Letno poročilo za leto 2020

Planota Računovodstvo

Ustanova Fundacija BIT Planota
Grgarske Ravne 30,
5251 Grgar

Projekt Regionalno stičišče NVO Planota
Projekt Regionalno stičišče NVO Planota
Konec leta 2019 in v začetku leta 2020 smo začeli z izvajanjem Projekta Regionalno stičišče NVO
Planota za obdobje 2019 – 2023. Ključne aktivnosti novega projekta:
Krepitev NVO s potencialom: tudi v letu 2020 smo
nudili mentorstvo NVO-jem na različnih področjih:
pravni nasveti, računovodstvo in finance, priprava
spletnih strani, komunikacije z javnostmi, priprava
in vodenje projektov in zagovorniške akcije za NVO.
Preko različnih kanalov smo nadaljevali z
informiranjem NVO glede regionalnih/lokalnih
priložnosti za naslavljanje potreb in izvajanja
zagovorništva. Poseben poudarek smo dali pripravi
»dobrih zgodb NVO«, s čemer želimo povečati
vidnost in prispevek posameznih NVO v lokalni skupnosti.

Zagovorništvo (oblikovanje regijskih politik): v letu 2020 smo podajali pobude občinam za
ohranjanje sredstev in prilagoditev izvajanja programov NVO glede na nove pogoje, ki so jih
povzročile omejitve v zvezi s COVID-19. Pri tem smo s skupnimi akcijami z drugimi NVO v večji
meri uspeli ohraniti sredstva za NVO na ravni iz prejšnjih let. Glede na perečo problematiko z
oskrbo s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči, smo pripravili načrt aktivnosti za mediacijo med
Društvom Eko Anhovo in dolina Soče in županjo občine, a žal brez uspeha – sodelovanje pri
poskusu mediacije je odpovedalo Društvo Eko Anhovo.
Čezsektorsko povezovanje in sodelovanje.
Zastavili smo sodelovanje s številnimi organizacijami iz
drugih sektorjev (občine, javni zavodi…). Rezultat
povezovanja so izvedene skupne akcije za reševanje
lokalnih potreb in nove trajnostne storitve za
naslavljanje lokalnih potreb.
Tudi v letu 2020 smo pomagali pri delu skupne
informacijske pisarne na področju sociale in zdravstva.
Pripravili smo več projektov za dodatno financiranje
delovanja Skupne informacijske pisarne na področju sociale in zdravstva, ki nadaljuje z izvajanjem
programa za »osebno asistenco«.
Sodelovali smo z različnimi organizacijami pri naslavljanju potreb mladih ter starejših. Nekatere
aktivnosti smo morali odpovedati zaradi ukrepov Vlade RS za omejevanje širjenja COVID-19.

V letu 2020 smo za projekt Regionalno stičišče NVO Planota 2019-2023 96.107,16€.
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Projekt »Kolesarjenje po Banjški in
Trnovski Planoti«
V letu 2020 smo zaključili s projektom »Kolesarjenje po
Banjški in Trnovski Planoti«, ki je bil odobren v okviru
razpisa LAS v objemu sonca.

Vzpostavljen je bil

konzorcij ponudnikov na Planoti, vzpostavljena spletna
stran ter uspešno opravljena pilotna izvedba. V
Septembru smo v dogovoru z Mestno občino Nova Gorica in lokalnimi ponudniki začeli s poskusno
izposojo koles, za kar je bilo – predvsem o vikendih – veliko zanimanja. Povezovanju ponudnikov
na Planoti bomo tudi v prihodnosti namenjali več pozornosti.

Dotacija za izvedene aktivnosti na projektu v letu 2020 je znašala skupaj 2.970,78€ in je bila
porabljena za stroške dela na projektu.

Usposabljanje na delovnem mestu 2020
Preko ukrepa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« smo imeli zaposleni 2 sodelavki, ki sta
pomagali pri izvedbi prostovoljskih akcij ter informiranja in obveščanja različnih javnosti preko
različnih kanalov (FB, e-novice, spletne strani…). Ukrep je sofinanciral Zavod RS za zaposlovanje.
Za ukrep smo dobili sredstva ZRSZ v višini 732,00€.

Novi projekti
Tudi v letu 2020 smo pripravljali projekte na različne razpise. Tako smo pripravili mednarodni
projekt za spodbujanja zaposlovanja mladih v Občini Kanal ob Soči ter projekt za vzpostavljanje
regijske mreže za zaposlovanje prikrajšanih skupin. Projekta žal nista bila odobrena (zmanjkalo
je nekaj točk). V dogovoru s partnerji nadaljujemo z nadgradnjo oz. izboljšavo teh projektov za
prijavo na nove razpise.

Pridobitna dejavnost
Nadaljevali smo z urejanjem in prenavljanjem spletnih strani nevladnih organizacij, katerim
storitev tudi v letu 2020 zaračunavamo. Opravljali smo tudi storitev na področju računovodstva
za NVO in socialna podjetja.

V letu 2020 smo s tržno dejavnostjo dosegli 13.735,50€ prihodkov.
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Donacije iz 0,05% dohodnine in donacije pravnih oseb
Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije smo v letu 2020 prejeli donacij dela
dohodnine v višini skupni 943,90€. V letu 2020 smo prejeli donacijo pravne osebe v višini
470,00€.

Drugi prihodki
Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije smo v letu 2020 prejeli državno podporo
zaradi COVID-19 v višini 4.995,58€.

Pregled poslovanja v letu 2020
Vir sredstev

EUR
119.955,49
96.107,16
2.970,78
732,00
470,00
4.995,58
13.735,50
943,90
0,57

Skupni prihodki 2020
Projekt Regionalno stičišče NVO Planota 19-23
Projekt Planota biking (EKSPR) LEADER LAS v objemu sonca
Usposabljanje na delovnem mestu
Donacije pravnih oseb
Državna podpora zaradi COVID-19
Tržna dejavnost
Donacije 0,5% dohodnine
Finančni prihodki
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Odhodki v letu 2020
7,2%

5,9% 1,0%

1,3%

0,2%
Stroški plač

Stroški administracije
(najemnina, telekomunikacijski
stroški ipd.)
Stroški zunanjih storitev
izvajalcev

84,3%

Potni stroški

Vrsta odhodka
Skupni odhodki 2020
Stroški plač
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.)
Stroški zunanjih storitev izvajalcev
Potni stroški
Amortizacija
Finančni odhodki

EUR
118.013,28
99.534,06
8.513,97
6.985,53
1.155,76
1.529,25
294,71

Plača vodstva in razmerje med plačami
Uprava in predsednica uprave Ustanove Fundacija BiT Planota neprofesionalno (prostovoljno).
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 2020 je njegova letna bruto plača znašala 30.559,60€. 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.
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