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I. RAČUNOVODSKO POROČILO
Posoški razvojni center (PRC) 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 Bovec,

Občina Kobarid in Občina Tolmin, na območju katerih zavod tudi deluje. Uvršča se med določene

uporabnike enotnega kontnega načrta.

Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

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 …, 96/15-ZIPRS1617)

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

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 2020 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani

naslednji predpisi:
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I. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje izkaze za določene uporabnike, in sicer:
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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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH
UPORABNIKOV Z PRILOGAMI

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2020

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

3.1   POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Pri vodenju poslovnih knjig , vrednotenju računovodskih postavk in
kontroliranju so se uporabljali 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 – 2.870.614 EUR

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
AOP 001 – 1.868.872 EUR
AOP 002 – 011
Vsa sredstva so bila popisana . 

Stanje neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu
2020 zmanjšalo za amortizacijo osnovnih sredstev (OS) in popravek vrednosti
drobnega inventarja (DI) v vrednosti 56 .845 ,56 EUR ter povečalo za nove
nabave v skupni vrednosti 154 .805 ,96 EUR (nepremičnine v vrednosti 122 .682 ,34
EUR , oprema v vrednosti 28 .401 ,59 EUR in drobni inventar v vrednosti 3 .722 ,03
EUR). 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev znaša 1 .864 .584 ,85 EUR (Register
OS in DI). Popravek nabavne in odpisane vrednosti opreme in DI , ki je bila v
letu 2020 izločena na podlagi sklepa z dne 27 . 2 . 2020 znaša 9 .710 ,50 EUR .

Stanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja izkazujemo iz naslova pogodbe za
projekt Erasmus +, projekt L-EARN .

Zavod na postavkah dolgoročne finančne naložbe , dolgoročno dana posojila in
depoziti , ter terjatve za sredstva dana v upravljanje ne izkazuje stanja .
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KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
AOP 012 – 1.001.742 EUR

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
AOP 014 – 306 .522 EUR
Zavod gotovinsko ne posluje . Denarna sredstva na računu POSOŠKI RAZVOJNI
CENTER 6030216808 na dan 31 . 12 . 2020 znašajo 272 .128 ,30 EUR , na računu PRC
Regijska štipendijska shema 6000000338 33 .592 ,11 EUR in na računu PRC LAS
6000000241 801 ,95 EUR .

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
AOP 015 – 363 .238 EUR
Terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev v državi 16 .000 ,03 EUR ,

do v tujih institucij v višini 276 .607 ,64 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 nekoliko povečala , zaradi povečanja terjatev do tujih institucij .
 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
AOP 016 – 1 .478 EUR
Terjatve do dobaviteljev , vnaprej plačane storitve in preložene zaradi situacije
covid-19 .

 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
(EKN)

AOP 017 – 38 .261 EUR
Terjatve do uporabnikov EKN , za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine v skupnem znesku 38 .260 ,79 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 zmanjšala , predvsem zaradi nepotrjenih terjatev za izplačilo štipendij –
transferja .

 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
AOP 020 – 477 EUR
Druge kratkoročne terjatve so iz naslova terjatev za refundacijo bruto
nadomestila plač v višini 265 ,24 EUR , ki bodo poravnane v januarju 2021 in
terjatve za DDV .

 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AČR)

AOP 022 – 291 .766 EUR
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje prehodno nezaračunane
prihodke (obdobja poročanja so različna glede na poslovno leto) oziroma
necertificirane zahtevke s strani uporabnikov EKN v višini 423 .961 ,75 EUR .

Postavka se je zmanjšala , beležimo pa povečanje na postavki kratkoročnih
terjatev .

 

Bilančno gledano , ostajajo razmerja med posameznimi kategorijami
primerljiva in nespremenjena . Aktiva se v glavnem povečuje zaradi vlaganj .
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PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (PČR)

AOP 043 – 76 .155 EUR
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene
prihodke v višini 65 .304 ,24 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 , delno zaradi situacije covid-19) in na vračunane stroške v
skupnih projektih , za katere še nismo prejeli zahtevkov s stanjem 10 .850 ,65
EUR .

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTIH
AOP 044 – 2.368.074 EUR
 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
AOP 047 – 30 .283 EUR
Zavod ima dolgoročno odložene prihodke za storitve hranjenja arhiva podjetja
INPRIME v višini 8 .000 ,00 EUR in dolgoročne odložene prihodke za projekt
Erasmus + projekt L-EARN v višini 21 .437 ,00 EUR . 

Na dan 31 . 12 . 2020 ima zavod na kontu 922 rezervacije , namenjene
nadomeščanju amortizacije v vrednosti 846 ,14 EUR . 

 

Prejeta sredstva za nabavo opreme in drugih dolgoročnih sredstev smo v letu
2020 skladno s priporočili Ministrstva za finance knjižili kot povečanje obvez-

nosti za neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v upravljanju na
konto 980 .

 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 
AOP 055 – 0 EUR
Zavod je posojilo , najeto za financiranje denarnega toka delovanja LAS ,

zavarovano z bianco menicami (pet) v celoti poplačal .

 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
AOP 056 – 1 .921 .159 EUR
Zavod ima na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova
neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku
1 .921 .159 ,47 EUR .

 

Obveznosti za sredstva v upravljanju so se v primerjavi z lanskim letom
povečale zaradi vlaganj v sredstva v upravljanju (projekt POTI MIRU).

 

Presežek obveznosti do sredstev v upravljanju znaša 59 .588 ,65 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 oziroma
odstotek sofinanciranja posameznega projekta .
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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).

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
AOP 058 – 416.632 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 zmanjšan za davek v višini 461 ,36
EUR znaša 37 .485 ,82 EUR in povečuje presežek prihodkov preteklih let . 
 

Zavod je od začetka delovanja ustvaril skupno 416 .631 ,53 EUR presežka zmanj-
šanega za pretekle izgube . Bilančni presežek prihodkov na dan 31 . 12 . 2020 v
višini 416 .631 ,53 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 . 2020 .

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 : 

Prihodki od poslovanja za leto 2020 so skupaj 1 .352 .623EUR (AOP 870), odhodki
za leto 2020 znašajo 1 .314 .676 EUR (AOP 887). Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov izkazuje v letu 2020 presežek prihodkov v višini 37 .947
EUR (AOP 888). Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka v višini 461 (AOP 890) znaša 37 .486 EUR (AOP 891).

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je

narejen v skladu s Pravilnikom o računovodstvu . Stroškovna mesta so oprede-

ljena kot splošna , javna neobdavčljiva , javna obdavčljiva in tržna . Izkazujemo
javno službo in prodajo blaga ter storitev na trgu . Financiranje javne službe je
pretežno iz javnih sredstev , razen članarina LAS . Stroškovna mesta , opredeljena
kot tržna , pa izhajajo iz prodaje blaga in storitev na trgu . Prihodki iz te dejav-

nosti so tisti , ki jih zavod pridobi iz javnih sredstev , od pravnih in fizičnih oseb .

Zaradi spremembe pravilnika o sestavljanju letnih poročil se je razmejitev na
javno in tržno spremenila . Tako med prihodke in odhodke od prodaje blaga ter
storitev na trgu uvrščamo samo postavke stroškovnih mest , ki so opredeljena
kot tržna .

V letu 2020 je bilo prihodkov za izvajanje javne službe 1 .292 .687 EUR (AOP
670), za izvajanje tržne dejavnosti pa 59 .936 EUR (AOP 670). Odhodkov za izva-

janje javne službe je 1 .292 .328 EUR (AOP 687), za izvajanje tržne dejavnosti pa
22 .348 EUR (AOP 687). Tako znaša presežek prihodkov za izvajanje javne službe
za leto 2020 po obdavčitvi (4 EUR AOP690) 355 EUR (AOP 688) in je posledica
presežka iz javno obdavčljive dejavnosti , za izvajanje tržne dejavnosti pa znaša
presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dobička 37 .131 EUR (AOP 691).
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V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denar-
nega toka izkazujemo vse vrste prihodkov in odhodkov , evidentirane v poslov-

ne knjige v skladu s 16 . členom Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhod-

kov . Izkaz je sestavljen v skladu s spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava .

Prihodki na evidenčnih kontih znašajo skupaj 1 .615 .214 EUR (AOP 401), odhodki
pa 1 .556 .823 EUR (AOP 437). Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denar-
nega toka za leto 2020 znaša 58 .391 EUR (AOP 485). Podatki o prihodkih in od-

hodkih , izkazanih po načelu denarnega toka , niso primerljivi s podatki , ki so
izkazani na zaračunanih prihodkih in odhodkih določenih uporabnikov , kakor
tudi ne z gibanjem sredstev na računih , saj transferji za tuj račun niso vklju-

čeni v evidenčno knjiženje .

Zavod za poslovno leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po
načelu denarnega toka v višini 58 .391 EUR . Presežek po denarnem toku , zmanj-
šan za računovodske postavke , ki pomenijo obveznosti , določene v 77 . členu
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(ZIPRS1718), je negativen in ne pomeni presežka po fiskalnem pravilu .

Stanje denarnih sredstev na računu je namenjeno poplačilu obveznosti .

Pojasnila k izkazom so sestavljena z namenom , da se obrazloži nekatere pos-

tavke v računovodskih izkazih .

 

O namenski porabi sredstev poroča vodja zavoda v letnem poročilu .

04 IZKAZ IZRAČUNA PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU



Večino sredstev na PRC pridobimo z izvajanjem projektov bodisi tistih, sofinanciranih prek slovenskih

ministrstev, bodisi pridobljenih na javnih razpisih različnih programov Evropskega teritorialnega

sodelovanja (ETS), pa tudi iz drugih mednarodnih mehanizmov. V finančni perspektivi 2014–2020

aktivno izvajamo projekte iz leta 2016. Takrat se je omenjena perspektiva začela tudi vsebinsko

uresničevati. Te projekte – v večini gre za večletne – bomo izvajali do leta 2022 in 2023. Sredstva,

pridobljena na omenjenih razpisih, so ključna podlaga za stabilno večletno poslovanje javnega zavoda.

V letu 2021 se bo tako nadaljevalo izvajanje že pridobljenih projektov znotraj omenjene finančne

perspektive, hkrati pa se bomo intenzivno pripravljali na nove, ki jih prinaša finančna perspektiva 2021–

2027 in novi finančni mehanizmi, ki so se oblikovali za blaženje posledic covid-19 pandemije.

01 NADALJEVANJE IZVAJANJA NALOG IZ PRETEKLIH LET

Opravljanje nosilne vloge v MRRA 

Druge stalne aktivnosti:

- Izdajanje periodičnega tiskanega medija SOČAsnik

- Dejavnosti, povezane z razvojem podeželja

02 DELO NA PRIDOBLJENIH PROJEKTIH IN PROGRAMIH:

OE za podjetništvo: točka SPOT (projekt, pridobljen na javnem razpisu SPIRIT) in

OE ljudska univerza: projekti/programi, dobljeni na javnih razpisih dveh

OE za okolje, prostor in podeželje: projekti, pridobljeni na programih ETS in

projekti, pridobljeni na programih ETS

ministrstev (MIZŠ in MDDSZ)

projektih, pridobljenih na ukrepu CLLD (razpisi LAS Dolina Soče in MKGP)
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V letu 2020 je PRC v glavnem nadaljeval z izvajanjem projektov, pridobljenih v preteklih letih, zato smo

v delovnem načrtu za leto 2020 prednostne naloge razdelili v naslednje sklope:

II. POSLOVNO POROČILO
PRC je javni zavod, ustanovljen s strani treh posoških občin (Bovec, Kobarid in Tolmin), ki so skupaj

njegove 100-odstotne lastnice. Zavod je izrazito projektno naravnavana institucija, saj večino sredstev za

svoje delovanje pridobiva z izvajanjem projektov, sofinanciranih prek slovenskih ministrstev, kot tudi

takih, ki jih je PRC, pridobil na javnih razpisih različnih programov ETS.

V letu 2020 je potekala tudi priprava spremenjenih/novih aktov o ustanovitvi PRC, prav tako pa so na

poslovanje zavoda, kot tudi na vsebinsko izvajanje samih projektov pomembno vplivale razmere

povezane z epidemijo covid-19.

03 IZVAJANJE STRATEGIJE LAS



DELOVANJE PRC V
OKVIRU MRRA – VODENJE

Brigita Bratina Peršin (delno)

Anja Colja (delno)

Katja Kravanja (delno)

Miro Kristan (delno)

mag. Almira Pirih 

Mateja Skok Kavs (delno)

PREGLED  DOSEGANJA  ZASTAVLJENIH  CILJEV

STRAN 10

Zaposleni02

PRC je tudi v letu 2020 nadaljeval z vodenjem

MRRA za Goriško regijo, ki ga je prevzel 1. aprila

2014. Vodenje MRRA za programsko obdobje 2014–

2020 se je konec leta 2020 izteklo, vendar je PRC

skladno s sklepom županov ustanoviteljev kandi-

diral na nov javni razpis za izbor RRA za vodenje

MRRA v obdobju 2021–2027 in bil na Svetu regije

soglasno potrjen kot nosilna razvojna agencija tudi

v novem programskem obdobju.

Ključne naloge v letu 202001



Priprava RRP za obdobje 2021–2027

Kot nosilna razvojna agencija v MRRA je PRC odgovoren za pripravo RRP – ključnega

razvojnega dokumenta regije. Priprava tega se je sicer začela že konec leta 2018, vendar

je MGRT, kot pristojno ministrstvo, sredi leta 2019 pripravilo nova izhodišča, ki jih je potr-

dila tudi Vlada RS. Tako je bil septembra 2019 pripravljen spremenjen program priprave

RRP, ki ga je potrdil RSR in priprava tega strateškega dokumenta se je nadaljevala tudi v

letu 2020. Po zadnjih izhodiščih Vlade RS naj bi bil dokument zaključen v letu 2021, in

sicer po tem, ko bodo ključni dokumenti za črpanje evropskih sredstev pripravljeni na

ravni države (po prvotnih usmeritvah MGRT bi moral biti dokument pripravljen že do

konca leta 2020).
 

Skladno z dogovorom z MGRT jim je bil konec leta 2020 posredovan prvi osnutek do-

kumenta. Ta že vključuje tudi programski del, to je nabor projektov regijskega značaja in

tudi vrsto drugih projektov, ki so jih pripravili različni deležniki v regiji na podlagi javne-

ga poziva MRRA.
 

Dokument bo na podlagi sprejetih državnih dokumentov ustrezno korigiran in dopol-

njen, in sicer predvsem na področju teritorialnih pristopov. Ni namreč še znano, kateri

pristopi (poleg delovanja lokalnih akcijskih skupin na področju razvoja podeželja in

celostnih teritorialnih naložb v mestnih občinah) se bodo v obdobju 2021–2027 sploh

izvajali. PRC si v okviru GIZ RRA prizadeva ohraniti tudi mehanizem Dogovora za razvoj

regij, ki pa mora doživeti spremembe (v smislu omogočanja občin za vključevanje raz-

ličnih projektov in v smislu poenostavitve izvajanja mehanizma).

Dogovor za razvoj regij (DRR)

DRR je izvedbeni dokument RRP. Novembra 2017 je bil podpisan prvi DRR, ki je vklju-

čeval pet projektov, od katerih je le en prinašal regiji dodatna EU sredstva (Regijski

skupnostni center (oziroma Pilotni projekt bivalne enote, deinstitucionalizacija v Novi

Gorici), en projekt je bil pridobljen na javnem razpisu (Regijska štipendijska shema:

nosilec je PRC), sredstva za 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 nadaljevanju tudi

potrjena.

Opravljene aktivnosti

STRAN  11

03

PREGLED  DOSEGANJA  ZASTAVLJENIH  CILJEV



V letu 2017 in 2018 je PRC vodil pripravo (v regiji in usklajevanje s pristojnimi ministrstvi)

Dopolnitve št. 1 k DRR, ki je bila podpisana junija 2018 in regiji prinaša okoli 32,5 mio

nepovratnih (EU in državnih) sredstev (do leta 2022 oziroma 2023) za devet projektov. V

letu 2019 smo na poziv MGRT pripravili Dopolnitev št. 2 k DRR, in sicer smo v sklopu

devetih že v Dopolnitev št. 1 vključenih projektov, v sodelovanju z nosilci pripravili večje

ali manjše spremembe le-teh.
 

Zaradi zmanjšanja vrednosti projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju

Soče je MONG predlagala še nov projekt, in sicer Gradnja kolesarske povezave Ozeljan–

Kromberk za zagotavljanje dnevne mobilnosti. S tem je vrednost nepovratnih sredstev,

namenjenih regiji, ostala nespremenjena. Dopolnitev št. 2 k DRR je tako vključevala

deset projektov.
 

Ob pripravi Dopolnitve št. 2 pa PRC stalno spremlja napredek pri pripravi projektov

posameznih nosilcev in poroča MGRT ter se udeležuje t.i. teritorialnih dialogov, na

katerih se skupaj z nosilci projektov in pristojnimi ministrstvi pregleduje napredovanje

priprave projektov za neposredno potrditev. V letu 2020 so bili po pojavu covida-19

teritorialni dialogi odpovedani; usklajevanje in spremljanje projektov je potekalo le na

daljavo.
 

Takoj po podpisu Dopolnitve št. 2 k DRR junija 2020 je PRC zaradi sprememb določenih

projektov začel s pripravo naslednje dopolnitve. Konec septembra 2020 je Razvojni

svet regije (RSR) potrdil osnutek Dopolnitve št. 3 k DRR in jo posredoval na MGRT. Pri

pripravi te spremembe smo v regiji upoštevali izhodišče MGRT in drugih ministrstev, da

se morebitna preostala sredstva, ki ne bodo porabljena na določenih projektih, preraz-

poreja na ostale, v DRR že vključene projekte.
 

Konec leta 2020 je MONG kot nosilec projekta, ki je bil kot deseti projekt vključen v

Dopolnitev št. 2 (to je projekt Gradnja kolesarske povezave Ozeljan–Kromberk za zago-

tavljanje dnevne mobilnosti), le-tega zaradi neizvedljivosti umaknil iz DRR. Zaradi tega

in tudi sprememb na drugih projektih ter vključitve novega projekta (nosilec je Občina

Ajdovščina) je RSR konec decembra potrdil spremembe osnutka Dopolnitve št. 3 k DRR

in jih posredoval na MGRT.
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Ta dokument tako vključuje deset projektov, in sicer po spodaj navedenih prednostnih

naložbah. Zanje je tako kot v Dopolnitvi št. 1 k DRR namenjenih okoli 32,5 mio evrov

nepovratnih EU in nacionalnih sredstev.
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Opravljanje vseh administrativnih opravil za SR, RSR in njegove odbore; izvedenih je

Priprava letnega programa dela MRRA (sprejme ga SR)

Priprava letnih poročil o spremljanju izvajanja RRP

Priprava poročil in zahtevkov za MGRT ter za občine sofinancerke

Druge splošne, zakonsko opredeljene razvojne naloge

bilo sedem sej SR in tri seje RSR (redne in korespondenčne seje skupaj)

PRC izvaja tudi naloge koordinatorja za področje razvoja človeških virov. Vsi projekti,

financirani z EU sredstvi, ki so jih ministrstva že v tem programskem obdobju razpisala,

so zastavljeni regijsko, torej se izvajajo po vsej regiji. Večina se jih je začela že v letu 2016,

z letom 2017 projekt VGC, v letu 2018 pa nov večletni projekt s področja dviga kompe-

tenc zaposlenih in brezposelnih.
 

  

Druge naloge

Glede na to, da se bliža nova programska perspektiva, ki naj bi Zahodni Sloveniji

prinesla bistveno manj evropskih sredstev, je PRC zelo aktiven tudi pri prizadevanjih,

da bi ta del Slovenije pridobil ustrezna razvojna sredstva. Tako je sodeloval pri pripravi

izhodišč za strategijo kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki na podlagi razvojnih ovir in

prednosti vključuje ključne razvojne potrebe te regije. 

 

Aktivno pa se vključuje tudi v usklajevanje različnih pobud v okviru nove finančne per-

spektive (vezano na Večletni finančni okvir 2021–2027) ter mehanizmov, s katerimi bo

država uresničevala implementacijo VFO.

Prav tako je PRC avgusta 2020 koordiniral usklajevanje in nabor projektov v celotni

regiji, vezanih na izhodišča s strani državne ravni glede koriščenja evropskih sredstev iz

različnih virov – predvsem vezanih na mehanizem RRF (sredstva EU, vezana na blaženje

posledic pandemije covid-19).
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IZVAJANJE NALOG V OE
LJUDSKA UNIVERZA 
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OE LU se v največji meri izvajajo projekti, pridobljeni

na javnih razpisih dveh ministrstev, in sicer MIZŠ ter

MDDSZ.

Zaposleni

01

Brigita Bratina Peršin, vodja (delno)

Anja Colja (delno)

Urša Čimžar

Nika Kikelj Maver

Nataša Klobučar Štrancar

mag. Damijana Kravanja

Marko Leban (delno)

mag. Almira Pirih (delno)

Patricija Rejec 

Jana Skočir

Mateja Skok Kavs (delno)

mag. Martina Smolnikar

Ključne naloge v letu 2020

02



RŠS v finančni perspektivi 2007–2013:

RŠS v finančni perspektivi 2014–2020:

Regijska štipendijska shema

Projekt RŠS v 2007–2013 se je formalno zaključil, pogodbene obveznosti nosilcev, ki niso

plačane, se nadaljujejo do zaključitve obveznosti zaposlitve zadnjega štipendista.

Do konca aprila smo objavili pet razpisov za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih

štipendij delodajalcem. Vzporedno tečejo štirje projekti RŠS; RŠS 2016/2017, RŠS

2017/2018, RŠS 2018/2019 in RŠS 2019/2020. Postopki sofinanciranja kadrovskih štipendij

delodajalcem so v teku v vseh shemah. Novembra 2020 so delodajalci prejeli še zadnja

sredstva za sofinanciranje štipendij za šolsko leto 2019/2020. Skupno je vključenih 271

štipendistov iz 43 podjetij. V šolskem letu 2019/2020 smo sofinancirali štipendije 194

štipendistom. Za RŠS 2020/2021 je objavljen razpis. Prijaviti se je možno od 1. 10. 2020

do porabe sredstev oziroma do 28. 2. 2021. Razpisanih sredstev za sofinanciranje kadrov-

skih štipendij je tokrat manj, je pa tudi doba sofinanciranja krajša, in sicer še dve leti.

Razpisujemo 300.000 evrov. Predhodno javljenih potreb po kadrovskem štipendiranju

do 31. 12. 2020 pa je kar 117.

Področje vseživljenjskega izobraževanja

Za udeležence izvajamo brezplačne programe, sofinancirane z javnimi sredstvi (občin-

skimi, državnimi ali EU) ter samoplačniške programe.

VGC GORIŠKE – Svetla stran življenja – Januarja 2020 smo vstopili v četrto, predzadnje

leto izvajanja projekta VGC, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad ter MDDSZ. Vodil-

ni partner projekta je Ljudska univerza Nova Gorica, ostala partnerja pa sta PRC in Ljud-

ska univerza Ajdovščina. 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

skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC v Zgornjem

Posočju potekajo različne dejavnosti s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraže-

vanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju, in sicer na več lokacijah v

občinah Tolmin, Kobarid in Bovec. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.
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V okviru VGC smo do konca leta 2020 izvedli ...

685 ur na programih za starejše

- 189 ur delavnic, kjer so se starejši preizkušali v uporabi različnih ustvarjalnih tehnik

(npr. izdelovanjem cvetja iz krep papirja), urili svoje možgane z vajami za izboljšanje

spomina in se učili, kako lahko posrbijo za izboljšanje svojega vida. Starejše smo sezna-

nili s principi zdravega prehranjevanja in s tem, kako lahko najučinkoviteje negujejo

svojo kožo v zimskem času ter jih učili osnov radiestezije. Na delavnici komunikacije pa

so spoznali, kaj lahko sami prispevajo k izboljšanju medosebnih odnosov. Omenjene

delavnice so potekale v Tolminu, Kobaridu in Bovcu ter na daljavo. 

- 281 ur vadbe za izboljšanje psihofizičnega počutja starejših. Program je potekal v Tol-

minu, Kobaridu in Bovcu ter na daljavo.

- 25 ur tematskih predavanj za starejše, ki udeležencem ponujajo širok spekter uporab-

nih in koristnih znanj s področja medsebojnih odnosov, zdravja, kakovostnejšega stara-

nja itd. Predavanja smo izvajali v Tolminu in Kobaridu ter na daljavo.

- 45 ur pogovornih srečanj v skupinah za osebno rast. Štiri ure programa so bile do kon-

ca marca narejene v skupinah za samopomoč starejših, ki deluje v tolminski enoti Doma

upokojencev Podbrdo. Z marcem smo bili zaradi ostrejših »korona ukrepov« primorani z

dejavnostmi končati.

V drugi skupini za osebno rast – Skupini za samopomoč za svojce oziroma osebe, ki

skrbijo za dementne posameznike – pa je bilo do konca septembra opravljenih vseh

načrtovanih 41 ur.

- Za starejše so bili izvedeni še 30-urna tečaja angleščine v Kobaridu in Tolminu, 30-urni

tečaj španščine v Bovcu, 24-urni tečaj uporabe pametnega telefona, 12-urno usposablja-

nje za delo na daljavo ter 19-urni tečaj računalništva in pametnega telefona v Kobaridu

ter na daljavo (natančneje navedeno v nadaljevanju pod jezikovnimi oziroma računal-

niškimi tečaji).
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108 ur aktivnosti, namenjenih otrokom oziroma mladostnikom

- 50 ur v okviru programa Počitniške aktivnosti za otroke, ki so potekale od 27. 7. do 7. 8.

2020.

- 58 ur v okviru programa Safe.si in Izštekani. Gre za predavanja in delavnice, v okviru

katerih se osnovnošolci seznanjajo z varno rabo interneta in mobilnih naprav ter z raz-

ličnimi odvisnostmi in preventivo. Manjši del programa Safe.si je bil v letošnjem letu

izveden na daljavo.

162 ur programa za priseljence

- Tečaje slovenščine za priseljence smo v letošnjem letu izvajali v Tolminu in Kobaridu

ter na daljavo (navedeno pod jezikovnimi tečaji).

- Medkulturno srečanje je v obsegu treh ur potekalo spomladi, tokrat le na daljavo.

428 ur neformalnega druženja in informiranja

-Informiranje in neformalno druženje je namenjeno vsem ranljivejšim ciljnim skupinam.

Prek celega leta poteka v Tolminu in Kobaridu kot podpora pri izobraževanju,

preživljanju prostega časa, vključevanju v družbeno življenje ter premagovanju različnih

življenjskih preizkušenj. V letošnjem letu je bilo v času najstrožjih ukrepov, povezanih z

novim korona virusom, neformalno druženje začasno prekinjeno, informiranje pa je

potekalo prek celega leta.

V aktivnosti VGC se je v obdobju od januarja do decembra 2020 vključilo skupaj okoli

700 uporabnikov.

PARTNERSTVO ZA KADRE (za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v

regiji) se je začel izvajati junija 2018. Od leta 2019 dalje je vključenih pet velikih družb iz

Posočja (MAHLE d. o. o, TKK d. o. o. Srpenica, Hidria d. o. o. in Salonit Anhovo d. d. in ITW

Appliance components d. o. o.), dve manjši podjetji (Siapro d. o. o., Gostol TST d. d.), štiri

občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči), Severno Primorska gospodarska

zbornica ter 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).
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Okusi Alpe (v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova

Čebelice, čebelice – moje prijateljice (v sodelovanju s Čebelarskim društvom

Januarja 2020 smo nadaljevali z dejavnostmi, začetimi v šolskem letu 2019/2020. V ob-

dobju od 1. 1. do 31. 9. 2020 smo izvedli osem tehniških dni (obiski po partnerskih pod-

jetjih) in s tem 230-im učencem ter dijakom omogočili spoznati tehniške poklice in

podjetja v Posočju. Od marca do junija 2020 je zaradi covid-19 odpadlo 17 tehniških dni

(ogledi partnerskih podjetij) in šest delavnic E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov.

Zaradi nastalih razmer je bilo okoli 600 otrok prikrajšanih za omenjene dejavnosti.

Z dejavnostmi smo nadaljevali septembra z novim šolskim letom 2020/2021. Od 1. 9.

do 31. 12. 2020 smo izvedli šest tehniških dni; vključeno je bilo 261 učencev.

Tudi v jesenskem času je zaradi pandemije covid-19 odpadlo 18 tehniških dni in osem

delavnic E-hiše. Odpovedan je bil tudi dvodnevni tabor robotike, obisk ŠCNG – MIC in

Festival znanosti v Novi Gorici.

Ne glede na nastalo situacijo opažamo spodbudno dejstvo, in sicer, da je na podlagi

vsakoletnega povečanega interesa šol po aktivnostih v projektu zaznati tudi naraščajoči

trend vpisa učencev na tehniške poklice. 

Skupno je bilo v letu 2020 izvedenih 14 obiskov po partnerskih podjetjih v okviru tehni-

škega dne. Zaradi covid-19 je bilo odpovedanih 35 obiskov.

ŠTUDIJSKI KROŽKI

V letu 2020 smo izvedli dva študijska krožka, v katera se je vključilo 15 udeležencev:

Gorica in Triglavskim narodnim parkom)

Tolmin)

Na javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih

(objavljen 27. 2. 2020) smo prijavili tri ŠK. Ker je več prijavljenih prejelo enako število

točk – med njimi tudi naš ŠK Manj smetno je fletno – je komisija opravila žreb, v

katerem pa omenjeni ŠK ni bil izžreban.
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40-urne brezplačne jezikovne tečaje (skladno z Letnimi programi izobraževanja

 30-urne brezplačne jezikovne tečaje za starejše (v okviru VGC)

60-urne brezplačne jezikovne tečaje za zaposlene in brezposelne (projekt

32-urne samoplačniške jezikovne tečaje za zaključene skupine 

JEZIKOVNI TEČAJI – Skupno je bilo v spodaj naštete jezikovne tečaje vključenih 218

posameznikov (od tega 43 že vštetih v VGC). 

odraslih, za občine Bovec, Kobarid in Tolmin)

- Nemščina za natakarje in receptorje (raven A1.2): Bovec, januar–april 2020 (deset oseb)

- Obnovitveno nadaljevalni tečaj nemščine (raven A1.2): Tolmin, januar–april 2020 (13

oseb) 

- Osvežitvena italijanščina na daljavo (raven A1.2): Kobarid, maj–julij 2020 (12 oseb)

- Začetni tečaj angleščine (raven A1.1): Podbrdo, februar–marec 2020 (13 oseb); izvedbo

smo prekinili zaradi epidemije covid-19

- Nadaljevalna tečaja angleščine: Kobarid, januar–maj 2020 (11 oseb) in Tolmin, januar–

maj 2020 (11 oseb)

- Nadaljevalni tečaj španščine: Bovec, februar–junij 2020 (deset oseb)

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II). Programe smo, skladno

z zahtevami projekta, prilagodili oziroma zamenjali glede na interes ciljne skupine.

Možna so odstopanja od letnega delovnega načrta. 

- Ruščina za popolne začetnike (raven A1): Tolmin, januar–junij 2020 (deset oseb)

- Osvežitvena angleščina (raven A1): dve izvedbi v Tolminu, januar–marec 2020 (12

vključenih oseb v vsaki skupini)

- Italijanščina za popolne začetnike (raven A1): Kobarid, januar–julij 2020 (13 oseb) 

- Nemščina za popolne začetnike (raven A1): Tolmin, maj–avgust 2020 (13 oseb) 

- Osnove italijanščine – osvežitveni tečaj (raven A1): Kobarid, začetek: september 2020,

zaključen v letu 2021 (13 oseb)

- Angleščina za popolne začetnike (raven A1), september 2020–januar 2021, Tolmin (11

oseb)

- Angleščina – vmesna raven 1 (A2): Tolmin, september–december 2020 (12 oseb)

- Italijanski jezik (A1.2): TKK d. o. o. Srpenica, januar–april 2020 (ena oseba)

- Italijanski jezik (A2.2): TKK d. o. o. Srpenica, poteka od aprila do julija 2020 (ena oseba)

- Ruski jezik (A1): TKK d. o. o. Srpenica, november 2019–februar 2020 (pet oseb)
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Učenje slovenskega jezika za priseljence je potekalo v okviru dveh projektov:

 Ostali samoplačniški jezikovni tečaji 

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene in brezposelne

- VGC: skupina v Tolminu, januar–junij 2020 in skupina v Kobaridu, februar–maj 2020 (23

oseb)

- Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II: v Tolminu je od janu-

arja do oktobra potekala Začetna integracija 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 (15 oseb). Oktobra se je v Tolminu začel tudi 60-urni tečaj slovenščina

kot drugi in tuji jezik, ki je bil zaradi covid-19 razmer prekinjen in se bo nadaljeval v letu

2021 (12 oseb). 

- Samoplačniški tečaj, Angleška konverzacija – 32 ur: Tolminu in prek spleta (Skype in

ZOOM), 5. 3. in 8. 6. 2020 (osem oseb)

SAMOPLAČNIŠKE DELAVNICE – Skupno je bilo v ostale samoplačniške delavnice in

tečaje vključenih 55 oseb.

- 32-urni začetno-obnovitveni tečaj šivanja: Tolmin, 4. 2.–15. 6. 2020 (deset oseb)

- štiriurna delavnica Čebelji izdelki v domači kozmetiki: Tolmin, 19. 2. 2020 (11 oseb)

- štiriurna delavnica Osnove zeliščarstva: Tolmin, 10. 6. 2020 (13 oseb)

- štiriurna Kosobrinova delavnica: Tolmin, 17. 6. 2020 (11 oseb)

- 32-urni začetno-obnovitveni tečaj šivanja: Tolmin, 7. 10. 2020 – prekinjen zaradi covid-

19; nadaljeval se bo v 2021 (deset oseb)

PROGRAMI RAČUNALNIŠKEGA OPISMENJEVANJA – V spodaj naštete programe raču-

nalniškega opismenjevanja je bilo skupno vključenih 104 posameznikov (od tega 31 že

vštetih v VGC).

Pet različnih 50-urnih tematskih programov (Pridobivanje temeljnih in poklicnih

kompetenc v dolini Soče II) 

- Računalništvo in tehnologija: Bovec, februar–julij 2020 (13 oseb)
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Računalniški tečaji za starejše (v okviru projekta VGC)

32-urne samoplačniške programe računalniškega opismenjevanja za

Informiranje in svetovanje za brezposelne (skladno z dejavnostjo ISIO), z

Informiranje in svetovanje zaposlenim (v okviru projekta Svetovanje zaposlenim

Informiranje in svetovanje za ostale ciljne skupine (npr.: več kot V. raven

- Nadaljevalni tečaj za boljšo uporabo pametnega telefona in računalnika: Tolmin,

januar–marec 2020 (12 oseb)

- Fotografski potepi: Tolmin, januar–februar 2020 (13 oseb)

- Digitalna mineštra: Tolmin, februar–junij 2020 (12 oseb)

- ABC uporabe Excela: Tolmin, junij–september 2020 (12 oseb)

- 24-urni začetni tečaj pametnega telefona: Tolmin, februar–maj 2020 (deset oseb)

- 12-urno usposabljanje za delo na daljavo: Tolmin, maj–junij 2020 (11 oseb)

- 19-urni tečaj uporabnih računalniških znanj: Kobarid, september–december 2020

(deset oseb)

zaključene skupine

- Samoplačniški tečaj Excel za podjetja (podjetje Siapro d.o.o.): PRC, oktober 2019–

januar 2020 (11 oseb)

Drugih samoplačniških tečajev za zaključene skupine v šolskem letu 2019/2020 nismo

izvajali, ker ni bilo izkazanih potreb.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE – V letu 2020 smo

nadaljevali z izvajanjem dejavnosti informiranja in svetovanja za odrasle po modelu

Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju in podporne dejavnosti za nezapo-

slene, ki ga financira MIZŠ.

namenom, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje v programih za

odrasle. V letu 2020 smo v ISIO vključili 342 oseb in izvedli 434 svetovanj in informiranj.

Izvedli smo tudi štiri skupinska informativno-motivacijska srečanja za brezposelne.

na Goriškem 2016–2022) – za zainteresirane izvajamo tudi postopke ugotavljanja in

vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, kar posamezniku služi kot povratna infor-

macija ter hkrati spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa kot informacija, s

kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja ter kompetence podjetje potrebuje. V letu

2020 smo osebno (poglobljeno) svetovali 48 osebam.

izobrazbe)
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Dišeča darila narave z Gabrijelo Mežnar: Tolmin, 22. 9. 2020

Tematski dnevi šivalne tehnike z Matejo Kusterle: Tolmin, 23. in 24. 9. 2020

Oživljanje travniških sadovnjakov z Janom Bizjakom: Kneža, 26. 9. 2020

Osnove življenja brez odpadkov: Tolmin, 26. 9. 2020

Izdelovanje ognjičevega mazila s Tončko Mavrič: Tolmin, september 2020

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE – OE LU je del slovenske mreže SSU, ki odraslim

ponuja možnost brezplačnega vključevanja v neformalno izobraževanje na način orga-

niziranega samostojnega učenja. Tu imamo urejena učna mesta za samostojno učenje

in izmenjavo znanj, kjer lahko odrasli brezplačno uporabljajo našo literaturo, multime-

dijske pripomočke, računalniško opremo, se učijo tuje jezike, pišejo seminarske, raz-

iskovalne ali druge naloge, brskajo po internetu ipd. V letu 2020 smo odraslim nudili

tudi možnosti samostojnega učenja na daljavo. Udeležencem je na voljo tudi mentor/

svetovalec, ki jih usmerja in jim po potrebi pomaga. V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 je

bilo število učečih se 247; ti so skupaj opravili 4.891 ur učenja.

Izvedeni učni dogodki: v okviru SSU smo organizirali Tedne izobraževanja za trajnostni

razvoj in učne dogodke, ki so bili namenjeni spodbujanju samostojnega učenja ter

krepitvi jezikovne in digitalne kompetence ter kompetence učenje učenja.

TEDEN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Izvajamo ga kot člani ZiSSS, k temu pa so nas spodbudile čedalje pogosteje izražene

potrebe učečih se po tovrstnih izobraževalnih vsebinah. Teden izobraževanja za traj-

nostni razvoj poteka v času Evropskega tedna za trajnostni razvoj. Zaradi epidemije

covid-19 je bil preložen na jesen 2020 (20.–26. 9. 2020).

Izvedli smo naslednje brezplačne dogodke, predavanja in delavnice, katerih se je skupaj

udeležilo okoli 90 oseb:

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA 2020

TVU je najodmevnejša slovenska kampanja na področju učenja, ki se načeloma odvija v

maju in juniju. Letos so bili dogodki zaradi epidemije preloženi na jesenski čas in so

potekali od 4. 9. do 9. 10. 2020. Kot območni koordinator smo koordinirali tri podizva-

jalce. Izvedenih je bilo 21 dogodkov oziroma javnih prireditev (štiriurnih delavnic in

predavanj). Največ dogodkov, 16, se je odvijalo na območju občine Tolmin, dva v občini

Kobarid, štiri v Bovcu in eden prek spleta. Skupaj se je dogodkov udeležilo okrog 230

oseb.
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Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II – Izveden je bil

V enakem terminu kot TVU je letos potekal tudi Evropski teden za trajnostni razvoj. Ena

izmed skupnih akcij TVU je nosila ime Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!, zato smo

dogodke v sklopu Tedna za trajnostni razvoj promovirali tudi pod TVU. Skupno število

udeležencev na dogodkih TVU zato zajema tudi udeležence dogodkov Tedna izobraže-

vanja za trajnostni razvoj.

IZVAJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI/PROJEKTOV

program NIPO.

- Domača kozmetika in družinski proračun: Podbrdo, januar–junij 2020 (12 oseb)

Septembra in oktobra 2020 smo začeli izvajati še spodaj naštete programe, ki zaradi

razglašene epidemije še niso zaključeni; izobraževanja v učilnicah so bila zaključena in

kjer je le mogoče, sedaj potekajo na daljavo.

- Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu: Tolmin (11 oseb)

- UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem: Tolmin (12 oseb) 

- Socialni oskrbovalec na domu program/priprave na preverjanje in potrjevanje nacio-

nalne poklicne kvalifikacije: Tolmin (12 oseb)

- Domača kozmetika in družinski proračun: Tolmin (13 oseb) 

- Zdravi in vitalni: Bovec (14 oseb) 

Omenjeni programi zaradi ukrepov covid-19 še niso zaključeni.

Erasmus+  – Februarja smo se prijavili na razpis Erasmus+, ključni ukrep 1 – Mobilnost

posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja, ter bili pri prijavi uspešni.

Projekt traja od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022. Cilji projekta: 

- Mreženje in iskanje novih partnerstev ter posledično oblikovanje/razvijanje novih

projektov

- Izpopolnjevanje zaposlenih na področju dela z različnimi ciljnimi skupinami

- Preizkušanje orodij in metod za profesionalizacijo ter poklicni razvoj zaposlenih

- Izmenjava znanj, izkušenj in metod na področju izobraževanja odraslih ter razvijanje

novih oblik izobraževanja odraslih

- Spremljanje usmeritev in svetovalnih praks na področju svetovanja ter mentoriranja

učečih se 

V »mobilnost« bo vključenih sedem organizatorjev izobraževanja odraslih, ki v organi-

zaciji delajo z različnimi ciljnimi skupinami.
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Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti (Spletni diagnostični sistem SVOS) – 

Smart Rural 21/Šentviška planota: priprava strategije za izvajanje aktivnosti v

Julija smo se prijavili na Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 

ACS v sodelovanju s PRC izvaja spletno ocenjevanje spretnosti odraslih. V letu 2020 je

PRC pridobil status Lokalne točke SVOS in izdal 43 žetonov za spletno preverjanje spret-

nosti.

okviru platforme SMART VILLAGE EU.

Cilj projekta: spodbuditi izbrane vasi k pripravi in izvedbi strategije »pametnih pristo-

pov« razvoja vasi, ki bodo pomagale pri oblikovanju prihodnjih intervencijskih politik na

področju pametnih vasi.

Trajanje projekta: december 2019 do junij 2022 (v tem času je predvidena podpora pri

izvedbi aktivnostih s strani vodilnega partnerja, skupine E40).

V letu 2020 izvedene aktivnosti: 

- Pripravljena strategija pametne vasi Šentviška planota, poslana vodilnim in evropski

komisiji (Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja) v pregled 

- Oblikovan t.i. »action fische«: postavitev in oblikovanje spletne strani Šentviške planote

- Sodelovanje na javnih dogodkih: predstavitev Šentviške planote na Evropskem tednu

regij in mest, ki je oktobra potekal prek ZOOM-a

višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih

programih za odrasle od 2020 do 2022 (kratek naziv javnega razpisa: JR Izpopolnjeva-

nje za VIŠ in NIPO 2020–2022). Od skupno 73 točk smo dosegli 67 točk, enako število

točk kot drugi konzorcij za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, ki se je prijavil na razpis.

Žreb je na koncu odločil, kdo od dveh konzorcijev v tej regiji bo upravičen do sredstev

javnega razpisa. Izžreban je bil konzorcij, katerega vodilni partner je LU Ajdovščina.

Skupno je bilo v vse zgoraj prikazane aktivnosti v letu 2020 vključenih 2.687 oseb.

Skrbimo za kakovost našega dela

Vseskozi posvečamo veliko pozornosti kakovosti izobraževanja odraslih, saj želimo biti

prepoznavni kot institucija, ki odraslim nudi kakovostne programe vseživljenjskega

učenja. Na različne načine redno spremljamo vstopne (izobraževalni programi, promo-

cija in animacija, osebje, prostori in oprema), procesne (načrtovanje in izpeljava izobra-

ževanja, razvojno delo v podporo izobraževalnemu procesu, podpora posamezniku pri

izobraževanju) in izstopne (rezultati in učinki) dejavnike.
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Samoevalvacija

Redno spremljanje kakovosti

Zeleni znak kakovosti

Delo Komisije za kakovost

Presojanje in razvijanje kakovosti ureja Zakon o izobraževanju odraslih (67., 68. in 69.

člen ZIO-1), ki je bil sprejet januarja 2018. Naš sistem notranjega presojanja in razvijanja

kakovosti imamo predstavljen na spletni podstrani www.prc-lu.si. Za razvoj kakovosti

smo v letu 2020 uresničili dejavnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljeno Samoevalvacijsko poročilo o zadovoljstvu udeležencev v neformalnih

izobraževalnih programih za odrasle za obdobje 2017–2019

- Udeležba svetovalke na usposabljanju za sprotno spremljanje kakovosti in poglobljeno

samoevalvacijo v organizaciji, ki izobražuje odrasle (ACS, 10.–26. 11. 2020)

- Pripravljen nov samoevalvacijski načrt z izbranimi področji in kazalniki kakovosti; s

strani Komisije za kakovost potrjen 11. 12. 2020

- Spremljanje zadovoljstva udeležencev z izobraževanji

- Spremljanje kakovosti na dislokaciji svetovalnega središča Nova Gorica v Tolminu (na

OE LU) po modelu ISIO

- Spremljanje promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za izobraževanje

- Prvič oddana Vloga za pridobitev oziroma podaljšanje pravice do uporabe Zelenega

znaka kakovosti – Pri točkovanju meril je bilo doseženih vseh deset obveznih točk in

skupaj 16 točk od možnih 18. Tako smo 22. maja 2020 s strani Komisije Andragoškega

centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka

kakovosti je OE LU 22. maja 2020 dala zeleno luč do uporabe Zelenega znaka kakovosti

do vključno 31. marca 2023.

- Začetek delovanja nove Komisije za kakovost OE LU s štiri letnim mandatom (do no-

vembra 2023)

- Seznanitev Sveta javnega zavoda PRC na 4. seji (27. 2. 2020) z Letnim poročilom o

samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti izobra-

ževanja odraslih v letu 2019 

- Spremljana realizacija načrtovanih aktivnosti za izbrana področja dela na podlagi

pripravljenega Akcijskega načrta za razvoj kakovosti OE LU za obdobje januar–decem-

ber 2020
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- Izveden Dan za kakovost (17. september 2020): Dobre prakse in vpeljane izboljšave, ki

so prispevale k razvoju kakovosti dela na OE LU

- Obravnavana vprašanja kakovosti na andragoškem zboru OE LU (30. september 2020)

- Prenovljena Listina kakovosti

Več je zapisano v Letnem poročilu o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih

presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v letu 2020, s katerim se bo

Svet javnega zavoda PRC seznanil na prvi seji v letu 2021.
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Glavnina dela je bila usmerjena v izvajanje projektov

Crossmoby, Ocenjevanje ribjih izdelkov, Oživljanje

starega mestnega jedra Tolmina in Atlas.

1. IZVAJANJE NALOG OE
OKOLJE, PROSTOR IN
PODEŽELJE

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

Miro Kristan, vodja (delno) 

Katja Kravanja (delno) 

Mateja Kutin (delno)

Tjaša Maurič

mag. Almira Pirih (delno)

Jana Podgornik

STRAN 28

Zaposleni02

PREGLED  DOSEGANJA  ZASTAVLJENIH  CILJEV

Ključne naloge v letu 202001



STRAN 29

03

BRIDGES – PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Interreg

ATLAS – PRC je partner v projektu, ki se izvaja v sklopu programa Območje Alp.

CROSSMOBY – PRC je partner v strateškem projektu, ki se izvaja v sklopu

Projektno delo

Europe. 

V okviru druge faze izvajanja projekta gre samo za nadzor in poročanje o napredku

izvajanja Akcijskega načrta ter pripravo zaključne publikacije projekta. Akcijski načrt

se izvaja v okviru projektov LAS. PRC je bil s strani programa izpostavljen kot primer

dobre prakse izvajanja projekta.

Projekt naslavlja energetsko sanacijo objektov s prepoznavnimi elementi kulturne

(stavbne) dediščine. Izvedeno je bilo 40-urno izobraževanje za prebivalce Posočja na

temo obnove starejših objektov in spremembe namembnosti na podlagi konkretnih

objektov. Zaradi velikega interesa smo organizirali še jesensko izvedbo. V okviru skup-

nega spletnega atlasa www.hiberatlas.com so objavljeni primeri iz Posočja. V sodelo-

vanju s Triglavskim narodnim parkom (TNP) je v nastajanju publikacija, ki bo investi-

torjem olajšala delo pri zagotavljanju skladnosti načrtov z lokalno tipologijo in kultur-

no krajino.

programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.

Gre za strateški projekt, ki naslavlja trajnostno mobilnost čezmejnega območja. V

sodelovanju z občinami in drugimi deležniki je v pripravi koncept trajnostne mobil-

nosti na območju Julijskih Alp. V nastajanju je regijska Celostna prometna strategija

za območje Julijskih Alp, ki služi tudi kot pilotni primer za MZI. Organizirali smo zelo

uspešen čezmejni posvet na temo vzpostavitve vlakovne povezave na relaciji Nova

Gorica–Gorica. V okviru projekta je potekala sezonska avtobusna linija ŽP Most na

Soči–Bovec–Predel–Kranjska Gora z možnostjo brezplačnega prevoza koles. Projekt je

prevzel tudi del stroškov za »Hop on–Hop off« Kobarid, prevoze za izvedbo dneva

umirjanja prometa v dolini Tolminke ter promocijskih dni na Julijani. 

Opravljene aktivnosti
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LokAlp – PRC je prijavitelj projekta, ki ga financira MOP prek podnebnega sklada.

Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina – Občina Tolmin je vodilni partner,

Ocenjevanje ribjih izdelkov – LAS Dolina Soče je vodilni partner v projektu

MaB (Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem) – LAS Dolina Soče je

Kot partner smo virtualno zastopali projekt na dogodku Tedna evropski regij, ki bi se

sicer odvijal v Bruslju. S podporo projekta je v ustanavljanju tudi Konzorcij za Bohinj-

sko progo. Izvedli smo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti na PRC in

pomagali pri izvedbi občinama Tolmin in Kobarid.

PRC zastopa Slovenijo v mednarodni pobudi Alpaca, ki se zavzema za podnebne

ukrepe na lokalnem nivoju. Virtualno smo sodelovali na konferenci Alpaca na temo

komuniciranja o podnebnih spremembah in Matchmaking v organizaciji Alpine

climate board. Poleti je bila izvedena podporna dvojezična plakatna kampanja na

celotnem območju Julijskih Alp, ki je dosegla tudi mednaroden odziv. Ekskurzija in

posvet sta bili prestavljeni predvidoma na pomlad 2021.

PRC je partner v projektu, ki je sofinanciran iz ESRR in RS v okviru mehanizma CLLD.

Izvedene so bile podjetniške in jezikovne delavnice, sodelovali smo pri zasnovi ter

izvedbi poletnega dogajanja v Tolminu in pri arhitekturni nalogi urejanja centra

Tolmina.

sodelovanja LAS, ki je sofinanciran iz ESPR in RS v okviru mehanizma CLLD, PRC je

podizvajalec.

Izvedena je bila dvodnevna strokovna ekskurzija za ribogojce v Avstrijo. Ponovno je

potekalo tudi strokovno ocenjevanje ribjih izdelkov. Izvedene so bile štiri kuharske

delavnice ter tri izobraževalne delavnice na tržnicah. Aktivnosti so bile podprte tudi z

obsežno promocijo. Izdana je bila knjižica z recepti Jedi iz postrvi iz reke Soče in nje-

nih pritokov, izobraževalna knjižica Zdrav kot riba, predstavili smo se na Ljubljanski

tržnici, izdelan pa je bil tudi promocijski film.

vodilni partner v projektu sodelovanja med LAS-i, PRC pa partner v projektu, ki je

sofinanciran iz EKSRP in RS v okviru mehanizma CLLD.

PRC je vodil in koordiniral projekt ter poskrbel za pripravo promocijskega filma.
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Ribasador – Javni zavod za turizem Dolina Soče je vodilni partner, PRC je partner

GozdNega – PRC je partner v projektu, ki ga sofinancira MOP.

Highlands.3 – PRC je partner v projektu, ki se izvaja v okviru programa Horizon

Muzej energetike – PRC je pogodbeni izvajalec aktivnosti, naročniki so občine in

Alpsko mesto leta – Občina Tolmin je tudi po izteku leta 2016 aktivna članica

CIPRA International – Omenjeni organizaciji nudimo podporo pri izvajanju pro-

v projektu, ki je sofinanciran iz ESPR in RS v okviru mehanizma CLLD.

Aktivnosti projekta so bile zaradi covid-19 razmer v prvi polovici leta zamaknjene. Pro-

jekt bo iz tega razloga zaprosil za podaljšanje.

Sodelovali smo na strokovnem posvetu na temo podpore lastnikom gozdov za traj-

nostno upravljanje z njim in pri oblikovanju publikacij za lastnike gozdov.

2020.

Program je namenjen izmenjavi strokovnih kadrov na temo razvoja gorskih območij.

Gostovanja so odložena za nedoločen čas zaradi epidemije covid-19.

podjetja.

Projekt se posveča pripravi koncepta projektnih zasnov, vezanih na muzej energetike

v Doblarju, turistični razvoj območij ob jezovih na Soči, Bohinjske proge. Izvedene so

bile številne delavnice in pogovori. Koncept bo izhodišče za kandidiranje na razpise v

prihodnji programski perspektivi. Dokument je zaključen in predan naročnikom.

Sodelovanje pri drugih aktivnostih

društva in tako PRC po dogovoru ter potrebi občine opravlja posamezne administra-

tivne naloge (poročilo, stik s sekretariatom, promocija, sodelovanje na posameznih

dogodkih).

jekta Green economy na temo povezovanja turizma in kmetijstva. Izvedli smo eno

delavnico za deležnike.

Prijava/priprava novih projektov

Pridružili smo se TNP pri pripravi projekta LIFE na temo »brez plastike«. Oddana je

bila informativna prijava za prvo fazo, ki pa ni bila uspešna.
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Euromontana: v združenju evropskih gorskih območij aktivno sodelujemo, smo

Info točka Alpske konvencije: urejena je info točka, sodelujemo pri natečaju

SRIP ACS +: PRC je član Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na pod-

Sodelovanje v mrežah

člani podkomisij za Alpe in Jugozahodno Evropo

Mladi znanstveniki, zastavili smo koncept festivala Brati gore 2020 v sodelovanju z

OŠ Tolmin

ročju mobilnosti.

 

Drugo

PRC aktivno sodeluje v okviru civilne iniciative za Bohinjsko progo, v kateri zastopa

primorski del vsebin in pobud. Pobuda se skladno z zapisanim pri projektu

CROSSMOBY formalizira v Konzorcij za Bohinjsko progo.
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Delo na področju razvoja podeželja je bilo usmer-

jeno v učinkovito upravljanje lokalne akcijske sku-

pine LAS, v koordiniranje izvajanja pristopa CLLD, v

pripravo in uresničevanje SLR za obdobje 2014–

2020 ter izvajanje splošnih nalog s področja razvoja

podeželja.

Ključne naloge v letu 2021

2. IZVAJANJE NALOG OE
ZA OKOLJE, PROSTOR IN
PODEŽELJE

PODROČJE PODEŽELJA

STRAN 33 

01
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Zaposleni02
Greta Černilogar 

Peter Domevšček

Nika Gerbec

Sandra Kemperle  

Katja Kravanja (delno)

Mateja Kutin (delno)

Meta Pajer    

Tatjana Šalej Faletič (delno)



STRAN 34

03

Organizacija dveh korespondenčnih sej Skupščine, pet korespondenčnih in ene

Objava 5. javnega poziva LAS za ESPR

Vnašanje in oddaja devetih vlog na ARSKTRP, ki so prispele na 5. Javni poziv LAS

Priprava in oddaja dveh vlog za skupne projekte LAS na ARSKTRP

Priprava in oddaja treh zahtevkov za povračilo sredstev za delovanje LAS

Priprava in oddaja 21 zahtevkov za povračilo sredstev za projekte, ki se sofinan-

Priprava in oddaja 15 sprememb za projekte, zaradi neizvedenih aktivnosti, veza-

Aktivno sodelovanje z državnimi organi (MKGP, MGRT in ARSKTRP)

Aktivno sodelovanje v Društvu za razvoj slovenskega podeželja

Priprava in oddaja dveh operacij sodelovanja na javni razpis MKGP

Vodenje LAS Dolina Soče

PRC je v programskem obdobju 2014–2020 na območju občin Bovec, Kanal ob Soči,

Kobarid in Tolmin opravljal vsa strokovna in administrativna dela ter finančne naloge

pri vodenju LAS.

redne seje Upravnega odbora, ene korespondenčne seje Nadzornega odbora LAS ter

izvedba dveh sej Ocenjevalne komisije       

cirajo v okviru EKSRP, ESPR in ESRR na pristojne organe       

ne na covid-19 omejitve

Strategija lokalnega razvoja za obdobje 2014–2020

Na 5. Javni poziv za izbor operacij v okviru ESPR, ki je bil objavljen 31. januarja 2020, je

prispelo deset vlog. Z vidika splošnih pogojev za upravičenost jih je pregledala pet-

članska ocenjevalna komisija. Vse so ustrezale pogojem za upravičenost in bile obrav-

navane. Glede na točkovanje in višino razpisanih sredstev se je devet vlog oddalo na

ARSKTRP, eno pa se je s sklepom uvrstilo na čakalno listo v primeru dodatno razpi-

sanih sredstev s strani ESPR.

Opravljene aktivnosti
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 Upravljanje INFO točk, izvajanje informiranja lokalnega prebivalstva in obisko-

Strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti trženja lokalnih pridelkov in izdelkov

Strokovna podpora pri delovanju in koordinaciji aktivnosti društev (priprava letnih

Svetovanje in podpora novim ter obstoječim ponudnikom na področju trženja,

Strokovna podpora pri promoviranju in dvigu prepoznavnosti lokalne ponudbe

Strokovna podpora in izvajanje izobraževanj s področja podeželja

Priprava gradiva in raziskovalne dejavnosti na področju lokalne kulinarike, moti-

Sodelovanje z občinami pri pripravi potencialnih projektnih aktivnosti za skupne

Priprava projektov razvoja podeželja za občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter druš-

Vodilni partner LAS je v sodelovanju s ključnimi partnerji območja LAS oblikoval in

pripravil dva skupna projekta: Podeželje in dediščina v dolini Soče ter Spodbujanje

skupnega življenja v dolini Soče. Po odobritvi s strani Upravnega odbora ju je posre-

doval v dokončno odločanje ARSKTRP. Za skupne projekte LAS je značilno, da se

izberejo brez javnega poziva in projektne aktivnosti se izvajajo na celotnem območju

LAS.

 

Izvajanje splošnih aktivnosti na področju podeželja

PRC je v sklopu motiviranja kmetov in drugih prebivalcev z območja za pridelavo,

predelavo ter izdelavo lokalnih pridelkov in izdelkov podeželja opravil naslednje

aktivnosti:

valcev

(tržnica Tolmin, PUC Bovec in Zelena hiša Kobarid)

programov in njihovo izvajanje)        

kmetijstva, živilske stroke, gostinstva, domače in umetnostne obrti

(izvajanju lokalnih prireditev, promocijske aktivnosti izven območja, medijska

promocija)        

viranje lokalnih gostinskih ponudnikov in predstavitve lokalni ter širši javnosti

projekte LAS

tva tega območja.
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KREACIJA/Ovčja volna za današnji čas (1. 1. 2019–30. 1. 2020), EKSRP

AVTOPAS/Avtohtone pasme v Julijskih Alpah (1. 12. 2018–30. 1. 2020), EKSRP

JEJ LOKALNO/Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na

JA TRAIL/Pot Julijske Alpe (21. 12. 2018–27. 11. 2020), EKSRP

INTERKULT/Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične

VRTIČEK/Vrtičkanje in hortikulturna terapija (1. 3. 2020–31. 7. 2021), EKSRP

TEMATSKE POTI/Tematske poti na območju LAS (1. 2. 2019–31. 8. 2020), EKSRP

REVITUM/Revitalizacija prostora in uma (3. 4. 2018–31. 1. 2020), EKSRP; skupni

MaB/Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (8. 8. 2018–31. 1. 2021),

RATUR MOST/Razvoj turizma na Mostu na Soči (16. 1. 2019–31. 12. 2021), ESRR      

Vaški center Breginj/Ureditev vaškega centra Breginj (14. 12. 2018– 31. 3. 2020),

Utrip Bca/Kulturno športni utrip Bca (21. 1. 2019–31. 12. 2021), ESRR 

Staro mestno jedro/Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina (17. 1. 2019–31. 12.

Mrouce cajta (10. 1. 2019–31. 12. 2020), ESRR   

Dolina Soče/Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče (13. 7. 2020–31. 12. 2021),

Pot miru/Pot miru – dediščina prve svetovne vojne (31. 1. 2019–31. 1. 2021), ESRR;

ProRibKA/Promocija ribištva na Kanalskem (1. 1. 2020–30. 9. 2021), ESPR

RIB’CA/Spajanje okusov dolina Soče (26. 8. 2019–20. 12. 2021), ESPR

Riba LIBO/Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti (3. 9.

PROMUHAR/Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju (1. 1. 2019–31. 12.

Projekti v okviru strategije lokalnega razvoja v letu 2020

lokalnem trgu (1. 12. 2018–31. 10. 2020), EKSRP

ponudbe v Dolini Soče (21. 12. 2018–28. 2. 2020), EKSRP

projekt LAS

EKSRP; projekt sodelovanja med LAS

ESRR 

2021), ESRR  

ESRR; skupni projekt LAS

projekt sodelovanja med LAS

2019–30. 4. 2020), ESPR

2020), ESPR
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SOČA VIEW/Soča skozi objektiv (1. 12. 2018–31. 1. 2021), ESPR

KOBARIBA/Oživitev ribogojnice v Kobaridu (1. 12. 2018–31. 8. 2020), ESPR

PO-TEM RIBE/Podnebne spremembe – vplivi na temperature vode in ribe (7. 8.

Rek-ološka Soča/Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju

RIBAsador/Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v

Ocenjevanje ribjih izdelkov (17. 9. 2018–30. 11. 2020), ESPR; projekt sodelovanja

2020–1. 2. 2023), ESPR

reke Soče (1. 8. 2020–30. 11. 2022), ESPR

akvakulturi (1. 1. 2020–31. 12. 2022), ESPR

med LAS

STRAN 37
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Razvoj podeželja Regionalni razvoj Razvoj ribištva



IZVAJANJE NALOG V OE
PODJETNIŠTVO IN
REGIONALNI RAZVOJ

Ključne naloge so bile vezane na informiranje in

svetovanje potencialnim in obstoječim podjet-

nikom in podjetjem, delo z mladimi ter projektno

delo.

STRAN 38

Ključne naloge v letu 202101

02 Zaposleni

Polona Cimprič

Suzana Colja Resnik 

Vesna Kozar 

Katja Kravanja (delno)

mag. Almira Pirih (delno)

Tatjana Šalej Faletič (delno)
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Redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva za

 Svetovanje povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja: sodelovanje na enem dogodku,

Organizacija sedmih delavnic in dveh usposabljanj za potencialne podjetnike ter

 Vzpostavitev razstavnega prostora regijskega gospodarstva (»showroom« regije):

Področje podjetništva

Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva, ki se izvajajo v okviru projekta SPOT

svetovanje Goriška 2018–2022

različne ciljne skupine: prek različnih medijev je bilo posredovanih 52 informacijskih

paketov (Moj spletni priročnik) ter objavljenih osem podjetniških člankov.

poslovnih idej: izvedenih 145 svetovanj vključno z izvedenimi e-postopki prek portala

e-SPOT/e-VEM.

namenjenem mreženju subjektov podpornega okolja v Goriški regiji (Srečanje gos-

podarstvenikov s župani občin Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in

Tolmin), povezovanje s posoškimi osnovnimi šolami in drugim podpornim okoljem

(Javni zavod za turizem Dolina Soče, Zavod za kreativno podjetništvo Coworking

Baza, OOZ Tolmin …) ter izvedena tri srečanja s predstavnikom posoških občin, z

namenom spodbujanja podjetništva.

MSP.

priprava vsebine za predstavitev gospodarstva in podpornega okolja za podjetništvo v

regiji.

Spodbujanje podjetništva med mladimi

Enodnevne podjetniške delavnice, ki jih je za PRC organiziral Primorski tehnološki

park, so potekale na OŠ Tolmin (9. in 10. 6. 2020 ter 25. 9. 2020), OŠ Most na Soči (29.

9. 2020) in OŠ Kobarid (1. 10. 2020); trajale so pet šolskih ur.
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Iskanje problema in rešitve

Prvi kupci

Finančna sredstva

Testiranje cene

Želje kupcev

Ujemanje produkta in trga

Ustna predstavitev produkta investitorjem (»pitch«)

Timsko delo

Izdelanih so bili štirje DIIP-i za potrebe prijave na javnih pozivov LAS Doline Soče v

Učence 8. in 9. razredov so razdelili v skupine po štiri z namenom timskega obliko-

vanja poslovnih idej po načelih vitke (»Lean«) Startup metode. Vsebine:

Učenci so se naučili, da so problemi, s katerimi se človek srečuje, lahko za nekoga

priložnost in da je v podjetništvu nepogrešljiva inovativnost, da je ključnega pomena

dajanje pobud ter sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za

doseganje ciljev, motivacija, komuniciranje in timsko delo. Seznanili so se s finančnim

načrtovanjem in kreditnimi opcijami, razložen jim je bil tudi davek na dodano vred-

nost. Mentor je učence spodbudil, da začnejo na podjeten način razmišljati o svoji

prihodnosti in o prihodnosti družbe ter jih na praktičen način naučil, kako naj svojo

poslovno idejo navdihujoče predstavijo pred potencialnimi investitorji.

Zaradi razmer covid-19 so se oktobra 2020 šole zaprle. Posledično nismo mogli izvesti

podjetniških delavnic na OŠ Bovec (dogovorjeni smo bili za 19. 10. 2020), OŠ Podbrdo

(20. 10. 2020) in OŠ Deskle (5. 11. 2020). Prav tako nismo mogli izvesti podjetniške

delavnice na Gimnaziji Tolmin. Z OŠ Bovec, OŠ Podbrdo in OŠ Deskle ter z Gimnazijo

Tolmin smo dogovorjeni, da se za datum izvedbe podjetniške delavnice dogovorimo

takoj ob ponovnem odprtju šol ter jih izvedemo do konca šolskega leta 2020/2021

oziroma do sredine junija 2021.

Priprava projektne dokumentacije in svetovanja za zunanje naročnike

letu 2020: 

- Ribiška hiša II. faza (prijavitelj Občina Bovec)

- REK-ološka Soča (prijavitelj Javni zavod za turizem Dolina Soče)

- Spodbujanje skupnega/družbenega življenja v dolini Soče; posebej DIIP za celoten

projekt (vse partnerje) in posebej za prijavitelja Občino Kobarid)
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Septembra smo pripravili in prijavili štiri vloge za s. p., gospodarske družbe in

Aktivno sodelujemo z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, ki v Goriški

Za Občino Bovec smo izdelali osnutek vloge in IP za Ureditev državne kolesarske

SILVER SMEs (program Interreg Europe) – PRC je edini slovenski partner v proje-

fizične osebe na Javni razpis za operacijo »naložbe v nakup nove mehanizacije in

opreme za sečnjo in spravilo lesa« iz PRP 2014–2020 za leto 2020, ki ga je objavilo

MKGP. Vlagatelji v skladu z merili niso dosegli zadostnega števila točk za sofinan-

ciranje njihove naložbe.

regiji izvaja projekt internacionalizacije (svetovanje potencialnim investitorjem v

regiji).

povezave na območju občine Bovec – 1., 2., 3. pododsek v prvem odseku (Bovec–

Čezsoča). Investicija bo prijavljena na Ministrstvo za infrastrukturo v sklopu Dogovora

za razvoj regij. Končna vloga in IP bosta izdelana do konca januarja 2021.

Projektno delo

ktu, ki se je začel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca maja 2023. Namen projekta

je izboljšati regionalne politike in programe, ki podpirajo rast ter razvoj MSP s poudar-

kom 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. Februarja 2020 smo se udele-

žili srečanja projektnih partnerjev v Corku na Irskem in sodelovali na mednarodni

konferenci »Business Opportunities linked to the Dependent Ageing Population«.

Predstavili smo pilotni program dolgotrajne oskrbe Celje, Dravograd in Krško. Zaradi

pandemija covid-19 so bile nekatere aktivnosti upočasnjene, predvsem razna srečanja

in predstavitev rezultatov projekta. Septembra je bila organizirana on-line konferenca

s strani švedskega projektnega partnerja (regija Dalarna) »Senior Tourism and Acce-

ssibility«, kjer smo sodelovali s predstavitvijo dobre prakse »LinkedAge: AirBnB in lu-

xury seniors homes for travelling seniors«. Na portalu programa Interreg Europe smo

objavili šest dobrih praks s področja srebrne ekonomije v Sloveniji. Sodelujemo z Ob-

čino Tolmin, ki je pripravila osnutek strateškega dokumenta za starejše v občini Tol-

min, saj želimo nekatere rezultate projekta SILVER SMEs, predvsem dobre prakse iz

tujine in doma, predstaviti oziroma prenesti na območje občine. V pripravili je tudi

osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Strategije za starostnike na območju občine

Bovec, ki bo izdelan do konca maja 2021.
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WALKofPEACE (program Interreg Italija-Slovenija) – PRC je vodilni partner projek-

ta s ciljem čezmejnega dolgoročnega ohranjanja dediščine prve svetovne vojne ter

krepitve njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Kot vodilni partner

ves čas trajanja projekta skrbi za administrativno in finančno vodenje, koordinacijo

aktivnosti z vsebinskega in časovnega vidika ter za informiranje in obveščanje part-

nerjev. Odgovoren je za področje naložb. 

21. januarja 2020 smo organizirali partnersko srečanje v Parku vojaške zgodovine v

Pivki. Zaradi pandemije covid-19 so vsi nadaljnji sestanki potekali prek spleta. 23. ju-

nija 2020 smo sklicali prek aplikacije ZOOM četrti sestanek partnerjev, novembra pa,

z namenom preverjanja napredovanja projekta, individualne on-line sestanke z

vsakim partnerjem posebej.

V okviru delovnega sklopa »Komunikacija« je bil poudarek na pripravi tekstov za štiri

novičnike (newslettre). PRC je sodeloval pri prevajanju tekstov vseh partnerjev v 

 slovenski, italijanski in angleški jezik. Novičnike smo redno objavljali na Interregovo

spletno stran in jih posredovali različnim deležnikom. Več vsebin o projektu smo

objavili v SOČAsniku in na Facebooku. V okviru natečaja PROJECT SLAM ob 30.

obletnici EU Interreg programov smo aktivno sodelovali pri različnih zadolžitvah, med

drugim pri izdelavi promocijskega filma WALKofPEACE.

PRC je ves čas spremljal izvajanje študijsko-raziskovalnih dejavnosti. Zaradi pridobi-

vanja ustreznega arhivskega gradiva so te aktivnosti potekale tudi izven upravičenega

območja, za kar smo morali pridobiti predhodne odobritve s strani Skupnega sekre-

tariata. Izobraževanja o dediščini prve svetovne vojne smo organizirali v jesenskih

mesecih. Sodelovale so štiri OŠ iz Posočja, z dvema šolama zaradi ponovne razgla-

sitve epidemije izobraževanja ni bilo mogoče realizirati, kar se bo prestavilo v leto

2021.

PRC je spremljal oblikovanje nove spletne strani Walk of Peace, ki bo zajela in pred-

stavila dediščino prve svetovne vojne na območju Slovenije, Furlanije - Julijske krajine

in pokrajine Veneto na območju Benetk. 

V sklopu »Nadgradnje zgodovinskih poti in informacijskih točk« je PRC uredil pot na

območju občine Bovec. Udeležil se je sestanka glede urejanja terena in točk na razli-

čnih lokacijah goriških občin, ki ga je organizirala Mestna občina Nova Gorica. 
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V okviru delovnega sklopa »Investicije« se je v letu 2020 zaključila naložba v obnovo

nemške kostnice v Tolminu. Obnovilo se je gasilsko vozilo v Kobaridu in postavil pavi-

ljon, za katerega je bilo potrebno pridobiti soglasje za spremembo iz fiksnega v mo-

bilni. Izvedena so bila restavratorsko-konzervatorska dela na kapeli Bes na Planici.

Začela so se dela za izgradnjo tematske poti na območju trdnjave Kluže. PRC je

spremljal investicijske aktivnosti vseh partnerjev.
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IZVAJANJE  PROMOCIJE IN
INFORMIRANJA

Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic

smo v letu 2020 izdali pet številk periodičnega

tiskanega medija SOČAsnik. Prek storitev Pošte Slo-

venije smo ga brezplačno distribuirali vsem gospo-

dinjstvom na območju Zgornjega Posočja (7.150

gospodinjstev). Poleg tega smo ga poslali na več

kot 100 različnih naslovov po vsej Sloveniji, nekaj

tudi v tujino – tistim, ki so izrazili željo po prejema-

nju tiskane različice. S sodelavci smo skrbeli za

splošno promocijo in obveščanje javnosti o progra-

mih in projektih ter drugih dejavnostih PRC.
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Ključne naloge v letu 202001

02 Zaposleni

Mateja Kutin (delno)

Tatjana Šalej Faletič (delno)
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Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic smo izdali pet številk publika-

Sredstva za pripravo glasila smo pridobili s strani vseh treh posoških občin, s strani

Poskrbeli smo za splošno informiranost o dogajanju v Zgornjem Posočju in regiji.

Zagotovili smo strokovne in poučne prispevke, napisane poljudno. S tem smo

Poskrbeli smo za promocijo projektov, ki jih izvaja PRC.

Skušali ohranjati čim višji nivo kakovosti izdanega medija.  

Vsebino novih številk SOČAsnika smo objavili na spletni strani PRC-ja in družbe-

Informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju PRC-ja, različnih

Priprava in izdajanje SOČAsnika

cije. Da bi zagotovili čim bolj enoten pristop pri pripravi vsebin občinskih strani in za

zagotavljanje pravočasnosti oddaje gradiva, se je pred posamezno izdajo urednica na

skupnem sestanku uskladila s predstavniki občin (iz vsake občine je en predstavnik), ki

so pripravljali vsebine občinskih strani v SOČAsniku. Uskladili so vsebine in obseg ob-

činskih strani. V letu 2020 je potekalo usklajevanje telefonsko in prek e-pošte zaradi

težav, povezanih s covid-19.

različnih programov in projektov, ki jih izvaja PRC, ter iz oglaševalskega segmenta.

dvigovali splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepili zavest o uravnoteže-

nem in sonaravnem razvoju.   

nem omrežju Facebook.

Informiranje javnosti

Skupaj s sodelavci PRC-ja, predvsem z vodji oddelkov in nosilci projektov, smo skrbeli

za:

aktivnostih, izobraževanjih, projektih in programih, ki jih PRC izvaja – osebno, po tele-

fonu, e-pošti, prek različnih lastnih (periodičnega tiskanega medija SOČAsnik, spletnih

strani, strani na Facebooku in Instagramu) in drugih medijev.
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03 Opravljene aktivnosti
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Sprotno posodabljanje spletnih strani www.prc.si, www.lasdolinasoce.si in

www.prc-lu.si, spletne e-učilnice (http://ucilnica.prc.si) ter strani na družbenem om-

režju FB in Instragramu (SOČAsnik, Tolmin – Alpsko mesto leta 2016, LAS Dolina Soče

in Ljudska univerza Tolmin), katerih obisk narašča.

Promocija PRC-ja v medijih in spremljanje objav v medijih

V letu 2020 smo zabeležili 588 objav v različnih medijih, povezanih z delovanjem

PRC in projekti, ki jih izvajamo. Poleg objav v SOČAsniku, na naših spletnih straneh in

družbenih omrežjih smo objave zabeležili še v 12 tiskanih medijih, na šestih radijskih

postajah, treh televizijskih postajah in na 20 spletnih naslovih.
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Kandidatura na javni razpis Izpopolnjevanje strokovnih de-

Erasmus+, ključni ukrep 1 – Mobilnost posameznikov na

Priprava CPS Julijske Alpe

Načrtovanje projektov na področju trajnostne mobilnosti 

Izdelava strategije razvoja občine Kanal ob Soči 2020–2030   

V okviru platforme SMART VILLAGE EU pridobljen projekt

Študija oziroma analiza za preveritev upravičenosti in ute-

V letu 2020 je PRC po potrditvi LDN pridobil naslednje nove

projekte/aktivnosti:

lavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v

neformalnih izobraževalnih programih za izobraževanje odra-

slih od 2020 do 2022

področju izobraževanja in usposabljanja

za območje Zahodne kohezijske regije

Smart Rural/Šentviška planota

meljitev priprave območnih načrtov za Goriško, Gorenjsko in

Koroško regijo z namenom naslavljanja ukrepov ter ciljev iz

Sklada za pravičen prehod: PRC je kot partner sodeloval pri

pripravi študije za preveritev upravičenosti vključenosti Gori-

ške regije v omenjeni Sklad (zaradi industrije cementa), katere

nosilec je bila Golea.

NOVI PROJEKTI V 2020
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III. FINANČNA REALIZACIJA

V letu 2020 so na večino aktivnosti v okviru PRC vplivale razmere povezane z epidemijo covid – 19. Spre-

menjene razmere so se odrazile tudi na finančnem poslovanju zavoda, pri čemer se je realizacija plana

2020 poskušala v največji možni meri realizirati v postavljenih in načrtovanih okvirjih. Skupna realizacija

prihodkov je bila tako v okviru načrtovanih aktivnosti. Podroben pregled realizacije pa odraža rahla od-

stopanja na posameznih stroškovnih mestih.

V letu 2020 je bila realizacija prihodkov v višini 1.352.524 evrov, realizacija stroškov pa v

višini 1.314.676 evrov.
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Obrazložitve večjih odstopanj realizacije glede na plan 2020

1 - Večji prihodki od načrtovanih zaradi izvedbe projektnih aktivnosti in izplačila zah-

tevka s strani države.

2 - Realizirana sredstva so iz naslova covid-19 dodatka, izplačanega iz proračuna RS na

podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.

3 - V letu 2020 je PRC izvedel več podpornih aktivnosti za podjetja – priprava razpisnih

dokumentacij in izdelava projektnih dokumentov za občine ustanoviteljice (DIIP in IP).

4 - S strani občin ustanoviteljic so bila nakazana sredstva v celoti planiranih sredstev,

realizirana sredstva pa so zavedena (preknjižena) na druge STM (302 in 328).

5 - Višja realizacija je zaradi večjega odziva zainteresiranih uporabnikov.

6 - Nižja realizacija zaradi epidemioloških razmer – neizvedba aktivnosti.

7 - Nižja realizacija zaradi epidemioloških razmer – neizvajanje aktivnosti.

8 - V okviru izvajanja projekta je bilo vključenih več štipendistov od predvidenih.

9 - Sofinanciranje s strani proračuna RS / plan v 2020 ni bil načrtovan ob pripravi LDN.

10 - V letu 2020 se je na podlagi povpraševanja realiziralo več aktivnosti oglaševanja

(SOČAsnik), kot je bilo načrtovano.

11 - V letu 2020 se zaradi epidemije covid-19 niso izvedle aktivnosti, ki so vezane na 

prireditve.

12 - Manjši obseg izvedenih aktivnosti na projektu zaradi epidemije covid-19.

13 - V okviru projekta so se v letu 2020 izvedle tudi aktivnosti, ki so bile prenesene iz

leta 2019.

14 - Manjši obseg izvedenih aktivnosti na projektu zaradi epidemije covid-19.

15 - Večji obseg realiziranih projektnih aktivnosti.

16 - Manjši obseg izvedenih aktivnosti na projektu zaradi epidemije covid-19.

17 - Manjši obseg izvedenih aktivnosti na projektu zaradi epidemije covid-19.

18 - Izvedba dodatnih aktivnosti, ki niso bile predvidene v LDN za leto 2020.

19 - Izvedba aktivnosti, ki so bile dogovorjene med letom 2020 (izdelava strategije

razvoja za občino Kanal ob Soči in IP za občino Bovec).
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Povečali so se stroški za energijo – vezano na funkcioniranje stavbe – vključeni so

Tekoče investicijsko vzdrževanje se je povečalo zaradi izvedbe dodatnih projektnih

Nižji so bili stroški intelektualnih storitev – predvsem vezano na projektne aktivno-

Stroški za komunalne in prevozne storitve so se povečale zaradi sofinanciranja pre-

Povečala so se sredstva za plače iz razloga reorganizacije, napredovanj ter pred-

Nižji so bili potni stroški, predvsem iz naslova neizvajanja aktivnosti in službenih

Skupna realizacija stroškov za leto 2020 je bila v višini 1.314.676 evrov in je kumulativno

v okviru skupne planirane mase (1.312.515 evrov), vendar pa se za leto 2020 odraža do-

lčeno strukturno neskladje po posameznih stroških.

 

Obrazložitve ključnih odstopanj

tudi stroški ogrevanja, ki niso bili zajeti na tej postavki v planu za leto 2020. 

aktivnosti – vezano na vzdrževanje poti in turistične infrastrukture v dogovoru z občino

Tolmin in v povezavi s projektom WALKofPEACE. 

sti v okviru ETS, ki se niso realizirali zaradi epidemije covid-19, prav tako se PRC ni po-

služeval zunanjih svetovalnih storitev.

voznih storitev v okviru projekta CROSSMOBY (sofinanciranje avtobusnih linij v okviru

pilotnih aktivnosti projekta).    

vsem zaradi izplačil dodatkov zaradi covid-19 (gre za transferna sredstva proračuna

RS). 

potovanj (razlog epidemija covid-19) .
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IV. KADROVSKA POLITIKA

31. decembra 2019 je bilo v zavodu zaposlenih 27 delavcev in tudi natanko leto kasneje je bilo število

zaposlenih nespremenjeno. V obravnavanem obdobju (januar–december 2020) so bile izvedene spodaj

navedene kadrovske spremembe.

Delavki se je prekinila pogodba za določen čas, in sicer na OE za podjetništvo in

Delavki (OE za okolje, prostor in podeželje) se je sporazumno prekinila pogodba za 

Zaposlilo se je delavko določen čas na OE za okolje, prostor in podeželje.

Za določen čas (za dobo štirih let) se je zaposlilo novega direktorja.

Sistemiziralo se je dve novi delovni mesti, in sicer na področju regionalnega razvo-

Delavcu (OE ljudska univerza) se je spremenil delovni čas iz polovičnega na polni

Delavki se je podaljšala pogodba za določen čas (OE ljudska univerza).

regionalni razvoj.

določen čas, ker se je zaposlila pri drugem delodajalcu.

ja, ki se je zasedlo s premestitvijo znotraj kolektiva, in na OE za podjetništvo in regio-

nalni razvoj (vodja oddelka), ki pa še ni zasedeno.

delovni čas.
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V. DRUGO

V letu 2020 smo načrtovali naložbe v informacijsko tehnologijo, ki jo zaposleni potre-

bujejo za opravljanje svojega dela oziroma izvajanje aktivnosti, s ciljem posodobitve

opreme ter zamenjave zaradi zastarelosti in dotrajanosti. Izvedli smo nakup računal-

nika, dveh projektorjev, manjšega tiskalnika in prenosnega skenerja. Skupna višina

izvedenih IKT investicij je znašala 7.636,37 evrov.

V luči izrednih razmer zaradi pandemije covid-19 smo izvedli nakup 12 prenosnih ra-

čunalnikov, ki nam omogočajo izvedbo aktivnosti v različnih prostorih na dislociranih

lokacijah, s čimer lahko zagotavljamo izpolnjevanje kriterijev za preprečevanje okužb.

Pri nakupu IKT opreme smo v največji meri nakupe izvajali v okviru projektov (MRRA)

ali v okviru sistemskih pomoči MIZŠ in prek Arnes mreže (pomoč zaradi epidemije

covid-19).

01 INVESTICIJSKA VLAGANJA

02 PRIPRAVA SPREMEMBE AKTOV PRC

Nov Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda PRC je bil do konca leta

2020 sprejet na dveh občinskih svetih (Kobarid in Tolmin). Čaka se še potrditev odloka

v občini Bovec, ki je predvidena v začetku leta 2021.

Nov statut se bo potrjeval na svetu zavoda in na občinskih svetih v sredini leta 2021.
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Delovanje LAS – 11. zahtevek (13. 10. 2020)

INTERKULT/Interpretacija naravne in kulturne dediščine kot popestritev turistične

TEMATSKE POTI/Tematske poti na območju LAS Dolina Soče (5. 11. 2020)

JEJ LOKALNO/Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na

REVITUM/Revitalizacija prostora in uma II. faza (11. 11. 2020)

RIBA LIBO/Implementacija novih tehnologij, znanj in komunikacijskih poti (22. 6.

BREKA1/Ribiška hiša (3. 11. 2020)

Ocenjevanje ribjih izdelkov (30. 11. 2020)

KobaRiba/Oživitev ribogojnice v Kobaridu (8. 12. 2020)

Promuhar/Promocija muharjenja in ribiškega turizma v Posočju (17. 12. 2020)

V letu 2020 se je svet zavoda sestal petkrat, in sicer na treh rednih in dveh dopisnih

sejah. Sistemskih nadzorov v letu 2020 ni bilo.

 

V okviru LAS so bili s strani ARSKTRP izvedeni naslednji nadzori na kraju samem:

ponudbe v Dolini Soče (16. 7. 2020)

lokalnem trgu (11. 11. 2020)

2020)

03 NADZOR NAD DELOVANJEM JAVNEGA ZAVODA PRC
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SEZNAM  KRATIC
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SEZNAM  KRATIC



Računovodsko poročilo: CAKA računovodski servis, Anka

Kavčič Cimprič s.p. 

Poslovno poročilo: Simon Škvor, direktor PRC, s sodelavci

Brigita Bratina Peršin

Polona Cimprič

Suzana Colja Resnik

Greta Černilogar

Urša Čimžar

Peter Domevšček

Sandra Kemperle

Nika Kikelj Maver

Vesna Kozar

mag. Damijana Kravanja

Jezikovni pregled: Mateja Kutin 

Uredila: Tatjana Šalej Faletič
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Poročilo pripravili

Katja Kravanja

Miro Kristan

Mateja Kutin

Marko Leban

mag. Almira Pirih

Patricija Rejec

Jana Skočir

Mateja Skok Kavs

mag. Martina Smolnikar



Priloga  k  dokumentu:

Tabelarni časovni in finančni pregled ključnih projektov in aktivnosti izvedenih v

proračunskem letu 2020

 

 

 

Tolmin , 11 . februar 2021


