
 

_______________________________________________________________________________________ 
USTANOVA Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar, Slovenija, tel. +386 5 307 40 40, Mob. + 386 40 288 097,  

Fax. + 386 5 307 40 35, info@planota.si, www.planota.si, TRR: 2450 0900 4852 189 Raiffeisen Krekova banka d.d. 
 

 

USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA 
Grgarske Ravne 30 
5251 Grgar 
 

Grgarske Ravne, 20.02.2017 
 

 

Poročilo o delu Fundacije BiT Planota za 2016 
 
V letu 2016 smo realizirali naloge, kot smo jih planirali, nekaj pa jih je bilo izvedenih tudi izven plana. 
 
 

1. Regionalno stičišče NVO Planota. 
 
Projekt regionalno stičišče NVO Planota za obdobje poteka 4 leta, od 2015 – 2019; po dveh letih bo 
MJU izvedlo kontrolo izvajanja projekta. V projektu je glede na predhodna obdobja izvajanja projekta 
precej sprememb, poudarki so na drugih vsebinah. Ključne vsebinske spremembe, na katerih smo delali 
v letu 2016, so: 
 

a) Identifikacija NVO s potencialom1 za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v izbranih 

lokalnih okoljih: v tem obdobju izvajanja projekta  Regionalno stičišče NVO Planota je 

poudarek na delu z manjšim številom NVO. Tem NVO nudimo usposabljanja na različnih 

področjih in mentorstvo.   

 
b) Zagovorništvo (oblikovanje regijskih politik): na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja smo si 

zastavili nadaljnji razvoj lokalnih mrež NVO kot orodja zagovorništva, lokalni program kulture, 

pobude za izboljšanje občinskih odloki in pravilniki, ki so povezani z delovanjem NV sektorja 

ter oblikovanje minimalnih standardov za vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik. 

 
c) Čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb: med pomembnejšimi 

akcijami lahko izpostavimo vzpostavitev turistične zveze v Zgornji Vipavski dolini ter 

povezovanje med različnimi deležniki za urejanje kulturne dediščine na območju Banjške 

planote. Poudarek je tudi na delovnem vključevanju mladih.; s tem v zvezi vzpostavljamo 

inkubator za razvoj lokalnih produktov v Zeliščnem centru Grgarske Ravne.   

 
d) Razvoj storitev za reševanje lokalnih potreb. V letu 2016 smo nadaljevali z delom skupne 

informacijske pisarne na področju sociale in zdravstva ter razvijamo regijsko mrežo za socialno 
podjetništvo (koalicija za delovno vključevanje mladih).  

 

                                                 
1 NVO s potencialom pomeni, da NVO izraža interes za zadovoljevanje določene potrebe v lokalni skupnosti in interes za lasten strokovni in 

organizacijski razvoj. 
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e) Krepitev  vloge regionalnega  stičišča v regiji: začeli smo z zbiranjem informacij v zvezi z 

vzpostavljanjem lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja – LAS. V ta namen je bila 

pripravljena anketa, ki jo apliciramo na NVO, ki so člani LAS (v naši regiji so 4 LAS-i).  

 

V oktobru 2016 smo organizirali niz dogodkov ob 10 letnici delovanja Ustanove Fundacije BiT Planota:  
- srečanje z lokalnim prebivalstvom, na katerem je sodeloval tudi župan MONG, 
- srečanje in zahvala organizacijam in posameznikom, ki so pomagali pri delu Fundacije 

ter 
- srečanje s predstavniki občin, razvojih agencij ter predstavnikov Ministrstva RS za javno 

upravo, kjer so bili predstavljeni dosedanji dosežki Fundacije na različnih področjih.    
 
V oktobru 2016 smo izvedli 7. festival NVO, ki je bil v Grgarskih Ravnah. Udeležilo se ga je  precej NVO 
iz raznih krajev regije. Osrednja tema Festivala NVO je bila tokrat socialno podjetništvo in zaposlovanje 
mladih.  

 
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. Tudi v letu 2016 smo si prizadevali za širjenje sodelovanja s pomembnejšimi javnimi 
inštitucijami kot so Zavod RS za zaposlovanje, Center za socialno delo Nova Gorica… Namen: širjenje 
partnerstva Ustanove fundacije BiT Planota in priprava skupnih programov in projektov.  

 
 

2. Projekt GROW  
 

Nadaljevali in zaključili smo z izvajanjem mednarodnega projekta v okviru programa Erasmus plus (E+) 
z naslovom »Vzpostavitev skupine žensk za samopomoč na področju več funkcijskega kmetovanja 
(GROW). Sodelovalo je 6 organizacij iz treh držav (Slovenija, Italija in Madžarska). Pripravljeni so bili 
programi na področju podjetništva, vrtnarstva ter skupinskega dela. Te programe smo pilotno izvedli v 
vsaki od sodelujočih držav. V Sloveniji je bilo v usposabljanja vključenih 8 žensk, zaradi osipa so vsa 
usposabljanja dokončale 3 udeleženke. Ustanovile za zasebni zavod, kjer se bodo samozaposlile. S 
strani Fundacije jim nudimo svetovanje in mentorstvo tudi po zaključenem projektu.  
 
Pred zaključkom projekta smo izvedli zaključno mednarodno konferenco v Ljubljani, katere namen je 
bil predstaviti rezultate in dosežke projekta širši javnosti. Tudi v Italiji so udeleženke ustanovile lastne 
gospodarske družbe: ustanovljena je bila ena zadruga in en zasebni zavod.  
 
 

 
3. Sodelovanje v LAS v objemu sonca 

 
V letu 2016 smo nadaljevali 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 
lokalne razvojne strategije LAS »V objemu sonca«.   
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   Izvršni vodja                                                                                 Predsednica uprave 
                    Darijan Krpan                                                             Aliče Čubej 
 

____________________                                                                      ____________________ 
       

                                                                                                              
                                                                                                                  
 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Pojasnilo glede ureditve materialnega in finančnega poslovanja 
  
Ustanova Fundacija BiT Planota materialno in finančno poslovanje ureja s svojimi pravili v 
katerih je navedeno, da se materialno in finančno poslovanje ustanove vodi po pravilniku o 
računovodstvu v skladu z računovodskimi standardi. Ustanova uporablja svoj pravilnik o 
računovodstvu, s katerim je natančneje urejeno materialno in finančno poslovanje. 
 
Pojasnilo glede uporabe slovenskih računovodskih standardov: 
Ustanova pri materialnem in finančnem poslovanju uporablja slovenski računovodski 
standard SRS 34 (2016) po potrebi pa tudi splošne računovodske standarde pri tem pa se 
upošteva Zakon o ustanovah (ZU) ter drugi veljavni zakoni, uredbe in predpisi. 
 
Pojasnilo glede načina vodenja knjig: 
Ustanova vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Glavno knjigo in vse pomožne 
knjige vodi v elektronski obliki, ki jih je možno kadarkoli izpisati in pregledati. 
 
Pojasnilo glede ločenega vodenja knjig za prejeta in porabljena namenska sredstva: 
Ustanova vodi ločene knjige za namenska javna sredstva na način, da vknjižbe deli po 
stroškovnih mestih, ki so razdeljena na tista, ki pokrivajo javna sredstva in tista, ki pokrivajo 
lastno dejavnost. Ustanova opravlja lastno dejavnost za pokrivanje stroškov, ki so 
neupravičeni na projektih (bančne storitve, obresti za kredite). 
 
Pojasnilo glede računovodskih usmeritev. 
Sredstva: 
 
Premoženje ustanove predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu pri banki.  
Osnovna sredstva se vodijo po neodpisani vrednosti in so v lasti Ustanove. Amortizacijo se 
obračunava po metodi enakomerne časovne amortizacije. Amortizacijske stopnje so bile 
uporabljene v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). ustanova 
nima v lasti umetniških del in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo. 
Ustanova ima terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve za projekte- terjatve do financerjev. 
Ustanova nima terjatev do ustanovitelja. 
Ustanova nima zalog blaga. 
 
Obveznosti do virov sredstev: 
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Kratkoročni dolgovi do dobaviteljev še niso zapadli. Ustanova redno poravnava svoje 
obveznosti. 
 Prihodki: 
Ustanova je v letu 2016 dosegala prihodke: 

- iz lastne dejavnosti za opravljanje storitev v višini 11.600,72 EUR 
- namenska sredstva za izvajanje projektov: Regionalno stičišče NVO Planota, GROW 

v okviru programa E +, WONET v okviru programa EZD, Javna dela 2016 v višini, 
usposabljanje na delovnem mestu, razpis MONG za kmetijstvo, sofinanciranju 
socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2016 v  občini Šempeter- Vrtojba, družbeno 
koristno delo, EMPUBLIC v okviru programa E+ 

- donacije iz 0,05% dohodnine. 
 
Ustanova je v letu 2016 imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 599,50EUR. Presežek 
prihodkov nad odhodki ostane kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki za 
pokrivanje presežkov odhodkov. 
 
V skladu s 27. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), da pri določanju 
davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega zakona se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni 
pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove. 
Izračunavamo sorazmerni deleža pridobitnih odhodkov: 

  Vrsta prihodka oz. odhodka Skupaj Pridobitna  Nepridobitna 

1 Prihodki leta 149.743,54 11.600,72 138.142,82 

  Prihodki od prodaj proizvodov in storitev   11.600,72   

  Prihodki iz sredstev javnih financ     137.127,97 

  Finančni prihodki     10,65 

  Donacije drugih fizičnih in pr.os.     1.004,20 

  ključ 7,75% 92,25% 

2 Odhodki leta 149.140,07 11.553,97 137.586,10 

  Materialni stroški 1.522,37 117,94 1.404,43 

  Storitve 34.085,91 2.640,66 31.445,25 

  Stroški dela 107.080,99 8.295,63 98.785,36 

  Reprezentanca 1.944,75 150,66 1.794,09 

  Stroški obresti  1.182,40 91,60 1.090,80 

  Amortizacija 3.323,65 257,49 3.066,16 

  Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki 603,47 46,75 556,72 

  POKRIVANJE IZGUBE 23,38 23,38 0,00 

  davčna osnova 23,38 23,38 0,00 

  DAVEK 3,97 3,97 0,00 

  ČISTI PRESEŽEK 599,50 42,78 556,72 

 
V ustanovi je bilo na dan 31.12.2016-4 redno zaposleni za 40 urni delovni čas od tega ena 
javna delavka, v letu 2016 je bilo poprečno zaposlenih 4,39 človeka. 
 
Grgarske Ravne, 10.2.2017 
Aliče Čubej 
Predsednica uprave 
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