju 2018 in bo trajal do konca maja 2023.
Namen projekta je izboljšati regionalne politike in programe, ki podpirajo rast in
razvoj MSP s poudarkom na spodbujanju priložnosti povezanih s starajočo se družbo
(+62 let). Želja je spodbuditi podjetja za oblikovanje inovativnih in novih izdelkov ter
storitev, ki so in bodo potrebne za zadovoljevanje potreb starejših oseb.
PRC je v maju 2019 organiziral partnersko srečanje v Tolminu in mednarodno
konferenco z naslovom »Srebrna ekonomija - Priložnosti in izzivi za MSP« ter
okroglo mizo “Smo pripravljen I na srebrno ekonomijo?” Predstavljene so bile dobre
prakse kot priložnosti za MSP s področja inovativnih produktov in storitev za aktivne
starostnike iz številnih držav (Španije, Švedske, Nizozemske, Finske, Slovenije).
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Aktivnosti potekajo tudi na identificiranju dobrih praks s področja srebrne ekonomije v
Sloveniji, ki morajo biti v skladu s kriteriji, ki jih zahteva program INTERREG Evropa.
WALKofPEACE (Program Interreg Italija Slovenija): Projekt Trajnostni razvoj
dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom, akronim WALKofPEACE,
se je pričel izvajati 1. 11. 2018 in bo trajal do 31. 11. 2021. Posoški razvojni center
kot vodilni partner skrbi za administrativno in finančno vodenje projekta, spremlja
izvajanje vseh dejavnosti znotraj partnerstva ter skrbi za koordinacijo in izvedbo
aktivnosti, vezanih na investicije v projektu.
V obdobju od začetka projekta do konca leta 2019 je bilo projektno sodelovanje
zaznamovano s skupnim načrtovanjem projekta, pripravo grafične zasnove in
promocijskega materiala, razvojem znamke Walk of Peace, aktivnostmi urejanja
trase Poti miru, raziskovalnim delom in naložbami v dediščino prve svetovne
vojne.
PRC je zadolžen za izvedbo teh na območju občin ustanoviteljic. Tako je bila v
letu 2019 zaključena investicija v obnovo ceste, lesene ograje in strehe spominske
cerkvice Sv. Duha v Javorci. Postopek izbire izvajalca za obnovo Gasilskega
vozila v Kobaridu je zaključen. V sklopu te investicije bo januarja 2020 pridobljeno
novo gradbeno dovoljenje za postavitev mobilnega razstavnega paviljona. Za
investicijo v ureditev pešpoti in izgradnjo brvi na območju trdnjave Kluže je v
pripravi dokumentacija.
Na slovenski strani je MONG zaključil z gradbenimi deli na informacijskem središču
na Sabotinu. V letu 2020 bo nabavljena in postavljena oprema tega središča.
Poleg naštetih aktivnosti je 1. avgusta 2019 PRC skupaj s Fundacijo poti miru,
Občino Kobarid in Kobariškim muzejem organiziral “Koncert miru” v Kobaridu,
posvečen spominu na vse žrtve prve svetovne vojne ter opominjanju vrednote miru
za sodobne generacije. Prav tako sta PRC in Fundacija 26. novembra 2019 izpeljala
na Mestni občini Nova Gorica čezmejno konferenco "(ZA)KAJ POT MIRU JE«, na
kateri so bili prisotni deležniki iz italijanske in slovenske strani meje, ki so na različne
načine povezani z dediščino prve sv. vojne.
Zastavljene naloge iz LDN so bile do konca leta izvedene.

28

2.5. IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

 Mateja Kutin (delno)
 Tatjana Šalej Faletič (delno)
Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic smo v letu 2019 izdali pet številk
periodičnega tiskanega medija SOČAsnik. Prek storitev Pošte Slovenije smo ga
distribuirali vsem gospodinjstvom na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin (okoli
7.150 gospodinjstev). Poleg tega smo ga poslali na več kot 100 različnih naslovov po
vsej Sloveniji, nekaj tudi v tujino – od najrazličnejših državnih institucij do izseljenih
Posočanov, ki so izrazili željo po prejemanju tiskane različice. S sodelavci smo
skrbeli za splošno promocijo in obveščanje javnosti o programih in projektih ter
drugih dejavnostih PRC-ja.
V letu 2019 je PRC obeležil 20-letnico delovanja. Vse leto smo tej obletnici posvetili
več dogodkov, osrednjo prireditev pa pripravili novembra. Na njej smo predstavili
naše delo in prehojeno pot, dogodek pa tudi kulturno obogatili.
V letu 2019 so bile izvedene naslednje aktivnosti in doseženi naslednji rezultati:
a) Priprava in izdajanje SOČAsnika
 Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic je v letu 2019 izšlo pet
številk glasila. Da bi zagotovili čim bolj enoten pristop pri pripravi vsebin
občinskih strani in pravočasnost oddaje gradiva, se je pred posamezno izdajo
urednica na skupnem sestanku uskladila s predstavniki občin (iz vsake občine
je en predstavnik), ki so pripravili vsebine občinskih strani v SOČAsniku.
Uskladili so vsebine in obseg občinskih strani. Zaradi različnih objektivnih
razlogov (delo na različnih projektih in programih) je še vedno prihajalo do
zamujanja rokov za oddajo gradiva v uredništvo. Kljub temu je uredništvo
zagotovilo, da so vse številke izšle do dogovorjenega roka.
 Sredstva za pripravo glasila smo pridobili s strani vseh treh posoških občin, s
strani različnih programov in projektov, ki jih izvaja PRC, ter iz oglaševalskega
segmenta.
 Poskrbeli smo za splošno informiranost o dogajanju v Zgornjem Posočju in
regiji. Zagotovili smo strokovne in poučne prispevke, napisane poljudno. S tem
smo dvigovali splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepili zavest o
uravnoteženem in sonaravnem razvoju.
 Poskrbeli smo za promocijo projektov, ki jih izvaja PRC.
 Ohranjali smo visok nivo kakovosti izdanega medija.
 Vsebino novih številk SOČAsnika objavljamo na spletni strani PRC-ja in
družbenem omrežju Facebook.
b) Informiranje javnosti
Sodelavci PRC-ja, predvsem vodje oddelkov in nosilci projektov, smo skrbeli za:
 brezplačno informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju
PRC-ja, različnih aktivnostih, izobraževanjih, projektih in programih, ki jih PRC
izvaja – osebno, po telefonu, e-pošti, prek različnih lastnih (periodičnega
tiskanega medija SOČAsnik, spletnih strani, strani na Facebooku) in drugih
medijev,
 sprotno posodabljanje spletnih strani www.prc.si in www.lasdolinasoce.si,
spletne e-učilnice (http://ucilnica.prc.si) ter strani na družbenem omrežju FB
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(SOČAsnik, Tolmin – Alpsko mesto leta 2016, LAS Dolina Soče in Ljudska
univerza), katerih obisk narašča.
c) Promocija PRC-ja v medijih in spremljanje objav v medijih
 V letu 2019 smo zabeležili 460 objav v različnih medijih, povezanih z
delovanjem PRC-ja in projekti, ki jih izvajamo.
 Poleg objav v SOČAsniku ter na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih
smo objave zabeležili še v desetih tiskanih medijih, na petih radijskih postajah,
treh televizijskih programih in na 25 spletnih naslovih.
V letu 2019 smo izvedli vse v LDN planirane aktivnosti.
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3. Viri financiranja v letu 2019
Prihodke smo v letu 2019 realizirali v višini 1.215.390 EUR, stroške pa v višini
1.214.265 EUR; v obeh primerih gre za 93-odstotno realizacijo glede na plan. Kot
izhaja iz poročila, gre za to, da se posamezne aktivnosti v mednarodnih projektih
prenašajo v leto 2020 (torej bodo realizirane, vendar z zamikom).
Tabela št. 1: Prihodki PRC-ja v letu 2019 (v EUR)
Naziv projekta

Plan 2019

Real.
2019/Plan
2019 v %

Realizacija
2019

Občina Bovec (za delovanje)

11.365

11.365

100

Občina Kobarid (za delovanje)

16.983

16.983

100

Občina Tolmin (za delovanje)

41.250

41.250

100

206.000

219.931

107

1.600

900

56

BRIDGES

15.000

4.140
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NETWORLD

48.260

36.513

76

e-MOTICON

25.000

24.209

97

ATLAS

30.000

28.499

95

154.500

74.877

48

WalkofPeace

57.500

78

Staro mestno jedro Tolmin

24.195

44.779
23.027

4.000

2.179

54

0

1.374

/

SILVER SMEs

35.000

34.484

99

SPOT

41.660

41.660

100

0

1.000

/

8.000

8.000

100

Programi izob. odraslih-MIZŠ (ŠK, TVU, SSU)

11.000

14.729

Sofinanciranje OE LU

22.795

22.141

97

VGC

33.600

33.624

100

5.000

10.491

MRRA 2019 - delovanje
Stavba

CROSSMOBY

Alpsko mesto leta 2016
Alpska konvencija

Splošno podjetništvo
Spodbujanje podjetništva

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
Podeželje PRC - občine
Podeželje splošno
LAS - delovanje

10.964
18.382
39.000

2
3

4
5

95
6

7

134

8

210

10.963

100

18.427

100

29.697

76

9

10

16.746

5.890

117.000

118.115

101

0

8.852

/

28.200

29.950

106

0

17.000

/

29.700

60.990

11

35

205

1.000

0

0

36.500

36.500

100

3.000

651

22

28.200

26.508

94

0

5.900
103.862

/

98.000

31

1

106

LAS - članarina
LAS (sodelovanje) MAB
LAS (sodelovanje) Ocenjevanje ribjih izdelkov
LAS (sodelovanje) Pot miru
LAS REVITUM

12

28.200

5.826

670

682,68

102

18.845

10.660

57

8.000

0

0

127

109

21

PRC (sodelovanje) MAB

5.841

138,79
4.778

PRC (sodelovanje) Ocenjevanje ribjih izdelkov

5.224

4.300

82

PRC (LAS projekti) Jej lokalno

5.529

5.806

105

PRC (LAS projekti) Kreacija

7.875

9.656

123

PRC (LAS projekti) REVITUM

4.749

3.954

83

PRC - splošno

3.341

127

1.307.800

1.215.390

SKUPAJ

82

13

4

93

Obrazložitve večjih odstopanj:
1

Zaradi velike zasedenosti učilnic za naše aktivnosti je bilo realiziranih manj najemov.
Ob zaključku prve faze projekta so se sredstva za načrtovano zaključno publikacijo zaradi zamude prenesla na
drugo fazo.
3
Planirano je bilo, da bo PRC dobil dodatni znasek (ker sta se dva projektna partnerja odpovedala delu
finančnih sredstev), vendar Skupni sekretariat programa tega ni odobril
4
Dinamika izvajanja pilotnih aktivnosti (avtobusni prevozi, regijska CPS) je bila manjša zaradi dolgotrajnih
postopkov pridobivanja dovoljenj, do odloga porabe pa je prišlo tudi zaradi podaljšanja projekta do zaključka
leta 2021.
5
Določene aktivnosti in s tem prihodki / stroški so preneseni v leto 2020.
6
Občina Tolmin je sofinancirala aktivnosti v predvidenem obsegu 4000 EUR, vendar se je ta vsota bilančno
delila še na nepokrite stroške iz let 2017 in 2018 in je zato v izkazu za leto 2019 prikazan nižji znesek.
7
MIZŠ je sredstva za SSU - Središče za samostojno učenje »razmestilo« po LU šele junija; sredstva za
to dejavnost so bila na ravni države v primerjavi z letom 2018 znižana in posledično tudi za našo LU.
8
Izvedenih je bilo več tečajev, kot smo planirali.
9
.
Del sredstev iz pridobljenega avansa je bil že porabljen v letu 2018
10
MIZŠ je med LU »razmestilo« manj sredstev kot leto prej in sicer šele v mesecu maju.
11
V RŠS smo vključili bistveno več štipendistov, kot je bilo planirano (podatki so bili znani šele marca
po zaključenem javnem razpisu).
12
Prihodki iz članarine so vključeni tudi v projektih REVITUM, MAB, Ocenjevanje ribjih izdelkov in sicer v skupni
višini 4.159,02 EUR za pokrivanje neupravičenih stroškov (DDV) in lastnega deleža projektov (15%). Odloženi
prihodki v skupni višini 19.195,24 EUR so namenjeni pokrivanju istih vrst stroškov delovanja LAS in projektov
v letu 2020.
13
Izrednih prihodkov v letu 2019 ni bilo toliko, kot smo planirali; poleg tega so na tej postavki knjiženi nepokriti
stroški na projektu BIFOAlps (DDV in zagotavljanje 15% deleža lastnih sredstev).
2
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Tabela št. 2: Stroški PRC-ja v letu 2019 (v EUR)
Naziv

Real.
2019/Plan
2019 v %

Realizacija
2019

Plan 2019
4.900

4.551

93

2.600

1.112

43

9.500

9.178

97

Drug material, ogrevanje

27.000

23.177

86

Pošta, tel., fax, e-mail, čiščenje

25.000

25.191

101

Tekoče, inv. vzdrževanje

10.000

17.517

Zavarovanje, bančne storitve

2.000

2.449

Stroški intelektualnih storitev

210.000

141.228

67

Komunalne in prevozne storitve

17.000

31.464

185

Stroški storitev fizičnih oseb

23.000

26.791

116

Reprezentanca

10.000

8.308

83

Založništvo, tisk, oglasi, plačila RA-jem
Amortizacija

154.000
0

155.027
0

101
0

Plače zaposlenih, regres

750.000

710.210

95

45.000

36.582

81

0

539

/

1.800

1.444

80

16.000

19.496

1.307.800

1.214.265

Energija
Strokovna literatura
Pisarniški material in drobni material

Potni nalogi
Odpravnine
Jubilejne nagrade
Drugo (članarine, prispevek invalidov,
obresti)
SKUPAJ

1

175

122
2
3
4

5

122

93

Obrazložitve večjih odstopanj:
1

Povečanje gre na račun povečanja tekočega vzdrževanja programske računalniške opreme,
najemnine poslovnih prostorov (izvajanje tečajev po Posočju), licenčnine, najemnine opreme in tekoče
vzdrževanje poslovnega objekta (Trg tigrovcev 5, Tolmin).
2
Zmanjšanje gre na račun zmanjšanih aktivnosti v nekaterih projektih ETS v letu 2919; aktivnosti se
prenašajo v leto 2020.
3
Gre za povečanje prevoznih storitev na projektu Partnerstvo za kadre (stroški pokriti v projektu),
4
Gre za povečanje avtorskih in podjemnih pogodb, kar je upravičen strošek znotraj projektov
(predvsem tistih na področju OE LU) in večjega števila sejnin (seja svet zavoda in seje upravnega
odbora LAS Dolina Soče).
5
Povečanje gre na račun povečanja stroškov članarin in prispevkov invalidov, stroški za obresti,
izredni odhodki (odvetniške storitve).
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4. Kadrovska politika
Na dan 31. 12. 2019 je bilo v zavodu zaposlenih 27 delavcev.
V letu 2019 so bile na PRC-ju – skladno s pridobljenimi projekti - izvedene naslednje
kadrovske spremembe:
 dve delavki smo zaposlili za določen čas, in sicer eno na OE za podjetništvo in
regionalni razvoj in eno na OE za okolje, prostor in podeželje;
 petim delavcem smo spremenili pogodbo za določen čas v nedoločen čas, in
sicer eno na OE za podjetništvo in regionalni razvoj, eno na OE za okolje,
prostor in podeželje in trem na OE LU (s tem, da smo z enem delavcem
sklenili pogodbo za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom);
 eni delavki se je prekinila pogodba za nedoločen čas, ker je dala odpoved in
se zaposlila pri drugem delodajalcu;
 eni delavki je potekla pogodba za določen čas.

5. Investicijska vlaganja
V letu 2019 smo načrtovali investicije v informacijsko tehnologijo, ki jo zaposleni
potrebujejo za opravljanje svojega dela. Investicije so obsegale predvsem zamenjavo
zastarelih računalnikov s ciljem posodobitve in poenotenja strojne ter programske
opreme. Od planirane vrednosti 12.000,00 EUR smo realizirali nakupe v vrednosti
10.158,63 EUR.
V dodatnih prostorih/učilnicah, ki so locirane na naslovu Trg tigrovcev 4, je bila
izvedena montaža novih luči v vrednosti 989,94 €, saj je bila dosedanja razsvetljava
neustrezna za izvajanje aktivnosti.

6. Nadzor nad delom PRC-ja
V letu 2019 so bila nad projekti PRC-ja izvedeni naslednji nadzori:
1. OE LU:
Projekt: Regijska štipendijska shema »Goriška statistična regija«
Preverjanje na kraju samem je izvedel SVRK 19. 7. 2019, ki ni odkril oz. ugotovil
pomanjkljivosti.
2. LAS:
Projekt: Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske in
rokodelske izdelke na območju LAS Dolina Soče
Preverjanje na kraju samem je 30. 8. 2019 izvedla ARSKTRP, ki ni ugotovila
nepravilnosti.
Projekt: Revitalizacija prostora in uma
Preverjanje na kraju samem je 11. 12. 2019 izvedla ARSKTRP, ki ni ugotovila
nepravilnosti.
Projekt: Ribiška hiša
Preverjanje na kraju samem je 3. 12. 2019 izvedla ARSKTRP, ki ni ugotovila
nepravilnosti.
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7. Povzetek poročila
27 zaposlenih (med katerimi prevladujejo tisti z univerzitetno izobrazbo) je v letu
2019 izvedlo veliko večino vseh z LDN opredeljenih nalog in doseglo cilje,
zastavljene v njem. Odstopanja so – kot je prikazano v poročilu – pri posameznih
projektih ETS, kjer se (bodisi odvisno od celotnega projektnega partnerstva ali pa od
dogovarjanja z institucijami na državni ravni) določene aktivnosti prenašajo v
naslednje obdobje izvajanja projekta.
Po posameznih področjih dela (OE) smo (skladno z zahtevami posameznih projektov
na letni ravni) dosegli naslednje ključne kazalnike:
- V aktivnosti OE LU je bilo skupaj vključenih 4763 udeležencev (od tega v
programe vseživljenjskega učenja 2857, v Partnerstvo za kadre 1764 učencev in
dijakov, v RŠS 142 štipendistov). V celoti gre za skoraj 50 odstotni porast
udeležencev in sicer gre le-ta v največji meri na račun porasta udeležencev c
projektu Partnerstvo za kadre.
- V OE za podjetništvo je bilo na osmih delavnicah (sedem jih je bilo izvedenih v
sklopu projekta SPOT, ena pa v sklopu spodbujanja podjetništva) za podjetnike
prisotnih skupaj 298 udeležencev; v delavnice za spodbujanje podjetnosti med
mladimi se je vključilo 259 osnovnošolcev in dijakov. Tako gre v prvem primeru
za skoraj 70 odstotno povečanje števila udeležencev, v drugem pa za 275
odstotkov (na račun vključitve osnovnošolcev).
- V OE za prostor, okolje in podeželje je bilo na področju izvajanja programa
podeželja skupaj v aktivnosti vključenih okrog 600 oseb; na delavnicah (HACCP,
kuharskih delavnicah, sklop delavnic z OŠ Bovec - Zdrava lokalna prehrana,
mentorstva za sadjarsko linijo in mini kombajn in delavnic s področja kmetijstva in
rokodelstva ) vsaj 160 oseb, na prireditvah za širšo javnost, kjer smo izvajali javne
degustacije lokalne kulinarike in prikaz obrti, ..) več kot 400 oseb, na občnih zborih
lokalnih društev, ki vključujejo predavanja oz. ekskurziji pa še okrog 40 oseb (kar
je malenkost pod številom iz leta 2018).
- Glasilo Sočasnik je bilo brezplačno razdeljeno v več kot 7.000 gospodinjstev.
Poleg nalog, opredeljenih v LDN, je bilo na novo pridobljenih pet projektov; od teh
je bil v letu 2019 že izveden projekt Podporne dejavnosti v izobraževanju
odraslih, v izvajanju so aktivnosti v projektu Vzpostavitev muzejske in turistične
dejavnosti s področja energetike in železnic. Tri od pridobljenih projektov
(Highlands, LokAlp in Ribasador) pa bomo pričeli izvajati v letu 2020.
V letu 2019 je PRC obeležil 20-letnico delovanja in sicer je bilo temu posvečenih več
dogodkov: dve mednarodni konferenci (v okviru projektov NETWORLD in
SILVERSmes) v spomladanskem času, več dogodkov s področja promocije
izobraževanja odraslih v jesenskem času in osrednji dogodek v mesecu novembru.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša 999,51 EUR in povečuje
presežek prihodkov preteklih let.
Zavod je od začetka delovanja ustvaril skupno 378.146,20 EUR presežka,
zmanjšanega za pretekle izgube (znesek vključuje zmanjšanje za popravek pri
obračunu davka za leto 2018 v višini 9,47 EUR). Bilančni presežek prihodkov
na dan 31.12.2019 v višini 379.145,71 EUR je namenjen osnovni dejavnosti
zavoda.
Tolmin, februar 2020
mag. Almira Pirih,
direktorica
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Obrazložitev kratic, uporabljenih v poročilu:
ACS
ARSKTRP
CLLD
ČV
DIIP
DRR
DRSI
ETS
EU
FB
ISIO
KGZS
LAS
LDN
MDDSZ
MGRT
MIC
MIZŠ
MKGP
MRRA
MSP
NIPO
OE LU
PN
PRC
RA
RDO
RRP
RS
RŠS
SLR
SNIO
SPOT
SSU
ŠK
TVU
UŽU
VEM
VGC
ZIP
ZiSS
ZRSZ

Andragoški center Slovenije
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Community Led Local Development (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
Človeški viri
Dokument identifikacija investicijskega projekta
Dogovor za razvoj regij
Direkcija RS za investicije
Evropsko teritorialno sodelovanje
Evropska unija
Facebook - internetno omrežje
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih
Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije
Lokalna akcijska skupina
Letni delovni načrt
Ministrstva 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, gospodarstvo in prehrano
Mrežna regionalna razvojna agencija
Mala srednja podjetja
Neformalni izobraževalni programi za odrasle
Organizacijska enota Ljudske univerze
Prednostne naložbe
Posoški razvojni center
Razvojna agencija
Računalniško in digitalno opismenjevanje
Regionalni razvojni program
Republika Slovenija
Regijska štipendijska shema
Strategija lokalnega razvoja
Splošno neformalno izobraževanje
Slovenska poslovna točka
Središče za samostojno učenje
Študijski krožki
Teden vseživljenjskega učenja
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Vse na enem mestu
Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja
Začetna integracija priseljencev
Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
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