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Projekt Regionalno stičišče NVO Planota 
 

V letu 2018 smo nadaljevali z izvajanjem Projekta regionalno stičišče NVO Planota za 

obdobje 2015 – 2019. Ključne naloge v letu 2018 so bile:  

NVO s potencialom: NVO s potencialom : tudi v letu 2018 smo jim nudili mentorstvo na 

različnih področjih: pravni nasveti, računovodstvo in finance, priprava spletnih strani, 

komunikacije z javnostmi,  priprava in vodenje projektov in zagovorniške akcije za NVO. 

Tudi v letu 2018 smo pri nekaterih NVO opazili vidne premike na področju komuniciranja z 

javnostjo, razvoju mrež, obvladovanju financ ter pridobivanju sredstev.    

 

Zagovorništvo (oblikovanje regijskih politik): tudi v letu 2018 smo bili pobudniki številnih 

zagovorniških akcij: pobude za izboljšanje občinskih odlokov in pravilnikov, ki so povezani z 

delovanjem NV sektorja. Uspešno smo 

nastopili kot mediatorji pri pogajanjih 

NVO s področja kulture s predstavniki 

MONG v zvezi s črpanjem lokalnih 

sredstev za leto 2017. 

 

Nadaljevali smo z aktivnim 

sodelovanjem v LAS »V objemu sonca« 

(LAS jugozahodnega dela Severne 

Primorske), ki ga upravlja RRA Severne 

Primorske. Podali smo številne pobude 

za spremembe pravilnikov LAS »V 

objemu sonca«.   

 

Čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.                    Med 

pomembnejšimi akcijami lahko izpostavimo nadaljnje aktivnosti pri vzpostavljanju Turistične 

zveze Vipavska dolina.  

                         

               

Skupaj z Občino kanal ob Soči v 

okviru programa Mladi v akciji 

začeli z izvajanjem projekta 

»Aktivni mladi v Občini Kanal ob 

Soči. S strani mladih je udeležba 

zelo dobra. Izvedli smo niz štirih 

delavnic, kjer bo bila oblikovane 

osnove za pripravo občinske 

strategije za mlade.   
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Tudi v letu 2018 smo pomagali pri delu skupne informacijske pisarne na področju sociale in 

zdravstva. Pripravili smo več projektov za sofinanciranje Skupne informacijske pisarne na 

področju sociale in zdravstva. Uspešni smo bili z projektom na področju socialne oskrbe. 

 

Razvoj storitev za reševanje lokalnih potreb: Nadaljevali smo z izvajanjem aktivnosti 

inkubatorja za razvoj lokalnih produktov v Zeliščnem centru Grgarske Ravne.  

V sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto smo izvedli projekt »Socialna pravna urgenca«. 

Projekt je bil prijavljen na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 

(ŠIPK). V projekta smo zagotoviti študentom EPF in FUDŠ prakso pri svetovanju starejšim in 

drugim na področju sociale. V okviru projekta smo pridobili 105,00€ 

Krepitev  vloge regionalnega  stičišča 

v regiji:  

V aprilu 2018 je bil v Zeliščnem centru 

in okolici uspešno izpeljan »Dan za 

spremembe«, ki se ga je ponovno 

udeležilo precej ljudi in organizacij 

(KS, NVO….). Urejali smo okolico 

Zeliščnega centra Grgarske Ravne in 

območje KS Grgarske Ravne V 

sodelovanju s Hišo Sadeži družbe 

Vipava (Slovenska filantropija) uspeli 

povezati in koordinirati izvedbo 

»Dneva za spremembe« v celi regiji.  

 

Tudi v 2018 je bil uspešno izveden »Festival NVO«, ki ga je tokrat gostil Vipavski križ. 

Osnovna tema je bilo povezovanje v 

turizmu. Festivala se je udeležilo tudi 

precej društev iz območja Zgornje 

Vipavske doline, ki doslej še niso bil 

na Festivalu.   

 

Na začetku leta je SNVO na MJU 

potrdila nov delovni načrt za leti 2018 

in 2019. 
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V letu 2018 smo za projekt pridobili 88.888,76 €, ki smo jih namensko porabili kot prikazuje 

spodnji graf: 

 

Projekt EMPUBLIC  

V okviru programa E+ nadaljujemo z izvajanjem projekta EMPUBLIC, katerega namen je 

zaposlovanje ranljivih skupin na podlagi financiranja iz javnih naročil. Ustanova Fundacija 

BiT Planota je bila nosilka enega od delovnih sklopov projekta. Zanimivi so rezultati projekta 

na področju javnega naročanja: opravljena je bila analiza uporabe t.i. socialnih klavzul na 

področju javnega 

naročanja, katere 

so v RS malo 

poznane in se 

skoraj ne 

uporabljajo – v 

primerjavi z Italijo 

in Španijo.  

Udeležili smo 

dveh mednarodnih 

sestankov 

partnerjev in 

usposabljanja. 

Dotacija za izvedene aktivnosti na projektu v letu 2018 je znašala skupaj 11.685,00 €, od tega 

za vodenje in koordinacijo projekta 3.000 €, trening in mednarodne projektne sestanke 

1.150,00 € in za intelektualne rezultate 7.535,00 €.  

11.691,33 

5.933,44 

2.728,68 

68.535,31 

Posredni stroški na projektu (najemnine, 
telefon, internet…) 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev

Potni stroški sodelujočih na proejktu

Stroški dela

Regionalno stičišče NVO Planota- 
poraba sredstev 
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Projekt »Kolesarjenje po Banjški in Trnovski Planoti« 

Začeli smo z izvajanjem Projekta 

»Kolesarjenje po Banjški in 

Trnovski Planoti«, ki je bil 

odobren v okviru razpisa LAS v 

objemu sonca. Izvedli smo 

pripravljalne aktivnosti, ki jih 

bomo nadaljevali v letu 2019. 

Dotacija za izvedene aktivnosti na 

projektu v letu 2018 je znašala 

skupaj 607,43 €, za stroške dela 

vodenja in koordinacijo projekta.  

Javna dela 2018 

V decembru 2017 smo podpisali pogodbo z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije za 

sofinanciranje javnih del v letu 2018. Zaposleni javni delavki sta pomagali pri organizaciji in 

izvedbi prostovoljskega dela ter korporativnih prostovoljskih akcij, sodelovali pri izvajanju 

delavnic in drugih usposabljanj NVO, ki delujejo v javnem interesu, organizacija in 

sodelovanje pri organizaciji svetovanj NVO, …Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je 

financiralo 55% bruto plače, prevoz in prehrano v višini 15.060,10€. Razliko v višini 

11.391,22€ (55% bruto II plače in regres za letni dopust) je financirala Mestna občina Nova 

Gorica. 

Integralni turistični produkt Zeliščarske dediščine 

V sodelovanju z Zavodom GOST na 

Planoti smo na začetku in spomladi 

izvedli več delavnic na področju 

pridelave in predelave zelišč. V 

septembru je bil uspešno izveden 

»Festival zelišč«. Festival je bil 

zastavljen kot prodajni sejem 

(povabili smo ponudnike) ter kot 

izobraževalni dogodek (bilo je 

izvedeno več delavnic za pripravo 

različnih jedi). Sejma se je udeležilo 

več kot 200 udeležencev.   
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Donacije iz 0,05% dohodnine 

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije smo v letu 2018 prejeli  donacij dela 

dohodnine v višini skupni 978,97  €. 

Pridobitna dejavnost 

Nadaljevali smo z urejanjem in prenavljanjem spletnih strani društev, katerim storitev 

zaračunavamo. Na področju računovodstva smo nadaljevali s spletnim računovodstvom, kjer 

ravno tako storitve zaračunavamo. V letu 2018 smo s tržno dejavnostjo dosegli 18.148,08 € 

prihodkov. 

Prihodki v letu 2018 

Vir sredstev EUR 

 Skupni prihodki 2018 146.871,60 

Javna dela 2018- ZRSZ (ESS) 15.060,10 

Javna dela 2018--MONG 11.391,22 

 Projekt Regionalno stičišče NVO Planota (ESS) 75.555,45 

 Projekt Regionalno stičišče NVO Planota (SLO) 13.333,31 

 Projekt EMPUBLIC sofinanciran s programa ERASMUS+  11.685,00 

Projekt Planota biking (EKSPR) LEADER LAS v objemu sonca 607,43 

Socialna pravna urgenca (ŠIPK) 105,00 

 Tržna dejavnost 18.148,08 

 Donacije 0,5% dohodnine 978,97 

Finančni prihodki 7,04 
 

 

10% 
8% 

52% 

9% 

8% 

0% 

0% 

12% 

1% 0% 

% prihodkov glede na vir  

Javna dela 2018- ZRSZ (ESS)

Javna dela 2018--MONG

 Projekt Regionalno stičišče NVO
Planota (ESS)
 Projekt Regionalno stičišče NVO
Planota (SLO)
 Projekt EMPUBLIC sofinanciran s
programa ERASMUS+
Projekt Planota biking (EKSPR)
LEADER LAS v objemu sonca
Socialna pravna urgenca (ŠIPK)

 Tržna dejavnost
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Odhodki v letu 2018 

Vrsta odhodka EUR 

 Skupni odhodki 2018 144.696,12 

 Stroški plač 114.619,30 

 Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 18.102,96 

 Stroški zunanjih storitev izvajalcev 5.263,52 

 Potni stroški 3.802,19 

Amortizacija 2.009,11 

Finančni odhodki 899,04 
 

 

 

 

Plača vodstva in razmerje med plačami 

Uprava in predsednica uprave Ustanove Fundacija BiT Planota neprofesionalno (prostovoljno) 

opravljajo svojo funkcijo in za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila. Od 1. 7. 2010 naprej 

osnovna mesečna bruto plača izvršnega vodje znaša 2.088,00 EUR mesečno za 174 ur. Nanjo prejema 

dodatek na delovno dobo (16,5 %). V letu 2018 je njegova letna bruto plača znašala 29.934,73 EUR. 

Vodstvo za svoje delo ne prejema nobenih drugih dodatkov ali honorarjev. Razmerje med najnižjo 

osnovno bruto plačo v Ustanovi Fundacija BiT Planota in najvišjo plač znaša 1:1,75. 

 

 Stroški plač

 Stroški administracije
(najemnina,
telekomunikacijski stroški
ipd.)

 Stroški zunanjih storitev
izvajalcev

 Potni stroški
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