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A. RAČUNOVODSKO POROČILO
Posoški razvojni center (v nadaljevanju: PRC) sodi kot javni zavod med posredne
uporabnike proračuna v skladu z Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, 23/99, 30/02 in
naslednji). Njegovi ustanovitelji so Občina Bovec, Občina Kobarid 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. 2015 do 31. 12.
2015.
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 in naslednji).
V računovodskem poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s
26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2015 in pojasnil k izkazom so bili
upoštevani naslednji predpisi:
 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, 23/99, 30/02 in naslednji);
 Slovenski računovodski standardi 2012;
 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 in naslednji);
 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 in naslednji);
 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, 104/10, 104/11 in naslednji);
 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 in
naslednji);
 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 in naslednji);
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS 117/02, 134/03, 108/13 in naslednji);
 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 in naslednji).
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE IZKAZE ZA DOLOČENE
UPORABNIKE, IN SICER:
1. bilanca stanja s prilogami:
a) izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
b) izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
c) stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
d) stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojila;
2. izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov z prilogami:
e) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti,
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f) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka;
3. pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2015.
3. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2015
I. 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.
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
AOP (avtomatska obdelava podatkov AJPES) 001 – 817.645 EUR
Vsa sredstva so bila popisana.
Dolgoročne časovne razmejitve v višini 226,47 EUR so iz naslova dolgoročnega
najema domene.
Stanje drugih dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2015
zmanjšalo za amortizacijo v vrednosti 52.708,16 EUR.
Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev znaša (Register osnovnih sredstev (OS)
in drobni inventar (DI)) 817.417,92 EUR.
DOLGOROČNO DANA POSOJILA
AOP 009 – 0 EUR
Zavod ne izkazuje več stanja na dolgoročnih depozitih, ker so le-ti potekli, in sicer:
prvi v višini 9.500,00 EUR je potekel dne 9. 2. 2015, drugi v višini 2.000,00 EUR dne
9. 3. 2015 in tretji v višini 1.500,00 EUR dne 15. 10. 2015.
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
AOP 0140 – 490.549 EUR
Denarna sredstva na računu POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 6030216808 na dan
31. 12. 2015 znašajo 438.240,06 EUR, na računu Regijska štipendijska shema
6000000338 43.205,91 EUR in na računu PRC–LAS 6000000241 9.102,79 EUR.
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
AOP 015 – 332.504 EUR
Terjatve do kupcev so sestavljene iz terjatev do kupcev v državi in tujini v višini
72.371,63 EUR ter tudi do tujih institucij v višini 260.132,38 EUR. Postavka se je v
primerjavi z lanskim letom zelo zmanjšala zaradi poplačila terjatev iz naslova
zaključenih projektov.
KRATKOROČNE TERJATVE ZA DANE PREDUJME
Zavod ne izkazuje terjatev za dane predujme.
AOP 016 – 0 EUR
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KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
AOP 017 – 26.401 EUR
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: EKN), za katere se
sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, v skupnem znesku 26.400,98
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 zaradi poplačila terjatev iz naslova zaključenih projektov.
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
AOP 019 – 0 EUR
Zavod nima kratkoročnih terjatev iz naslova obresti, ker ne izkazuje depozitov.
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
AOP 020 – 979 EUR
Druge kratkoročne terjatve so iz naslova davkov in akontacije davka od dobička
pranih oseb (DDPO) v višini 460,21 EUR ter terjatev za refundacijo bruto
nadomestila plač je 519,13 EUR in bodo poravnane v januarju 2016.
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – AČR
AOP 022 – 255.083 EUR
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje odložene stroške v višini
123,31 EUR za storitve, ki se nanašajo na leto 2016 (zavarovanje), prehodno nezaračunane prihodke oziroma necertificirane zahtevke s strani uporabnikov EKN v
višini 62.857,48 EUR in transferje v višini 192.101,69 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
AOP 035 – 0 EUR
Zavod ne izkazuje obveznosti za prejete predujme in varščine.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
AOP 036 – 31.701 EUR
Zavod je imel na dan 31. 12. 2015 skupno 31.700,96 EUR obveznosti do zaposlenih.
Navedeni znesek je enak znesku za plače, prispevke, davke ter prehrano in prevoz
za december 2015. Izplačilo je bilo opravljeno v januarju 2016.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
AOP 037 – 152.232 EUR
Na dan 31. 12. 2015 je imel zavod obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do
dobaviteljev v državi v višini 31.861,03 EUR, ki bodo poplačane ob zapadlosti v letu
2016, obveznost za transferje do domačih partnerjev v višini 14.024,84 EUR in tujih
partnerjev v projektih 106.346,52 EUR, ki zapadejo v plačilo po prejemu sredstev iz
naslova terjatev.
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
AOP 038 – 112.142 EUR
Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ima zavod na dan 31. 12.
2015 obveznost 5.588,41 EUR za prispevke na izplačane plače, odtegljaje
zaposlenih in dodatno pokojninsko zavarovanje. Obveznosti so bile poravnane
januarja 2016.
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Na dan 31. 12. 2015 je imel zavod odprto tekočo obveznost za DDV za zadnje
davčno obdobje in obveznost iz poračuna DDV-ja zaradi zmanjšanega odbitnega
deleža v višini 2.687,69 EUR. Na kratkoročnih obveznostih ima zavod obveznost do
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij v višini 103.866,13 EUR; te bodo
delno poravnane v letu 2016 (štipendisti že vrnili štipendije), delno pa v letu, ko bodo
plačane terjatve do naših štipendistov oziroma štipenditorjev.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN
AOP 039 – 78.581 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 78.580,62 EUR.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
AOP 040 – 210.000 EUR
Kratkoročne obveznosti so iz naslova posojila do banke v višini 210.000 EUR in so
bile že poravnane 4. 1. 2016.
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – PČR
AOP 043 – 16.629 EUR
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke, ki se
nanašajo na prejeta plačila za projekte za naslednje obračunsko obdobje (poročanje ni
enako koledarskemu letu in stroški še niso nastali) s stanjem 16.628,82 EUR.
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
AOP 047 – 14.015 EUR
Zavod ima iz naslova sredstev KOORD. SOČA, LAS, CAMIS, SHARTEC,
ENERGYVILLAB, MRRA, PUM opremo na kontu 922. Prejete donacije so
namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, stanje na dan 31. 12. 2015 je v
vrednosti 14.014,63 EUR.
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
AOP 056 – 866.837 EUR
Zavod ima na kontu 980 usklajeno obveznost do ustanoviteljev iz naslova neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 886.836,73 EUR.
Presežek obveznosti do sredstev v upravljanju znaša 70.572,39 EUR in izhaja iz
delnega pokrivanja amortizacije izločene poslovne stavbe na Ulici padlih borcev 1
skozi poslovni izid.
Ta sredstva so namenjena novim nabavam za potrebe delovanja.
Sredstva na kontu 980 se delijo (razen sredstev v višini 796.264,34 EUR – samo
Občina Tolmin) 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.
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
AOP 058 – 441.024 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki znaša 74.034,14 EUR in se pokriva v breme
presežka prihodkov preteklih let. Zavod je od začetka delovanja ustvaril
skupno 515.057,99 EUR presežka. Bilančni presežek prihodkov na dan 31. 12.
2015 v višini 441.023,85 EUR je namenjen osnovni dejavnosti zavoda. Tudi
presežek prihodkov nad odhodki se deli na občine ustanoviteljice po ključu
financiranja posamezne občine.
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IZVENBILANČNE EVIDENCE
AOP 061 – 0 EUR
Zavod zaradi poteklih garancij ne izkazuje obveznosti na izven bilančnih kontih na
dan 31. 12. 2015.

II. POJASNILA K
UPORABNIKOV

IZKAZU

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

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;
 splošna za PRC, kjer se evidentirajo dotacije in stroški, ki se ne nanašajo na
direktno STM (stroškovno mesto).
Prihodki od poslovanja za leto 2015 so skupaj 743.584,02 EUR (AOP 870), odhodki
za leto 2015 znašajo 817.618,16 EUR (AOP 887). Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov izkazuje presežek odhodkov v letu 2015 v višini 74.034,14
EUR (AOP 889).
Za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
izkazujemo javno in tržno dejavnost. Javne so tiste, ki se financirajo iz javnih
sredstev, tržni prihodki pa so tisti, ki jih zavod pridobi na trgu od pravnih in fizičnih
oseb. Za STM, ki so opredeljena kot tržna, po razdelilniku seštejemo prihodke in
odhodke, ostalo so prihodki in odhodki javnih dejavnosti.
V letu 2015 je bilo prihodkov za izvajanje javne službe 722.417 EUR (AOP 670), za
izvajanje tržne dejavnosti pa 21.167 EUR (AOP 670). Odhodkov za izvajanje javne
službe je 797.846 EUR (AOP 687), za izvajanje tržne dejavnosti pa 19.772 EUR (AOP
687). Tako znaša presežek odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2015 75.429
EUR (AOP 689), za izvajanje tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 13.299 EUR (AOP
688). Presežek odhodkov iz izvajanja javne službe se v poslovnem letu 2015 delno
pokriva iz presežka tržne dejavnosti, delno pa iz presežka prihodkov iz prejšnjih let.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka izkazujemo vse vrste prihodkov in odhodkov, evidentirane v poslovne knjige po
16. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. Skupaj prihodki na
evidenčnih kontih znašajo 1.319.215 EUR (AOP 401), odhodki pa 860.579 EUR
(AOP 437). Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2015 znaša 458.636 EUR (AOP
485). Podatki o prihodkih in odhodkih, izkazanih po načelu denarnega toka, niso
primerljivi s podatki, ki so izkazani na zaračunanih prihodkih in odhodkih določenih
uporabnikov.
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
Aktivnosti PRC so bile v letu 2015 usmerjene predvsem v:
 vodenje Mrežne Regionalne razvojne agencije Severne Primorske (MRRA);
 zaključevanje večletnih projektov;
 pripravo strategije Lokalne akcijske skupine Dolina Soče;
 pripravo novih projektov nove finančne perspektive;
 spremembo ustanovnih aktov PRC-ja kot pogoj za kandidiranje na nekaterih
prihodnjih javnih razpisih na področju človeških virov.
PRC je v aprilu 2014 prevzel vodenje MRRA in nadaljeval s to aktivnostjo v letu
2015, ko je bilo delo usmerjeno predvsem v zaključevanje priprave Regionalnega
razvojnega programa severne Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2014–
2020 (v nadaljevanju: RRP), v sodelovanje pri vzpostavljanju pogojev za začetek
črpanja EU ter pripravo regijskih projektov, ki bi lahko pridobili ta sredstva.
Nadaljevali smo z izvajanjem programov/projektov po posameznih oddelkih.
V oddelku za razvoj človeških virov je bilo v lokalnem okolju težišče dela usmerjeno v
izvajanje programa Projektno usposabljanje za mlajše odrasle (v nadaljevanju:
PUM), izvajanje študijskih krožkov in v manjši meri programov izobraževanja odraslih
za različne ciljne skupine. Na regijskem nivoju smo izvajali regijsko štipendijsko
shemo.
V oddelku za okolje, prostor in podeželje je bila v preteklih letih pridobljena vrsta
novih čezmejnih in mednarodnih projektov, katerih večina je bila sicer zaključena v
letu 2014, delo na štirih projektih pa je bilo zaključeno v prvi polovici leta 2015.
Začelo se je tudi delo na projektu Parkiraj in doživi naravo (financiran iz Norveškega
mehanizma). Zaposleni so vključeni tudi v aktivnosti, vezane na to, da je Tolmin
Alpsko mesto leta 2016.
Na področju podeželja je bilo težišče na pripravi strategije Lokalne akcijske skupine
LAS Dolina Soče, ki obsega območje štirih občin – poleg Bovca, Kobarida in Tolmina
tudi območje občine Kanal ob Soči.
Na področju podjetništva je bila naša aktivnost usmerjena predvsem v zaključevanje
treh čezmejnih projektov, izvajanje aktivnosti točke VEM (Vse na enem mestu),
spodbujanje podjetnosti med mladimi in nudenje osnovne podpore podjetnikom.
Na področju informiranja je bila tudi v letu 2015 ključna aktivnost izdajanje
SOČAsnika.
Pripravljene in uveljavljene so bile spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Posoški razvojni center in na tej osnovi so bile pripravljene tudi spremembe statuta.
Vse naloge oziroma projekti so v nadaljevanju poročila podrobneje predstavljeni.
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2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
2.1 DELOVANJE PRC-ja ZNOTRAJ MRRA – VODENJE




mag. Almira Pirih
Brigita Bratina Peršin (delno)
Mateja Skok (delno)

PRC je v letu 2015 nadaljeval z vodenjem MRRA, ki jo je prevzel s 1. 4. 2014.
Predvideno je bilo, da bo to funkcijo opravljal do konca leta 2015. Ker pa je razvojna
agencija ROD Ajdovščina dokumentacijo za prevzem nosilstva v MRRA pristojnemu
ministrstvu (Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo; v nadaljevanju: MGRT)
posredovala šele konec decembra 2015 in ker ima to ministrstvo – glede na veljavno
zakonodajo, ki rotacije nosilne RA ne predvideva – pomisleke v zvezi s spremembo
nosilstva, PRC do nadaljnjega še vedno opravlja te naloge.
Ključna aktivnost v prvem osemmesečju leta 2015 je bila zaključek priprave RRP
Severne Primorske (Goriške razvojne) regije kot dela Zahodne kohezijske regije v
Sloveniji. Dolgotrajna priprava tega razvojnega dokumenta je bila odraz nejasnih
izhodišč države in tudi dejstva, da sta bila dva ključna državna dokumenta, ki
omogočata koriščenje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020
(partnerski sporazum in operativni program), s strani Evropske komisije potrjena šele
oktobra oziroma decembra 2014.
Tako je 26. februarja 2015 MGRT izdalo pozitivno mnenje k RRP. Skladno z
zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja je bil RRP 17. marca 2015 sprejet na
11. seji Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (v
nadaljevanju: RSR). Istega dne ga je na 74. seji potrdil tudi Svet Severne Primorske
(Goriške razvojne) regije (v nadaljevanju: Svet regije). V juniju je bil skladno z
navodili MGRT pripravljen povzetek RRP, ki je bil 12. junija 2015 skupaj s prilogo –
prikazom regijskih projektov – poslan na pristojno ministrstvo.
Obdobje do novembra je bilo v veliki meri posvečeno začetku priprave vrste regijskih
projektov, s katerimi bodo posamezni subjekti v regiji lahko kandidirali na različnih
javnih razpisih za pridobitev sofinanciranja (predvsem EU sredstev).
Sredi novembra je MGRT pozval RSR k pripravi osnutka Dogovora za razvoj regij (v
nadaljevanju: Dogovor) za obdobje 2016–2019. Dogovor je izvedbeni dokument
RRP-ja, ki je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter Povabila
razvojnim svetom regij za pripravo in podpis Dogovorov za razvoj regije za obdobje
2016–2019.
RSR je v osnutek Dogovora, ki je bil MGRT-ju posredovan 15. 12. 2015, uvrstil
projekte po različnih sklopih, in sicer:
 ključne regijske projekte, za katere je bilo odprto javno povabilo (omejene
možnosti glede na sprejet Operativni program za izvajanje kohezijske politike v
Sloveniji za obdobje 2014–2020, v nadaljevanju: OP);
 ostale ključne regijske projekte, za katere ni bilo odprto javno povabilo;
 nekatere strateške projekte za čezmejno območje Italija-Slovenija;
 medregijske projekte (med njimi nadaljevanje izgradnje 4. razvojne osi in
projekte na območju Triglavskega narodnega parka);
 sektorske projekte.
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V nadaljevanju priprave Dogovora je pričakovati t. im. regionalni dialog, ki pa je
odvisen od MGRT-ja.
Poleg vodenja MRRA, ki vključuje tudi vsa administrativna opravila za Svet regije,
RSR in njegove odbore, ter vodenja priprave RRP-ja, je PRC vseskozi opravljal tudi
naloge koordinatorja za področje razvoja človeških virov. Vse naloge je PRC opravil
v predvidenih rokih.
Navedene naloge (tako imenovane splošne razvojne naloge), opredeljene z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, financirata država in regija
(lokalne skupnosti v njej) v razmerju 60 : 40. Država svoj del sredstev po navadi
zagotovi v dveh delih: prvi del za tekoče leto konec leta, preostanek pa v prvi polovici
naslednjega leta. Kljub takemu zapoznelemu financiranju in še zmanjševanju obsega
sredstev (v letu 2015 za okoli 20 % glede na leto 2014) so bile v regiji izvedene vse
predvidene naloge.
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2.2 IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA ČLOVEŠKE VIRE












Brigita Bratina Peršin (delno)
Patricija Rejec (delno)
Jana Skočir
Marko Leban
Nika Kikelj (do 30. 6. 2015; porodniški dopust)
Maruša Mavri (do 30. 9. 2015; porodniški dopust)
Nataša Klobučar Štrancar (do 30. 11. 2015)
Marjetka Čopi Cvek (do 31. 10. 2015)
Damijana Kravanja
Mateja Skok (delno)
Martina Smolnikar

V tem sektorju so se v glavnem izvajali projekti, pridobljeni na javnih razpisih dveh
 Javniindelavec
/ javna delavka
ministrstev,
sicer Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju:
MIZŠ) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v
nadaljevanju: MDDSZ). Projekti so se izvajali v manjši meri kot v preteklih letih, ko se
je bilo možno prijavljati na več razpisov navedenih dveh ministrstev in z izvajanjem
projektov črpati sredstva EU.
Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov
v letu 2015:
a) Regijska štipendijska shema (RŠS):
Projekt je bil v mesecu septembru formalno zaključen, saj se kljub vključenosti tega
projekta v nov OP in zagotovilom pristojnega ministrstva, da se bo projekt kot eden
prioritetnih projektov tega ministrstva nadaljeval s septembrom 2015, aktivnosti za
nadaljevanje še niso začele. Ključni argument MDDSZ je, da sedem regij v Sloveniji
nima urejenega statusa regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju: RRA) skladno
z veljavnim področnim zakonom. Šele, ko bo ta status urejen, bo MDDSZ objavilo
razpis za podelitev javnega pooblastila izvajalcem RŠS. Tako se v naši regiji, kljub
urejenemu statusu RRA, projekt ne more izvajati. Glede na to, da je sprememba
področnega zakona, s katero bi RRA v vseh regijah pridobile ustrezen status, šele v
pred parlamentarnem postopku, je šolsko leto 2015/2016 za regijo (to je za podjetja,
za mlade in tudi za PRC kot izvajalca sheme v regiji) najbrž v celoti izgubljeno.
V letu 2015 je potekalo izvajanje projekta RŠS na podlagi dveh zakonov o
štipendiranju in sicer:
a) Projekti RŠS od šolskega leta 2007/2008 do šolskega leta 2013/2014 so
temeljili na starem zakonu o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip). Ciljna
skupina po tem zakonu so štipendisti, ki jim je PRC do 30. 9. 2015 mesečno
izplačeval štipendije.
b) Projekt RŠS 2014/2015 za šolsko leto 2014/2015 pa se je prvič izvajal po
novem zakonu o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip-1). Ciljna skupina pri tem
projektu so delodajalci. PRC je v tem projektu izplačeval sofinancirani delež
kadrovske štipendije delodajalcem v višini 50% izplačane štipendije
štipendistom.
Kot je razvidno iz točke a in b, se projekta (glede na spremenjen zakon, ki je stopil v
veljavo s 1. 1. 2014) razlikujeta v tem, da vključujeta v RŠS različne ciljne skupine
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(štipendiste oz delodajalce), zato je tudi postopek dela na teh projektih v nekaterih
segmentih nekoliko drugačen.
a) Tekoče delo, ki se nanaša na štipendiste, vključene v RŠS od šolskega leta
2007/2008 do šolskega leta 2013/2014 po ZŠtip do 30. 9. 2015:
 mesečno izplačevanje štipendij za štipendiste, ki so bili vključeni v RŠS sheme
od šolskega leta 2009/2010 do 2014/2015;
 sprotno spremljanje uspešnosti štipendistov, svetovanje in informiranje,
zbiranje in evidentiranje ter skeniranje vseh prejetih dokazil s strani
štipendistov, spremljanje zaposlovanja štipendistov;
 stalne stike z delodajalci – soštipenditorji in občinami, ki so vključeni v
projekte RŠS;
 pripravo mesečnih poročil za Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: JSRSKŠ) oz. MDDSZ za štipendiste vključene v posamezni
RŠS projekt;
 pripravo zahtevkov za mesečna izplačila štipendistom znotraj vsakega
šolskega leta posebej;
 priprava aneksov k pogodbi in odločb ob spremembah, izdaja odločb tistim
štipendistom, ki prekinejo štipendiranje, spremljanje vračil štipendij in vračanje
v proračun.
b) Tekoče delo, ki se nanaša na delodajalce, vključene v RŠS 2014/2015 za šolsko
leto 2014/2015 po ZŠtip-1 do 30. 9. 2015:
 izplačevanje sofinanciranega deleža kadrovske štipendije delodajalcem
vključenim v RŠS 2014/2015;
 svetovanje delodajalcem, pri uporabi novega Zakona o kadrovskih štipendijah;
 zbiranje in evidentiranje ter skeniranje vseh prejetih dokazil s strani
delodajalcev in štipendistov, pregled mesečnih prejetih zahtevkov
delodajalcev;
 pripravo zahtevkov za JSRSKŠ za izplačila delodajalcem znotraj šolskega leta
2014/2015;
 pripravo poročil in zahtevkov za JSRSKŠ oz. MDDSZ za delodajalce vključene
v RŠS 2014/2015 projekt;
 priprava aneksov k pogodbi in odločb ob spremembah delodajalcem,
spremljanje zaposlovanja štipendistov dijakov in študentov, ki uspešno
zaključijo šolanje.
Delo, ki je skupno pri izvajanju RŠS, upoštevaje oba zakona (ZŠtip in ZŠtip-1), pa je
sledeče:
 priprava medletnega poročila ter končnega poročila v skladu z navodili
posredniškega telesa za JSRSKŠ oz. MDDSZ in ostala poročila v skladu z
navodili posredniškega telesa za JSRSKŠ oz. MDDSZ;
 izračun in izterjava neupravičeno prejetih sredstev ter vračila v državni
proračun, priprava registrov nepravilnosti;
 priprava poročil za negativne zahtevke, priprava utemeljitev, obrazložitve,
odgovorov v postopku pritožb ter pripravo predlogov za izvršbe preko portala
E-sodstvo.
Ker smo izvajalci RŠS celo leto računali na nadaljevanje projekta, so potekale tudi
aktivnosti za šolsko leto 2015/2016, in sicer predvsem naslednje:
 poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendiranju v šolskem letu
2015/2016 (20. 1. 2015);
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 informiranje in promocija delodajalcem o možnostih vključitvah v RŠS
2015/2016 in oddaje prijave potreb, info dogodek v Tolminu za delodajalce in
štipendiste (22. 5. 2015).
Konkretnih usmeritev in navodil za nadaljevanje RŠS v obdobju 2015–2020 še
nimamo.
Potrebe po štipendistih je na informativni Javni poziv za sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem za RŠS 2015/2016 oddalo 30 podjetij in izkazalo interes po
258 štipendistih.
S 30. 9. 2015 se je projekt RŠS formalno zaključil, vendar pa se naše obveznosti v
tem projektu nadaljujejo (kljub temu, da jih nihče ne financira). PRC je v okviru
krovnega projekta RŠS (od šolskega leta 2007/2008 do 2014/2015) razpisal osem
podprojektov RŠS, v katere je vključenih več kot 60 delodajalcev in 500 štipendistov.
Glede na Pogodbo z MDDSZ in navodili posredniškega telesa je potrebno spremljati
vsakega posameznega štipendista, vključenega v RŠS do izpolnitve pogodbenih
obveznosti.
Doseženi rezultati:
 število vseh vključenih štipendistov v RŠS je cca 500, število vseh vključenih
delodajalcev je več kot 60;
 število prejemnikov štipendij v avgustu 2015: 139 štipendistov (43 dijakov in
96 študentov), v mesecu septembru 2015 je prejelo štipendijo 96 štipendistov
– študentov;
 število delodajalcev vključenih v RŠS 2014/2015: 13 (le-ti štipendirajo 44
štipendistov);
 število novih potreb po štipendistih za š. l. 2015/2016: 30 delodajalcev z 258
potrebami.
b) Področje vseživljenjskega izobraževanja – Mozaik ustvarjalnosti:
 V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem programa Projektno učenje mladih
(PUM). Od 1. 1. do 30. 6. 2015 se je v program na novo vključilo 11
udeležencev. Program je skupaj s tistimi, ki so se vključili že pred 1. 1. 2015,
obiskovalo od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 24 udeležencev (normativ je 18
udeležencev).
Program se je konec junija 2015 zaključil. 14. 12. 2015 je bila Posoškemu
razvojnemu centru izdana nova odločba o vpisu v Register zunanjih izvajalcev
pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ). Še vedno čakamo na
poziv MDDSZ.
 Izvedli smo naslednje delavnice oz. tečaje:
 180-urni javno veljavni Program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo za priseljence (januar–
junij)*. Skupina je vezana na šolsko leto 2014/2015;
 180-urni javno veljavni Program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo za priseljence
(november–december)*. Skupina je vezana na šolsko leto 2015/2016;
 24-urni obnovitveni tečaj računalništva (februar–april);
 40-urni nadaljevalni tečaj računalništva (december 2015–februar 2016);
 25-urni tečaj italijanskega jezika (februar–april);
 50-urni tečaj Italijanščina za popolne začetnike (september–december);
 30-urni tečaj Komunikacija z gosti v italijanščini (september–december);
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 21-urni začetni tečaj Italijanščina za starejše odrasle (november–
december);
 30-urni tečaj Italijanščina na poti (december 2015–februar 2016);
 60-urni sofinanciran** tečaj nemškega jezika za popolne začetnike
(november 2015–februar 2016);
 Krepimo družine priseljencev*** (november 2015–marec 2016);
 25-urni programa POPRI****– Podjetje za prihodnost (januar–marec);
 pomoč oz. svetovanje ob uporabi računalnika, spleta, e-pošte, pripravi
prošenj in življenjepisov, učenje tujih jezikov s pomočjo PONS jezikovnih
tečajev itd.
Obrazložitev:
* Koordinacija Programa učenja slovenskega jezika za tujce: V dogovoru z Ljudsko univerzo
Ajdovščina v Tolminu vsako šolsko leto organiziramo in izvedemo 180-urni javno veljavni program
učenja slovenskega jezika za tujce. Udeleženci lahko opravljajo tudi državni izpit iz slovenskega jezika
I. stopnje.
** 60-urni sofinancirani jezikovni tečaji (stopnja A1.1): V šolskem letu 2015/16 smo pričeli izvajati
jezikovne tečaje po EU jezikovni lestvici CEFR. Sofinanciranje s strani udeležencev za stopnjo A1.1
znaša 50 %.
*** Krepimo družine priseljencev: Z Vzgojno varstvenim zavodom Ilke Devetak Bignami Tolmin smo
oblikovali program učenja slovenskega jezika za družine priseljencev. Poteka enkrat tedensko po dve
šolski uri. Vodita ga naša učiteljica programa Branje za znanje in branje za zabavo (učenje staršev) in
vzgojiteljica iz vrtca Tolmin (delo s predšolskimi otroki). VVZ program vodi pod naslovom Cicibanove
urice slovenskega jezika.
**** Koordinacija in izvedba programa POPRI – Podjetje za prihodnost: Osnovni namen
izobraževalnega programa, izvedenega v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in
sodelavkami s področja podjetništva, je odkrivati talente, jim nuditi sodobno znanje o izgradnji
podjetja, jih usmerjati v inovativnost, ustvarjalnost, jih učiti podjetnega razmišljanja in delovanja ter
razvijati komunikacijske veščine. Teami so ob zaključku programa svoje podjetniške ideje predstavili
(triminutni pitchi) pred komisijo podjetnikov.

V letu 2015 smo skupno izvedli sedem študijskih krožkov, in sicer:
 NITKE (Kobarid);
 Ne navadne milnice (Tolmin);
 Revitalizacija Kobariškega sejma (Kobarid);
 Gouf (Bovec);
 Povezovanje gostincev na temo tipične bovške kulinarike (Bovec);
 Možnost vzpostavitve kooperative v Baški Grapi (Tolmin);
 Rokovanje z GPS-i in »Iskanje skritih zakladov« (Tolmin).
V vsak program je vključenih od 8 do 12 oseb.
c) Ostalo sodelovanje s skupnostjo:
 Partnersko sodelovanje v projektu Nova država nov izziv – Cmepius (Nosilec
Gimnazija Tolmin; drugi partner Malakoff videregående skole iz mesta Moss na
Norveškem, ki je leta 2011 prejela posebno nagrado norveške kraljice za
projekt uspešnega celostnega vključevanja dijakov tujcev in njihovih družin v
okolje): Namen projekta je bil sodelovanje pri ugotavljanju in analizi lokalnih
potreb v zvezi z izvajanjem dobrih praks integracije tujcev in sodelovanje pri
pripravi osnutka modela s konkretnimi programi izvajanja aktivnosti v našem
okolju.
 Identifikacija potreb mladih v Občini Tolmin: Sodelovali smo pri pripravi nove
strategije in koordinirali delovno skupino na področju izobraževanja.
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 Koordinacija programa Mladim se dogaja: Program, izveden v sodelovanju z
javno agencijo SPIRIT, je namenjen spodbujanju podjetnosti in inovativnosti
mladih med 15 in 29 letom starosti ter podjetjem. Aprila smo v Tolminu izvedli
delavnico z zainteresiranimi podjetniki, ki so določili izzive za mlade. Razpis za
vpis mladih v delavnice Mladim se dogaja je bil prvič objavljen spomladi, vendar
smo zaradi premajhnega interesa delavnice odpovedali. Razpis za vpis je bil za
ciljno skupino 15–29 let ponovno objavljen v začetku septembra, vendar zaradi
premajhnega števila prijavljenih ni bil realiziran.
d) Promocija vseživljenjskega učenja
 V letu 2015 smo koordinirali in izvedli tudi Teden vseživljenjskega učenja (v
nadaljevanju: TVU), ki se je odvijal v vseh treh posoških občinah v maju in
juniju. PRC je kot območni koordinator koordiniral 15 (pod)izvajalcev. Izvedenih
je bilo 18 dogodkov oz. javnih prireditev. Največ dogodkov (16) se je odvijalo na
območju občine Tolmin, dva dogodka v občini Kobarid. V občini Bovec so bili
dogodki zaradi premajhnega števila prijav odpovedani.
 Pripravljali smo tudi spletni informator Bogatim, ker se učim (do leta 2014 se je
imenoval Za UK in UM), ki prinaša informacije o vseh delavnicah, tečajih,
predavanjih ..., ki jih ponujamo. Planirali smo izid 3 številk tekom leta, ki so
namenjene predvsem pridobivanju udeležencev v različne programe
izobraževanja odraslih. V letu 2015 smo izdali 3 številke informatorja, in sicer
februarja,
maja
in
septembra
(v
e-obliki
dostopni
na
http://www.prc.si/publikacije/za-uk-in-um). Informatorja v prihodnje ne bomo več
izdajali, saj smo obveščanje nadgradili s posodobitvijo spletnih strani
(Napovednik) in E-učilnico Bogatim, ker se učim.
 E-učilnica: leta 2015 smo pričeli z vzpostavljanjem E-učilnice Bogatim, ker se
učim http://ucilnica.prc.si/. Učilnica je trenutno še v izgradnji in uporabljajo jo
samo učne skupine v naših tečajih. Ker bi radi z E-učilnico realizirali idejo o
učeči se skupnosti, nadgrajujemo vsebine, zato bomo javno predstavitev izvedli
ob TVU 2016.
e) Podporne dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje za
odrasle:
V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti Informiranje in svetovanje za
odrasle po modelu informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju in podporne
dejavnosti za brezposelne v letu 2015, ki ga financira MIZŠ.
PRC kot izvajalec nudi informiranje in svetovanje brezposelnim ter vsem tistim,
katerih delovna mesta so ogrožena, in sicer z namenom, da se vključijo ali
nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje v programih za odrasle, kot so programi
za dvig splošne izobraženosti in pismenosti, programi za pridobivanje oz. izboljšanje
temeljnih zmožnosti, programi za potrebe dela, ki vključujejo tudi pridobivanje in
izboljšanje poklicnih zmožnosti.
Dejavnosti so bile usmerjene v nudenje splošne pomoči, svetovanje in usmerjanje
tako skupinsko kot individualno.
V okviru omenjenih podpornih dejavnosti na PRC deluje tudi dislocirano središče
ISIO Nova Gorica; ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, ki je
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namenjeno nudenju pomoči posameznikom pri odločanju za izobraževanje, pomoči
pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, pomoči pri
načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere ipd.
Informiranje in svetovanje smo izvajali oz. izvajamo v sodelovanju z ZRSZ, Območno
službo Nova Gorica, Uradom za delo Tolmin, Območnim združenjem Rdečega križa
Tolmin, Karitas Tolmin, Upravno enoto Tolmin, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in
drugimi javnimi institucijami, pa tudi v sklopu dogodkov, ki so se odvijali v okviru TVU
2015. Za informiranje se poslužujemo tudi v ta namen izdelane baze podatkov.
Udeležencem smo nudili brezplačno:
 informiranje in svetovanje;
 pomoč pri odločanju za izobraževanje;
 pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja;
 pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere;
 mentorstvo pri samostojnem učenju;
 tečaje in delavnice;
 jezikovno izobraževanje s pomočjo PONS-ovih računalniških programov za
učenje;
 učenje s pomočjo spletnih tečajev – spletajev, e-učilnic;
 uporabo računalnika za: internet in e-pošto, pisanje seminarskih in drugih
nalog, prošenj in življenjepisov itd.;
 študijske krožke;
 PUM …
Zainteresiranim nudimo tudi pomoč pri prijavah na izpite iz slovenskega jezika. S
ciljem zmanjševati negativne učinke brezposelnosti in preprečevati socialno
izključenost smo nadaljevali z izvajanjem tečaja Zdrav obrok z domačega vrta.
Zainteresiranim smo omogočili tudi vključitev v študijske krožke. V podporne
dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje za odrasle so bili vključeni
503 udeleženci.
Priprava mednarodnih projektov:
Kot projektni partnerji smo bili povabljeni k pripravi dveh projektov. Prva projektna
ideja je bila oddana na program Alpine Space, druga pa na HORIZONT 2020. Prvi
projekt je bil namenjen celostni obravnavi imigrantov. Drugi pa je bil namenjen
oblikovanju STEM (science, technology, engineering and mathematics) vsebin,
primernih učencem osnovnih in srednjih šol. Projekta nista bila uspešna. V kolikor
bosta vodilna partnerja dodelala projekt, je PRC pripravljen ponovno vstopiti v
partnerstvo.
f) Upravljanje Sklada dela Posočje:
PRC je skladno s pogodbo za Sklad dela tudi v letu 2015 izpeljal organizacijo
usposabljanj, delavnic in tečajev na območju Zgornjega Posočja.
V ta namen so bile izvedene dvoje vrst aktivnosti:
 brezplačne delavnice: za zaposlene v občinah Zgornjega Posočja s sredstvi, ki
sta jih prispevale dve občini (Bovec in Kobarid), in s sredstvi, pridobljenimi z
izvajanjem plačljivih tečajev, in sicer v:
- občini Kobarid: Slovenski jezik za podjetja; Priprava Europass CV in
kadrovski postopek izbire kandidata; Avtentična komunikacija za dobre
poslovne odnose,
- občini Bovec: Kako prodate produkt in sebe hkrati, brez da bi prodali svojo
dušo,
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- občini Tolmin: AvtoCAD – uporaba računalniškega programa za
konstruiranje;
 plačljivi tečaji za usposabljanje zaključenih skupin zaposlenih v gospodarskih
družbah. Izveden je bil tečaj: Angleški jezik – konverzacija v Tolminu.
Skupno se je v letu 2015 na delavnice/tečaje Sklada dela Posočje prijavilo 146
udeležencev iz vseh treh občin.
Glede na to, da Sklad dela v letu 2016 ne bo več deloval, bodo tudi te aktivnosti zanj
prenehale. Nadomestile jih bodo različne aktivnosti PRC-ja.
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2.3 IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN PODEŽELJE
 Miro Kristan, vodja področja
 Tjaša Maurič (odsotna do 8. 3. 2015)
 Nejc Eržen (do 30. 6. 2015)
 Mateja Kutin (delno)
 Jana Podgornik
 Primož Skrt
 Greta Černilogar (odsotna od 12. 5. 2015)
 Meta Pajer (do 30. 6. 2015)
 Peter Domevšček (pretežno)
 Sandra Kemperle
 Patricija Rejec (delno)

Aktivnosti leta 2015 so bile usmerjene v zaključevanje projektov Evropskega
teritorialnega sodelovanja (v nadaljevanju: ETS), izvajanje projekta Parkiraj & doživi
naravo!, pripravo novih projektnih idej in izvajanje priprav za obeleževanje občine
Tolmin kot Alpskega mesta leta 2016.
Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov
v letu 2015:
a) Izvajanje mednarodnih projektov:
 Projekt CAMIS (do 31. 3. 2015) se je zaključil s konferenco, ki smo jo marca
organizirali v Trenti, hkrati pa smo ta dogodek povezali tudi s kapitalizacijo
projektov programa Italija-Slovenija na temo reke Soče. Pripravljena je bila
publikacija Razvojni program doline Tolminke, kakor tudi zaključna publikacija
projekta Zgodbe Soče.
Izdelana je bila poplavna študija za zahodni del Kobarida.
Vsebine projekta so bile predstavljene tudi na konferenci ob zaključku obdobja
financiranja programov ETS v organizaciji Služba Vlade republike Slovenije za
razvoj in evropsko Kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK).
 Projekt CABEE (do 30. 6. 2015) je zaključen. V zadnjem obdobju je bil opravljen
še pregled delovanja sistema stavbe PRC, v sodelovanju s projektom AlpBC pa
je bil v Tolminu izveden dogodek 'Gradimo za jutri', na katerem so se
izoblikovala stališča do smernic za trajnostno gradnjo, ki so nastale na
regionalnem nivoju.
 Projekt AlpBC (do 30. 6. 2015) je zaključen. Pripravljen je geografski
informacijski sistem potenciala obnovljivih virov energije za območje občin
Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija kot nadgradnja Nizkoogljične strategije
in lokalni energetskih konceptov. Izveden je bil tudi drugi del arhitekturne
delavnice Most na Soči. Nadgrajen je bil priročnik o trajnostni gradnji.
 Pod vodstvom Triglavskega narodnega parka je PRC partner v projektu Parkiraj
& doživi naravo!, katerega cilj je zmanjševanje vpliva prometa na območjih
naravnih vrednot. Konkretno gre za aktivnosti na lokaciji podkrnskih planin in v
dolini Tolminke. V sodelovanju s Turizmom Bohinj smo uspešno izvedli akcijo
promocije obiska Tolminskih korit in korit Mostnice s kolesom v kombinaciji
prevoza z vlakom. Oktobra smo organizirali posvet na temo Bohinjske proge,
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kjer se je oblikoval tudi Memorandum, ki so ga podpisali vsi župani ob progi na
relaciji Jesenice–Nova Gorica. Oblikovana je tudi operativna iniciativa, v kateri
PRC zastopa primorski krak proge in katere naloga je poskus prenosa vsebin
memoranduma v prakso.
V vseh projektih smo izvajali promocijo in pripravili vsa potrebna poročila.
b) Drugi projekti/aktivnosti:
PRC je član organizacije EUROMONTANA, ki je Evropsko združenje za razvoj
gorskih območij. V okviru organizacije delujeta skupini za Alpe in Jugovzhodno
Evropo, v obeh PRC aktivno sodeluje.
PRC je član mednarodnega združenja CESBA network (preimenovanje iz NENA),
katerega cilj so projekti usmerjeni v trajnost alpskega prostora. V okviru te mreže
smo sodelovali pri prijavi projekta na program Central Europe.
PRC je za Občino Tolmin že v letu 2015 začel opravljati funkcijo koordinatorja
projekta Alpsko mesto leta. V ta namen smo vodili postopek priprave kandidature, od
uspešne potrditve pa vse ostale aktivnosti, povezane s pripravo nabora vsebin,
programa, uvodne delavnice ipd. Program obsega tematske sklope mladi, turizem in
trajnostna mobilnost. Celoten program koordinira PRC, posamezne aktivnosti pa tudi
izvaja.
PRC je za Občino Tolmin opravil še zadnji del aktivnosti vodenja projekta BIMOBIS,
ki je vseboval organizacijo zaključne konference in administrativno pripravo
zaključnega poročila, ki do konca leta zaradi zamud programa še ni bila zaključena.
V letu 2015 smo aktivno sodelovali pri pripravi novih projektov, skupno pri desetih.
Na podlagi preteklih izkušenj smo v dveh primerih prevzeli tudi vlogo vodilnega
partnerja. V vseh primerih je šlo za prve razpise programov teritorialnega
sodelovanja v novem programskem obdobju, zato je bila konkurenca zelo velika.
Konkretno gre za naslednje prijave:
 Program Alpine Space: šest projektnih idej v prvi fazi (neuspešni);
 Program Central Europe: tri projektne ideje v prvi fazi, ena povabljena v drugo
fazi in je v fazi ocenjevanja;
 Program Interreg Europe: ena projektna ideja, odobrena;
 Program Mediteran: ena projektna ideja, ki je v fazi ocenjevanja.
Sodelovali smo tudi v prijavi projekta na temo biomase direktno na razpis Evropske
komisije, vendar prijava ni bila uspešna.
c) Pregled doseganja načrtovanih rezultatov leta 2015:
 pripravljen razvojni program za dolino reke Tolminke;
 pripravljena publikacija Zgodbe Soče;
 pripravljen geografski informacijski sistem potenciala obnovljivih virov energije
za območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija;
 izdelane so smernice za trajnostno gradnjo;
 posodobljen priročnik za trajnostno gradnjo;
 izveden drugi del arhitekturne delavnice Most na Soči;
 pripravljene projektne ideje za razpise Alpine Space, Central Europe in Interreg
Europe;
 uspešna kandidatura Občine Tolmin za naziv Alpsko mesto leta 2016;
 na dveh dogodkih, ki jih je organiziral SVRK, smo bili povabljeni k sodelovanju
kot primer dobre prakse projektov programov Evropskega teritorialnega
sodelovanja;
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 izveden posvet o Bohinjski progi;
 sodelovanje/priprava desetih projektnih idej na različne programe ETS.
PODROČJE PODEŽELJA
Delo področja razvoja podeželja je bilo usmerjeno v učinkovito upravljanje lokalne
akcijske skupine LAS, v pripravo Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR)
za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020, v
izvajanje splošnih nalog s področja razvoja podeželja in mednarodnih projektov.
Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov
v letu 2015:
a) Vodenje lokalne akcijske skupine:
LAS za razvoj (za obdobje 2007–2013; območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin,
Idrija, Cerkno, Kanal ob Soči, hribovski del Mestne občine Nova Gorica)
PRC je opravljal vsa strokovna in administrativna dela ter finančne naloge pri
vodenju LAS za razvoj, med katerimi izpostavljamo naslednje ključne aktivnosti:
 priprava letnih poročil za občine in svet zavoda;
 strokovna podpora, povezana s štirimi projekti v Načrtu izvedbenih projektih (v
nadaljevanju: NIP) 2012 – dopolnitev/popravki projektov v NIP 2012 ter
usklajevanje z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljevanju: ARSKTRP) ter nosilci projektov;
 oddaja enega zahtevka za delovanje LAS za leto 2014;
 dopolnjevanje, usklajevanje že oddanih zahtevkov z ARSKTRP;
 sodelovanje pri kontroli na kraju samem s strani ARSKTRP;
 izvajanje in spremljanje vseh finančnih obveznosti LAS;
 informiranje javnosti o poteku in učinkih projektov ter o delovanju LAS za razvoj;
 predstavitev LAS za razvoj v medijih.
LAS Dolina Soče (za obdobje 2014–2020; območje občin Bovec, Kobarid,
Tolmin, Kanal ob Soči)
Januarja je bila sklicana 1. seja Skupščine LAS Dolina Soče, kjer so bili potrjeni novi
člani, določeno ime LAS, potrjen vodilni partner in izvoljen predsednik LAS.
V maju je bila je bila vzpostavljena spletna stran LAS Dolina Soče
www.lasdolinasoce.si in sklicana 2. seja Skupščine LAS, kjer so bili potrjeni še novi
člani, izveden pa je bil tudi postopek volitev članov v organe LAS.
Oktobra sta bili sklicani tako 1. seja Programskega odbora kot 1. korespondenčna
seja Skupščine LAS Dolina Soče, na katerih so bili že sprejeti akti prilagojeni
objavljenim Smernicam za pripravo SLR.
29. oktobra 2015 je bila sklicana 3. seja Skupščine LAS, kjer je bila potrjena SLR za
lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020.
V okviru aktivnosti informiranja in promocije so bili objavljeni:
 članki na temo LAS Dolina Soče v SOČAsniku številka 1, 2, 3 in 5 ter na
www.lasdolinasoce.si, www.prc.si in FB SOČAsnik;
 vabila in povabila na www.lasdolinasoce.si, www.prc.si in FB SOČAsnik.
PRC je v letu 2015 aktivno sodeloval v Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
Udeležil se je različnih strokovnih posvetov v zvezi s pripravo SLR in novo
uvedenega ukrepa CLLD (Community Led Local Development – mehanizem Lokalni
razvoj, ki ga vodi skupnost).
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b) SLR za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje
2014–2020:
V letu 2015 se je nadaljevala priprava SLR. Izvedli smo več sestankov in delavnic s
ključnimi partnerji, strokovnimi institucijami, predstavniki sektorja sladkovodne
akvakulture in z zainteresirano javnostjo. V oktobru smo za zainteresirano javnost
izvedli zaključno delavnico za pripravo SLR v Tolminu, za predstavnike občin,
vključenih v LAS Dolina Soče, pa delavnico v Kobaridu.
SLR je bila na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:
MKGP) oddana 30. oktobra 2015, to je na prvi možni prijavni rok. SLR v tem
programskem obdobju uvaja izvajanje ukrepa CLLD. To pomeni, da je poleg sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja možno v okviru LAS (ob
izpolnjevanju pogojev) koristiti še sredstva dveh drugih skladov, in sicer Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo ter sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
LAS Dolina Soče bo koristil sredstva vseh treh skladov.
c) Izvajanje splošnih aktivnosti na področju podeželja:
PRC je v sklopu motiviranja kmetov in drugih prebivalcev iz območja za pridelavo,
predelavo in izdelavo lokalnih pridelkov in izdelkov podeželja opravil naslednje
aktivnosti:
 strokovna podpora pri izvajanju lokalnih tržnic in drugih prodajnih mesti na
območju: Usklajevanje in delo s ponudniki, administrativna podpora delovanju,
koordinacija dela po urniku, priprava in izvajanje tržnega programa, promocijske
aktivnosti na tržnicah (sobotni večeri v Bovcu, oglaševalne akcije na lokalnem
radiu, Tržnica Tolmin dogaja, Veseli december, Izmenjava sadik v Kobaridu …).
Spodbujali smo trgovanje med gostinci in kmeti, ki pridelujejo zelenjavo. Na ta
način smo izmenjali 1.400 kg zelenjave in povezali bovške gostince s
kobariškimi in tolminskimi samooskrbniki.
 strokovna podpora pri delovanju in koordinaciji aktivnosti društev na območju:
Sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov društev in koordiniranje
delovanja pri društvih: Od ovce do izdelka, Samooskrba Kobarid, Združenje
ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega
Posočja, Društvo rejcev drobnice Bovške, Društvo Posoških sadjarjev … Veliko
časa smo namenili svetovanju društvom o izvajanju nove davčne zakonodaje
(e-računi, e-blagajna) in o uporabi HACCP sistema na javnih prireditvah. Izvedli
smo aktivnosti za registracijo zaščite porekla Bovškega sira z Društvom rejcev
drobnice Bovške (priprava dokumentacije, ocenjevanje sira in skute,
promocijska predstavitev in izdelava osnovnega logotipa oz. etikete za Bovški
sir).
 svetovanje in podpora občanom: svetovanja in podpora pri registraciji
dejavnosti s področja razvoja podeželja (kmetijstvo, kmetijske tehnike, razpisi),
svetovanja pri vzpostavljanju HACCP sistema, svetovanje pri pripravi projektnih
idej za razvoj kmetijskih, turističnih in drugih podeželskih aktivnostih.
 strokovna podpora pri organizaciji prireditev: EKO praznik v Tolminu, Kmečki
praznik v Tolminu, Tržnica Tolmin dogaja, Veseli december na tržnici, Kobariški
praznik, Miklavževa tržnica v Kobaridu, Bovški dan, Čomparska noč in
sodelovanje na prireditvah Puntarski dnevi, Festival frike in Jestival.
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 upravljanje Info točke v Bovcu: Izvajanje informiranja lokalnemu prebivalstvu in
obiskovalcem, koordiniranje dela v rokodelskem ateljeju društva Od ovce do
izdelka in koordinacija predavanj, delavnic, krožkov in sestankov v PUC Bovec.
d) Izvajanje mednarodnih projektov:
V okviru čezmejnega projekta Goriški vrtovi, ki je bil zaključen aprila 2015 in v
katerem je bil PRC eden od partnerjev, se je kmete in kupce povezalo v virtualno
čezmejno tržnico, katere bistvo je dostop do domače in eko hrane prek čim manj
posrednikov.
PRC je bil skupaj s partnerji iz šestih evropskih držav uspešen na razpisu programa
COSME. Projekt TastyCheeseTOUR bo ruralna območja iz različnih predelov
Evrope, ki slovijo po pridelavi sirov (siri z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno
geografsko označbo oz. imajo oznako zajamčena tradicionalna posebnost), vključil v
vzpostavitev novega trajnostnega turističnega produkta, ki bo povezoval kulturno,
kulinarično in kmetijsko dediščino. Projektne aktivnosti se bodo pričele v marcu 2016,
projekt pa bo trajal 15 mesecev.
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2.4 IZVAJANJE NALOG V ODDELKU ZA PODJETNIŠTVO IN REGIONALNI
RAZVOJ






Vesna Kozar (podjetništvo)
Nežika Kavčič (podjetništvo, VEM točka)
Brigita Bratina Peršin (regionalni razvoj – pretežno)
Mateja Skok (regionalni razvoj – pretežno)
Peter Domevšček (podjetništvo, VEM točka – delno)

Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov
v letu 2015:
Na področju regionalnega razvoja delujeta dve delavki s področja razvoja človeških
virov in direktorica. Glede na to, da so aktivnosti s tega področja opisane pod točko
2.1., je v nadaljevanju podano poročilo s področja podjetništva.
Na tem področju je v letu 2015 oddelek izvajal naslednje naloge:
a) Splošne dejavnosti pospeševanja podjetništva:
 Informiranje in promocija programov ter projektov za različne ciljne skupine
podjetnikov (spletna stran, SOČAsnik, Facebook, predstavitev v drugih tiskanih,
radijskih in televizijskih medijih, obveščanje prek baze podatkov s pomočjo epošte), tedensko pošiljanje e-biltena Moj spletni priročnik in drugih informacij
povezanih s podjetništvom na več kot 350 e-naslovov; posredovanih je bilo 82
informacijskih paketov.
 Izvedba sedmih delavnic za podjetja in potencialne podjetnike:
- Predstavitev razpisov Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2015;
- Uspešno poslovno komuniciranje;
- Sodne izvršbe;
- Od izziva do inovativne ideje;
- Komunikacija na delovnem mestu in timsko delov;
- Vse o davčnih blagajnah;
- Socialno podjetništvo.
 Osnovno informiranje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem
podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih instrumentov in
usmerjanje k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja
podjetništva (303 potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem).
 Izvedba 37 postopkov storitev Vem točke (registracija s.p. in enostavnih d.o.o.jev, ostale storitve preko portala e-VEM).
 V sodelovanju z oddelkom za razvoj človeških virov in Primorskim tehnološkim
parkom ter podporo Občine Tolmin smo izvedli delavnico Podjetje za prihodnost
– POPRI (že opisano na strani 13).
 Izvedba Najbolj sočnega start*up vikenda na temo turizma v Bovcu: Ob podpori
soorganizatorjev, sofinancerjev in sponzorjev smo v Stergulčevi hiši med 20. in
22. novembrom pripravil prvi Najbolj sočen START*UP na temo turizma, ki je
prispeval k razvoju novih poslovnih idej s pomočjo sodobnih metodologij. Ob
usmerjanju treh mentorjev je 37 udeležencev spoznavalo način dela po
poslovnem modelu Canvas. Po oceni komisije si je naziv za Najbolj sočno
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start*up idejo na temo turizma izborila skupina štirih domačink, ki si želijo
bovškemu turizmu ponuditi tako imenovan »Gor an dou bus«.
b) Zaključek izvajanja čezmejnih projektov:
 Konkurenčnost MSP – Inovativnost in kooperativno podjetništvo – iCON
(program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013; PRC je bil
partner v projektu). Projekt, namenjen povečanju konkurenčnosti malih in
srednjih podjetij ( v nadaljevanju: MSP) celotnega območja programa s pomočjo
mreženja in povezovanja, je bil sicer zaključen julija 2014, vendar je zaradi
neporabljenih sredstev na projektu Organ upravljanja omogočil podaljšanje
njegovega izvajanje do konca aprila 2015.
V tem času je PRC izvedel naslednje aktivnosti:
- koordinacija in vodenje čezmejne podjetniške mreže s področja turizma in
športa – Združenje BIKE ALPE ADRIA;
- tri delavnice za povezovanje turističnih ponudnikov v združenje v
sodelovanju s projektom INTER BIKE Tolmin, Ajdovščina, Cerkno);
- izvedba druge konference BIKE ALPE ADRIA v sodelovanju s projektom
BIMOBIS (Dobrovo v Goriških brdih);
- udeležba na dveh specializiranih sejmih za kolesarski turizem (F.R.E.E.
Munchen in ARGUS BIKE FESTIVAL Dunaj);
- promocija in zaključno poročilo projekta.
 Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE (program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013; PRC je bil partner v
projektu). V projektu, katerega namen je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav
na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih
povezav, je PRC v letu 2015 izvedel naslednje aktivnosti:
- pomoč pri pripravi štiri jezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom
(road book za slow kolesarske trase) in kolesarske brošure;
- izvedba delavnic za turistične ponudnike;
- priprava in izdaja kolesarskega vodnika in zemljevida ADRIABIKE za težjo
(mountain bike) traso (50.000 izvodov, štiri jezikovne različice: slovenska,
italijanska, angleška, nemška);
- promocija projekta in zaključno poročilo projekta.


SHARTEC – Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah
(PRC je bil vodilni partner). V projekt, usmerjenem v izboljšanje čezmejnega
sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih
komponent, je PRC v letu 2015:
- izvajal naloge koordinacije in vodenja projekta;
- izvedel dve delavnici s področja vitkega inoviranja (Škofja Loka, Postaja –
Most na Soči);
- izvedel dvodnevno strokovno ekskurzijo za partnerje in podjetja (ogled
raziskovalnih centrov Polymer competence center Leoben in Impact HUB
Dunaj);
- izvedba zaključne konference projekta (Spodnja Idrija);
- promocija projekta in zaključno poročilo projekta.

 ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom. PRC je v
tem projektu opravljal naloge zunanjega svetovalca za administrativno finančno
vodenje projekta. V letu 2015, ko se projekt zaključuje, je opravil vse potrebne
naloge s tega področja.
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c) Priprava novih projektov za prijave na razpise v programskem obdobju
2014–2020:
 na program Območje Alp smo v vlogi vodilnega partnerja pripravili dva projekta;
enega s področja problematike spodbujanja podjetništva med mladimi, drugega
pa s področja vključevanja inovativnih pristopov k dediščini v turistične
destinacije;
 na program Erasmus+ smo kot projektni partner sodelovali v projektu s
področja usposabljanja mladih s področja podjetništva;
 na program Mediteran smo v vlogi vodilnega partnerja oddali prijavo s področja
trajnostnega turizma;
 na program Podonavlje (Interreg Danube) je PRC v vlogi vodilnega partnerja
tudi pripravil prijavo projekta s področja oblikovanja modela trajnostnega
upravljanja kulturne dediščine, povezane z dogodki iz 1. svetovne vojne.
Prvi trije projektni predlogi s strani komisije posameznega programa niso bili
odobreni. Projektne ideje bomo dodelali za prihodnje javne razpise. Na rezultate
prijavljenih projektov GEOMEDTOUR in NETWORLD pa še čakamo.
d) Druge aktivnosti:
 priprava zaključnega poročila za projekt Večnamenski objekt Livek in Drežniške
Ravne za Občino Kobarid v okviru javnega razpisa Ukrep 322 – Obnova in
razvoj vasi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano);
 sodelovanje pri pripravi Programa razvoja kolesarskega turizma v Severno
Primorski (Goriški) razvojni regiji v okviru projekta Regionalno omrežje
kolesarskih povezav Severne Primorske regije.
Oddelek kontinuirano opravlja tudi administrativno – tehnične storitev za poslovanje
projektnega podjetja INPRIME d.o.o..
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2.5 IZVAJANJE PROMOCIJE IN INFORMIRANJA

 Mateja Kutin (delno)
 Tatjana Šalej Faletič
Poleg izdajanja lastnega glasila je bila ključna aktivnost PRC-ja na tem področju v
letu 2015 promocija in obveščanje javnosti o programih in projektih ter drugih
dejavnosti PRC-ja. Ob izteku programskega obdobja 2007–2013 smo pripravili
barvno prilogo SOČAsnika in predstavili nekatere rezultate, ki smo jih v tem obdobju
dosegli.
Pregled izvedenih aktivnosti in uresničevanja postavljenih ciljev ter rezultatov
v letu 2015:
a) Priprava in izdajanje SOČAsnika:
 Skladno z dogovorom z župani občin ustanoviteljic smo v letu 2015 izdali 5
številk glasila.
 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 Posočju in regiji ter
zagotovili strokovne in poučne prispevke, napisane poljudno, in s tem dvignili
splošno razgledanost tukajšnjih prebivalcev ter krepili zavest o uravnoteženem
in sonaravnem razvoju.
 Vsebino novih številk SOČAsnika smo redno objavljali na spletni strani PRC-ja
in družbenem omrežju Facebook.
b) Informiranje javnosti
S sodelavci PRC-ja, predvsem vodje oddelkov in nosilci projektov, smo skupaj
poskrbeli za:
 brezplačno informiranost in obveščenost zainteresirane javnosti o delovanju
PRC-ja – osebno, po telefonu, e-pošti, prek različnih lastnih (periodičnega
tiskanega medija SOČAsnik, informativnega letaka Bogatim, ker se učim, kakor
se od leta 2015 imenuje letak Za UK in UM, spletnih strani, Facebooka) in
drugih medijev;
 sprotno posodabljanje spletne strani www.prc.si in strani na družbenem omrežju
FB, katerih obisk stalno narašča;
 vzpostavitev spletne strani www.lasdolinasoce.si, ki je namenjena objavi javnih
pozivov za izbor operacij, rezultatov izbora operacij in objavi vsem drugim
informacijam v povezavi z LAS Dolina Soče (nova spletna stran je bila
vzpostavljena glede na zahtevo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost v programskem obdobju 2014–2020; 11. člen – pogoji za oblikovanje
in delovanje lokalne akcijske skupine).
c) Promocija PRC-ja v medijih in spremljanje objav v medijih
 V letu 2015 smo zabeležili 527 objav v različnih medijih, povezanih z
delovanjem PRC-ja.
 Poleg objav v SOČAsniku in informativnemu letaku Bogatim, ker se učim ter
na naših spletnih straneh (www.prc.si, družbeno omrežje FB,
www.lasdolinasoce.si) smo objave zabeležili še v sedmih tiskanih medijih,
štirih radijskih postajah, petih televizijskih programih in na 19 spletnih naslovih.
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3. Sprememba ustanovitvenih aktov PRC-ja
Spomladi je PRC pripravil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, in sicer predvsem z namenom
umestitve organizacijske enote ljudske univerze (v nadaljevanju: OE LU) znotraj
javnega zavoda. Gre za to, da je PRC v preteklih letih na območje Zgornjega
Posočja s pomočjo evropskih sredstev pripeljal vrsto programov izobraževanja
odraslih, ki jih v Sloveniji pretežno izvajajo ljudske univerze. Pogoj MIZŠ za nadaljnje
izvajanje projektov in tudi za pridobivanje določenih sredstev za svetovanje ter
informiranje z razmestitvijo (brez javnega razpisa) je bil, da se znotraj PRC-ja umesti
OE LU.
Spremembe odloka so stopile v veljavo 5. decembra, zatem je Svet zavoda sprejel
Spremembe statuta Javnega zavoda Posoški razvojni center in jih posredoval
svetom občin ustanoviteljic v soglasje. Ta postopek v letu 2015 še ni bil zaključen.
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4. Viri financiranja v letu 2015
Preglednica 1: Prihodki PRC-ja v letu 2015 (v EUR)

Občina Bovec (za delovanje)

10.650

10.650

real./plan 2015
(v %)
100

Občina Kobarid (za delovanje)

15.857

15.857

100

Občina Tolmin (za delovanje)

39.472

38.519

98

MRRA 2015 – delovanje

220.000

199.907

91

Parkiraj & doživi naravo

12.000

10.183

85

4.500

3.711

82

0

1.594

/
3

Naziv projekta

Plan 2015

Reg. omrežje kolesarskih povezav
Stavba

Realizacija 2015

1
2
3

BIMOBIS

15.000

12.544

84

CABEE

55.000

25.610

47

0

38

/

55.000

42.938

3

0

671

/

30.000

38.069

4

iCON

9.500

9.500

100

INTER-BIKE

2.341

2.342

100

0

383

/

6.300

5.800

92

18.492

17.522

95

1.420

1.420

100

0

8.000

/

6.000

6.000

100

Drugo – EU projekti

20.000

0

0

Priprava novih projektov 2015

10.000

10.000

100

VEM točka

10.000

18.750

Podjetništvo – splošno

21.600

20.203

Programi izob. odraslih – MIZŠ, občine

16.300

14.015

86

Projektno učenje mladih (PUM)

60.000

60.078

100

1.000

0

0

380

/

23.000

25.572

111

0

3.016

/

40.000

32.477

8

81

1.000

3.263

326

SOČAsnik – občine

36.500

36.500

100

Oglasi v SOČAsniku

2.000

2.737

137

28.200

28.200

100

LAS – delovanje

0

753

/

LAS – splošno

0

633

/

LAS – strategija

20.000

20.000

100

LAS – članarina

12.600

12.668

101

PRC – splošno

5.000

3.082

62

808.732

743.584

92

TRAP
AlpBC
SEERIVER
CAMIS

CEC5
ZBOR ZBIRK
SHARTEC
GORIŠKI VRTOVI
Alpsko mesto leta 2016
Projekti Soča

Izvajanje tečajev
Izvajanje tečajev – sofinanciranje občin
Podporne dejavnosti za brezposelne
IO – sofinanciranje plač
Regijska štipendijska shema
ČV – splošno

Podeželje PRC – občine

SKUPAJ

28

3

78

127

5

188

94
6

7

/

9

Obrazložitev postavk, kjer prihaja do večjih odstopanj:
1

prihodki na letni ravni so nižji od planiranih, ker je bilo znižanje financiranja s strani države (MGRT)
znano šele v sredini novembra
2
Parkiraj & doživi naravo – trajanje projekt je bil podaljšano, zato se je spremenila tudi dinamika
izvajanja aktivnosti, kar posledično pomeni manjše prihodke v letu 2015
3
prihodki ne dosegajo plana v glavnem iz dveh razlogov: • stroški dela na vseh projektih niso v celoti
doseženi, ker število zaposlenih tega ni dopuščalo; • zaradi varčevanja nismo izvedli določenih
storitev, ki bi jih lahko opravili le zunanji izvajalci. Seveda to ni šlo na račun doseganja ciljev projekta
4
PRC je kot vodilni partner na projektu z dodatnimi aktivnostmi povečal planirane prihodke
5
prihodki so večji od planiranih, ker ob pripravi plana nismo vedeli, kdaj bo objavljen javni razpis in
koliko sredstev nam bo prinesel
6
prihodki ne dosegajo plana zaradi znižanja financiranja študijskih krožkov s strani MIZŠ
7
tečaji in delavnice niso bili izvedeni zaradi premajhnega števila prijav udeležencev
8
prihodki so zmanjšani zato, ker zajemajo le obdobje do konca septembra; izvajanje projekta v novem
programskem obdobju se še ni začelo
9
prihodki so povečani zato, ker smo v projektu RŠS v tožbenem postopku dobili plačane zamudne
obresti delodajalca in povrnjene stroške izvršbe
Preglednica 2: Stroški PRC-ja v letu 2015 (v EUR)
Naziv
Energija

Plan 2015

Realizacija 2015

Real. /Plan 2015
v%

6.000

4.794

500

1.391

8.000

4.637

58

Drug material, ogrevanje

23.000

10.118

44

Pošta, tel., faks, e-pošta, čiščenje

28.000

29.190

104

Tekoče, inv. vzdrževanje

2.000

8.085

Zavarovanje, bančne storitve

4.500

4.506

Stroški intelektualnih storitev

60.000

69.171

115

Komunalne in prevozne storitve

4.000

6.554

164

Stroški storitev fizičnih oseb

4.000

7.603

190

Reprezentanca

8.000

6.651

83

130.000

127.898

98

3.000

0

0

500.000

509.995

102

0

2.795

/

578

578

100

15.000

23.653

796.578

817.618

Strokovna literatura
Pisarniški material

Založništvo, tisk, oglasi, druge storitve
Amortizacija
Plače zaposlenih
Odpravnine ob odhodu v pokoj
Jubilejne nagrade
Drugo
SKUPAJ

80
1

278

2

404

100
3
4
5

6

158

103

Večja odstopanja v smislu preseganja planiranih stroškov pojasnjujemo v nadaljevanju:
1

povečanje stroškov na postavki strokovne literature gre na račun nabave strokovne literature v
programu PUM, ki so upravičeni in povrnjeni
2
povečanje te postavke gre predvsem na račun storitev vzdrževanja objekta in programske
računalniške opreme
3
povečanje postavke intelektualnih storitev gre predvsem na račun stroškov v projektih, ki jih ni možno
natančno planirati (ti stroški so upravičeni), pa tudi na račun stroškov odvetniških storitev, povezanih
predvsem z izvajanjem projektov RŠS (teh stroškov ne dobimo povrnjenih).
4
povečanje te postavke gre na račun prevoznih storitev v okviru posameznih projektov (predvsem
PUM-a), ki so upravičeni stroški in povrnjeni v projektih
5
povečanje postavke stroški storitev fizičnih oseb gre na račun plačila večjega števila sejnin (seja svet
zavoda – sedem sej, seje upravnega odbora LAS Dolina Soče – dve seji)
6
povečanje te postavke gre predvsem na račun stroškov obresti kredita, saj smo morali kredit v višini
210.000 EUR podaljšati
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Prihodki v letu 2015 so bili (kot smo nakazali že v osemmesečnem poročilu) manjši
od planiranih predvsem iz naslednjih razlogov:
 stroški dela v mednarodnih projektih niso bili v celoti doseženi, ker število
zaposlenih v prvi polovici leta (ko so projekti potekali) tega ni dopuščalo; prav
tako zaradi varčevanja v teh projektih nismo izvedli določenih storitev, ki bi jih
lahko opravili le zunanji izvajalci;
 MGRT je znižalo sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog;
 novi javni razpisi niso bili objavljeni.
Že v osemmesečnem poročilu smo napovedali preseganje planiranih stroškov, in
sicer za 4 odstotke. Dejansko smo jih presegli za 3 odstotke. Iz strukture stroškov je
razvidno, da smo varčevali, kjer se je le dalo; to je pri stroških, ki niso direktno
povezani z izvajanjem projektov.
Ključni problem seveda tiči v odsotnosti javnih razpisov, saj bi z nadaljevanjem
projektov, kot sta npr. PUM in RŠS, pa tudi z ohranitvijo višine sredstev za
sofinanciranje splošnih razvojnih nalog izenačili prihodke in stroške.
Likvidnostna situacija ob prehodu v novo leto je ugodna na račun prejetih poplačil v
večini projektov ETS in zagotavlja nemoteno poslovanje vsaj pol leta.
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5. Ocena realizacije dela
V letu 2015 se je PRC – kot je bilo prikazano – osredotočil na vodenje MRRA,
zaključevanje v preteklih letih pridobljenih projektov, na izvajanje maloštevilnih novih
projektov, na pripravo strategije LAS Dolina Soče in na oblikovanje novih projektnih
idej za že objavljene in pričakovane javne razpise ETS. Projektne ideje izhajajo iz
rezultatov zaključenih projektov in so usklajene z občinami ustanoviteljicami oz.
drugimi projektnimi partnerji.
Vse aktivnosti v MRRA so bile izvedene skladno z roki, ki jih postavlja MGRT kot
resorno ministrstvo. Kot rečeno, do prenosa nosilstva v MRRA z novim letom ni prišlo
in tudi ni znano, kdaj se bo to zgodilo. To seveda vpliva predvsem na planiranje dela
in tudi sredstev PRC-ja na tem področju za leto 2016.
V predvidenih rokih so bili zaključeni vsi čezmejni in mednarodni projekti, pa tudi
projekti, sofinancirani iz EU sredstev prek slovenskih ministrstev. Predvsem za
čezmejne in mednarodne projekte pa velja, da formalni zaključek ne pomeni
dejanskega zaključka dela, saj se priprava poročil običajno zavleče na več mesecev
(to niso več upravičeni stroški projekta, kar pomeni, da niso pokriti v sklopu
projektov). Tako nas v letu v letu 2016 čaka še priprava zaključnih poročil za oba
čezmejna projekta (na programu Italija-Slovenija), v katerih smo bili vodilni partnerji.
Prav tako nimamo kritih stroškov dela pri projektih RŠS. Pogodbe z MDDSZ nas
zavezujejo k spremljanju uspešnosti štipendistov pri študiju, izpolnjevanju pogojev
zaposlovanja, izterjav v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ipd.
Strategija LAS Doline Soče je bila – kljub pomanjkanju ustreznih navodil in
dokumentov pristojnega ministrstva – pripravljena in oddana na MKGP v prvem
možnem roku, to je do 31. 10. 2015. V začetku leta 2016 nimamo še uradnega
odziva nanjo, tako tudi ne vemo, kdaj bo strategijo dejansko možno izvajati. Tudi to
vpliva na planiranje dela in sredstev PRC-ja.
Na javnih razpisih (zaenkrat še maloštevilnih) programov ETS pa je – kot smo
pričakovali – težko uspeti. Vsekakor nam pridobljene evalvacije v primerih, ko projekt
ni potrjen, služijo kot smernice za dodelavo projektov za prijave na naslednje javne
razpise (predvidoma na večini programov vsako leto).
Na obeh čezmejnih programih sodelovanja, to je na programu Slovenija-Avstrija in
Italija-Slovenija, smo skupaj s partnerji, predvsem pa občinami ustanoviteljicami
zasnovali vrsto idej. Javni razpis v okviru prvega programa je že odprt; glede na
kratek rok za prvo prijavo planiramo oddajo projektnih prijav za drugo ocenjevanje
(predvidoma oktobra letos). Javnega razpisa na drugem programu pa – glede na to,
da je bil potrjen šele sredi decembra 2015 – do spomladi ni pričakovati.
Prav tako smo pripravili vse potrebno za spremembo aktov PRC-ja, ki kot glavno
spremembo uvajajo OE LU. Kot že zapisano so bile spremembe odloka uveljavljene
v začetku decembra, spremembe statuta pa konec januarja. Uveljavitev sprememb
odloka je prinesla tudi spremembo sedeža iz Kobarida v Tolmin.
Glede na časovni potek potrditve ključnih državnih dokumentov (predvsem OP-ja, ki
je bil zaključen v začetku novembra in potrjen s strani Evropske komisije sredi
decembra 2014) smo že v lanskem letu pravilno predvidevali, da razpisov, v katere bi
se lahko z ustreznimi vsebinami za naše območje na novo vključevali, praktično v
letu 2014 ni bilo. Pričakovali pa smo prve javne razpise v drugi polovici leta 2015.
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Dejstvo je, da teh razpisov v letu 2015 ni bilo; kar je pa še bolj zaskrbljujoče in bo
močno vplivalo na delovanje ter poslovanje PRC-ja, je to, da ministrstva ne morejo
napovedati terminov objav javnih razpisov.

6. Kadrovska politika
Na dan 31. 12. 2015 je bilo v zavodu zaposlenih 20 delavcev, kar je 5 manj kot na
dan 31. 12. 2014.
V letu 2015 so bile na PRC tako izvedene naslednje kadrovske spremembe:
 šestim delavcem smo podaljšali pogodbe za določen čas, in sicer štirim
delavcem na Oddelku za človeške vire (s tem, da smo enemu delavcu skrajšali
delovni čas na 20 ur tedensko) in dvema delavcema na Oddelku za okolje,
prostor in podeželje;
 ena delavka je na porodniškem dopustu;
 šestim delavcem je potekla pogodba za določen, s tem da petim delavcem
pogodbe nismo podaljšali zaradi izteka programov/projektov, en delavec pa ni
podpisal pogodbe za določen čas, ker se je zaposlil pri drugem delodajalcu.
PRC kot javni zavod ima skladno z ZUJF-om zelo omejene možnosti zaposlovanja,
in sicer lahko zaposluje le za čas trajanja projektov in v primeru nadomeščanja
odsotnosti delavca. Dejstvo, da v Sloveniji v letu 2015 še niso bila dostopna EU
sredstva, ki bi jih PRC lahko pridobil prek javnih razpisov, je vplivalo na zmanjšanje
števila zaposlenih in sicer tistih, ki so bili zaposleni na projektih, to je za določen čas.
Zaposlene smo skušali čim dalj časa obdržati v delovnem razmerju, saj gre tudi za
take, ki imajo vse potrebne licence za izvajanje različnih programov (predvsem to
velja za področje izobraževanja odraslih) in jih bomo, ko se bodo programi v novi
finančni perspektivi začeli izvajati, potrebovali. Prav tako smo število zaposlenih
skušali ohranjati s tem, da smo delavce premeščali na druge, še aktivne projekte.
Večina zaposlenih pa je – poleg dela na projektih, ki so bili še v izvajanju, delala tudi
na pripravi novih projektov.

7. Investicijska vlaganja
Večina investicij v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki jo zaposleni
potrebujejo za normalno opravljanje svojega dela in za uspešno izvajanje operacij,
programov in drugih aktivnosti, je bila izvedena postopno po letih in zaključena v letu
2013. Določene prilagoditve so bile izvedene ob selitvi v novo stavbo v letu 2014. Za
leto 2015 smo zato in tudi zaradi pričakovanih likvidnostnih problemov načrtovali le
najnujnejše investicije, vezane na zamenjavo dotrajane računalniške in druge
opreme.
Tako smo v celotnem letu izvajali le tekoče investicijsko vzdrževanje.

8. Nadzor nad delom PRC-ja
V letu 2015 je imel PRC kontrole na kraju samem na štirih projektih, in sicer:
- človeški viri: RŠS;
- podjetništvo: točka VEM;
- podeželje (LAS projekta): projekt Bovška pravljica in Zgodovinska pot
Idrsko.
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RŠS: 15. 5. 2015 je bila izvršena s strani SVRK kontrola na mestu samem za projekt
RŠS 2012/2013. Program kontrole je zajemal: realizacijo aktivnosti v skladu s
pogodbo, nastale upravičene stroške in EU pravila upravičenosti, obstoj ustreznosti
sofinanciranja investicije, pristnost in pravilnost dokumentacije, spoštovanje
nacionalne in EU zakonodaje, spoštovanje nacionalnih in EU pravil informiranja in
obveščanja javnosti, ustrezno revizijsko sled, originale račune in potrdila o izplačilih,
ločenost računovodskega spremljanja in evidentiranja posl. dogodkov, doseganje
zastavljenih ciljev in kazalnikov operacije, da ne gre za dvojno financiranje.
Ugotovitve organa upravljanja so bile pozitivne na vse postavke kontrole na mestu
samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
VEM točka: Kontrola prvega poročila VEM točke (za obdobje 1.1.–31. 5. 2015) je
bila 26. 8. 2015 v Novi Gorici (na RRA SP). Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
Bovška pravljica: 13. in 20. 8. 2015 je ARSKTRP izvajala kontrolo (prve in druge
faze) na kraju samem pred izplačilom drugega zahtevka projekta Pravljica v Bovcu
(vodilni partner EN HEC d.o.o.). Popisano je bilo dejansko stanje na terenu.
ARSKTRP je 26. 10. 2015 izdala odločbo, s katero je zaprošena LEADER (EU
program na področju razvoja podeželja) sredstva za izvedbo druge faze projekta
delno znižala zato, ker se tematska pot Bovška Panorama nahaja na območju s
statusom mesta (zahteva izvajanja po pravilih ukrepa 323) in zato, ker pri tematski
poti Virje prihaja do zamika parcelnih številk z dejanskim stanjem.
Ob tem sta bila vodilni partner EN HEC d.o.o. in partner v projektu, Občina Bovec,
sporazumna, da je projekt izveden v skladu s prijavo in je trajnostno naravnan ter
pomemben za razvoj območja. Za navedena odstopanja med izvedbo projekta ni bilo
možno vedeti.
Zgodovinska pot Idrsko: V decembru 2015 je ARSKTRP izvršila kontrolo na kraju
samem za projekt Zgodovinska pot Idrsko iz NIP za leto 2012 (nosilec projekta:
Občina Kobarid). Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 o izvajanju ukrepa LEADER so
preverili, ali se upošteva pravilo o hranjenju najmanj pet let po zaključku projekta, in
sicer glede:
 projektne dokumentacije;
 sredstev, kupljenih v okviru projekta;
 označitev sredstev z oznakami, kot je predpisano v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (nalepka oz. tabla za investicije);
 postavitev sredstev na potrjene parcelne številke v NIP 2012 s pripadajočimi
soglasji lastnikov.
Iz zapisnika izhaja, da nepravilnosti niso bile ugotovljene, razen dejstva, da je ena
informacijska tabla postavljena izven v projektu predvidene parcele.

Tolmin, februar 2016
mag. Almira Pirih,
v. d. direktorja
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