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UVOD  

 

Delo Regionalne razvojne agencije Posavje je v letu 2013 potekalo skladno s področno 

zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo projekte, ki so 

se začeli v prejšnjih letih, ob zagotovitvi kadrovskih in finančnih potreb pa smo v letu 

2013 pripravljali in izvajali nove projekte. 

 

Državni zbor je 7. marca 2011 sprejel Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (ZSRR-2), ki je stopil v veljavo 19.3.2011. RRA Posavje je opravljanje splošnih 

razvojnih nalog v razvojni regiji uskladila z novim Zakonom o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja, vendar do ustreznih podzakonskih aktov s strani pripravljavca 

zakona še ni prišlo, pač pa je prišlo do spremembe Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja, ki je bila objavljena 27.7.2012, U.l. RS št. 57. Objavljen je 

Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, ki je spremenil način sofinanciranja 

razvojnih nalog.  

 

Letno poročilo RRA Posavje za leto 2013 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, 

letne operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih 

sredstev in finančni načrt. 

 

 

KRATICE: 

 GSP: Garancijska shema Posavje 

 MG: Ministrstvo za gospodarstvo 

 MSP: mala in srednje velika podjetja 

 PŠŠ: Posavska štipendijska shema 

 PVSP: Podjetno v svet podjetništva 

 RRA: Regionalna razvojna agencija 

 RDO: Regionalna destinacijska organizacija 

 SPS: Slovenski podjetniški sklad 

 STO: Slovenska turistična organizacija 

 MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 LAS: Lokalna akcijska skupina 

 MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 PRP: Program razvoja podeželja RS 

 DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
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I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA 

 

Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: 

 Odlok o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje (U.l. RS, št. 

57/98, 107/03,38/06, 34/07); 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (U.l. RS, št. 20/11, 

57/12); 

 Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah  (U.l. RS, št. 3/2013); 

 Uredba o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/2012); 

 Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (U.l. RS, št. 113/2009); 

 Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (U.l. RS št. 16/2013); 

 Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (U.l. RS št. 22/11); 

 Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (U.l. RS, št. 38/09); 

 Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (U.l. RS, št. 

38/09); 

 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (U.l. RS, št. 29/12, 26/12 in 

24/12); 

 Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (U.l. RS št. 33/2013); 

 Zakon o zavodih (U.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000); 

 Zakon o javnih uslužbencih (U.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 

(10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 

Odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10); 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (U.l. RS, št. 95/07, uradno prečiščeno 

besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS), 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (U.l. RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu 

KPJS), 

 Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih, 

gospodarstvu, malemu gospodarstvu, turizmu in športu v plačne razrede (U.l. RS, 

št. 69/08), 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (U.l. RS, 51/08), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju 

(U.l. RS, 53/08), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (U.l. RS, 

69/08), 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED4108.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200631&stevilka=1269
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
http://www.uradni-list.si/1/ulkazalo.jsp?urlid=200410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=913
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 Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 

(U.l. RS, 57/08), 

 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju (U.l. RS, 64/08 in naslednji), 

 Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ, 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/12), 

 Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (U.l. RS št. 40/12). 

 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi in 3. člena Zakona o zavodih je s strani MF, Uprava 

RS za javna plačila, ugotovljeno, da je RRA Posavje potrebno obravnavati kot javni 

zavod, saj se ta člen zakona nanaša izključno na javne zavode, ter dejstvo da imajo 

vsi ustanovitelji status pravne osebe javnega prava. Na podlagi tega je bila dne 

20.6.2012 opravljena sprememba vpisa v sodni register, SRG 2012/25456, kjer se je 

spremenila pravnoorganizacijska oblika iz zavoda v javni zavod. Spremenil se je tudi 

ustanovitelj v nazivu, ni več Ministrstvo za gospodarstvo, temveč Republika Slovenija.  

 

 

II. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE  

 

 

ZSRR-2 določa, da izda minister, najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi zakona, 

podzakonski predpis, s katerim podrobneje določi pogoje dodelitve pooblastila za 

opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju teh nalog, pogoje za 

opravljanje nalog regionalnega menedžerja, merila in normative za financiranje 

splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog 

države v regiji. Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah je bil objavljen v 

Uradnem listu RS št. 3/2013 z dne 11.1.2013. 

ZSRR-2 določa, da Vlada RS najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi predloga 

zakona na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj, sprejme Uredbo o 

regionalnih razvojnih programih, s katero se predpiše minimalna obvezna sestava in 

metodologija priprave in izvedbe ter določi način spremljanja in vrednotenja učinkov 

regionalnega razvojnega programa. Uredba o regionalnih razvojnih programih je bila 

objavljena v Uradnem listu RS št. 69 v letu 2012. 

ZSRR-2 določa podelitev pooblastila za opravljanje naslednjih splošnih razvojnih nalog, 

ki se v regiji opravljajo v javnem interesu: 

 priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in 

regijskih projektov v regiji, 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2013 6 

 priprava dogovorov o razvoju regije, 

 izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 

razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

 usklajevanje dela odborov sveta in regijske razvojne mreže ter med regijo in 

območnimi razvojnimi partnerstvi, 

 tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju sveta, odborov sveta 

in regijske razvojne mreže, 

 obveščanje, splošno svetovanje, zajem projektnih idej, oblikovanje konzorcijev 

ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in 

izvedbi regijskih projektov, 

 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

 druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem 

interesu:  

o izvajanje regijske finančne sheme, 

o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 

o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader 

iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij 

v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po 

odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe. 

 organiziranje in usklajevanje drugih strokovnih, splošnih svetovalnih in razvojno 

pospeševalnih nalog s področja regionalne politike. 

 

Ključne spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Sprememba Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bila 

objavljena 27.7.2012 (U.l. RS št. 57), ni bistveno posegala v pogoje za izvajanje 

nalog. Nov zakon ne predvideva več javnega zavoda kot edine možne pravne oblike, 

institucija mora biti v večinski javni lasti z večinskim deležem občin znotraj javnega 

deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega 

deleža. Sprememba, ki jo zakon prinaša, sta dva organa in sicer Razvojni svet 

regije in Svet regije, na ravni kohezijske regije pa še Razvojni svet kohezijske 

regije. Vlada z uredbo določi način delovanja Razvojnega sveta kohezijske regije.  

Vsaka regija v kohezijski regiji ima v Razvojnem svetu kohezijske regije pet 

predstavnikov, ki jih imenuje Svet regije.  

Svet regije, ustanovljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (U.l. RS št. 93/05 in 127/06 ZJZP), ki na dan uveljavitve novega zakona še 

deluje, nadaljuje z delom v skladu s tem zakonom. 

RRA, ki je z dnem uveljavitve zakona vpisana v evidenco pri MGRT, izvaja splošne 

razvojne naloge v regiji do konca programskega obdobja. Skladno z ZSRR-2 je dolžna 

RRA najpozneje v štirih letih po uveljavitvi zakona izpolnjevati naslednje pogoje: je v 
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večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, ima strokovno 

usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog, izkaže, da je del regijske 

razvojne mreže in pokriva območje celotne regije, predloži strategijo izvajanja 

splošnih razvojnih nalog v regiji. 

Za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona izbere Svet regije za programsko 

obdobje RRA po postopku, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna 

razmerja med Svetom regije in RRA se določijo s pogodbo. 

Novost je tudi določilo sedmega odstavka 20. člena: Izvoljeni funkcionar ne sme biti 

član oz. opravljati dejavnost v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA. 

Minister s pravilnikom določi: način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za 

opravljanje nalog RRA, obvezne elemente akta o ustanovitvi RRA, obvezne elemente 

pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega 

partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih 

razvojnih nalog ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji. 

Minister s pravilnikom za programsko obdobje določi tudi seznam regij, razvrščenih po 

stopnji razvitosti. Pri tem razvrščanju se uporablja indeks njihove razvojne 

ogroženosti. 

 

V skladu s spremembami zakona smo pripravili Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, ki je bil v letu 2013 

dokončno usklajen in se je obravnaval na sejah občinskih svetov. 

 

Dolgoročni cilji RRA Posavje se predvsem nanašajo na: 

 

•  identifikacijo razvojnih prednosti, priložnosti, prioritet ter vizije regije v sodelovanju 

z vsemi nosilci regionalnega razvoja – Regionalni razvojni program, 

•  intenzivno komunikacija, koordinacija in sodelovanje z vsemi nosilci regionalnega 

razvoja, 

•  povezovanje nosilcev razvoja z namenom ustvarjanja nove dodane vrednosti v 

regiji, 

•  spodbujanje nastanka projektnih razvojnih partnerstev, 

•  spodbujanje nastanka uspešnih javno-zasebnih partnerstev, 

•  koordinacijo regionalne razvojne infrastrukture, 

•  motiviranje realnih nosilcev k pripravi in realizaciji projektov regijskega pomena,  

•  vključevanje realnih nosilcev v projekte regijskega pomena, 

•  usmerjanje državnih in evropskih sredstev k prioritetam regionalnega razvoja, 

•  pridobivanje tujih investicij, 

•  spremljanje in vrednotenje dotoka državnih in evropskih sredstev ter tujih investicij 

v regijo, 
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•  usmerjenje razvoja kadrov in njihovih ambicij v regiji, 

•  aktivacijo in zaposlovanje kadrov iz vseh občin regije Posavje, 

•  ustvarjanje pozitivne, podjetništvu in gospodarstvu naklonjene  družbene klime in 

zavesti v regiji, 

•  generiranje novih idej in  

•  celovito promocijo regije. 

 

Svet regije Posavje 

V obdobju poročanja je imel Svet regije Posavje 3 redne seje in 5 dopisnih sej. 

Predsedovanje Sveta regije Posavje je maja 2013 za obdobje enega leta prevzel g. 

Mojmir Pustoslemšek, župan občine Kostanjevica na Krki, do takrat pa je Svetu regije 

Posavje predsedoval g. Ivan Molan, župan občine Brežice. 

 

Ostali dogodki v okviru Sveta regije Posavje v obdobju poročanja: 

-  24. maj 2013: delovno srečanje s predstavniki MGRT v Kulturnem domu Krško 

 na temo priprave programskih dokumentov v novi finančni perspektivi 2014-

2020, 

- 14. junij 2013: srečanje z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, 

mag. Stankom Stepišnikom ter ministrom za turizem Republike Hrvaške, g. 

Darkom Lorencinom v Gadovi peči. 

 

Razvojni svet regije Posavje 
 

RRA Posavje je skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje 

pozvala predstavnike občin, gospodarstva in predstavnike NVO, da predlagajo svoje 

kandidate v Razvojni svet regije Posavje. Na podlagi prejetih predlogov je RRA 

Posavje pripravila skupno kandidatno listo. 

 

Naloge organa določa Poslovnik RSR, in sicer: 

- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, 

- sprejem Regionalnega razvojnega programa, 

- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 

- sklepanje dogovorov za razvoj regije, 

- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, 

- spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za 

razvoj regije, 
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- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 

 

Člani:  

PREDSTAVNIKI OBČIN 
 
Franjo DEBELAK, župan 
Predlagatelj: Občina Bistrica ob Sotli 
 
Ivan MOLAN, župan 
Predlagatelj: Občina Brežice 
 
Srečko OCVIRK, župan 
Predlagatelj: Občina Sevnica 
 
Rafaela PINTARIČ, župan 
Predlagatelj: Občina Radeče 
 
Mojmir PUSTOSLEMŠEK, župan 
Predlagatelj: Občina Kostanjevica na Krki 
 
mag. Miran STANKO, župan 
Predlagatelj: Občina Krško 
 
 
PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA 
 
Breda DRENEK SOTOŠEK 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica 
 
Darko GORIŠEK 
Predlagatelj: GZS Območna zbornica Posavje, Krško 
 
Janko HRASTOVŠEK 
Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice 
 
Andrej ŠIŠKO 
Predlagatelj: Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško 
 
Peter ŽIGANTE 
Predlagatelj: GZS Območna zbornica Posavje, Krško 
 
Franc Vranetič 
Predlagatelj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije OE Brežice 
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PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
 
dr. Mojca NOVAK 
Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija Posavja 
 
Aleš GERMOVŠEK 
Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija Posavja 
 
Nataša KLAVS 
Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija Posavja 

  

Na konstitutivni seji dne 12.3.2013 je Razvojni svet regije Posavje sprejel Poslovnik o 

svojem delu, izvolil predsednika in namestnika predsednika. Skladno s Poslovnikom je 

predsednik Razvojnega sveta regije Posavje praviloma predsednik Sveta regije 

Posavje, podpredsednika pa sta predstavnik gospodarstva in nevladnih organizacij. 

Skladno s 13. členom Poslovnika je bil za predsednika izvoljen Ivan Molan, ter za 

podpredsednika Darko Gorišek in dr. Mojca Novak.   

V letu 2013 se je Razvojni svet regije Posavje sestal na dveh rednih in eni dopisni seji. 

 

Razvojni svet vzhodne kohezijske regije 

Vsaka izmed osmih regij v Vzhodni kohezijski regiji ima v Razvojnem svetu kohezijske 

regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet regije. Člani Razvojnega sveta vzhodne 

kohezijske regije iz Posavja so: Ivan Molan, župan Občine Brežice, mag. Miran Stanko, 

župan Občine Krško, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, Mojmir Pustoslemšek, 

župan Občine Kostanjevica na Krki, Darko Gorišek, direktor GZS OZ Posavje, Krško. 

RRA Posavje sodeluje na sejah Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije. V letu 

2013 smo se udeležili treh sej Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije. 

 

 

 

 

Upravni odbor RRA Posavje 

 

Upravni odbor RRA Posavje sestavljajo župani občin ustanoviteljic (Brežice, 

Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica), predstavnik RRS in predstavnik zaposlenih. 

Člani UO RRA Posavja so: 
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 župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik UO 

 župan Občine Brežice: Ivan Molan 

 župan Občine Kostanjevica na Krki: Mojmir Pustoslemšek 

 župan Občine Krško: mag. Miran Stanko 

 predstavnik Regionalnega razvojnega sveta: Roman Matjašič 

 predstavnica zaposlenih: Nataša Šterban Bezjak 

 

UO v tej sestavi je bil konstituiran 21.6.2010. 

V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 5 rednih sej in 6 dopisnih sej. 

 

Članstvo RRA Posavje 

 

- RRA GIZ 

RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo 

se člani združenja sestali na 15 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo 

problematiko. 

 

- LAS Posavje  

RRA Posavje je ena izmed članic javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa 

Leader. V obdobju poročanja smo kot člani sodelovali na sejah organov LAS Posavje. 

 

1.1  Obveščanje javnosti 

 

RRA Posavje izvaja obveščanje javnosti s pomočjo lastne spletne strani, elektronske in 

navadne pošte, preko zakupljenih strani v regionalnem časopisu Posavski obzornik ter 

na www.posavje.info in www.lokalno.si. 

 

V obdobju poročanja je RRA Posavje v Posavskem obzorniku objavila: 

 javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2013 – Spodnjeposavska razvojna 

regija (3.1.); 

 pregled aktualnih projektov LAS Posavje (14.3.); 

 članek Na počitnice po Posavju (11.4.);  

 javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko 

shemo 2013/2014 (11.4.); 

 vabilo na tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov Posavska špajza v 

Mencingerjevi hiši (25.4.); 

http://www.posavje.info/
http://www.lokalno.si/
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 javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2013 – Spodnjeposavska razvojna 

regija  - 2.skupina (9.5.); 

 vabilo na srečanje s predstavniki MGRT, z namenom priprave programskih 

dokumentov 2014-2020 v naši regiji (23.5.); 

 javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami Garancijske sheme 

Posavje za leto 2013 in javni razpis za ugodne kredite projektom kmetijske 

predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti z garancijami garancijske 

sheme Posavje za leto 2013 (6.6.); 

 javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko 

shemo 2013/2014 (14.8.); 

 vabilo na informativno predstavitev razpisov – Ugodni krediti z garancijami 

(29.8.); 

 javni razpis štipendij v Posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 

2013/2014 (12.9.); 

 prispevek Kako v Posavju plemenitimo evropska sredstva LEADER (26.9.); 

 javni razpis za izbor direktorja RRA Posavje (21.11.); 

 prispevek Podjetno Posavje: Podjetno v svet podjetništva je del zgodbe, 

začeti je potrebno v vrtcih (21.11.); 

 predstavitev operacije Podjetno v svet podjetništva 2013 (21.11.); 

 javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2014 – Spodnjeposavska razvojna 

regija (19.12.) in 

 novoletno voščilo (19.12.). 

 

V obdobju poročanja smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme: 

- vabilo na sejem Turizem in prosti čas 2013, v sklopu projekta Regionalna 

destinacijska organizacija – RDO; 

- vabilo na predstavitev operacije Podjetno v svet podjetništva 2013; 

- vabilo na novinarsko konferenco »Predstavitev rezultatov dela Lokalne akcijske 

skupine Posavje«; 

- obvestilo o poteku 47. redne seje Sveta regije Posavje; 

- obvestilo o poteku 1. konstitutivne seje Razvojnega sveta regije Posavje; 

- obvestilo o obisku predstavnikov Hitachi Group iz Japonske; 

- javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo; 

- Pozitivna energija – konferenca Podjetno v svet podjetništva 2013, ki je 

potekala v Zagorju ob Savi; 

- vabilo na srečanje s predstavniki MGRT z namenom priprave programskih 

dokumentov 2014-2020 v regiji Posavje; 
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- sprejeti dodatni začasni ukrepi s strani Vlade RS vezano na razvojno podporo 

za problemsko območje z visoko brezposelnostjo območij občin Hrastnik, 

Radeče in Trbovlje; 

- vabilo na predstavitev operacije in podjetniških idej Podjetno v svet 

podjetništva 2013; 

- RRA Posavje na obisku v Regionalnem centru za društveno – ekonomski razvoj 

v Srbiji, Banat z namenom izvajanja projekta »Prenos znanj in izkušenj na 

področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat«; 

- razpis za 65 kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014; 

- vabilo na poslovno konferenco Mednarodno povezovanje lokalnega 

podjetništva; 

- javni poziv Podjetno v svet podjetništva 2014 – Spodnjeposavska razvojna 

regija; 

- podpis Pisma o nameri za sodelovanje pri projektu »S kolesom ob Savi in Krki 

(Sava-Krka bike)«, v katerem sodeluje štirinajst občin razvojne regije Posavje in 

Jugovzhodne regije; 

- Vabilo na posvet Novosti Programa razvoja podeželja 2014-2020; 

- Izjava za medije o zaključkih posveta Novosti PRP 2014-2020; 

- Objava o zaključkih strokovne ekskurzije LAS Posavje 

 

 

III. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA  

POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU 

 

Naloge subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni določa 18. člen Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), U.l. RS št. 20/11, 57/12, in 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni 

center Posavje (U.l. RS št. 57/98) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (U.l. št. 107/03, 38/06, 

34/07). 

 

 

 

Naloge in projekti v javnem interesu so se izvajali v okviru petih temeljnih delovnih 

področij: 

1. Gospodarstvo, 

2. Turizem, 
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3. Človeški viri, 

4. Infrastruktura, okolje in prostor, 

5. Podeželje. 

 

Naloge so se v letu 2013 izvajale po principu projektnega dela: 

 zaposleni na RRA Posavje so naloge izvajali v sklopu izvajanja dnevnih delovnih 

aktivnosti, sodelovanja v delovnih telesih pristojnih ministrstev in ostalih državnih 

organov, dela v koordinacijskih skupinah, ki jih sestavljajo zaposleni v občinskih 

upravah občin in lokalnih razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev, 

vzpostavljenih z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami. 

 del nalog v javnem interesu se je izvajal v sklopu regijskih projektov v javnem 

interesu, pri čemer so vodje teh projektov zaposleni na RRA Posavje. Ti projekti so 

potrjeni v okviru letnih planov dela RRA Posavje ali s posamičnimi sklepi 

Upravnega odbora RRA Posavje. Del lastnih sredstev za njihovo izvajanje na 

podlagi teh sklepov in posebnih pogodb zagotavljajo vse občine ustanoviteljice 

RRA Posavje. 

 

Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen 

ZSRR-2, so: 

 priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega  

programa in regijskih projektov v regiji, 

 priprava dogovorov za razvoj regije, 

 izvajanje  regijskih  projektov  in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 

razpisov,  javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

 sodelovanje  in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in 

območnih razvojnih partnerstev, 

 obveščanje,  splošno  svetovanje,  popis projektnih idej ter usmerjanje 

razvojnih  partnerjev  v  regiji  pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi 

regijskih projektov, 

 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

 pomoč  pri  izvajanju  regijskih  finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena  

Zakona,  kadar  jih  izvaja   Javni  sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja,  

 koordinacija  in  izvajanje  drugih  nalog v javnem interesu s področja 

regionalne  politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za 

regionalni razvoj  (Sveta regije/ Razvojnega sveta regije). 

 

Opredeljene naloge se izvajajo v okviru vseh delovnih področij.  
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ZSRR-2 v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, 

ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu, in to so: 

- izvajanje regijske finančne sheme, 

- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 

- dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov 

Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanja promocije regije 

in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in 

projektov po odločitvi pristojnega ministra in ob soglasju službe 

(SVLR). 

 

V letu 2013  se izvajajo naslednji projekti v javnem interesu: 

1. Posavska štipendijska shema, 

2. Garancijska shema Posavje, 

3. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje, 

4. Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, 

5. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja, 

6. Priprava Izvedbenega načrta 2012-2014, 

7. Priprava  RRP 2014-2020 in dogovora za razvoj regij. 

 

1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-

2020 in RRP 2007-2013 

 

Letni operativni cilji: 

 Sodelovanje in podpora pri vzpostavitvi in delovanju Razvojnega sveta regije ter 

njegovih odborov, 

 Priprava izvedbenega načrta ali dogovora za razvoj regij, 

 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega 

programa in regijskih projektov v regiji, 

 Priprava in koordinacija regionalnih projektov za javni poziv iz naslova prednostne 

usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« OP 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. 

 

RRA Posavje je pripravila in izdelala Izvedbeni načrt regije Posavje 2012-2014 skladno 

z Javnim povabilom za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih 

razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (U.l. št. 79/2011) po postopku, kot ga 

določa v še vedno veljavnih členih od 2. do 11. Uredba o dodeljevanju regionalnih 
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spodbud (U.l. št. 113/2009). RRA Posavje je po prejemu mnenja s strani MGRT na 

predložen Izvedbeni načrt le-tega dokončno uskladila in izvedla potrditev Sveta regije 

Posavje. Hkrati bo skrbela za vse spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta 

(manjše spremembe predlagatelji pred oddajo vloge na javni poziv obvestijo RRA in 

MGRT z obrazložitvijo, RRA poda soglasje in o tem obvesti MGRT, vse večje 

spremembe Izvedbenega načrta pa morajo potekati po predpisanem postopku). Za 

bistvena odstopanja se smatrajo odstopanja v finančnem načrtu (nad 20 % vrednosti 

operacij) ter sprememba namena in ciljev operacije. V obdobju poročanja so potekali 

postopki spreminjanja in dopolnjevanja Izvedbenega načrta (manjše in večje 

spremembe IN). Povabilo za pripravo sprememb in dopolnitev Izvedbenih načrtov RRP 

za obdobje 2012-2014  je bilo objavljeno dne  26.6.2013. 

 

Konec leta 2012 se je začel postopek priprave novega regionalnega razvojnega 

programa regij, skladno z usmeritvami MGRT in nacionalnimi razvojnimi dokumenti za 

novo finančno perspektivno 2014-2020.  

Delo je potekalo skladno s Programom priprave, ki ga je potrdil Svet regije Posavje v 

posameznih delovnih skupinah po področjih: 

- podeželja s kmetijstvom, 

- gospodarstva, 

- infrastrukture, okolja, prostora in energetike, 

- človeških virov in kakovosti življenja, 

- turizma, kulture in naravnih vrednot. 

 

V letu 2013 so bila sklicana srečanja delovnih skupin in pripravljen strateški del 

dokumenta regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2014-2020, 

programski del je še v usklajevanju. Natančno vsebino dokumenta določa Uredba o  

regionalnih razvojnih programih (U.l. RS št. 69/2012). 

 

RRA Posavje je skladno z zakonom obvezana sodelovati pri pripravi nacionalnih 

razvojnih dokumentov. 12. 9. 2013 smo prejeli prvi osnutek Operativnega programa 

za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Z njim smo seznanili Razvojni 

svet regije, občine, člane delovnih skupin za pripravo RRP. Na podlagi tega smo 

sklicali vse delovne skupine pri pripravi RRP in jim detajlno predstavili Operativni 

program. 

 

Konec leta 2013 smo prejeli 2. neformalni osnutek Partnerskega sporazuma. Pripombe 

smo podali že na prvi neformalni osnutek, enako smo podali pripombe na 2. 

neformalni osnutek partnerskega sporazuma in jih 11.12.1013 poslali na MGRT. O tem 

smo obvestili Razvojni svet regije Posavje. 
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Konec leta 2013 smo prejeli v pregled predloga Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij 

po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020, ki smo ga posredovali v 

pregled članom Razvojnega sveta regije Posavje in občinam. Na podlagi prejeti 

dopolnitev in dopolnitev RRA smo posredovali pripombe na MGRT dne 23.12.2013, v 

vednost smo jih posredovali tudi članom Razvojnega sveta regije Posavje. 

 

Konec leta 2013 je RRA Posavje je skladno s postopkom in javnim povabilo za 

predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih 

programov za obdobje 2013-2015 (U.l. RS št. 104/2013) z dne 13.12.2013 objavila 

povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt 

Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2013-2015 in sicer dne 17.12.2013. 

Povabilo smo objavili na spletni strani, na oglasni deski in obvestili vse upravičence po 

elektronski pošti.  

Na podlagi postopka smo izdelali Izvedbeni načrt regije Posavje za obdobje 2013-

2015, ki vključuje 8 projektnih predlogov v skupni vrednosti 6.490.560,31 EUR, 

predvidena višina sofinanciranja pa znaša 4.483.599,50 EUR.  Vključitev projektnih 

predlogov na prioritetno listo izvedbenega načrta je pogoj za prijavo operacije na 

naslednji javni poziv, ki ga bo objavil MGRT.  

 

2. Gospodarstvo  

 

Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstvo so usmerjeni v 

realizacijo usmeritev in ciljev prve prioritete RRP »Razvoj konkurenčnega 

gospodarstva za dvig zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji« in izvajanje aktivnosti 

destinacijskega managementa, hkrati pa v izpolnjevanje cilja horizontalne prioritete 

RRP »Učinkovito podporno okolje«. Aktivnosti na delovnem področju Gospodarstvo so 

v letu 2013 razdeljene na tri podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Razvoj 

gospodarske infrastrukture in Turizem. 

2.1. Regionalne finančne spodbude – RRP 2007-2013  

 

Letni operativni cilji: 

 sprememba in izboljšanje kreditnih in garancijskih pogojev Garancijske sheme 
Posavja; 

 prijava na Javni razpis za financiranje regijskih garancijskih shem, ki ga bo objavil 
Slovenski regionalni razvojni sklad in pogodbeno sodelovanje s Skladom;  

 sodelovanje z vsemi prisotnimi bankami v Posavju pri izvajanju garancijske sheme; 

 odobritev najmanj 5 garancij iz GSP; 
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a) Stanje sredstev v garancijski shemi Posavje  

 

V začetku leta 2013 je stanje sredstev v garancijski shemi Posavje znašalo 734.277,30 

EUR. V prvi polovici leta 2013 sta v shemo vložili sredstva dve občini, in sicer Občina 

Brežice v višini 20.000 EUR ter Občina Kostanjevica na Krki v višini 2.000 EUR. Na dan 

31.12.2013 je bilo pri bankah za kreditiranje malega gospodarstva vezanih depozitov v 

skupni vrednosti za 73.958,19 EUR. Višina prostih sredstev, ki jih RRA Posavje nalaga 

pri bankah, ki imajo najugodnejšo obrestno mero, je ob koncu poročevalnega obdobja 

znašala 682.319,11 EUR. Obresti za vezane depozite na bankah so na dan 31.12.2013  

znašale 9.274,63 EUR.  

 

Stanje sredstev po občinah na dan 31.12.2013: 

Občina/Sklad Stanje sredstev 

na dan 

31.12.2012 

Vložena 

sredstva  

občin 

Obresti Stanje sredstev 

na dan  

31.12.2013 

Brežice 38.257,48 20.000,00 482,28 58.739,76 

Kostanjevica na 

Krki 
41.953,94 2.000,00 528,65 44.482,59 

Krško 358.605,43  4.526,02 363.131,45 

Sevnica 141.731,52  1.790,00 143.521,52 

Slovenski 

regionalni razvojni 

sklad 

153.728,93  1.947,67 155.676,60 

SKUPAJ 734.277,30 22.000,00 9.274,62 765.551,92 

 

V marcu 2013 je prišlo do unovčitve garancije s strani Nove ljubljanske banke d.d., in 

sicer za kreditojemalca ALEA poslovno trgovske storitve d.o.o. iz Senovega. Gre za 

kreditojemalca, ki je leta 2004 v okviru GSP najel kredit v višini 20 mio SIT oz. 

83.458,52 EUR. Izdana garancija s strani RRA Posavje je znašala 10 mio SIT oz. 

41.729,26 EUR.  Zaradi neizpolnjevanja kreditnih obveznosti je NLB d.d. unovčila  

garancijo v višini 24.325,80 EUR. Postopek izterjave unovčenih sredstev s strani RRA 

Posavje je v teku. 

 

Poleg zgoraj omenjene unovčene garancije je bila s strani Banke Koper d.d. v letu 

2012 unovčena garancija za kreditojemalca Dejan Stanič s.p. v višini 12.227 EUR. 

Terjatev do omenjenega kreditojemalca na dan 31.12.2013 je znašala 3.847,00 EUR.  
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b) Delovanje Garancijske sheme Posavje 

 

V začetku leta 2013 so se pričele aktivnosti v zvezi z nadgradnjo v delovanju 

Garancijske sheme Posavje, in sicer so potekala pogajanja z bankami za ugodnejše 

pogoje za dodeljevanje kreditov z garancijami. Kreditno-garancijski pogoji so bili 

ugodnejši od tržnih, tako iz naslova obrestnih mer kot tudi večjega multiplikatorja za 

sredstva, ki jih RRA Posavje vloži za kreditiranje kreditojemalcev. 

 

V letu 2013 RRA Posavje je sodelovala z naslednjimi bankami: NLB d.d., SKB d.d., 

Hranilnica LON d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Delavska hranilnica d.d. 

 

Vzporedno so bili pripravljeni novi Splošni pogoji poslovanja Garancijske sheme 

Posavje ter na Ministrstvo za finance predana vloga za priglasitev sheme za leto 2013. 

Konec meseca maja (31.5.2013), po usklajevanju z bankami in občinami 

vlagateljicami v GSP, sta bila v Uradnem listu RS, št. 47/2013 objavljena dva javna 

razpisa, in sicer: 

 Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami garancijske sheme 

Posavje za leto 2013, 

 Javni razpis za ugodne kredite projektom kmetijske predelave, trženja ter 

dopolnilnih dejavnosti z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 

2013  

 

V mesecu juliju 2013 je potekel štiriletni mandat kreditnemu odboru garancijske 

sheme Posavje. V skladu s Pravilnikom o delu kreditnega odbora so bili imenovani 

člani novega kreditnega odbora za mandatno obdobje štirih let. 

 

Kreditni odbor se je v letu 2013 sestal enkrat na svoji prvi konstitutivni seji dne 

12.11.2013, na kateri je obravnaval tudi prispeli vlogi na objavljena razpisa v okviru 

GSP. 

 

Tako sta v letu 2013 bili odobreni dve vlogi za kredite z garancijami, in sicer za 

vlagatelja: 

- Finrast računovodsko-finančne storitve d.o.o. s sedežem v občini Krško, 

- Sirarstvo, kmetijstvo in svetovanje Kranjec Denis s.p. s sedežem v občini 

Brežice. 

 

Višina odobrenih kreditov z garancijami je bila sledeča: 

Kreditojemalec Banka Višina kredita v Višina garancije 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2013 20 

EUR v EUR 

Finrast d.o.o. NLB d.d. 60.000,00 48.000,00 

Sirarstvo, kmetijstvo 

in svetovanje Kranjec 

Denis s.p. 

Delavska hranilnica 

d.d. 
30.000,00 24.000,00 

Skupaj  90.000,00 72.000,00 

 

 

c) Pomoč  pri  izvajanju  regijskih  finančnih shem iz prvega odstavka 19. 

člena  Zakona,  kadar  jih  izvaja   Javni  sklad Republike Slovenije za 

regionalni razvoj in razvoj podeželja  

 

V prvi polovici leta 2013 je potekalo usklajevanje programa za izvajanje regijskih 

garancijskih shem med javnim skladom in MGRT. Na osnovi tega je potekala tudi 

redna korespondenca med RRA Posavje in javnim skladom, vezano na dopolnitve in 

obrazložitve dokumentov, ki so se pripravljali za objavo razpisa. Javni razpis za izbiro 

izvajalcev regijskih garancijskih shem je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 55/2013 

dne 18.06.2013, na katerega se zaradi neugodnih pogojev RRA Posavje ni prijavila.  

 

Slovenski regionalno razvojni sklad je 25.10.2013 (U.l. RS št. 88/2013) objavil nov 

razpis, v katerem je spremenil pogoje, ki so bili neugodni za izvajalce regijskih 

garancijskih shem. Rok za prijavo na razpis je 16.12.2013. 

 

RRA Posavje se je kot regionalni izvajalec v decembru 2013 prijavila na razpis ter bo 

na ta način prejela sredstva v upravljanje, ki jih bo v letu 2014 razpisala v obliki 

dodeljevanja garancij za bančna posojila za spodbujanje razvoja gospodarstva v regiji 

Posavje. Predvidena višina sredstev, ki bo namenjena dodeljevanju garancij in 

kreditiranju malega gospodarstva v regiji je 1 mio EUR. 

 

2.2. Razvoj javne gospodarske infrastrukture in svetovalna dejavnost   

 

Razvoj javne gospodarske infrastrukture v letu 2013 obsega izvajanje nalog in 

projektov, ki bi omogočili čim večje črpanje evropskih in državnih sredstev iz naslova 

Operativnega programa ESRR v obdobju 2007-2013 za javne in zasebne gospodarske 

projekte.  

 

Letni operativni cilji: 
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 svetovanje in pomoč pri pripravi projektov občin iz Izvedbenega načrta RRP s 

področja podpornega okolja za gospodarstvo za prijavo na razpise;  

 podpora internacionalizaciji posavskih podjetij; 

 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja. 

 

a) Razvoj poslovnega središča Phoenix 

 

Vlada RS je v letu 2012 imenovala medresorsko projektno skupino za razvoj poslovno 

logističnega središča Phoenix v Spodnjeposavski razvojni regiji, katere naloge so, da 

pripravi izhodišča za razvoj središča Phoenix, pripravi strateške in izvedbene podlage, 

pripravi program in akcijski načrt s časovnico izvedbe aktivnosti ter spremlja in 

koordinira izvajanje predvidenih aktivnosti. V projektno skupino je imenovan tudi 

direktor RRA Posavja. 

 

Skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (U.l. RS 

št. 73/2008) in Uredbo o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče 

Feniks v Posavju (U.l. RS št. 23/2012) je v okviru modernizacije in rekonstrukcije 

vojaškega letališča Cerklje ob Krki na severnem delu vzletno pristajalne steze 

predvidena izgradnja poslovno logističnega središča Phoenix, katerega izvedba I. faze 

je uvrščena v OP RR 2007 – 2013 za sofinanciranje s sredstvi EU kot »poslovna cona« 

oz. ekonomska infrastruktura nacionalnega pomena.  

 

Aktivnosti v letu 2013 so potekale predvsem v zvezi z iskanjem potencialnih 

investitorjev, ki naj bi investirali v poslovno – logistično središče Phoenix. 

 

b) S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) 

 

RRA Posavje je v letu 2013 dala pobudo za pripravo projekta »S kolesom ob Savi in 

Krki (Sava – Krka bike)«, ki  je skupni projekt regije Posavja in Jugovzhodne regije v 

katerem sodelujejo občine Krško, kot vodilna občina, Sevnica, Radeče, Brežice, 

Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske Toplice, 

Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mokronog – Trebelno in Žužemberk. Direkcija RS 

za ceste je v skladu z veljavnim Zakonom o cestah (ZCes-1) upravljavec državnih 

kolesarskih povezav, ki bo z občinami sodelovala pri umestitvi državnih kolesarskih 

povezav v prostor ter uvrstitvi projekta v državni Načrt razvojnih projektov. Projekt »S 

kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« predvideva umestitev kolesarskih povezav 

v prostor ter izgradnjo državnih kolesarskih povezav na trasah: 

 D2: Žužemberk – Dolenjske Toplice – Straža – Novo mesto – Šentjernej – 

Kostanjevica na Krki – Brežice - (Obrežje) – Bregana (R Hrvaška); 
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 D5: Brežice – Bistrica ob Sotli – Podčetrtek; 

 G17: Radeče – Sevnica – Krško – Brežice – (Rigonce) – Hermica (R Hrvaška); 

 G19: Sevnica – Mokronog-Trebelno - Škocjan – Šmarješke Toplice – Novo mesto.   

 

Dne 17.06.2013  je 12 občin na območju razvojne regije Posavje in Jugovzhodne regije 

podpisalo Pismo o dobri nameri za ustanovitev Daljinske kolesarske povezave Sava – 

Krka bike. V mesecu oktobru se je v predmetni projekt vključila tudi Občina Škocjan ter 

v mesecu novembru tudi Občina Mokronog-Trebelno. 

V mesecu decembru so občine podpisale medobčinsko pogodbo o sofinanciranju 

priprave 1. faze projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)«. Podpisano je 

bilo tudi pismo o nameri  med vodilno občino v projektu, občino Krško ter Direkcijo RS 

za ceste o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega projekta. 

 

RRA Posavje bo skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto izvajala koordinacijo in 

vodenje projekta. 

 

c) Svetovalne aktivnosti 

 

V skladu za navedenimi cilji je RRA Posavje v prvi polovici leta 2013 opravljala 

predvsem svetovanje v zvezi s pridobitvijo sredstev na različnih razpisih za posamezna 

podjetja. V okviru tega so službe RRA Posavja opravljale svetovanje za podjetja kot so 

Kapis d.o.o., ARS RAMOVS , Zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, 

Janko Cirjak in drugi. V drugi polovici leta je potekalo svetovanje potencialnim 

prijaviteljem na objavljena javna razpisa v okviru GSP. Razpisa sta bila dne 17.9.2013 

predstavljena tudi širši javnosti. 

 

Z namenom povezovanja z ostalimi institucijami, tako medregijsko kot čezmejno, ter 

medsebojnega povezovanja podjetnikov se je RRA Posavje v marcu 2013 pridružila 

Medobčinski pobudi: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji, v okviru katere 

aktivno sodeluje pri iskanju potencialnih partnerjev, tako domačih kot tujih, za skupne 

prijave na evropske razpise.  

 

Poleg zgoraj navedenega so se predstavniki RRA Posavje udeležili strokovne 

ekskurzije na avstrijskem Štajerskem in si ogledali predelovalne obratov za predelavo 

lesa. S pridobljenimi informacijami in znanji bodo lažje svetovali pri pripravi lokalnih 

projektov in podobnih pobud s strani lokalnih ter regijskih institucij.  

 

RRA Posavje je na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

prevzela koordinativno vlogo pri organizaciji poslovne konference: Mednarodno 
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povezovanje lokalnega podjetništva, ki je bilo 23. in 24. oktobra v Termah Čatež. 

Poleg RRA-ja so pri organizaciji sodelovale tudi lokalne območne obrtne zbornice, ki so 

bile zadolžene za nabor svojih članov, ki se bodo udeležili konference.  

 

Konference so se udeležili predstavniki poslovnih klubov in veleposlaništev iz Hrvaške, 

Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Makedonije. Poleg njih so na konferenci 

sodelovali tudi predstavniki podpornih institucij iz Celovca in Trsta.  

 

V okviru konference je RRA Posavje organizirala tudi ogled lokalnih podjetij s sedežem 

v občinah Brežice (Terme paradiso), Krško (Svet energije in GEN energija) in Sevnica 

(Siliko d.o.o.). 

 

2.3. Turizem  

 

Delovanje RRA Posavje na področju turizma v letu 2013 je bilo usmerjeno predvsem v 

nadaljevanje izvedbe načrtovanih aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije 

Posavje (RDO Posavje). Izvedba aktivnosti RDO Posavje se je, na osnovi uspešne 

prijave RRA Posavje na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij za 

obdobje treh let (2011-2013) pri MG, pričela  izvajati januarja 2011. 

V letu 2013 smo nadaljevali z nadgradnjo destinacijskega managementa in sicer z 

izvajanjem promocijske, distribucijske, operativne in razvojne funkcije na nivoju 

razvojne regije Posavje ter z aktivnostmi v okviru posameznih funkcij, ki so financirane 

v okviru zgoraj navedenega razpisa. 

Z izvedbo aktivnosti v letu 2013 smo dosegli finančno realizacijo v vrednosti 43.143,19 

EUR brez DDV, oziroma 91,22% celotne planirane finančne realizacije. 

  

Primerjava realizacije višine stroškov 2013 glede na plan RDO Posavje 2013 
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Ostanek finančnih sredstev, 8,78 %, je posledica izbire najugodnejših ponudnikov v 

postopkih javnega naročanja, ki so za izvedbo aktivnosti podali ugodnejše cene od 

okvirnih vrednosti, ki so bile predvidene v planu za leto 2013. 

 

Promocijske aktivnosti 

 

V letu 2013 smo izvedli sledeče promocijske aktivnosti: 

 

1. Udeležba na sejemski predstavitvi doma:  Alpe Adria Turizem in prosti 

čas 2013 - TIP 2013  

V času med 24. in 27. januarjem 2013 so se vse posavske občine v okviru projekta 

RDO Posavje predstavile na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na sejmu TIP 2012 

pod skupno znamko Posavje, polno priložnosti in sejemsko stojnico v velikosti 40 m².  

 

2. Promocijski film o Posavju  

Na podlagi pogodbe je izbrani izvajalec, KTRC Radeče, v sodelovanju z delovno 

skupino RDO, lokalnimi turističnimi organizacijami Posavja, turističnimi društvi 

Posavja, turističnimi delavci in ponudniki vseh šestih posavskih občin pripravil 

promocijski film o Posavju. Pri izdelavi filma je upoštevana celostna grafična podoba 

Posavja. Promocijski film je ustrezno opremljen s slovenskimi in angleškimi podnapisi 

in glasbeno podlago. Izbrani izvajalec nam je dostavil 500 izvodov DVD-jev s 

promocijskim filmom.  

 

3. Organizacija in izvedba študijskega obiska za touroperaterje  

4.156,81 

47.300,00 

43.143,19  

8,78% 

100% 

 

0,00 10.000,00 30.000,00  

Realizacija 

Ostanek 

Plan 

91,22% 

40.000,00 
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V času od 27. do 30.9.2013 smo v sodelovanju z izbranim izvajalcem za izvedbo 

aktivnosti, Zadrugo turizem v zidanicah z.o.o., okviru projekta RDO Posavje v Posavju 

organizirali promocijsko in študijsko turo, ki se je je udeležilo 20 predstavnikov 

turističnih agencij in novinarjev iz devetih držav.  

 

4. Organizacija in izvedba 2 promocijskih dogodkov v tujini   

 Organizacija in izvedba promocijskega dogodka na srbskem trgu – v  

okviru projekta RDO Posavje smo 10.9.2013 v regiji Banat, Srbija, v 

multimedialni hali Mestne uprave Zrenjanina skupaj z izvajalcem, Zasavsko 

turistično organizacijo d.o.o. (V tri krasne), organizirali promocijski dogodek 

»Predstavitev turistične ponudbe Posavja«. 

 Organizacija in izvedba promocijskega dogodka na hrvaškem trgu- 

Promocijski dogodek se je odvijal v terminu od 19. do 21.9.2013 v Zagrebu v 

sklopu festivala Rujanfest.  

 

Distribucijske aktivnosti so zajemale vključitev v obstoječe in razvijajoče se 

distribucijske poti informacijske tehnologije, nadgradnjo spletne strani destinacije ter 

aktivnosti za doseganje višje uvrščenosti spletne strani turistične destinacije na 

domačih in tujih iskalnikih. V letu 2013 smo izvedli sledeče distribucijske aktivnosti:

     

1. Spletni vodič Posavje (InYourPocket Posavje)   

V okviru projekta Spletni vodič Posavje InYourPocket 2013 je izvajalec IQbator d.o.o. 

tekoče zbiral informacije o Posavju in jih umeščal na spletno stran. Na facebook 

profilu www.facebook.com/posavje.inyourpocket, so bile objavljene različne vsebine, 

povezane z regijo Posavje.  

 

2. Nadgradnja in optimatizacija spletne strani www.posavje.com   

V letu 2013  je izvajalec v skladu s pogodbo dopolnil in ažuriral obstoječo turistično 

vsebino (nadgrajene so posamezne obstoječe vsebin, tedensko se je objavljal koledar 

dogodkov v Posavju ter novice na področju turizma v Posavju, ki so bile objavljene 

tudi na FB profilu Posavje polno priložnosti, dodana je nova turistična vsebina 

»Turistični paketi Posavja«, dodana je neposredna povezava www.posavje.com na 

spletno stran EU (http://www.eu-skladi.si/) s klikom na ikono ESRR, izdelan je modul 

za urejanje rezervacij CRS po sistemu povpraševanja skrbniku sistema in postavljen 

na spletno stran. 

 

3. Zakup besed na Google ali podobnem spletnem iskalniku  

http://www.facebook.com/posavje.inyourpocket
http://www.posavje.com/
http://www.posavje.com/
http://www.eu-skladi.si/
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V mesecu septembru smo v sodelovanju z izbranim izvajalcem zakupili besede na na  

Google iskalniku (Google Search) in  Google prikaznem omrežju (Google Display 

Network). Preko Google Search je bilo v obdobju zakupa  180.710 prikazov oglasov, 

od tega 4.469 klikov na oglase.  

 

4. Zakup oglasnega prostora na domačem spletnem iskalniku Najdi.si 

Kampanja zakupa oglasnega prostora in oglaševanja Regionalne destinacijske 

organizacije Posavje na najdi.si se je začela 13. septembra 2013 in je bila zaključena 

30. septembra 2013. V tem času je bilo 285.059 prikazov oglasov ter 251 klikov.  

 

Operativne aktivnosti: Oblikovali  smo 1 novi integralni turistični proizvod, ki 

vsebuje vertikalni nabor turističnih produktov iz obstoječe turistične ponudbe Posavja. 

 

1. Oblikovanje enega integralnega turističnega produkta         

Po opravljenem postopku zbiranja ponudb smo za izvajalca aktivnosti, oblikovanje ITP 

- Turistični spominki Posavja, izbrali najugodnejšega ponudnika, KTRC Radeče. V 

krovni opredelitvi produkta je v skladu s projektno nalogo in predlogom Sveta RDO 

Posavje kot povezovalna nit upoštevano staro izročilo Posavja ter naravna in kulturna 

dediščina Posavja. Oblikovanih je šest konkretnih turističnih paketov: V naročju 

tradicije, Brez vinskega soda pač ne gre, Ko na gradovih zadiši po čokoladi, Lonec 

lončarja hvali, Čarobni dotik gline in Po poteh pravljičnih bitij, ki so usklajeni s ciljnimi 

skupinami, kot jih opredeljuje Strategija destinacije Posavje. Sledili smo tudi kriteriju 

regionalne pokritosti in v pakete vključili turistične ponudnike vseh šestih posavskih 

občin.  

Razvojne aktivnosti so bile skozi vse zgoraj navedene aktivnosti Regionalne 

destinacijske organizacije Posavje usmerjene predvsem v implementacijo Strategije 

razvoja turistične destinacije Posavje 2011-2015, ki je bila izdelana v okviru razvojne 

funkcije v letu 2011. 

 

Projekt RDO Posavje je bil zaključen 15.10.2013. RRA Posavje bo še naprej 

koordinator razvojnih aktivnosti na področju turizma v razvojni regiji Posavje. Tako bo 

zagotavljala administrativno podporo delovanju Sveta RDO ter opravljala koordinacijo 

s pristojnimi ministrstvi pri izvajanju nalog in funkcij na področju turizma. Istočasno 

bo spremljala javne razpise in pozive s področja turizma, se prijavljala na razpise ter 

koordinirala in izvajala že odobrene in nove projekte. 

 

Svetovanje 
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Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so bile predvsem usmerjene v podporo 

zasebnim in javnim subjektom pri realizaciji njihovih ciljev: pri pripravi projektov za 

prijave na javne razpise in projektom za pridobivanju nepovratnih sredstev EU in 

državnih pomoči.  

 

Letni operativni cilji: 

- izvedba aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije (priprava javnih 
naročil in razpisne dokumentacije, koordinacija izvedbe aktivnosti, poročanje 
po pogodbi); 

- svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb ali javnih 
zavodov za prijavo na javne razpise, najmanj 3 odobreni projekti (vključeni 
tudi projekti, katerih prijavitelj je RRA Posavje); 

- udeležba na oz. sodelovanje pri izvedbi najmanj 6 promocijskih akcij, 
predstavitev na sejmih, borzah in prireditvah; 

- izvedba distribucijskih aktivnosti; 
- oblikovanje 1 integralnega turističnega proizvoda. 

 

 

3. Človeški viri  

 

Na področju razvoja človeških virov  smo izvajali projekt Posavska štipendijska shema, 
ki je razdeljen na 6 operacij po posameznih študijskih letih, projekt Podjetno v svet 
podjetništva 2013 ter projekt mednarodnega sodelovanja Prenos znanj in izkušenj na 
področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat. 

 

Svetovanje 

Dejavnost svetovanja je obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na 

programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov. 

 

Letni operativni cilji: 

 Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov za prijavo na javne razpise,  

 Izvajanje aktivnosti v projektu Posavska štipendijska shema; 

 Priprava projektnega predloga za vključitev projekta Podjetno v svet podjetništva 

2013  

3.1.  Posavska štipendijska shema 

 

Operacijo »Posavska štipendijska shema« od šolskega leta 2008/2009 delno financira 

Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preko Javnega sklada RS za 
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razvoj kadrov in štipendije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.  

 

Projekt Posavska štipendijska shema je skladen z Operativnim programom razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013, in sicer v razvojni prioriteti »Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske 

sheme«. 

 

Projekt Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z: 

 Zakonom o štipendiranju, Ur.l. RS št. 59/07 in 63/07; 

 Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 

kadrov in štipendije (Ur.l. RS št 33/08); 

 Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem. 

 

Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja Posavsko štipendijsko shemo kot 

posamezno operacijo za razpis 2008/2009, 2008/2009-dodatni, 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014. Na nacionalni ravni, kjer je RRA 

Posavje skupaj z RRA Koroška koordinator, potekajo aktivnosti, ki so potrebne, da se 

bo projekt nadaljeval tudi v novi finančni perspektivi z razpisom 2014/2015. Pogoj za 

nadaljevanje projekta je potrjen Operativni program. Skladno z novim Zakonom o 

štipendiranju smo 17.12.2013 objavili Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po 

kadrovskih štipendistih za šolsko leto 2014/2015. 

 

Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja: 

 priprava in objava javnega razpisa za delodajalce za šolsko leto 2013/2014; 

 priprava in objava javnega razpisa za dijake in študente za šolsko leto 

2013/2014; 

 administrativna podpora Komisiji za štipendiranje; 

 mesečna priprava seznamov za izplačevanje štipendij; 

 mesečno nakazovanje štipendij; 

 mesečno spremljanje vseh podjetij glede izpolnjevanje pogodbenih obveznosti; 

 mesečno spremljanje štipendistov glede izpolnjevanja obveznosti; 

 mesečno poročanje Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije glede 

izpolnjevanja obveznosti kandidatov; 

 priprava zahtevkov za črpanje sredstev za štipendije – mesečna priprava 

zahtevkov, na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendij; 
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 trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev za delovanje - na Javnem 

skladu RS za razvoj kadrov in štipendije; 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 

 preračunavanje višine štipendij; 

 priprava različnih tabel in poročil za računovodstvo; 

 priprava odločb za delodajalce; 

 priprava odločb za štipendiste; 

 priprava tripartitnih pogodb, 

 priprava različnih aneksov in dodatkov k pogodbam;  

 pripravljanje odločb o mirovanju in odločb o odlogu pogodbenih obveznosti; 

 priprava sporazumov o vračilu štipendij in izračun revaloriziranih obresti; 

 priprava pogodb z občinami, vključenimi v Posavsko štipendijsko shemo, 

 izračun letnega deleža sofinanciranja podjetij ter občin, 

 spremljanje nakazil podjetij in usklajevanje odprtih postavk; 

 promocija projekta (objava različnih člankov v medijih, naročilo promocijskega 

materiala, elektronsko obveščanje, objava na naši spletni strani, objava na 

socialnem omrežju facebook, sodelovanje na Študentski areni, sodelovanje na 

informativnih dnevih, …); 

 ukvarjanje s kršitvami pogodbenih obveznosti (vključitev odvetniških storitev) 

 svetovanje (osebno, telefonsko in preko elektronske pošte). 

 

 

Regionalna razvojna agencija Posavje je 30.3.2013 objavila javni poziv k oddaji vlog 

za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo za šolsko/študijsko leto 

2013/2014. Na razpis se je prijavilo 19 podjetij. Na podlagi potreb delodajalcev smo v 

septembru 2013 objavili javni razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 

2013/2014 za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere so delodajalci v prijavi 

izrazili potrebo. Razpisanih je bilo 65 kadrovskih štipendij ter štipendije za nadarjene s 

področja kulture, ki se šolajo v tujini. Na razpis, ki se je zaključil 10.10.2013, smo 

prejeli 109 vlog. Podjetja so izbrala svoje štipendiste, imamo 25 novih kadrovskih 

štipendistov ter 4 štipendiste, nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.  

 

Skupno število štipendistov, ki v šolskem/študijskem letu 2013/2014 mesečno 

prejemajo štipendijo, je 114, v skupni višini 41.256,30 EUR mesečno. 

 

3.2.  Podjetno v svet podjetništva 2013 
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Nosilni partner operacije Podjetno v svet podjetništva 2013 je RCR Zagorje, operacija 

se izvaja v vseh 12 slovenskih regijah. Operacija se izvaja na podlagi odločbe št. OP 

RČV/1/2/10-0-MDDSZ (št. dokumenta: 303-44/2012/153 z dne 22. 10. 2012) o 

dodelitvi sredstev za operacijo-program ''Podjetno v svet podjetništva 2013'' in na 

podlagi Pogodbe št. 2611-12-038110 o sofinanciranju operacije ''Podjetno v svet 

podjetništva 2013'' (ISARR koda OP13.2.1.3.10.0001) v okviru 1. razvojne prioritete 

»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve 

»Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposlitev« Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 z dne 24. 10. 2012.  

 

Vrednost ce lotne operac i je  je 3.888.354 €, pri čemer  85% financira Evropski 

socialni sklad, preostalih 15 % pa zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti.  Prva skupina desetih udeležencev je bila v 

operacijo vključena februarja in je z delom zaključila julija, druga skupina desetih 

udeležencev pa se je v operacijo vključila julija in zaključila v decembru. 

 

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjena spodbujanju podjetništva 

med mlajšimi brezposelnimi (do 35. let) z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe (VI. in VII. 

stopnja izobrazbe) ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja 

operacije  je  ponuditi  udeležencem,  izbranim  na  javnih  razpisih,  strokovno  

pomoč  in  dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju svoje podjetniške 

ideje v delujoče podjetje. 

 

Delo poteka v skupinah z desetimi udeleženci, ki v petmesečnem obdobju, ko so 

zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvijajo 

svojo poslovno idejo, pripravljajo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se 

usposabljajo za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega 

udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se 

samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. 

 

Izvedene aktivnosti v letu 2013: 

 priprava  in izvedba programa operacije; 

 izbor 2 skupin z 10 udeleženci; 

 priprava javnega poziva za zunanje izvajalce; 

 delo in vodenje z udeleženci operacije; 

 izvedba 48 delavnic na temo podjetništva (okoli 350ur); 

 obiski posavskih podjetnikov s predstavitvami dobrih praks; 

 udeležbe udeležencev na individualnih delavnicah, tečajih in simpozijih; 

 koordiniranje projekta; 
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 obisk Primoža Kozmusa z namenom motivacije udeležencev; 

 mesečno poročanje vodilnemu partnerju RCR Zagorje glede izvajanja projekta; 

 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev za izvedbo operacije; 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 

 promocija projekta (objava v medijih, naročilo promocijskega materiala, 

elektronsko obveščanje, izvedba novinarske konference, sodelovanje na 

konferenci v Zagorju in Mariboru). 

 

3.3.  Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s 
primeri dobrih praks v regiji Banat 

 

Projekt je nastal na podlagi večletnega sodelovanja z regijo Banat v okviru projekta 
Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov 
predpristopne pomoči v regiji Banat v letih 2011 in 2012. 
 
Splošni cilj: 

 Vzpostaviti trajnejše sodelovanje z regijo Banat s prenosom dobrih praks in 
usposabljanj ter priprave skupnih model ter projektnih predlogov za 
spodbujanje regionalnega in gospodarskega razvoja sofinanciranih iz različnih 
EU skladov in ostalih mednarodnih virov. 

Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj s partnerjem, Regionalnim centrom za 
društveno –  ekonomski razvoj iz Srbije, uspela s prijavo na Javni razpis za 
sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v 
razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letu 2013, ki ga je 
objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in tako pridobila sredstva za 
izvajanje projekta »Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s 
primeri dobrih praks v regiji Banat« v višini 13.198,35 € .  
Vlada Republike Srbije je v decembru 2009 sprejela program vključevanja v EU; 
sestavni del programa je tudi krepitev administrativne usposobljenosti na vseh ravneh 
za harmonizacijo in implementacijo zakonodaje. Posebej pa je izpostavljena potreba 
po administrativni krepitvi in usposobljenosti kadrov predvsem na regionalni, lokalni in 
podjetniški ravni za koriščenje EU skladov. Kot predpristopni instrument imajo vse 
države, ki vstopajo v proces vključevanja v EU, tako imenovano pomoč iz 
predpristopnih skladov, imenovano IPA. Koriščenje te pomoči je podobno kot 
koriščenje kasnejših EU skladov, zato je za učinkovito koriščenje pomembna 
usposobljenost vseh struktur na lokalni in regionalni ravni.  
Glavni namen projekta je bil prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in 
gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat. Glede na razvojne usmeritve regije 
Banat smo predstavili Leader sredstva v novi finančni perspektivi in tako imenovani 
mehanizem »lokalni razvoj«, ki ga vodi skupnosti (Community-lead local development) 
- horizontalna pobuda skupnosti CLLD ter model mreženja mladih podjetnikov, 
podjetnikov začetnikov ter potencialnih podjetnikov.  
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4.  Infrastruktura, okolje in prostor  

 

Letni operativni cilji 

 izvedena koordinacija priprave vloge za Projekt Hidravlične izboljšave, do 

prejema odločbe s strani Organa upravljanja, 

 uspešna koordinacija projekta Pilotni projekt večnamenske ureditve Save na 

mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško, 

 sodelovanje z odborom za izgradnjo HE na spodnji Savi, 

 sodelovanje v medresorski projektni skupini za razvoj poslovnega središča 

Phoenix. 

 

4.1 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja 

 

V obdobju poročanja so v okviru javnih nalog RRA potekala koordinacijska dela na 

tem področju, tako z MOP-om, sedaj MKO, občinami in izvajalci in sicer: 

 kot koordinatorji prejemamo vse pozive MKO in jih posredujemo občinam ter 

skrbimo za odzivnost v rokih, 

 Dne 29.7.2013 prejeta Odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev za 

skupino projektov »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju 

Posavja«., 

 Poziv MKO za predložitev Investicijskega programa, kot podlaga za odprtje NRP-

ja, uskladitev Načrta razvojnih programov države, sklepov o potrditvi DIIŠ, PIZ 

in IP, posredovanje izvajalskih pogodb na MKO, dodatnih zahtev za obrazložitev, 

ocenjene pogodbene dinamike izplačil za pripravo sofinancerke pogodbe za 

nadzor, gradnjo in informiranje in obveščanje javnosti. 

 

5. Razvoj podeželja  

 

Cilj delovanja programskega področja razvoj podeželja je s pomočjo pristopa LEADER 

spodbuditi razvoj podeželskega prostora na ravni regije Posavje. V letu 2013 so bile 

aktivnosti na programskem področju razvoja podeželja usmerjenje v: 

 izvajanje in uresničevanje aktivnosti tekočega programskega področja 2007-

2013 in 

 priprava na novo programsko obdobje 2014-2020. 
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V partnerstvu LAS Posavje je trenutno 30 članov, med njimi je tudi vseh 6 občin 
razvojne regije Posavje.  Zakoniti zastopnik LAS Posavje je RRA Posavje. Hkrati so 
člani LAS leta 2008 izbrali RRA Posavje za upravljavca. To pomeni, da LAS 
Posavje na podlagi ključnih ciljev delovanja, ki so zapisani v dokumentu Lokalna 
razvojna strategija LAS Posavje za območje razvojne regije Posavje 2007-2013, 
sprejme vsako leto operativni program dela, RRA Posavje pa kot njen upravljavec v 
sodelovanju z LAS Posavje in njegovimi organi skrbi za njegovo uresničitev. To 
konkretno pomeni, da RRA Posavje na podlagi pogodbe za to partnerstvo v 
sodelovanju z Upravnim odborom, Nadzornim odborom, Zborom članov in predsednico 
izvaja celovito strokovno in administrativno-tehnično podporo in skrbi za nemoteno 
delovanje LAS v skladu s pravili, ki jih določata EU in MKO na tem področju. LAS 
Posavje v celoti, to je 100 % pokrije vse stroške, ki jih ima RRA Posavje z 
opravljanjem nalog upravljavca.  
Letni operativni cilji programskega področja razvoj podeželja: 

 priprava na novo programsko področje 2014-2020 (strateški vidik): 
- sodelovanje v skupini za pripravo novega regionalnega razvojnega 

programa regije Posavje 2014-2020, vodenje skupine za področje podeželja 
in kmetijstva (v skladu z navodili MGTR), 

- vodenje aktivnosti za pripravo nove Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 
za območje razvojne regije Posavje (v skladu z navodili, ki jih bo 
posredovalo MKO, LEADER pisarna in Društvo za razvoj slovenskega 
podeželja); 

 zastopanje in predstavljanje interesov regije na področju razvoja 
podeželja na regionalni, nacionalni in evropski ravni (strateški vidik): 
sodelovanje v javnih razpravah, pri pripravi strateških dokumentov, sodelovanje na 
okroglih mizah in pri pripravi aktov, ki so podlaga za izvajanje ukrepov Programa 
razvoja podeželja 2007 – 2013 in podlag za novo programske dokumente za 
obdobje 2014-2020; aktivno delovanje v Komisiji LEADER v okviru združenja 
slovenskih LASov, to je v Društvu za razvoj slovenskega podeželja). 

 izvajanje nalog upravljavca za LAS Posavje na podlagi sprejetega 
Programa dela LAS Posavje za leto 2013, ki obsega naloge, posebej 
navedene pod točko 5.1;  

 zagotavljanje podpore občinam pri pripravi in prijavi projektov, 
primernih za prijavo na ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013 
(operativni vidik) – 6 svetovancev; 

 informiranje in svetovanje drugim javnim in zasebnim nosilcem 
dejavnosti za prijavo projektov na ukrepe Programa razvoja podeželja in 
občinske razpise za področje kmetijstva in razvoj podeželja (operativni vidik) – 15 
svetovancev; 

 LAS Posavje je vodilni partner pri projektu Lokalno pridelana hrana na 
posavskih tržnicah, ki ga bo v imenu LAS Posavje vodila Tehnična pisarna LAS 
Posavje, posebej navedeno pod točko 5.2; 

 RRA Posavje je projektni partner pri projektu Vpliv trapistov na 
posavsko podeželje, posebej navedeno pod točko 5.3; 
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Priprava na novo programsko področje 2014-2020 (strateški vidik): 
 sodelovanje v skupini za pripravo novega regionalnega razvojnega programa regije 

Posavje 2014-2020, vodenje skupine za področje podeželja in kmetijstva (v skladu 
z navodili MGTR):  

 vodenje aktivnosti za pripravo nove Lokalne razvojne strategije LAS Posavje za 
območje razvojne regije Posavje (v skladu z navodili, ki jih bo posredovalo MKO, 
LEADER pisarna in Društvo za razvoj slovenskega podeželja); 

 
Zastopanje in predstavljanje interesov regije na področju razvoja podeželja 
na regionalni, nacionalni in evropski ravni (strateški vidik):   
Svetovalka za razvoj podeželja je v obdobju poročanja sodelovala: 
 v javnih razpravah MGRT in MKO glede priprave novih strateških dokumentov za 

obdobje 2007-2014 
 na ravni regije:  

- v okviru aktivnosti LAS Posavje, več v tč. 5.1; 
- na okrogli mizi Društva agrarnih ekonomistov Slovenije, 17.04.2013,  
- na delovnem posvetu z generalno direktorico Direktorata za kmetijstvo na 

MKO, dr. Martino Bavec, v organizaciji Občine Sevnica,  
- Na posvetu Občine Sevnica glede uvajanja lokalno pridelane hrane v javne 

ustanove na območju občine, 16.10.2013 v Zabukovju 
- Na strateškem posvetu lokalne televizije Ansat TV, 26.10.2013 

 preko Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP), Komisije za program 
LEADER pri DRSP, pri pripravi: 
- sprememb obstoječih aktov, to je Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. Osi PRP, ki bo 

podlaga za izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 
- pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev osnutka PRP 2014-2020, 

posebej za ukrepe LEADER za obdobje 2014-2020;  
- pri pripravi utemeljitev za uvedbo pristopa CLLD v RS. 

 
Zagotavljanje podpore občinam pri pripravi in prijavi projektov, primernih 
za prijavo na ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013 (operativni 
vidik)  
- informiranje občin o aktualnih razpisih MKO iz Programa razvoja podeželja RS 

2007-2013: 
- svetovanje občinam, ki so partnerke pri projektih LEADER ali se projekti izvajajo na 

njihovem območju, glede pravil izvajanja, vodenja in poročanja 
- informiranje občin kot članic LAS Posavje o pobudi CLLD, ki jo je pripravilo Društvo 

za razvoj slovenskega podeželja in jo naslovili na MKO, MGRT, MDDSZ in MF – 
pripravljena predstavitev pobude CLLD in utemeljenosti njenega izvajanja v 2014-
2020 za posavske župane, tudi za vse člane RRS regije Posavje.  
 

Informiranje in svetovanje drugim javnim in zasebnim nosilcem dejavnosti 
za prijavo projektov na ukrepe Programa razvoja podeželja in občinske 
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razpise za področje kmetijstva in razvoj podeželja (operativni vidik) – 15 
svetovancev  (javni zavodi, nosilci in člani KMG, zadruge, udeleženci PVSP): 
- informiranje ciljne javnosti o aktualnih razpisih MKO iz Programa razvoja podeželja 

RS 2007-2013: 
 informiranje zainteresirane javnosti o prihodnjih ukrepih Programa razvoja 

podeželja 2014-2020 (člani LAS Posavje in udeleženci delavnic projekta Trapistin) 
 
 

5.1 UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE                     

LAS Posavje in njegovi organi imajo svoje naloge in pristojnosti, določene v Pogodbi o 
ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na območju regije 
Posavje in v Poslovnikih posameznih organov. Pri določitvi vsebine dela LAS Posavje v 
tekočem letu je osnova Lokalna razvojna strategije LAS Posavje za območje razvojne 
regije Posavje 2007-2013 in projekti, ki se bodo s pomočjo sredstev LEADER izvajali v 
tem letu, to je skupaj 11 projektov. RRA Posavje za zakoniti zastopnik partnerstva, 
hkrati za LAS Posavje izvaja naloge upravljavca. V ta namen je vzpostavljena t.i. 
Tehnična pisarna LAS Posavje. Naloge v Tehnični pisarni sta v letu 2013 opravljali 2 
zaposleni, ena v obsegu 100%, vodja v obsegu 70 % delovnega časa.  Naloge vodje 
te pisarne opravlja svetovalka za razvoj podeželja.  

 
V letu 2013 je Tehnična pisarna pri RRA Posavje za LAS Posavje opravila naslednje 
naloge: 
 
NA REGIONALNI RAVNI: 

1. Vodenje in delovanje organov LAS Posavje  
2. Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so sofinancirani s  

strani sredstev LEADER 
3. Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih članov 

(upoštevajoč pristop LEADER) 
4. Aktivnosti za pridobivanje novih članov 
5. Aktivnosti za krepitev projektnih partnerstev na regionalni ravni 
6. Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020 

 
1. Vodenje in delovanje organov LAS Posavje  
LAS Posavje je ustanovljena kot javno-zasebno partnerstvo v pogodbeni pravni obliki, 
ki ni registrirana kot pravna oseba s svojo davčno in matično številko, ima pa svoj 
podračun. LAS Posavje deluje preko svojih organov. Zakoniti zastopnik LAS Posavje v 
pravnem prometu je RRA Posavje. Organi LAS Posavje so: 

 Zbor članov 

 Predsednik 
 Upravni odbor in 
 Nadzorni odbor. 

 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2013 36 

Predsednica LAS Posavje predstavlja LAS Posavje v javnosti in je hkrati tudi 
predsednica UO LAS Posavje. Zbor članov LAS Posavje se je v obdobju poročanja 
sestal trikrat. Upravni odbor LAS Posavje se je v obdobju poročanja sestal na treh 
rednih sejah in opravil tri dopisne seje. Nadzorni odbor LAS Posavje se je v 
obdobju poročanja sestal enkrat. Sklice organov in gradiva zanje je v dogovoru s 
predsednico LAS Posavje ter s predsednikom NO LAS Posavje pripravljala Tehnična 
pisarna LAS Posavje. Konec leta se je obstoječim organom iztekel mandat, na 15. 
seji Zbora članov, 23.12.2013, je ta odločil, da se mandat članom organov 
podaljša do 31.12.2015. 
 
Tehnična pisarna pri RRA Posavje je izvajala naslednje strokovne in administrativno-
tehnične naloge za LAS Posavje: 
 po navodilih predsednikov organov LAS Posavje pripravlja gradiva, skliče 

dopisne in redne seje organov LAS Posavja in zadolžena za realizacijo 
nalog in sklepov organov LAS Posavje; 

 predstavlja kontaktno točko LAS Posavje navzven do tretjih oseb; 
 zbira vse informacije, ki se nanašajo na razvoj podeželja in jih razpošilja po 

svoji bazi članov LAS Posavje in zainteresirane javnosti, vključno z aktualnimi 
razpisi; 

 nudi strokovno in administrativno pomoč prijaviteljem pri izvajanju 
projektnih aktivnosti (telefonsko, osebno na sedežu LAS Posavje ali prijaviteljev, 
preko e-pošte);  

 obvešča prijavitelje o aktualnih spremembah na programu LEADER  

 se udeležuje dogodkov, na katere je vabljena LAS Posavje in jo 
predstavlja; 

 izvedba aktivnosti, vezanih na LIN 2009 in LIN 2010, v obdobju 
poročanja: podrobneje opisane v točki 2 spodaj; 

 izvedba aktivnosti, vezanih na NIP 2011, v obdobju poročanja: 
podrobneje opisane v točki 2 spodaj; 

 izvedba aktivnosti, vezanih na NIP 2012/I in 2012/II, v obdobju 
poročanja: podrobneje opisane v točki 2 spodaj; 

 v obdobju poročanja izvedene kontrole in na MKO vloženih 12 
zahtevkov:  

 1 zahtevek za projekt Vrata turizma destinacije Posavje (končni) z rokom 
31.01.2013 

 1 zahtevek za projekt Posavske poti prijetnih doživetij (končni) z rokom 
26.07.2013 

 1 zahtevek za projekt Vrata turizma destinacije Posavje (končni) z rokom 
31.01.2013 

 1 zahtevek za projekt Posavske poti prijetnih doživetij (končni) z rokom 
26.07.2013 

 1 zahtevek za projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje (1. faza) z 
rokom 30.07.2013 
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 1 zahtevek za projekt Socialno podjetništvo – izziv za Posavje (1. faza) z 
rokom 31.07.2013 

 1 zahtevek za projekt Iz naše je – dobro je (1. faza) z rokom 05.09.2013 
 1 zahtevek za projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva 

mladih (1. faza), z rokom 20.09.2013, 
 1 zahtevek za projekt Priložnosti v tradicionalnih sadovnjakih (1. faza), z 

rokom 30.09.2013, 
 1 zahtevek za projekt Modra frankinja – žametno vino Posavja (1. faza), z 

rokom vložitve 06.12.2013, 
 1 zahtevek za projekt Najboljše z Rake (1. faza), z rokom vložitve 

14.12.2013 
 1 zahtevek za projekt Socialno podjetništvo – izziv za posavje (končni 

zahtevek, z rokom vložitve do 15.12.2013 

 pripravljeni 3 zahtevki za delovanje LAS, ki jih RRA Posavje vloži na LAS 
Posavje za povračilo vseh stroškov, povezanih z izvajanjem nalog za LAS v višini 
100 % bruto vrednosti; 

 računovodske storitve, kamor sodijo tudi naloge finančnega organa za 
LAS Posavje, v okviru RRA Posavje in s tem za LAS Posavje izvaja zunanji 
računovodski servis  

 sodelovanje z odvetniško pisarno: glede pritožbe neizbranega prijavitelja iz 3. 
javnega poziva LAS Posavje, glede vsebine pogodb med LAS Posavje in vodilnimi 
partnerji za izbrane projekte iz NIP2012/I in 2012/II; 

 komunikacija z nacionalno LEADER pisarno glede kontrole zahtevkov za 
projekte, zahtevka za vodenje LAS, načina dopolnitve NIP2012, pogojev za vložitev 
vloge za spremembo NIP ipd.  

 vodenje in arhiviranje dokumentacije, vezane na vodenje LAS ter na že 
izvedene projekte in za projekte v teku: vzpostaviti je bilo potrebno ustrezen 
sistem arhiviranja zaradi izkazovanja ustrezne sledljivosti in trajnosti za vodenje in 
po projektih, sočasno je v obdobju poročanja potekala selitev LAS Posavje na novo 
lokacijo; 

 kontrola dokumentacije za projekte iz LIN2009 in LIN2010, ki so 
zaključeni, morajo pa izkazovati ustrezno trajnost projekta še 5 let po zaključku; 

 ažuriranje spletne strani LAS Posavje 

 druga administrativna opravila v obdobju poročanja (priprava poročil o 
izvedenih nalogah upravljavca za organe RRA Posavje, ki je zakoniti zastopnik LAS 
Posavje) 
 

2. Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so 
sofinancirani s sredstvi LEADER 

 
Pri projektih iz LIN 2009 (Akademija zdrave hrane, Lokalna trajnostna oskrba s 
hrano, Obnovljivi viri energije na podeželju, Motivacijski projekt udejanjanja turističnih 
potencialov, Turizem v zidanicah, Skupaj na podeželju) in iz LIN 2010 (Pridelano v 
Posavju – lokalno pridelana hrana naj ima prednost, Bistrica kot biser, Turizem v 
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zidanicah – II. Faza, Turistično-informativne table Občine Sevnica, Pravljična pot 
Kostanjevice: pot Čestitk, Gozdni sadeži: vrnitev h koreninam, 5-ka za zdravje: 
oblikovanje vzorcev zdravega prehranjevanja pri otrocih) je že zaključeno 
sofinanciranje s strani LAS Posavje, potrebno je spremljati stanje na projektu in 
izvajati kontrole za potrebe izkazovanja trajnosti projekta še 5 let po njegovem 
dejanskem zaključku. V ta namen je bila v obdobju poročanja izvedena kontrola 
projektne dokumentacije, kontrola na kraju samem in pripravljena podrobna navodila 
za izkazovanje trajnosti projektov in posredovana vsem vodilnim partnerjem že 
zaključenih projektov. 
 
Svetovanje in strokovna pomoč vodilnim in sodelujočim partnerjem 
projektov iz NIP 2011, to sta projekta Popotnik in Vrata turizma, še posebej v času 
izvedbe naknadne kontrole s strani MKO za projekt Vrata turizma (16. in 18.12.2013). 

 
Svetovanje  vodilnim in sodelujočim partnerjem 9 projektov iz NIP 2012  
Aktualni projekti LAS Posavje iz NIP 2012/I in NIP2012/II so: Najboljše z Rake; Vpliv 
trapistov na posavsko podeželje; Iz naše je, dobro je; Lokalno pridelana hrana na 
posavskih tržnicah; Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih; Priložnosti 
v posavskih tradicionalnih sadovnjakih; Socialno podjetništvo – izziv za Posavje; 
Modra frankinja – žametno vino Posavja; Ustvarimo zeliščni vrt Posavja.  

 priprava dopolnitev NIP 2012/I in NIP2012/II na podlagi prejete odločbe MKO za 
dopolnitev in dodatno obrazložitev, februar 2013; 

 priprava in oddaja vloge za 1. spremembo NIP 2012/I in 2012/II na MKO dne 
11.06.2013, obvestilo vodilnim partnerjem o prejeti odločbi MKO glede potrjenih 
sprememb projektov; 

 priprava navodil in obrazcev glede pravil vodenja, izvajanja in poročanja o 
projektih, vključenih v NIP 2012/I in NIP2012/II za LAS Posavje; 

 izvedba usposabljanja za vodilne in projektne partnerje pri zgoraj navedenih 
projektih na temo pravil vodenja, izvajanja in poročanja o projektih dne 
06.03.2013 v sejni sobi Občine Krško, 

 priprava in podpis pogodb med LAS in vodilnimi partnerji (predhodna uskladitev 
vsebine pogodbe z zunanjo pravno službo), 

 izvedba kontrole na kraju samem pred oddajo zahtevka na MKO za projekte, pri 
katerih so se v tem obdobju poročanja oddali zahtevki, 

 

V obdobju poročanja je bila glavnina aktivnosti v TP Posavje vezana na naloge v 
zvezi s projekti iz obeh NIP 2012, saj smo bili v postopku pridobivanja končne 
odločbe o potrditvi NIP 2012. Po prejeti odločbi je bilo pomembno delo s projektnimi 
partnerji, ki jih pri projektih v NIP2012 sodeluje kar 46, veliko tudi takšnih, ki so prvič 
vključeni v projekt LEADER. Zato je bila tem namenjena posebna pozornost, da so 
zastavili izvajanje projekta v skladu z nacionalnimi in EU pravili, ki veljajo za program 
LEADER. 
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3. Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih 
članov (upoštevajoč pristop LEADER) 
 

Z namenom  krepitve pripadnosti in dviga usposobljenosti članov LAS 
Posavje za izvajanje pristopa LEADER je TP LAS Posavje v obdobju poročanja skrbela 
za sprotno obveščanje članov o aktualnih dogodkih, gradivih RRA Posavje, MKO, 
DRSP. Podrobno pri ostalih točkah poročila. 
 
Izvedla je delavnice za dvig usposobljenosti glede pristopa LEADER, novinarsko 
konferenco in objave v medijih z namenom krepitve obstoječega članstva in 
pridobivanje novih članov, ogled dobre prakse projekta Popotnik (poti Savus) in 
splavarjenje v Radečah za člane LAS Posavje, ter ogled rezultatov vseh projektov LAS 
Posavje po območju celotne regije Posavje, ki je hkrati služil kot neformalno kontrola 
projektov na kraju samem.  

 

4. Aktivnosti za izgradnjo prepoznavnosti LAS Posavje 
 

LAS Posavje svojo prepoznavnost v okolju gradi s svojim delom, v največji meri pa 
skozi projekte, ki so bili izbrani na ravni LAS Posavje in upravičeni do sofinanciranja z 
EU sredstvi LEADER. Tako so vsi projektni partnerji aktualnih projektov LAS Posavje 
(skupaj 11 projektov in 57 partnerjev) pri izvajanju aktivnosti v skladu z navodili 
ustrezno označujejo projektne aktivnosti, kamor sodi tudi navajanje naziva in znaka 
LAS Posavje.   
 
V obdobju poročanja sta bila v ta namen objavljena dva članka v regijskem 
časopisu Posavski obzornik, in sicer 14.03.2013 in 26.09.2013. 
LAS Posavje in s tem tudi RRA Posavje, ki izvaja vse strokovne naloge zanjo, pa sta se 
posredno predstavili v več kot 100 člankih v tem obdobju, in sicer preko objav v 
okviru oz. o projektih LEADER (plačanih in brezplačnih na lokalni in nacionalni ravni). 
 
LAS Posavje oz. zanjo Tehnična pisarna pri RRA Posavje je predstavila 
delovanje in projekte LEADER: 
o mladim brezposelnim osebam, vključenim v projekt Podjetno v svet 

podjetništva, na sedežu LAS Posavje, 07.03.2013, in drugi skupini 
03.12.2013.  

o na regionalnem razvojnem forumu: S socialnim podjetništvom do novih 
delovnih mest v Posavju, 16.03.2013. 

o sodelovala pri izvedbi konference Društva agrarnih ekonomistov 
Slovenije – reforma skupne kmetijske politike do 2020, v Krškem, 17.-
19.04.2013: 

o Ob zaključku konference, to je v soboto, 19.04.2013, je LAS Posavje 
udeležencem konference (domači in tuji agrarni ekonomisti) predstavila primere 
dobrih praks na področju razvoja podeželja (ogled rezultatov projektov Trapistin, 
Popotnik, Turizem v zidanicah in Raška čbula).  
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o na povabilo uredništva oddaje Dobro jutro na RTV Slovenija se je 
17.05.2013 predstavila v Ljubljani  

o na delovnem posvetu Občine Sevnica z dr. Martino Bavec, direktorico 
Direktorata za kmetijstvo na MKO, 31.05.2013, grad Sevnica 

o na posvetu MKO v Mariboru, 10.07.2013, na predstavitvi prvega osnutka 
Programa razvoja podeželja RS za 2014-2020  

o v seriji televizijskih LEADER oddaj »Na deželi«: z oktobrom 2013 se je na 
TV Slovenija začela serija osmih oddaj z naslovom »Na deželi – projekt LEADER«. 
Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER, ki so posebnost v 
slovenskem prostoru, saj se izvajajo preko LAS in na podlagi projektnih pobud, ki 
jih realizirajo lokalni partnerji po pristopu LEADER, to je od spodaj navzgor. Oddaje 
so rezultat sodelovanja med MKO (Mreža za podeželje), RTV Slovenijo, ART 7 
VIDEO in izbranimi lokalnimi akcijskimi skupinami. K sodelovanju je bilo 
povabljenih 17 LAS od 33, med njimi tudi LAS Posavje. Oddaje so po predvajanju 
na voljo tudi na spletnih strani RTV Slovenija, MKO, izdelana je tudi verzija z 
angleškimi podnapisi. Na podlagi meril MKO je bila k sodelovanju povabljena tudi 
LAS Posavje. Zaradi edinstvene dediščine menihov trapistov je bil za predstavitev 
izbran projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje. Projekt je bil predstavljen v 6. 
oddaji.  

o na Posvetu o novostih PRP 2014-2020, 10.10.2013, na Gradu Podsreda kot 
organizatorka dogodka, skozi moderiranje in dva projekta (Priložnosti v posavskih 
tradicionalnih sadovnjakih in Vpliv trapistov na posavsko podeželje)  

o na posvetu Občine Sevnica na temo Lokalno pridelana hrana v javne 
zavode, 16.10.2013, v Zabukovju, občina Sevnica.  

o Izkušnje izvajanja ukrepov LEADER na območju regije Posavje so bile 
predstavljene v okviru projekta RRA Posavje »Prenos znanja in izkušenj 
na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji 
Banat«, na poslovni konferenci v Zrenjaninu, od 11.-13.09.2013.  

o Izkušnje LAS Posavje je vodja TP LAS Posavje predstavila na delovnem srečanju 
s predstavniki LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS Mežiške doline ter LAS 
Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, 26.11.2013, v 
Novem mestu.  

o Na strateškem posvetu lokalne televizije Ansat TV, 24.10.2013, v 
Krškem,  

o Na sedežu RRA Posavje so bile županom in uradnikom občin z območja 
Vojvodine predstavljene tudi izkušnje in projekti LEADER. Delegacija 
je prišla 02.12.2013 na ogled dobrih praks regionalnega razvoja v Posavju.  

 
5. Aktivnosti za pridobivanje novih članov v partnerstvo LAS Posavje 

 
Namen aktivnosti je pridobiti nove člane v javno-zasebno partnerstvo, s 
čimer bodo pridobili pravico in obveznosti soodločanja o izvajanju pristopa LEADER in 
porabi sredstev LEADER. V ta namen je bilo izvedeno (1 javna predstavitev, 1 plačana 
objava v medijih, 1 novinarska konferenca, ažurirana spletna stran LAS Posavje,redna 
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obvestila o dogodkih LAS Posavje in drugih, informativni razgovori z zainteresiranim 
na sedežu LAS).  
 
Vstop v članstvo je v obdobju poročanja izkazalo več organizacij, dve od teh sta 
članstvo tudi realizirani, in sicer zavod Knof, socialno podjetje, in Društvu 1824. Konec 
leta 2013 so pristopne izjave za članstvo v LAS Posavje posredovale še 3 organizacije 
(1 NVO in 2 podjetji), tako bo članstvo UO LAS Posavje potrdila z letom 2014. 
 
6. Aktivnosti za krepitev projektnih partnerstev 

 
Naloga Tehnične pisarne LAS Posavje je med občinami in drugimi javnimi 
zavodi, podjetji in nevladnimi partnerji krepiti poznavanje pristopa LEADER kot 
ključne metode za razvojno načrtovanje in pripravo projektnih predlogov na 
območju razvojne regije Posavje, ki je hkrati območje LAS Posavje. V ta namen 
je pisarna v obdobju poročanja izvedla: 

 Člane LAS Posavje, ki so hkrati tudi partnerji pri projektih, smo v obdobju 
poročanja spodbujali k medsebojnemu povezovanju na projektih, tako na vsebini, 
kot tudi z vidika časovne usklajenosti pri izvedbi aktivnosti projektov iz NIP 2011 in 
NIP2012/I in 2012/II. Glede na izkazan interes občin po vzpostavitvi t.i. 
skupnostnih vrtov za spodbujanje samooskrbe prebivalcev regije smo se udeležili 
predstavitve projekta Skupnostni vrtovi in Urbane brazde, kot rezultata projekta 
Evropska prestolnica kulture, z namenom pridobiti osnovne informacije o pogojih 
in izkušnjah. Z aktivnostmi sta že pričeli Občina Krško in Občina Sevnica. 

 Prav tako je bil med javnimi, zasebnimi in nevladnimi partnerji izkazan interes po 
izvedbi regijske konference v podporo vzpostavitvi kratkih oskrbnih verig v javnih 
ustanovah v regiji, ki so lahko pomemben prispevek k dobavi kvalitetne, tudi 
ekološko pridelane hrane v šolah in drugih javnih ustanovah ter k reševanju 
problema brezposelnosti na podeželju. Pobuda je bila posredovana na MKO in tudi 
že usklajen datum, naknadno je MKO preklicalo izvedbo v letu 2013 zaradi 
kadrovskih in reorganizacije na MKO. Dogodek bo tako izveden v letu 2014 

 
7. Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020 

 
LAS Posavje je na ravni države članica Društva za razvoj slovenskega 
podeželja (DRSP), ki združuje vse lokalne akcijske skupine z namenom, da se 
v okviru društva obravnava problematika delovanja in izvajanja projektov LAS-ov. 
DRSP je tako v imenu LAS-ov sogovornik z vladno stranjo, konkretno z MKO.  
 
Novost v obdobju 2014-2020 je ta, da se predvideva širitev pristopa LEADER tudi na 
druge strukturne sklade (na ESS, ESRR), s čimer naj bi bila dosežena večja sinergija 
med politikami in multiplikacija učinkov sredstev iz različnih skladov. Na ravni vseh 
skladov govorimo o t.i. CLLD-Community-led local development, v prevodu 
»Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. Tehnična pisarna LAS Posavje je v zvezi s 
pobudo CLLD in aktivnostih DRSP v zvezi s tem: 
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 Priprava gradiva za Razvojni svet regije Posavje, predstavitev CLLD 
 Priprava predloga sklepa o CLLD na 3. seji Razvojnega sveta vzhodne kohezijske 

regije, predlog sklepa z utemeljitvijo posredovan članom iz regije Posavje (župani 
in predstavnik GZS OZ Posavje), 19. 11.2013 

 Priprava pripomb na predlog Partnerske pogodbe glede CLLD 
 Sodelovanje na razširjeni seji UO DRSP,  
 
Tehnična pisarna je spremljala vse aktualne dogodke v zvezi s tem in o vsem 
obveščala člane LAS Posavje: člani LAS Posavje so bili pozvani za sodelovanje v 
delovni skupini za pripravo novega RRP 2014-2020 (člani so preko svojih organizacij 
vključeni v vse delovne skupine); in na vse dogodke in delavnice MKO, DRSP ali 
MGRT, LAS Posavje v podporo priprave novega Programa razvoja podeželja RS za 
2014-2020. 

 

V okviru DRSP je oblikovana Komisija za program LEADER, ki je pogajalska 
skupina društva na ravni do MKO. Članica te komisije je tudi Darja Planinc v imenu 
LAS Posavje.  
- Udeležba na sestanku LAS in RRAjev na temo projekta CLLD-lokalni razvoj, ki ga 

vodi Skupnost, ki ga je RC Novo mesto v imenu vseh RRA posredovala na MGRT 
kot projekt nacionalnega pomena, 10.09.2013, v Novem mestu 

- Priprava gradiva za 3. sejo Razvojnega sveta regije Posavje, predstavitev CLLD 
- Priprava predloga sklepa o CLLD na 3. sejo Razvojnega sveta vzhodne kohezijske 

regije, predlog sklepa z utemeljitvijo posredovan članom iz regije Posavje (župani 
in predstavnik GZS OZ Posavje), 19. in 20. 11.2013 

- Priprava pripomb na predlog Partnerske pogodbe glede CLLD, dec. 2013 
- Sodelovanje na razširjeni seji UO DRSP, 06.12.2013. 
 
 
 
NA NACIONALNI IN MEDNARODNI RAVNI 

 
1. Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa v 

evropskem združenju LAS-ov 
 v okviru DRSP tudi članstvo v Komisiji za program LEADER 

LAS Posavje je član Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki na ravni države 
združuje večino delujočih LAS. Člani DRSP (to je predstavniki LAS) so v nadaljevanju 
imenovani v različne organe in komisije, ki sodelujejo v procesih priprave in 
usmerjanja politike razvoja podeželja na nacionalni in evropski ravni.  
 
V okviru DRSP je imenovana posebna 5 članska Komisija za izvajanje programa 
LEADER, ki je zadolžena za to, da v imenu LAS-ov obravnava problematiko izvajanja 
programa LEADER in jo posreduje na MKO - LEADER pisarno v obravnavo in 
usklajevanje. Članica komisije je Darja Planinc, ki se je v letu 2013 udeležila štirih 
sestankov komisije, sodelovala pri pripravi pripomb in predlogov glede izvajanja 
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ukrepov LEADER 2014-2020, ter gradiv glede pobude o uvedbi pristopa CLLD kot 
novosti v RS v 2014-2020. 
 
Na nacionalni ravni imamo tako preko DRSP predstavnike v Nadzornem odboru 
za PRP 2007-2013 in v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKO. 
 
Na evropski ravni pa imamo preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in v 
ELARD, ki je Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin.  
 
2. Nacionalna mreža za podeželje 
Nacionalna mreža za podeželje, ki deluje pod okriljem MKO, spodbuja sodelovanje 
in medsebojno pomoč med posamezniki in organizacijami, ki sodelujejo pri razvoju 
podeželja. Njeno poslanstvo je povezovati in združevati vse, ki si na različnih ravneh 
prizadevajo za razvoj podeželja. Cilji in naloge Mreže za podeželje so opredeljene v 
68. členu Uredbe št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Programu razvoja podeželja RS 
2007–2013 (PRP 2007–2013) in Akcijskem planu Mreže za podeželje. 
 
V obdobju poročanja smo s strani LAS Posavje izvedli naslednje aktivnosti: 
- DRSP je v imenu vseh LAS posredoval predlog aktivnosti, ki naj bi jih Mreža za LAS 

izvedla v letu 2013; 
- udeležba na sestanku LASov 15.02.2013 na temo predstavitve projekta LEADER 

filmi – serija osmih TV oddaj in aktivnosti Mreže s področja LEADER v letu 2013 
- mreža tekoče obveščala o aktualnih dogodkih na področju razvoja podeželja, 

priprave strateških dokumentov za 2014-2020. 
 
3. Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni 

ravni 
Drug nivo spodbujanja projektnih partnerstev je na ravni države in EU, in sicer 
med različnimi Lokalnimi akcijskimi skupinami (33 delujočih v Sloveniji in 805 
delujočih v EU). Namen je izmenjava izkušenj, prenos dobrih praks in pretok 
informacij med LAS. Cilj naj bi bili oblikovani predlogi medregijskih in čezmejnih 
projektov, ki jih je mogoče sofinancirati s sredstvi LEADER. 
 
V obdobju poročanja je LAS Posavje v ta namen: 
- sodelovala pri organizaciji in izvedbi vseslovenskega posveta na 

temo Tematske pohodniške poti v Sloveniji, 31.05.2013, kjer so na 
povabilo LAS Posavje primere dobre prakse predstaviti gostje iz LAS Mayo, 
Irska. Za člane LAS Posavje je bila potem 03.06.2013 organizirana delavnica z 
namenom izmenjave dobrih praks in možnosti projektnega sodelovanja v 
2014-2020. 

- 03.06.2013 za člane LAS Posavje organizirana delavnica, ki jo je 
vodila ga. Pauline McDermott iz LAS South West Mayo – predstavitev 
izkušenj Irske in grofije Mayo na področju izvajanja pristopa LEADER, 
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organiziranost partnerstva in priprava skupne razvojne strategije za črpanje 
sredstev LEADER; dogovor o možnih oblikah in vsebinah projektnega 
sodelovanja v novem programskem področju – pobude in predlogi članov LAS 
Posavje. 

- podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri projektu RRA Posavje: 
Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri 
dobrih praks v regiji Banat. Vloga LAS Posavje pri projektu je predstavitev 
programa LEADER in EKSRP, potrebne organiziranosti v regiji za črpanje teh 
sredstev, predstavitev projektov in njihovih rezultatov.  

- predstavila delovanje LAS Posavje in projekte direktorju Regionalne 
razvojne agencije Zagrebačke županije, g. Zlatku Herčku, in 
strokovnemu sodelavcu te agencije g. Tomislavu Komanoviču, na sedežu RRA 
Posavje v Krškem 28.06.2013. Namen sestanka je bil medsebojna izmenjava 
izkušenj in dobrih praks na področju razvoja podeželja.  

- na sestanku DRSP 26.08.2013 so prisotni podprli pobudo LAS 
Posavje in LAS Obsotelje in Kozjansko o izvedbi strokovnega 
posveta LAS. V avgustu so se pred tem pričele aktivnosti za organizacijo 
strokovnega posveta, ki je bil 10.10.2013, v okviru Praznika kozjanskega 
jabolka na Gradu Podsreda. LAS Posavje se je predstavila s primerom dobre 
prakse projekta na zavarovanem območju. Na posvet so bile vabljene vse LAS 
(33 delujočih v RS), vse RRA (12), župani občin, kjer deluje Kozjanski park, in 
strokovne službe s tega območja.  

- predstavnice štirih LAS (LAS Posavje, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS 
Mežiške doline in LAS s Ptuja) so se sestale v Novem mestu na delovnem 
srečanju 28.11.2013 z namenom, da so izmenjale izkušnje glede delovanja 
LAS, vsebin projektov in možnosti oblikovanja predlogov projektov 
sodelovanja za 2014-2020;  

- izkušnje izvajanja ukrepov LEADER je RRA Posavje predstavila na 
poslovni konferenci v Zrenjaninu, 11.-13.09.2013, namenjeni  
predstavnikom strokovnih služb z območja regije Banat, da bi se ti pravočasno 
in ustrezno pripravili tudi na črpanje teh sredstev po vstopu Srbije v EU.  

- na sedežu RRA Posavje so bile županom in uradnikom občin z 
območja Vojvodine predstavljene tudi izkušnje in projekti LEADER. 
Delegacija je prišla 02.12.2013 na ogled dobrih praks regionalnega razvoja v 
Posavju. Seznanjeni so z delovanjem LASov na Madžarskem, s katero meji 
njihovo območje. 

 
 

5.2 Naziv Projekta: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah 

LAS Posavje, njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo 
mesto, Občina Krško in Občina Sevnica so se povezali v partnerstvo in na 4. javni 
poziv LAS Posavje v letu 2012 oddali projekt: Lokalno pridelana hrana na posavskih 
tržnicah, akronim: Gremo na tržnico. Cilj projekta je povečati število ponudnikov 
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kmetijskih pridelkov in živil in njihovo raznovrstnost na posavskih tržnicah in tržnih 
mestih, ki se bodo infrastrukturno prenovila, delno pa tudi opremila s pomočjo 
sredstev iz naslova Programa regij. Skozi ta projekt bomo še 2 tržni mesti ustrezno 
opremili (to je tržno mesto v Krškem, ki se v okviru Posavske špajze ne opremlja, za 
tržno mesto Sevnica pa se nabavlja dodatna oprema, mobilne prodajne stojnice, ki 
bodo brezplačno na voljo ponudnikom in društvom iz regije tudi izven obstoječega 
tržnega mesta, na različnih dogodkih v občini Sevnica, na katerih se bodo lahko 
predstavljali s svojo ponudbo in se tako še bolj približali ciljnim kupcem).  
 
Čas trajanja projekta:  01.10.2013 – 31.03.2015 
Skupna vrednost projekta:  125.445,80 EUR 
Viri sredstev za izvedbo projekta: projekt je sofinanciran s strani LAS Posavje, to je s 
sredstvi LEADER, v višini 69.645,02 EUR. Potrebne lastne vire sredstev zagotavljajo vsi 
partnerji na projektu. 
 
V obdobju poročanja smo s strani MKO prejeli končno odločbo o potrditvi projekta, 
začetek projektnih aktivnosti se je dejansko pričel z oktobrom 2013, ko je potekalo 
tudi prvo srečanje projektnih partnerjev. Glede na to, da je projekt vsebinsko vezan 
na pričetek in izvedbo projekta Posavska špajza, je bil med parterji sprejet dogovor, 
da se v zvezi počaka na dejansko potrditev omenjenega projekta na MGRT in se šele 
potem prične z izvedbo projektnih aktivnosti. Tako sta bila v obdobju oktobra do 
decembra 2013 izvedene aktivnosti koordiniranja in vodenja projekta (priprava 
pogodb, vsebine po partnerjih, obrazci za poročanje, dogovor o izvedbi konference 
kratkih oskrbnih verig, v zvezi s tem sestanek s predstavnikom MKO, dogovorjen 
termin in vsebina, ki je bila zaradi kadrovskih menjav na MKO preklicana in preložena 
v 2014. Dogovorjeno je bilo, da bo partner KGZ Novo mesto pričel z izvedbo 
usposabljanj za ponudnike na tržnici potem, ko bo dejansko potrjen projekt Posavska 
špajza. Ta je bil potrjen sredi decembra 2013, tako bo pričetek usposabljanj pričel v 
januarju 2014. Prav tako bosta občini Krško in Sevnica izvedli investicijo v dodatno 
opremo po zaključeni investiciji v okviru projekta Posavska špajza, ki se naj bi 
zaključila 30.09.2014. 
 

5. 3 Naziv Projekta: Vpliv trapistov na posavsko podeželje 

 
RRA Posavje je projektni partner VPLIV TRAPISTOV NA POSAVSKO PODEŽELJE. 
Projektni partnerji so še Kulturni dom Krško kot vodilni partner, Hiša trt,vina in 
čokolade, Aleš Kunej s.p. in Gostilna Šempeter, Srečko Kunst s.p. 
 
Vloga RRA Posavje v projektu je animiranje in motiviranje novih rokodelcev in 
izvajanje podjetniškega svetovanja zanje, z namenom, da bi se vključili v t.i. odprte 
rokodelske delavnice Mestnega muzeja Krško v okviru projekta, razvili svoje spretnosti 
in sposobnosti, nove izdelke, nekateri izmed njih pa se odločili tudi za registracijo 
dejavnosti (vsaj priglasitev osebnega dopolnilnega dela). Naloga RRA Posavje je v 
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sodelovanju s partnerji izvesti 8 odprtih rokodelskih delavnic po regiji (4 v prvi in 4 v 
drugi fazi).  

 
Čas trajanja projekta:  01.01.2013 – 30.04.2014 
Skupna vrednost projekta:  92.080,77 EUR 
 
Viri sredstev za izvedbo projekta: projekt je sofinanciran s strani LAS Posavje, to je s 
sredstvi LEADER, v višini 69.081,93 EUR. Potrebne lastne vire sredstev zagotavljajo vsi 
partnerji na projektu  
 
V obdobju poročanja se je s 15.01.2013 pričela 1. faza projekta, ki se je 
zaključila 31.07.2013. RRA Posavje je bila kot projektni partner v 
sodelovanju z vodilnim partnerjem zadolžena za izvedbo naslednjih aktivnosti 1. faze: 
Nabor novih rokodelcev 

- Odprte rokodelske delavnice, 4 v izvedbi RRA Posavje. 
 
Nabor novih rokodelcev: 
Na podlagi animacijsko-motivacijskih aktivnosti (osebnih, telefonskih svetovanj, javnih 
predstavitev in dela na terenu smo evidentirali nove zainteresirane rokodelce, 
zainteresirane za vključitev v aktivnosti projekta, registracijo dejavnosti in/ali razvoj 
izdelkov, živilskih in neživilskih). Evidentiranih je bilo 20 novih rokodelcev, kamor 
sodijo tudi nosilci ali člani kmetijskih gospodarstev, ki so se v nadaljevanju vključili v 
odprte rokodelske delavnice. 
V okviru omenjene projektne aktivnosti je svetovalka za razvoj podeželja izbrala 
kmetije kot primere dobrih praks, pripravila adreme vabljenih na delavnice, v 
sodelovanju z vodilnim partnerjem pripravila tekste za vabilo – zloženko, ki jo je konec 
marca izdal vodilni partner. V sodelovanju s predsednicami društev kmetic in 
svetovalkami za dopolnilne dejavnosti pridobila dodatne podatke o potencialnih 
udeležencih. Prav tako je izvajala individualna informiranja in svetovanja 
zainteresiranim za vključitev v navedene odprte rokodelske delavnice. 
 
Odprte rokodelske delavnice: 
10 odprtih rokodelskih delavnic so organizirali in izvajali vsi projektni partnerji, v 
skladu s projektnim planom je bilo v obdobju od 20.04.2013-05.06.2013 izvedenih 10 
odprtih rokodelskih delavnic, RRA Posavje je izvedla 4 delavnice, tematsko 
vezane na dediščino trapistov, ki je uporabna pri razvoju novih izdelkov in/ali 
registraciji dejavnosti na kmetijah. S pomočjo primerov dobre prakse na posavskih 
kmetijah in strokovnim predavanjem smo na vsaki od delavnic želeli spodbuditi ciljne 
skupine k razvoju ali nadgradnji svojih podjetniških idej, ki bi jim v prihodnosti 
prinašale dodatni vir zaslužka: 
 
Izvedba delavnic RRA Posavje: 
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 07.05.2013: Dediščina prehranjevanja trapistov: žita, moka in mlevski izdelki, 
ekološka kmetija Jazbec, strokovno predavanje Marija Merljak, prehranska 
strokovnjakinja, 

 09.05.2013: Dediščina prehranjevanja trapistov: mleko in mlečni izdelki, mlečna 
kmetija Korbar, Radeče, strokovno predavanje Jožica Krašovec, svetovalka za 
dopolnilne dejavnosti KGZ Celje 

 18.05.2013: Dediščina vinogradništva trapistov: predstavitev vin in vinarjev z 
nekdanjih trapistovskih leg, Mestna hiša Brežice, strokovno predavanje Društvo 
ARt Špl 

 21.05.2013: Dediščina prehranjevanja trapistov: domače mesnine, Kostanjevica na 
Krki, Društvo Domače koline, strokovno predavanje Irena Kos, svetovalka za 
dopolnilne dejavnosti KGZ Celje, tudi članica nacionalnega sveta za varno hrano na 
MKO. 

Zaključna delavnica v okviru te aktivnosti je potekala 05.06.2013 v Bistrici ob Sotli, v 
Gostilni Šempeter, ki je projektni partner, na temo Dediščina prehranjevanja trapistov: 
promocija lokalno pridelane hrane.  
 V okviru omenjene aktivnosti je bila za potrebe izvajanja nadaljnjih projektnih 

aktivnosti na terenu v 1. Fazi, kupljena planirana oprema, prenosni računalnik in 
monitor. 

 
V drugi fazi projekta, ki se je pričela izvajati z avgustom 2013 in se zaključi aprila 
2014, je RRA Posavje v obdobju poročanja sodelovala na: 

 4 sestankih projektnih partnerjev, vezani na izvajanje aktivnosti 2. faze projekta 
 pri pripravi predloga vsebin delavnic za 2. fazo projekta 
 aktivnosti 2. faze, za katere je zadolžena RRA Posavje (rokodelske delavnice in 

podjetniška svetovanja) so bile časovno planirane tako, da se je: 

 v obdobju poročanja izvajalo podjetniško svetovanje obstoječim vključenim v 
projektne aktivnosti in animiranje novih (osebna svetovanja, esvetovanja, 
animiranje) 

 v obdobju januar-marec 2014 pa bo RRA Posavje v sodelovanju z vodilnim 
partnerjem izvedla 4 tematske delavnice, 6 pa jih izvede vodilni partner 

 temu sledi vključitev izbranih rokodelcev in ponudnikov živil, katerih ponudba 
temelji na dediščini menihov trapistov, v katalog ponudnikov, katerih izdelke bo 
mogoče kupiti na prodajnih mestih vodilnega partnerja in partnerja v Bistrici ob 
Sotli.  

 
 

IV. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH 

CILJEV V LETU 2013 

 

V letu 2013  so se izvajali naslednji projekti v javnem interesu: 

 Posavska štipendijska shema, 
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 Garancijska shema Posavje, 

 Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje, 

 Vpliv trapistov na posavsko podeželje, 

 Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, 

 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja, 

 Priprava Izvedbenega načrta 2012-2014, 

 Priprava  RRP 2014-20202 in dogovora za razvoj regij 

 

Posavska štipendijska shema 

V vseh šestih operacijah Posavske štipendijske sheme v šolskem/študijskem letu 

2013/2014 mesečno prejema štipendijo  114 štipendistov, v skupni višini 41.256,30 

EUR mesečno. Za šolsko leto 2013/2014 smo podelili 25 novih štipendij, kar gre 

pripisati krizi in posledično manjšemu številu razpisanih in podeljenih štipendij.  

 

Garancijska shema Posavje 

Letni operativni cilji so bili doseženi, in sicer: 

 kreditni in garancijski pogoji v okviru razpisov za leto 2013 so bili ugodnejši kot 
tržni; multiplikator za vlaganje sredstev na banko za kreditiranje je bil 3, kar je v 
primerjavi s prejšnjimi leti ugodneje za shemo, ker za isti kreditni potencial RRA 
Posavje vloži manj sredstev;  

 RRA Posavje se je prijavila na Javni razpis za financiranje regijskih garancijskih 
shem, ki ga je objavil Slovenski regionalni razvojni sklad; pogodba in sodelovanje 
se predvideva v letu 2014; 

 RRA Posavje je pri izvajanju sheme sodelovala s ključnimi bankami v Posavju; 
Cilj, ki ni bil dosežen v letu 2013 je, da se odobri 5 garancij. Razlog je še vedno v 

gospodarski situaciji in nizkemu povpraševanju po investicijskih sredstvih. Večina 

povpraševanja se je nanašala po sredstvih za poplačilo obstoječih kreditov oz. po 

zagotavljanju tekoče likvidnosti. Odobreni sta bili dve garnaciji.  

 

Regionalni razvojni program 2014-2020 

Letni operativni cilji so bili doseženi in sicer: 

- konstituiral se je Razvojni svet regije Posavje kot najvišji organ v regiji, 

- izdelal se je Izvedbeni načrt 2012-2014 z mnenjem in Izvedbeni načrt 2013-

2015 

- regijska kvota iz p.u. Razvoj regij je znašala 31.378.860,00  EUR. V tem 

obdobju so se je iz teh sredstev realizirali projekti v skupni vrednosti 

51.737.058,79 EUR, pogodbena vrednost sofinanciranja je znašala 

32.209.634,39. Realizacija sofinanciranja konec leta 2013 je znašala 

27.007.706,36 EUR, saj se nekateri projekti še izvajajo. 

- izdelal se je strateški del RRP 2014-2020, 
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- formirana Razvojna mreža Posavje. 

Infrastruktura, okolje in prostor 

Letni operativni cilji so bili doseženi in sicer: 

- uspešna koordinacija projekta HI Posavje, izdana odločba o sofinanciranju 

projekta s strani Kohezijskega sklada, 

- izvedeno sodelovanje z odborom za HE na spodnji Savi. 

 

Podjetno v svet podjetništva: 

- v usposabljanje vključenih 20 udeležencev, 

- izdelanih 20 poslovnih načrtov, 

- izhodi: 4 samozaposlitve in 3 zaposlitve 

 

Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 

- Pridobitev odločbe MKO o potrditvi NIP 2012/I in NIP 2012/II (o 

sofinanciranju 9 projektov s sredstvi LEADER v skupni višini 482.112,12 

EUR) 

- v roku opravljena kontrola in oddaja 10 zahtevkov na MKO (dva za projekta 

iz NIP 2011, 8 za projekte iz NIP 2012) 

- do 31.12.2013 MKO plačal 6 zahtevkov za prve faze projektov LEADER v 

zahtevani višini (100 % realizacija), 4 zahtevki so še v postopku kontrole na 

MKO 

- dva nova člana LAS Posavje (do konca leta 2013 še 3 subjekti podpisali 

pristopno izjavo za vstop v LAS z letom 2014) 

- podaljšanje mandata organom LAS Posavje (UO, NO, Zbor članov in 

Predsednik) do 31.12.2015 

- za člane LAS Posavje izvedena usposabljanja glede izvajanja pristopa 

LEADER v praksi,  

- izveden 1 ogled dobre prakse po Posavju (ogled rezultatov projektov 

LEADER) 

- LAS Posavje soorganizator dveh vseslovenskih posvetov na temo razvoja 

podeželja in turizma v 2014-2020;  

- pristop LEADER in LAS Posavje predstavljena na več kot 20 dogodkih v 

regiji in izven (več od plana),  

- okrepljeno sodelovanje z LAS-i po Sloveniji in EU (Irska, Hrvaška, prenos 

izkušenj v regijo Banat v Srbiji).  

- aktivnosti izdelave prijave na javni poziv MKO za pridobitev statusa LAS 

Posavje za obdobje 2014-2020 in s tem povezane aktivnosti izdelave lokalne 

razvojne strategije LAS Posavje pa ni bilo mogoče izvesti v letu 2013, ker 

zaradi zamud pri sprejemanju EU predpisov, to je strateških dokumentov in 
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izvedbenih uredb za obdobje 2014-2020, MKO ni moglo objaviti javnega 

poziva za ta namen, predvidoma bo ta šele v drugi polovici leta 2014.  

RRA Posavje je zakoniti zastopnik LAS Posavje in hkrati upravljavec. Tako je RRA 
Posavje za opravljene naloge prejela plačilo za opravljene naloge upravljavca za 
obdobje jan – november 2013 v višini 100 % bruto vrednosti, za mesec december pa 
bodo stroški upravljanja poravnani v naslednjem poročilu do LAS Posavje, predvidoma 
marca 2014. LAS Posavje nato na MKO vloži zahtevek za povračilo 85 % upravičenih 
(neto) stroškov upravljanja, ta do 31.12.2013 s strani MKO še ni bil poravnan.  
 

Vpliv trapistov na posavsko podeželje 

- nabor 20 novih rokodelcev (sem sodijo tudi člani KMG), ki so se vključili v 

projektne aktivnosti  

- v sodelovanju z vodilnim partnerjem izdelani inovativni programi rabe 

dediščine trapistov med rokodelci 

- izvedene 4 tematske rokodelske delavnice (dobre prakse razvoja 

posavskega podeželja) 

- nakup planirane opreme. 

 

V primerjavi s preteklim letom smo presegli letne cilje z manj sredstvi, saj se je v letu 

2013 racionaliziralo poslovanje na vseh področjih, predvsem v javnem sektorju. 

 

Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije  

 

V okviru projekta RDO Posavje smo z uspešno izvedbo vseh predvidenih aktivnosti v 

letu 2013 dosegli finančno realizacijo v vrednosti 43.143,19 EUR brez DDV oziroma 

91,22% celotne planirane finančne realizacije. Ostanek finančnih sredstev, 8,78 %, je 

posledica izbire najugodnejših ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki so za 

izvedbo aktivnosti podali ugodnejše cene od okvirnih vrednosti, ki so bile predvidene v 

planu za leto 2013. 

 

MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2013 

 

Pri izvajanju programa dela 2013 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma 

negativnih učinkov na izvajanje dejavnosti RRA Posavje. Določene nepričakovane 

okoliščine pri izvajanju programa dela so bile večinoma povzročene z zakonodajnimi 

spremembami na posameznih področjih ali manjšimi zamudami pri izvajanju določenih 

aktivnosti, ki smo jih omilili tako, da smo poslovanje na teh področjih delovanja 

prilagodili novonastalim okoliščinam. 
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Na področju priprave Regionalnega razvojnega programa sledimo časovni pripravi 

razvojnih dokumentov na državni ravni, s tem se je časovnica priprave RRP 2014-2020 

zamaknila na marec 2014 – takrat se predvideva sprejem Partnerskega sporazuma 

med Slovenijo in Evropsko komisijo. 

 

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 2013 GLEDE 
NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA 

 

OCENA GOSPODARNOSTI-PRIMERJAVA NAČRTOVANIH IN DEJANSKIH 
ODHODKOV V 2013 

Ocena gospodarnosti oziroma primerjava načrtovanih in dejanskih odhodkov v letu 

2013 je razvidna iz tabele Odhodki-Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane 

realizacije 2013, ki je predstavljena v nadaljevanju tega poročila. 

 

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI V 2013 NISO BILI 

DOSEŽENI 

 

Pri izvajanju določenih aktivnosti, ki so bili predvideni s programom dela 2013 smo 

zaradi nepričakovanih okoliščin zastavljene cilje  prilagodili novonastalim okoliščinam.  

V okviru projekta RDO Posavje smo z izvedbo aktivnosti v letu 2013 dosegli finančno 

realizacijo v vrednosti 43.143,19 EUR brez DDV, oziroma 91,22% celotne planirane 

finančne realizacije. Ostanek finančnih sredstev, 8,78%, je posledica izbire 

najugodnejših ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki so za izvedbo aktivnosti 

podali ugodnejše cene od okvirnih vrednosti, ki so bile predvidene v planu za leto 

2013. 

 

V okviru planiranih aktivnosti je bila predvidena tudi priprava nove lokalne razvojne 
strategije (LRS) LAS Posavje za obdobje 2014-2020. Ta se ni izvedla po planu v celoti, 
kot je obrazloženo v poglavju II). Izvedene pa so bile pripravljalne aktivnosti, 
sodelovanje na javnih razpravah MKO o novem programu razvoja podeželja ter pri 
oblikovanju vsebine ukrepov LEADER 2014-2020 preko članstva v nacionalni Komisiji 
za program LEADER pri DRSP). Iz tega naslova je nastala razlika med planom in 
realizacijo (to so planirani stroški storitev za izdelavo LRS in prijave na javni poziv 
MKO), te aktivnosti bodo prenesene v leto 2014. Druga razlika nastaja pri stroških 
dela, saj je bilo sistemizirano delovno mesto za delo v tehnični pisarni v letu 2013 
preimenovano in umeščeno v nižji plačni razred od plana (iz 33. v 27. plačni razred).  
Pri projektu Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah je bila pomotoma v planu 
za leto 2013 planirana celotna vrednost projekta, ki bi sicer morala biti razdeljena na 
leti 2014 in 2015, ko bodo dejansko nastali stroški za aktivnosti, za katere je 
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zadolžena LAS Posavje. Prav tako je prišlo po odločitvi projektnih partnerjev do 
časovnega zamika začetka izvajanja projekta, ker je glavnina aktivnosti vezana na 
projekt Posavska špajza, ki je bil potrjen šele decembra 2013. V letu 2013 so bile 
opravljene tako aktivnosti vodenja in koordiniranja 1. faze projekta.  
 
RRA Posavje je zakoniti zastopnik LAS Posavje in hkrati upravljavec. Tako je RRA 
Posavje za opravljene naloge prejela plačilo za opravljene naloge upravljavca za 
obdobje jan – november 2013 v višini 100 % bruto vrednosti, za mesec december pa 
bodo stroški upravljanja poravnani v naslednjem poročilu do LAS Posavje, predvidoma 
marca 2014. 
LAS Posavje je na MKO 04.10.2013 vložila zahtevek za povračilo 85 % upravičenih 
(neto) stroškov upravljanja v višini 38.126,85 EUR, ki pa s strani MKO do 31.12.2013 
še ni bil poravnan.  
 

 

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA GOSPODARSTVA, SOCIALE, 

VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA V 

2013 

 

Na področju regionalne razvoja je bila regija posavje učinkovita, saj je regija uspešna 

pri črpanju EU sredstev – skladno s povzetki iz Poročila o črpanju avgust 2013 in 

povzetki vrednotenj 2007-2013 je bila pri črpanju s 74,96 % najuspešnejša 

Spodnjeposavska statistična regija, ki ji je bilo dodeljenih 67.913.506 EUR. 

 

Lokalna akcijska skupina Posavje je bila za območje regije Posavje vzpostavljena z 
namenom uvajati nov razvojni pristop pri načrtovanju razvoja in pri njegovem 
uresničevanju, to je pristop LEADER. Bistvo tega pristopa je medsebojno povezati vse 
tri sektorje (javnega, gospodarskega in nevladnega), ki sodelujejo pri načrtovanju 
razvojnih ciljev in pri izvajanju konkretnih projektov, ki te cilje dosegajo. V letu 2013 
se je med člani in v regiji okrepilo poznavanje pristopa LEADER (kar dokazujejo novi 
člani, množična udeležba na dogodkih LAS in na aktivnostih v okviru projektov, ki jih 
je LAS Posavje izbrala za sofinanciranje s sredstvi LEADER). LAS Posavje z izvajanjem 
navedenih nalog izkazuje sposobnost za pridobitev statusa upravljavca za EU sredstva 
LEADER tudi v obdobju 2014-2020. 
 

ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 

2013 

 

Analiza kadrovanja 

Kadrovski načrt predvideva 10 zaposlenih, poleg tega pa še 20 zaposlenih na ravni 

projekta PVSP 2013. 
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Na dan 31.12.2013 je bilo skladno s kadrovskim načrtom zaposlenih 10. 

 

V projektu PVSP 2013 je bilo v prvih 5 mesecih leta 2013 vključenih 10 udeležencev, 

naslednja skupina 10 udeležencev pa je z delom pričela 15.7.2013. 

 

Analiza investicijskih vlaganj 

V letu 2013 je bilo 15.428,27 eur (1.012,58 eur projekt Trapistin, 1.997,21 eur LAS 

Posavje ter 12.418,48 eur redna dejavnost RRA Posavje) sredstev namenjenih za 

nakup računalniške opreme in druge opreme. 

 

Naložbe prostih denarnih sredstev  

RRA Posavje ima naložbe prostih denarnih sredstev (depoziti pri bankah) v višini 

882.794,93 eur . 

 

Pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

V letu 2013 se je naredila izločitev učilnice INTERREG iz sredstev v upravljanju, kjer je 

RRA Posavje za potrebe projekta vpisan v zemljiško knjigo kot lastni. V letu 2014 je 

predviden brezplačni prenos omenjene učilnice Občini Krško. Amortizacija je bila 

pokrita v breme sredstev knjiženih na kontih skupine 98 (Sklad opredmetenih in 

neopredmetenih OS. 

 

Podatki o osnovnih sredstvih , ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 

uporabljajo 

Iz priloge popisa osnovnih sredstev je razvidno, da je večji del osnovnih sredstev, ki 

jih uporabljamo odpisan, vendar jih še vedno uporabljamo, ker težko zagotavljamo 

sredstva za njihovo nadomeščanje. 

 

 

V.  TRŽNA DEJAVNOST 

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti v obdobju poročanja so znašali z DDV 4.554,00 

EUR. 
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VI. KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA 

RRA POSAVJE   

 1. Organizacija delovanja RRA Posavje   

Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2013 pripravili 

sledeče dokumente: 

 Plan dela RRA Posavje za leto 2014; 

 Zaključni račun in izkazi za leto 2013; 

 Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2013; 

 Spremembo in dopolnitev odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije 

Posavje; 

 Spremembo pravilnika o Notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na RRA 

Posavje. 

 

2. Kadrovski načrt  

 

Zavod RRA Posavje predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno 

izvedbo nalog posameznega programskega področja so odgovorni posamezni 

svetovalci. 

Za izvajanje nalog in aktivnosti v okviru projektov, katerih trajanje je časovno 

omejeno, je s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

predvideno zaposlovanje za določen čas izven redno sistemiziranih delovnih mest.  

 

Kadrovski načrt predvideva 10 zaposlenih, poleg tega pa še 20 zaposlenih na ravni 

projekta PVSP 2013. 

 

Na dan 31.12.2013 je bilo zaposlenih 10, skladno s kadrovskim načrtom. 

 

V projektu PVSP 2013 pa je bilo v prvih 5 mesecih leta 2013 vključenih 10 

udeležencev, naslednja skupina 10 udeležencev pa je z delom pričela 15.7.2013. 

 

VII.  PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV  

V obdobju poročanja smo nabavljali osnovna sredstva skladno s programom dela: 

arhivske omare, računalniška in komunikacijska oprema, pisarniška oprema, platno za 
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projekcije. V okviru projekta PVSP so nabavljeni prenosni računalniki za udeležence 

projekta. 

V okviru Las Posavje pa se je nabavil prenosni računalnik, fotoaparat in tiskalnik. 
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VIII.  FINANČNI NAČRT 

1. Prihodki 

Področni 
odseki 

Str. 
mesto NAZIV PRIHODKA 

Realizacija 
2012 

Plan 2013 
Realizacija 

2013 

    SKUPAJ PRIHODKI 1.232.382,93 1.354.881,65 1.316.856,19 

    ČASOVNE RAZMEJITVE       

            

  
  

PRIHODKI IZ OBČINSKIH 
PRORAČUNOV                                381.816,45 319.386,78 302.082,48 

    Občina Brežice 116.424,70 93.651,48 89.624,99 

    Občina Krško 142.065,09 124.112,54 113.904,56 

    Občina Sevnica 88.927,01 74.461,95 72.599,20 

    Občina Kostanjevica na Krki 9.930,68 8.567,77 8.029,61 

    Občina Bistrica ob Sotli 7.976,78 4.919,49 4.919,49 

    Občina Radeče 16.492,19 13.673,55 13.004,63 

            

  
  

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 632.284,57 811.695,26 760.705,52 

    Državni proračun 632.284,57 811.695,26 760.705,52 

            

    DRUGI PRIHODKI 262.949,56 275.399,46 308.684,45 

    Finančni prihodki (obresti) 94,78 0,00 0,00 

    Upravljanje TP LAS 53.432,48 51.599,85 59.170,26 

    Prihodki podjetij za štipendije 169.362,99 170.100,00 155.405,48 

    Članarine LAS Posavje 21.350,15 21.350,15 20.960,15 

  

  

Drugi prihodki (vračila 
štipendij, lastna 
sredstva,sredstva za 
pokrivanje izgube) 18.709,16 32.349,46 73.148,56 

  
  

PRIHODKI OD 
OPRAVLJANJA TRŽNE 
DEJAVNOSTI 8.764,83 0,00 4.554,00 

  
  

Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 8.764,83 0,00 4.554,00 

            

  

  

PRIHODKI ZA REDNO 
DELOVANJE IN IZVAJANJE 
NALOG V JAVNEM 
INTERESU 217.324,91 237.195,05 237.914,09 

01-RRA 01-RRA Občina Brežice 48.240,00 46.961,81 46.961,81 

01-RRA 01-RRA Občina Krško 52.100,00 50.739,44 50.739,44 

01-RRA 01-RRA Občina Sevnica 36.889,20 35.963,73 35.963,73 

01-RRA 01-RRA Občina Kostanjevica na Krki 5.723,33 5.596,88 5.596,88 

01-RRA 01-RRA Občina Bistrica ob Sotli 3.418,00 3.342,47 3.342,47 

01-RRA 01-RRA Občina Radeče 9.426,00 9.372,45 9.372,45 

01-RRA 01-RRA Državni proračun 61.528,38 85.218,27 85.937,31 
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PROJEKTI V JAVNEM 
INTERESU   1.008.977,76 982.196,12 

            

01-RRA 
01-RRA 
RRP 

Regionalni razvojni program 
2007-2013 15.341,60 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Brežice 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Krško 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Sevnica 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Kostanjevica na Krki 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Bistrica ob Sotli 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Radeče 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Državni Proračun 
15.341,60 0,00 0,00 

            

    
DELOVNO PODROČJE 
GOSPODARSTVO   362.877,76 347.650,55 

33-RDO 33-RDO 
Regionalna destinacijska 
organizacija 175.339,41 56.760,00 53.464,52 

33-RDO 33-RDO Občina Brežice 33.615,03 11.689,67 10.902,36 

33-RDO 33-RDO Občina Krško 20.354,90 8.373,10 7.807,15 

33-RDO 33-RDO Občina Sevnica 19.521,92 5.498,22 5.126,18 

33-RDO 33-RDO Občina Kostanjevica na Krki 2.794,87 970,89 906,42 

33-RDO 33-RDO Občina Bistrica ob Sotli 4.531,99 1.577,02 1.469,79 

33-RDO 33-RDO Občina Radeče 5.176,96 1.801,10 1.677,99 

33-RDO 33-RDO Državni proračun 89.343,74 26.850,00 25.574,63 

            

35-
PVSP 35-PVSP Podjetno v svet podjetništva 0,00 306.117,76 294.186,03 

35-
PVSP 35-PVSP 

Državni proračun 0,00 44.333,24 42.612,44 

35-
PVSP 35-PVSP 

Sredstva ESS 0,00 251.221,72 251.573,59 

35-
PVSP 35-PVSP 

Lastna sredstva 0,00 10.562,80 0,00 

            

09-PŠS 
09-PŠS 

Posavska štipendijska 
shema 673.703,68 646.100,00 634.545,57 

09-PŠS 09-PŠS Občina Brežice 34.116,82 35.000,00 32.993,62 

09-PŠS 09-PŠS Občina Krško 69.128,14 65.000,00 54.792,02 

09-PŠS 09-PŠS Občina Sevnica 32.187,91 33.000,00 31.137,25 

09-PŠS 09-PŠS Občina Kostanjevica na Krki 1.367,69 2.000,00 1.461,84 

09-PŠS 09-PŠS Občina Radeče 1.806,31 2.500,00 1.831,08 
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09-PŠS 09-PŠS Državni proračun 290.317,30 283.500,00 237.620,21 

09-PŠS 09-PŠS 
Državni proračun-delovanje in 
mat. stroški 56.707,36 55.000,00 46.218,61 

09-PŠS 
09-PŠS 

Finančni prihodki - vplačila 
podjetij 169.362,99 170.100,00 155.405,48 

09-PŠS 09-PŠS Vračila štipendij 18.709,16 0,00 72.850,92 

09-PŠS 09-PŠS  Obresti  0,00 0,00 234,54 

 

  

DELOVNO PODROČJE 
KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA, 
OKOLJE IN PROSTOR       

01-RRA 27 - KO Kohezija inženiring 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Brežice 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Krško 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Sevnica 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Kostanjevica na Krki 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Bistrica ob Sotli 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Radeče 0,00 0,00 0,00 

 
          

    
DELOVNO PODROČJE 
PODEŽELJE 127.626,91 125.627,04 80.583,37 

            

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR 

Prihodki iz naslova projekta 
SLOHR GLOBALNET 24.602,90 0,00 -1.008,96 

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR Državni proračun 2.692,15 0,00 -1.008,96 

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR IPA sredstva 21.910,75 0,00 0,00 

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR Lastna sredstva 0,00 0,00 0,00 

            

24-TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Upravljanje LAS Posavje 74.782,63 105.868,20 80.193,51 

24-TP 
LAS 

24 - TP 
LAS 

Članarine 2013 
21.350,15 21.350,15 20.960,15 

24-TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Državni Proračun 53.432,48 51.599,85 59.170,26 

24-TP 
LAS 

24-TP 
LAS Lastni viri 0,00 16.000,00 0,00 

24-TP 
LAS 

24-TP 
LAS Obresti 0,00 50,00 63,10 

24 - TP 
LAS 

24 - TP 
LAS 

Proj. Lokalno prid. hrana na 
Posavskih tžnicah 0,00 16.868,20 0,00 

24-TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Državni Proračun  0,00 11.948,74 0,00 

24-TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Lastni viri 0,00 4.919,46 0,00 
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36-NIP 
2012 

36-
Trapistin 

Vpliv trapistov na posavsko 
podeželje 0,00 2.890,64 1.398,82 

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin Državni proračun 0,00 2.023,44 1.398,82 

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin lastna sredstva 0,00 867,20 0,00 

            

31-IPA 31- IPA 
Bogastvo podeželja v skupni 
turistični ponudbi 28.241,38 0,00 0,00 

31-IPA 31 - IPA Državni proračun 2.834,75 0,00 0,00 

31-IPA 31 - IPA IPA sredstva 23.989,25 0,00 0,00 

31-IPA 31- IPA Občina Krško 482,05 0,00 0,00 

31-IPA 31- IPA Občina Sevnica 327,98 0,00 0,00 

31-IPA 31- IPA Občina Brežice 452,85 0,00 0,00 

31-IPA 31- IPA Občina Kostanjevica na Krki 44,79 0,00 0,00 

31-IPA 31- IPA Občina Bistrica ob Sotli 26,79 0,00 0,00 

31-IPA 31 - IPA Občina Radeče 82,92 0,00 0,00 

            

01-RRA 01-MRS Bilaterala 14.186,81 0,00 11.608,61 

01-RRA 02-MRS Državni proračun 14.186,81 0,00 11.608,61 

01-RRA 02-MRS Lastna sredstva 0,00 0,00 0,00 
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2. Odhodki 

 

Področni 
odsek 

Str. 
mesto/ 
nosilec NAZIV ODHODKA 

Realizacija 
2012 

Plan 2013 
Rebalans 

2013 
Realizacija 

2013 

    SKUPAJ ODHODKI  1.218.198,01 1.373.681,60 1.354.341,60 1.277.847,34 

  
  

SKUPAJ ODHODKI - 
NALOGE V JAVNEM 
INTERESU 226.064,09 236.605,00 236.605,00 225.092,57 

  
  

SKUPAJ ODHODKI - 
PROJEKTI V JAVNEM 
INTERESU                                 966.703,82 1.137.076,60 1.117.736,60 1.048.853,17 

  
  

SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA 
DEJAVNOST                                 2.934,68 0,00 0,00 3.901,60 

  
  

STROŠKI AMORTIZACIJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  

OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH 
LET 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

  
  

SKUPAJ ODHODKI NALOGE 
V JAVNEM INTERESU 226.064,09 236.605,00 236.605,00 225.092,57 

01-RRA 
01-RRA   

SKUPAJ STROŠKI DELA 
ZAPOSLENIH 131.347,81 146.005,00 130.862,00 113.613,32 

402607 01-RRA   Osnovne plače  102.332,61 113.005,00 97.705,00 87.518,56 

01-RRA 01-RRA   Regres za letni dopust                              1.941,87 2.100,00 6.157,00 4.870,18 

01-RRA 
01-RRA   Povračila stroškov prehrane in 

prevoza na delo 8.243,20 10.300,00 8.800,00 6.439,26 

01-RRA 01-RRA   Sredstva za delovno uspešnost  0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
01-RRA   Sredstva za delovno uspešnost 

direktorja 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA   

Bonitete, jubilejne nagrade in 
drugi stroški iz delovnih 
razmerij 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA   Prispevki delodajalca 16.591,14 18.100,00 15.950,00 14.006,90 

01-RRA 01-RRA   Davek na plače 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
01-RRA   Dodatno pokojninsko 

zavarovanje 2.238,99 2.500,00 2.250,00 778,42 

              

01-RRA 01-RRA   

MATERIALNI STROŠKI IN 
STROŠKI STORITEV IZ 
NASLOVA IZVAJANJA 
NALOG V JAVNEM 
INTERESU 71.901,05 80.600,00 89.543,00 76.433,23 

01-RRA   01-RRA   Pisarniški material in storitve 445,65 1.000,00 1.500,00 1.478,14 

01-RRA   01-RRA   Čistilni material in storitve 2.164,94 3.000,00 3.000,00 2.617,01 

01-RRA   01-RRA   Časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura 166,28 500,00 800,00 419,52 
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01-RRA   01-RRA   Storitve varovanja zgradb in 
prostorov 633,97 700,00 500 51,12 

01-RRA   01-RRA   Zavarovalne premije za objekte 
in opremo 16,03 500,00 500,00 457,58 

01-RRA   01-RRA   Računalniške storitve 
(vzdrževalne pogodbe) 2.476,90 3.100,00 3.600,00 2.353,17 

01-RRA   01-RRA   Izdatki za reprezentanco 1.540,92 1.500,00 1.500,00 1.517,15 

01-RRA   01-RRA   Drug splošni material in storitve  7.304,04 7.000,00 11.843,00 11.770,42 

01-RRA   01-RRA   Električna energija 1.497,32 2.200,00 2.000,00 1.423,76 

01-RRA   01-RRA   
Poraba kuriv in stroški 
ogrevanja 3.049,38 3.000,00 3.000,00 1.562,33 

01-RRA   01-RRA   Voda in komunalne storitve 258,75 400,00 400,00 243,18 

01-RRA   01-RRA   Telefonija (fiksna in mobilna 
telefonija, internet) 5.058,97 5.500,00 5.500,00 4.686,02 

01-RRA   01-RRA   Poštnina in kurirske storitve 1.322,66 2.000,00 2.000,00 1.585,70 

01-RRA   01-RRA   Tekoče vzdrževanje druge 
opreme in poslovnih prostorov 342,38 1.100,00 1.000,00 212,29 

01-RRA   01-RRA   
Sodni stroški, storitve 
odvetnikov,  notarjev, takse, 
obresti in drugo 1.399,77 1.500,00 2.500,00 1.673,54 

01-RRA   01-RRA   
Najemnine in zakupnine za 
poslovne prostore (najemnina 
za spletno stran posavje.com) 5.675,12 6.000,00 6.500,00 5.914,44 

01-RRA   01-RRA   Računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 15.564,00 16.000,00 18.000,00 14.514,40 

01-RRA   01-RRA   Stroški oglaševalskih storitev 6.446,49 6.500,00 6.500,00 6.112,17 

01-RRA   01-RRA   Avtorski honorarji in pogodbe o 
delu 1.290,32 2.000,00 0,00 0,00 

01-RRA   01-RRA   
Stroški seminarjev in 
strokovnih izobraževanj 
zaposlenih 870,69 2.500,00 2.500,00 2.230,40 

01-RRA   01-RRA   
Stoški prevozov in potovanj v 
SLO in tujini (kilometrine, 
dnevnice nočitve) 9.770,44 10.000,00 10.000,00 9.073,99 

01-RRA   01-RRA   Delo preko Študentskih 
servisov 0,00 0,00 1.000,00 1.265,54 

01-RRA   01-RRA   Stroški plačilnega prometa in 
bančnih storitev 363,23 350,00 350,00 330,03 

01-RRA   01-RRA   Zamudne obresti 51,31 50,00 50,00 12,63 

01-RRA   01-RRA   Članarine 3.990,00 4.000,00 4.500,00 4.551,00 

01-RRA   01-RRA   Drugi odhodki 201,49 200,00 500,00 377,70 

          
 

  

01-RRA 01-RRA OSNOVNA SREDSTVA 5.306,64 6.500,00 12.700,00 12.418,48 

01-RRA 01-RRA Nakup osnovnih sredstev 5.306,64 6.500,00 12.700,00 12.418,48 

              

01-RRA   01-RRA   OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH 
LET 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA   01-RRA   Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 
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01-RRA   01-RRA   Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA   01-RRA   Presežek odhodkov nad 
prihodki iz leta 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

01-RRA 
01-RRA 
SRP 

SVET REGIJE POSAVJE, 
REGIONALNI RAZVOJNI 
SVET 1.062,46 2.000,00 2.000,00 141,70 

01-RRA 
01-RRA 
SRP Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
01-RRA 
SRP Stroški materiala in storitev 1.062,46 2.000,00 2.000,00 141,70 

              

01-RRA   02-GS Garancijska shema 214,76 1.500,00 1.500,00 1.927,56 

01-RRA   02-GS Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA   02-GS Stroški materiala in storitev 214,76 1.500,00 1.500,00 1.927,56 

              

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Projekt "Sava" 889,78 0,00 0,00 397,24 

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Stroški materiala in storitev 889,78 0,00 0,00 397,24 

              

01-RRA 
01-RRA 
RRP 

Regionalni razvojni program 
2007-2013 15.341,59 0,00 0,00 6.130,16 

01-RRA 01 RRA 
RRP Stroški dela 15.341,59 0,00 0,00 4.285,24 

01-RRA 
01 RRA 
RRP Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 1.844,92 

              

01-RRA 01-RRA SAVA- KRKA BIKE 0,00 0,00 0,00 601,20 

01-RRA 01 RRA Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01 RRA Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 601,20 

              

PROJEKTI V JAVNEM INTERESU         

  
DELOVNO PODROČJE 
GOSPODARSTVO 176.655,69 56.760,00 56.760,00 53.263,15 

01-RRA 27 - KO Kohezija inženiring 1.315,99 0,00 0,00 775,02 

01-RRA 27 - KO Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Stroški materiala in storitev 1.315,99 0,00 0,00 775,02 

              

33-RDO 33 - RDO 
Regionalna destinacijska 
organizacija 175.339,70 56.760,00 56.760,00 53.263,15 

33-RDO 33 - RDO Stroški dela 0,00 0,00 0,00 0,00 

33-RDO 33 - RDO Stroški materiala in storitev 175.339,70 56.760,00 56.760,00 53.263,15 
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DELOVNO PODROČJE 
ČLOVEŠKI VIRI 699.947,63 971.557,76 952.217,76 924.357,13 

09-PŠS 09-PŠS 
Posavska štipendijska 
shema 673.703,69 646.100,00 646.100,00 634.545,57 

09-PŠS 09-PŠS Stroški dela 30.927,11 34.000,00 34.000,00 31.693,84 

09-PŠS 09-PŠS Stroški materiala in storitev 25.780,25 21.000,00 21.000,00 15.111,96 

09-PŠS 09-PŠS Stroški štipendij 598.287,17 591.100,00 591.100,00 514.888,85 

09-PŠS 09-PŠS 
Rezervacije sredstev za vračilo 
štipendije 0,00 0,00 0,00 0,00 

09-PŠS 09-PŠS 
Vračila štipendij skladu, 
podjetem 18.709,16 0,00 0,00 72.850,92 

              

34-IPA 
SLO HR 34 - IPA 

SLO HR SLOHRA GLOBALNET 26.149,44 0,00 0,00 0,00 

34-IPA 
SLO HR 

34 - IPA 
SLO HR Stroški dela 19.746,79 0,00 0,00 0,00 

34-IPA 
SLO HR 

34 - IPA 
SLO HR Stroški materiala in storitev 6.402,65 0,00 0,00 0,00 

              

01-RRA 01-MRS Projekt MRS (BILATERALA) 22.495,42 19.340,00 0,00 10.496,02 

01-RRA 02-MRS Stroški dela 11.974,00 16.940,00 0,00 5.488,11 

01-RRA 02-MRS Stroški materiala in storitev  10.521,42 1.200,00   5.007,91 

01-RRA 02-MRS Lastni vir RRA 0,00 1.200,00 0,00 5.407,47 

35-
PVSP 

35- 
PVSP 

PODJETNO V SVET 
PODJETNIŠTVA 94,50 306.117,76 306.117,76 279.315,54 

35-
PVSP 35-PVSP Stroški dela 0,00 230.139,81 230.139,81 193.934,28 

35-
PVSP 35-PVSP Stroški materiala in storitev 94,50 75.977,95 75.977,95 85.381,26 

35-
PVSP 35-PVSP 

Lastni viri RRA(neupravičen 
strošek DDV)       7.247,19 

  
DELOVNO PODROČJE 
PODEŽELJE 90.100,50 108.758,84 108.758,84 71.232,89 

31-IPA 31 - IPA 
Bogastvo podeželja v skupni 
turistični ponudbi 28.241,38 0,00 0,00 0,00 

31-IPA 31 - IPA Stroški dela   5.933,17 0,00 0,00 0,00 

31-IPA 31 - IPA Stroški materiala in storitev 22.308,21 0,00 0,00 0,00 

31-IPA 31 - IPA 
Izredni odhodki - zavrnjen 
zahtevek za l.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Upravljanje LAS Posavje 61.859,12 105.868,20 105.868,20 69.261,36 

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Stroški dela 36.171,22 51.000,00 51.000,00 43.280,63 

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Stroški materiala in storitev 22.915,72 36.050,00 36.050,00 23.983,52 

24 - TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Nabava osnovna sredstva 2.772,18 1.950,00 1.950,00 1.997,21 
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24 - TP 
LAS 

24 - TP 
LAS 

Proj. Lokalno prid. hrana na 
Posavskih tržnicah (str. mat. in 
storitev) 0,00 16.868,20 16.868,20 0,00 

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin 

Vpliv trapistov na Posavsko 
podeželje 0,00 2.890,64 2.890,64 1.971,53 

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin Stroški materiala in storitev 0,00 1.728,00 1.728,00 958,95 

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin Stroški opreme 0,00 1.162,64 1.162,64 1.012,58 

              

22-TD 22 - TD TRŽNA DEJAVNOST 2.934,68 0,00 0,00 3.901,60 

22-TD 22 - TD Stroški dela (pogodbeni 
sodelavci in zaposleni) 0,00 0,00 0,00 0,00 

22-TD 22 - TD Stroški materiala in storitev 2.934,68 0,00 0,00 3.901,60 



3. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

 
I. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost 

javne službe ter  pridobitno  (tržno) dejavnost   
 
Na RRA Posavje  smo v letu 2013 spremljali vse poslovne dogodke ločeno na 9 
področnih odsekih (oddelkih) : 

- 01 RRA – Prihodki za redno delovanje in naloge v javnem interesu 
- 09 PŠS – Posavka štipendijska shema 
- 24 TP LAS – Upravljanje Las Posavja 
- 36 TRAPISTIN – Trapisti 
- 33 RDO – Regionalna destinacijska organizacija 
- 34 IPA SLO HRA – Slohra global net 
- 35 PVSP –Podjetno v svet podjetništva 
- 22 TD  - Tržna dejavnost 
- MRS 2- Prenos znanj in izkušenj s primeri dobrih praks v regiji Banat 

 
 Viri in struktura prihodkov v letu 2013        

 
Proračunski prihodki so prikazani na podlagi izdanih zahtevkov 
ustanoviteljicam in nakazil sredstev za izvajanje  projektov. Drugi prihodki 
pa so pridobljeni na podlagi namenskih nakazil podjetij za izvajanje 
projekta Posavska Štipendijska Shema, članarin LAS Posavje in finančnih 
prihodkov. 
 

II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 

 

V Bilanci stanja RRA Posavje v skupini dolgoročne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije za leto 2013  so izkazana sredstva v višini 80.965,46 Eur iz naslova vračil 
štipendij štipendistov, ki so v skladu s pogodbo oziroma v skladu s sporazumom 
vračali prejeta sredstva iz naslova štipendij. Del sredstev je potrebno vrniti Javnemu 
skladu za razvoj kadrov in štipendije, del sredstev se vrača podjetjem in občinam v 
skladu s podpisanimi sporazumi. 

Prihodki iz občinskih proračunov 23%  

Prihodki iz državnega proračuna 58%  

Drugi prihodki         18%  

Drugi prihodki - tržna dejavnost 1%  

 
Skupaj prihodki l. 2013 
 

 
100% 
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III. Presežek odhodkov  nad prihodki  

1. Za leto 2013  izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz redne dejavnosti v 
višini 12.602,95 EUR in čisti presežek prihodkov iz tržne dejavnosti (po obdavčitvi) v 
višini 541,49 EUR. Skupni presežek iz rednega delovanja tako znaša 13.144,44 EUR. 

Presežek iz naslova projekta 35 PVSP v višini 14.870,49 EUR  je v računovodskih 
evidencah ločeno evidentiran na omenjenem projektu. 

Po projektu 24 - TP LAS so na dan 31.12.2013  kratkoročno odloženi prihodki v višini 
10.932,11 EUR. 

2. V bilanci stanja na dan 31.12.2013  izkazujemo tudi nepokrit del presežka 
odhodkov nad prihodki iz leta 2010 v znesku 24.369,01 EUR (AOP 053). Celotni 
presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2010 je znašal 30.612,70 EUR (obravnava na 
5. Seji UO RRA Posavje z dne 28.02.2011). Presežek odhodkov iz leta 2010 se 
kronološko pokrival v breme nastalih presežkov prihodkov nad odhodki iz rednega 
delovanja tekočih let; in sicer v letu 2011 v višini 3.233,76 EUR in v letu 2012 v višini 
3.009,93 EUR. 
UO RRA Posavje se predlaga, da se celotni presežek prihodkov nad odhodki  redne 
dejavnosti iz leta 2013 iz 1. točke v višini 13.144,44 EUR porabi za kritje še 
nepokritega presežka odhodkov iz leta 2010. 
S tem bi v letu 2014 ostal še nepokriti del presežka odhodkov iz leta 2010 v višini 
11.224,57 EUR. 
 

3. V knjigovodskih evidencah  na dan 31.12.2013  izkazujemo tudi presežek prihodkov 
nad odhodki (skupina kontov 985) v  višini 110.249,02 evrov, ki je izkazan  iz  
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih  let (2006 in 2007 –  obravnava na  9. 
Redni seji UO RRA Posavje z dne 27.02.2012). 

 

 

 IV. Vrednotenje zalog 

Zaloge materiala vrednotimo po nabavnih cenah, ravno tako porabo materiala.   Na 
dan 31.12.2013 RRA Posavje nima izkazanih zalog materiala in nedokončane 
proizvodnje. 

  

V.  Podatki o stanju neporavnanih terjatev 

 

 Kratkoročne terjatve do kupcev 

 Na dan 31.12.2013  je stanje terjatev do kupcev 48.137,42 Eur. (Glej priloga f4).     
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-   Popravek vrednosti  kratkoročnih terjatev do kupcev 

Na dan 31.12.2013 RRA Posavje nima popravka vrednosti kratkoročnih terjatev do 
kupcev. 

 

-   Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna   

 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna so v višini 114.555,30 
EUR. (Glej priloga f6) 

 

-   Kratkoročne terjatve do štipenditorjev 

Kratkoročne terjatve do štipenditorjev  so evidentirane na podlagi odločbe  v višini 
72.915,76 EUR (glej priloga f5). 

 

-   Druge kratkoročne terjatve  

 Druge kratkoročne terjatve so v višini 56.495,78 Eur (glej priloga f7, f8, f10). 

 

VI. Podatki o obveznostih 

 
 -   Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  in ostale dajatve 

v višini  28.895,97 Eur so obveznosti za izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih 
prejemkov za december 2013,  ki bodo izplačani v januarju 2014 in jih v bilanci stanja 
izkazujemo na skupini kontov 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih. 

 

-   Obveznosti do dobaviteljev v državi 

v višini 118.805,64 Eur,od tega obveznosti za transferne odhodke (projekt LAS) v 
višini  81.560,43 EUR.  

Obveznosti bodo  poravnane po datumih valute določenih na računih oziroma po 
nakazilu zahtevkov iz naslova projektov v letu 2014 in jih v bilanci stanja  izkazujemo 
na skupini kontov 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in 234 kratkoročne 
obveznosti za sredstva leader. 

 

-   Kratkoročne obveznosti do štipendistov  

v  višini  414.597,81 Eur iz naslova pogodb o štipendiranju za šolsko leto 2013/14. 

 

– Kratkoročne obveznosti do štipenditorjev 
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v višini 41.947,84 Eur iz naslova vračil štipendij po podpisanem sporazumu o vračilu 
sredstev za nakazane štipendije. 

-    Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

  

V bilanci stanja na skupini kontov 980 izkazujemo Obveznosti za neopredmetena in 
opredmetena osnovna sredstva  v višini 211.706,29 EUR. 

VII. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe  

 V letu 2013 je bil izveden nakup osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem 
interesu (računalniška in ostala oprema)iz sredstev za delovanje v znesku 12.418,48 
EUR, iz sredstev LAS v znesku 1.997,21 EUR, iz projekta PVSP 7.987,18 EUR in 
projekta Trapistin 1.012,58 eur 
 

VIII. Naložbe prostih denarnih sredstev 

 Naložbe prostih denarnih sredstev so vidne iz priloge g1. 

 

IX.  Pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

Iz izkaza Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev   po 
nabavni vrednosti za leto 2013 v primerjavi z letom 2012 je razvidno, da se je 
vrednost dolgoročnih sredstev zmanjšala zaradi povečanja popravka vrednosti 
(amortizacije OS). Popravek vrednosti je knjižen v celoti v breme sklada  osnovnih 
sredstev. 

 

X.  Podatki o osnovnih sredstvih , ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 
uporabljajo 

Iz Registra osnovnih sredstev je razvidno, da je del osnovnih sredstev, ki jih 
uporabljamo odpisan (knjigovodska vrednost 0), vendar jih še vedno uporabljamo.  

 

XI. Aktivne in pasivne časovne razmejitve 

Stanje pasivnih časovnih razmejitev 
 

Vrsta pasivnih časovnih razmejitev Znesek v € 

Sredstva Posavska štipendijska shema 124.531,82 

 Sredstva LAS Posavje  27.521,90  

SKUPAJ 152.053,72 
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V pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročni razmejeni prihodki za Posavsko 
štipendijsko shemo, za katero so podjetja nakazala sredstva v letu 2013, štipendije pa 
bodo izplačane v letu 2014, ravno tako je razmejen del prejetih sredstev za štipendije 
od občin, ter med odloženimi prihodki so  knjižena sredstva LAS Posavje.  
 
Stanje aktivnih časovnih razmejitev 
 

Vrsta aktivnih časovnih razmejitev Znesek v € 

Sredstva Posavska štipendijska shema 363.742,63 

Prehodno ne zaračunani prihodki  80.008,74  

SKUPAJ  443.751,37 

 
V aktivnih časovnih razmejitvah  so zajeti kratkoročno razmejeni prihodki   za 
izplačane  štipendije štipendistov za obdobje oktober, november in december 2013, 
zahtevki  za sredstva pa bodo izstavljeni v letu 2014 Skladu za razvoj kadrov. 
Razmejeni  so tudi  stroški štipendij za šolsko leto 2014 za štipendije  od vključno 
januarja do septembra 2014 , ki bodo izplačane v letu 2014. Razmejeni prihodki za 
zahtevke, ki bodo izstavljeni v letu 2014 za LAS Posavje in projekt PVSP. 
 

XII. Ostali podatki 

1. Primerjava prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji leta 2013 s prihodki in 
odhodki leta 2012 je razvidna v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu 
fakturirane realizacije.  

2. Primerjava stroški dela zaposlenih za leto 2012 in 2013.  
 

Oddelek/ Leto 2013 2012 

01 RRA 113.613,32 131.347,81 

01 RRA RRP 4.285,24 15.341,59 

01 RRA MRS 2 5.488,11 0,00 

09 PŠS 31.693,84 30.927,11 

24 TP LAS 43.280,63 36.171,22 

22 TD – tržna dejavnost 0,00 0,00 

35 PVSP 193.934,28 0,00 

31 in 34 IPA 0,00 25.679,96 

Skupaj 392.295,42 239.467,69 

 
Vsi zgoraj navedeni podatki iz točke XII. 2. Primerjava stroški dela zaposlenih  so 

razvidni v letnem poročilu za leto 2013 v IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV-
DOLOČENIH UPORABNIKOV in v tabeli  Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 
fakturirane realizacije. 

 

XII.  Presežek iz naslova tržne dejavnosti 
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Za leto 2013  izkazujemo čisti presežek prihodkov nad odhodki   v višini 541,49 EUR, 
po odbitku davka iz dohodka pravnih oseb v znesku 110,91 Eur, ki se nameni za 
pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2010. 

 

Datum sprejema:  28.5.2014 

 

Seja UO RRA Posavje:  17. redna seja  

 

 

 

 

 

 

Srečko Ocvirk 

Predsednik UO RRA Posavje 
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v.d. direktorja RRA Posavje 



 


