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UVOD
Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v letu 2015 potekalo v skladu s
področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo
projekte, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in
finančnih potreb pa smo v letu 2015 pripravljali in izvajali tudi nove projekte.
Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju
2014-2020 je izdana Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih
agencij pri MGRT, št. 3030-11/2013/92 z dne 23.6.2014 za celotno
programsko obdobje 2014-2020.
Poročilo RRA Posavje za leto 2015 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne
operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih
sredstev in finančni načrt.
KRATICE:
 GSP: Garancijska shema Posavje
 RGS: Regijska garancijska shema
 MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 MF: Ministrstvo za finance
 MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 MSP: mala in srednje velika podjetja
 PŠŠ: Posavska štipendijska shema
 MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 RRA: Regionalna razvojna agencija
 RSR: Razvojni svet regije
 RDO: Regionalna destinacijska organizacija
 SPS: Slovenski podjetniški sklad
 STO: Slovenska turistična organizacija
 SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 RRP: Regionalni razvojni program
 PRP: Program razvoja podeželja
 LEADER: Liaison Entre Actions de DEveloppment Rural, ang.: Links between
actions of rural development, slo: Povezave med ukrepi za razvoj podeželja
 LAS: lokalna akcijska skupina
 DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja
 CLLD: Community Led Local Development: Razvoj, ki ga vodi Skupnost
 LIN/NIP: letni izvedbeni načrt/načrt izvedbenih projektov
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A.POSLOVNO POROČILO
I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA
Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so:
 Odlok o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št.
95/2014);
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS,
št. 20/11, 57/12);
 Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur.l. RS, št. 3/2013);
 Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012);
 Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.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 (Ur.l. RS, št. 38/09);
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (UR. list RS, št.
29/12, 26/12 in 24/12);
 Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS št. 33/2013);
 Zakon o zavodih (Ur.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 (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS1 (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 (Uradni list RS, št. 95/07, uradno
prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS),
 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list 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 (Uradni
list RS, št. 69/08),
 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS,
51/08),
 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju
(Uradni list RS, 53/08),
 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list
RS, 69/08),
 Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
(Uradni list RS, 57/08),
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Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju (Uradni list 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),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 –
ZIPRS1314 (Uradni list RS, št. 104/12 z dne 24. 12. 2012),
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 opravljena
sprememba vpisa v sodni register, SRG 2012/25456 dne 20.6.2012, 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
Podlaga za izvajanje nalog na ravni regije je Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki 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,
 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.
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 organiziranje in usklajevanje drugih strokovnih, splošnih svetovalnih in razvojno
pospeševalnih nalog s področja regionalne politike.
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
3/2013 z dne 11.1.2013 določa minimalne pogoje za opravljanje nalog regionalnih
razvojnih agencij in vpis v evidenco, način vodenja evidence, obvezne elemente
pogodbe o opravljanju nalog RRA, merila in normative za financiranja splošnih
razvojnih nalog v regiji in splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v
regiji.
Dolgoročni cilji:
Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je javni zavod s statusom
subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, katerega ustanoviteljice so Občina
Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica
ob Sotli in Občina Radeče.
Dolgoročni cilji RRA Posavje so določeni v ustanovnih aktih RRA Posavje ter
nacionalnih programih in področnih strategijah, ki zadevajo področje delovanja RRA
Posavje.
RRA Posavje je na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco RRA pri MGRT
prejela Odločbo o vpisu s strani MGRT za programsko obdobje 2014-2020.

Svet regije Posavje
V obdobju poročanja se je Svet regije Posavje sestal na treh rednih sejah in sklical tri
dopisne seje.
Predsedovanje Svetu regije Posavje je maja 2015 za obdobje enega leta prevzel g.
Tomaž Režun, župan občine Radeče; do takrat pa je predsedoval g. Miran Stanko,
župan občine Krško.

Razvojni svet regije Posavje
Naloge RSR so:
- 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,
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-

spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za
razvoj regije,
opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Skladno s Poslovnikom je predsednik Razvojnega sveta regije Posavje predsednik
Sveta regije Posavje, podpredsednika pa sta predstavnik gospodarstva in nevladnih
organizacij.
V letu 2015 je RRA izpeljala postopek imenovanja novih članov Razvojnega sveta
regije Posavje skladno z 18. Členom Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije
Posavje. Namreč 11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.
l. št. 20/2011 in 57/2012) – ZSRR-2 opredeljuje Razvojni svet regije, članstvo ter
postopek imenovanja. Zakon opredeljuje, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga
Svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki
predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak
programskem obdobju.
Svet regije Posavje je na svoji 63. dopisni seji dne 11.3.2015 sprejel skupno listo
kandidatov, ki jo predlaga v sprejem Občinskim svetom občin.
Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje, ki določa
potek mandata članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi odloka, ki traja do
prve seje novo izvoljenih občinskih svetov na prvih rednih lokalnih volitvah po
uveljavitvi odloka, je RRA Posavje izpeljala postopek imenovanja kandidatov. Tako je
RRA Posavje skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta regije 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.
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje v 7. členu določa oblikovanje
kandidatne liste. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 57/2012) v 8. členom določa, da se glasuje
za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovalo večina
občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.
RRA Posavje je ugotovilo, da so kandidatno listo potrdili vsi občinski sveti, tako velja,
da je skupna lista kandidatov potrjena.
-

Razvojni svet regije Posavje (stara sestava):
o Sklic 6. dopisne seje, dne 21.4.2015, priprava gradiva in izvedba

-

Razvojni svet regije Posavje (nova sestava):
o Sklic in izvedba 1. konstitutivne seje, dne 4.6.2015,
o Sklic 1. Dopisne seje, dne 22.9.2015,
o Sklic 2. redne seje, dne 7.12.2015 in
o Sklic 3. Redne seje, dne 14.12.2015.
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-

Odbori Razvojnega sveta regije Posavje
o Redno informiranje o aktualnih zadevah s področja priprave RRP 20142020

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija:
- Aktivno sodelovanje na rednih in izrednih sejah.

Upravni odbor RRA Posavje
Upravni odbor šteje osem članov in je sestavljen iz šestih predstavnikov občin
ustanoviteljic, pri čemer vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega
predstavnika zaposlenih in enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na
podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje Razvojni svet regije Posavje. Člani
upravnega odbora so imenovani oziroma izvoljeni za 4-letno mandatno obdobje in so
lahko po izteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Upravni odbor deluje v naslednji sestavi:

Predsednica:
-

direktorica OU občine Bistrica ob Sotli, ga. Anica Bercko

-

predstavnica občine Brežice, ga. Patricia Čular
direktorica OU občine Kostanjevica na Krki, ga. Judita Lajkovič
direktorica OU občine Krško, ga. Melita Čopar
direktorica OU občine Radeče, ga. Brigita Stopar
direktor OU občine Sevnica, g. Zvone Košmerl
predstavnik zainteresirane javnosti, direktor GZS OZ Posavje, g. Darko Gorišek
predstavnica zaposlenih RRA Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak.

Člani:

UO v tej sestavi je bil konstituiran 23.10.2014.
V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 5 rednih sej in 4 dopisne
seje.

Članstvo RRA Posavje
- RRA GIZ
RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo
se člani združenja sestali na 10 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo
problematiko.
- LAS Posavje 2014-2020
RRA Posavje je ena izmed članic javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa
Leader. V obdobju poročanja smo sodelovali na seji Zbora članov.
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1.1 Obveščanje javnosti
Obveščanje splošne in strokovne javnosti izvajamo na RRA Posavje 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:
 1. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (8.1.);
 Ponudniki na posavskih tržnicah: interes pri kmetih je – je tudi pri
potrošnikih (19.2.);
 Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (5.3.);
 Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (19.3.);
 Predstavitev projektnih idej nekaterih udeležencev 3 skupine Podjetno v
svet podjetništva ter 1 skupine Podjetno v svet podjetništva za občino
Radeče (2.4.);
 Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (2.4.);
 Kmetije na posavskih tržnicah ponujajo raznolike in kvalitetne prehranske
izdelke (16.4.);
 2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (16.4.);
 Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (30.4.);
 Gremo na tržnico – predstavitev treh posavskih kmetij (14.5.);
 Vabilo na strokovni posvet Gremo na tržnico (28.5.);
 Zaključna predstavitev projekta Gremo na tržnico (11.6.);
 Vabilo na regijski posvet na temo socialnega podjetništva z delovnim
nazivom posveta Podjetno za družbene spremembe (11.6.);
 Javni poziv za vstop v Lokalno akcijsko skupino za izvajanje pristopa CLLD
na območju celotne regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020
(24.6.);
 Vabilo na informativni dogodek izvajanja Posavske štipendijske sheme v
novi finančni perspektivi 2014-2020 (17.9.);
 Predstavitev projektov udeležencev 2. skupine Podjetno v svet podjetništva
za občino Radeče (15.10.);
 Objava razpisa za »Naj idejo socialnega podjetništva« v sklopu projekta
SLOHRA SOCIONET (15.10.);
 Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v
regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje (29.10.);
 Analiza stanja socialnega podjetništva v Posavju v sklopu projekta SLOHRA
SOCIONET (10.12.).
V obdobju poročanja je RRA Posavje v časopisu Dnevnik objavila:
- Gospodarska struktura regije, Posavska regija ima pogoje za razcvet (11.2.).
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V obdobju poročanja pa smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme:
- vabilo na sejem TIP 2015 – Turizem in prosti čas;
- vabilo na 62. redno sejo Sveta regije Posavje, ki je bila 4.2.2015;
- vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev in operacije Podjetno v
svet podjetništva, 3. skupina;
- vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev in operacije Podjetno v
svet podjetništva za občino Radeče;
- odprto pismo, ki je bilo posredovano predsedniku vlade in ministru za
gospodarski razvoj in tehnologijo glede izvajanje Programa za problemsko
območje obči Radeče, Trbovlje, Hrastnik;
- 2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče;
- predstavitev javnega poziva operacije Podjetno v svet podjetništva za občino
Radeče;
- obvestilo o novoimenovanem predsedniku Sveta regije Posavje;
- vabilo na konstitutivno sejo Razvojnega sveta regije Posavje;
- vabilo na regijski posvet na temo socialnega podjetništva z delovnim nazivom
posveta Podjetništvo za družbene spremembe;
- vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev 2. skupine operacije
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče;
- vabilo na informativni dogodek izvajanja Posavske štipendijske sheme v novi
finančni perspektivi 2014-2020;
- vabilo na tiskovno konferenco na temo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah veljavnega zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save ter problematika financiranja izgradnje
infrastrukturnih ureditev na območju DPN HE Brežice in HE Mokrice;
- vabilo na 2. Mednarodno konferenco z naslovom »Transport and Research in
the Danube Region«, ki je bila v Termah Čatež, med 20. in 21. oktobrom;
- vabilo na ustanovno skupščino Lokalne akcijske skupine Posavje, ki je bila
19.10.;
- vabilo na zaključno predstavitev poslovnih načrtov udeležencev operacije
»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«, ki je bil 27.10.;
- vabilo na 2. redno sejo razvojnega sveta regije Posavje, ki je bila 7.12.

III. PROGRAMSKA
PODROČJA
DELOVANJA
POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU

RRA

Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s
18. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) U.l. RS št.
20/11, 57/12 in Odlokom o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
(U.l. št. 95 /2014).
Naloge so se v prvi polovici leta 2015 izvajale na dva načina projektnega dela:
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Naloge so neposredno izvajali zaposleni na RRA Posavje preko 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 so se izvajale tudi preko samostojnih projektov v
javnem interesu, katerih vodje so zaposleni na RRA Posavje. Ti projekti so bili ali
bodo kot projekti v javnem interesu potrjeni v okviru letnih planov dela RRA
Posavje ali s posamičnimi sklepi Upravnega odbora RRA Posavje.

Naloge in projekti v javnem interesu so se izvajali v okviru delovnih področij:
1. Gospodarstvo
2. Človeški viri,
3. Infrastruktura, okolje in prostor,
4. Podeželje.
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 organiziranje in
 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.
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
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projektov po odločitvi pristojnega ministra in ob soglasju službe
(SVLR).
V letu 2015 so se izvajali naslednji projekti v javnem interesu
1. Posavska štipendijska shema
2. Regijska garancijska shema
3. Garancijska shema Posavje
4. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje
5. Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah
6. Vpliv trapistov na posavsko podeželje
7. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)
8. SLOHRA SOCIONET
9. Izvajanje koordinacije projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju Posavja«
10. Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020- mnenje in sprejem na
RSR
11. Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019
Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju
2014-2020 je izdana Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih
agencij pri MGRT, št. 3030-11/2013/92 z dne 23.6.2014 za celotno
programsko obdobje 2014-2020.

1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 20142020, Izvedbeni načrt 2013-2015 in Dogovor za razvoj regije
2014-2020
Letni operativni cilji:
 Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih
odborov,
 Aktivna vloga pri nastanku razvojnih dokumentov države in sicer partnerskega
sporazuma in predvsem operativnega programa;
 Priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije,
 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega
programa in regijskih projektov v regiji,
 Priprava končnega poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa regije
Posavje za obdobje 2007-2013,
 Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega
razvojnega programa 2014-2020,
 Priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in
dogovor za razvoj regije,
 Oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže,
 Prenos dobrih praks regionalnega razvoja.
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V letu 2012 se je že začel postopek priprave novega regionalnega razvojnega
programa regij, skladno z usmeritvami MGRT in nacionalnih razvojnih dokumentov za
novo finančno perspektivno 2014-2020. Regionalni razvojni program se je pripravil
skladno s 13. Členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in
Uredbo o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS št. 69/2012), ki določa vsebino in
strukturo RRP-ja.
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na
regionalni ravni. Regionalni razvojni program je pripravljen na podlagi Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (U.l. RS št. 20/11, 57/12) in Uredbe o
regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/12). Slednja v 4. členu določa
obvezno vsebino dokumenta in sicer:
1. Analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in
prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru
2. Opredelitev vizije razvoja regije,
3. Opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije,
4. Opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
5. Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in
navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov,
6. Skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP,
7. Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
 opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
 časovnim načrtom za izvedbo,
 okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
 prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov.
8. Opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP,
9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in
izvajanju RRP,
10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak
projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:
 delovni naziv projekta,
 povzetek projekta,
 navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt,
 ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
 opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo
regije,
 predstavitev nosilca projekta oziroma skupne partnerjev,
 opis posameznih aktivnosti,
 okvirni časovni načrt projekta,
 prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
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 prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne
vrednosti,
 prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
 opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.
RRP regije Posavje 2014-2020 je na podlagi prejetega mnenja MGRT (10.3.2015)
potrdil Razvojni svet regije Posavje (4.6.2015) in naknadno še Svet regije Posavje
(5.6.2015).
MGRT na podlagi postopka, ki ga določa 2. Člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene
regionalne politike (U.l. RS, št. 16/2013) pozval Razvojni svet regije k pripravi
dogovora za razvoj regije, ki se pripravi za 4-letno obdobje.
RRA Posavje je v obdobju poročanja podajala pripombe in dopolnitve na ključne
strateške dokumente države, ki so podlaga za izvajanje projektov ali črpanje in sicer:
- pripombe na Strategijo razvoja prometa v Sloveniji podane na
Ministrstvo za infrastrukturo (30.1.2015),
- pripombe na Merila za izbor operacij (16.4.2015) in Uredbe o porabi
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (14.4.2015),
- priprava povzetka RRP 2014-2020 na podlagi prošnje MGRT
(11.6.2015).
Osnutek dogovora za razvoj regije je po postopku skladno z določili Uredbe o
izvajanju ukrepov endogene regionalne politike pripravila RRA Posavje na podlagi
povabila razvojnim svetom regije za pripravo in podpisa dogovora za razvoj regije z
dne 13.11.2015 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Razvojni svet regije Posavje je skladno s drugim odstavkom 4. Člena Uredba o
izvajanju ukrepov endogene regionalne politike kvantificiral in razdelal v regijsko
specifična merila z upoštevanjem razvojne specializacije in prioritet regije. Podlaga za
to je prva točka 4. Člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.
Osnutek dogovora vsebuje vsebino, ki je določena v 5. točki povabila razvojnim
svetom regije za pripravo in podpisa dogovora za razvoj regije z dne 13.11.2015 s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 3030-118/2015/6 in vsebuje
najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki jih je potrdil Razvojni svet regije
Posavje na svoji 3. Redni seji, dne 14.12.2015.

2. Gospodarstvo
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Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstva so v letu 2015 v
prvi vrsti usmerjeni v uspešno vključitev v instrumente, ki jih izvaja oz. jih bo izvaja
država v sklopu programa ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva v obdobju
2014 – 2020.
Aktivnosti na delovnem področju Gospodarstvo so v letu 2015 razdeljene na štiri
podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Podporne storitve pri spodbujanju
razvoja gospodarstva, Teritorialno sodelovanje in Turizem.

2.1. Regionalne finančne spodbude
a) Regijska garancijska shema
Dne 3.4.2015 je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil Javni razpis za izbiro
izvajalcev regijskih garancijskih shem (Ur.l. RS št. 23/2015), s katerim je izbral
izvajalce Regionalnih garancijskih shem na območju Republike Slovenije, z namenom
pospešitve
razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,
povečevanje investicijskih aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje
dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje kreditov.
RRA Posavje se je na podlagi sklepa Razvojnega sveta regije Posavje prijavila na
zgoraj naveden razpis ter bila izbrana za izvajalca regijske garancijske sheme za
Posavsko regijo. V ta namen ji je bilo dodeljeno 800.000 EUR sredstev, ki jih bo preko
razpisa dodelila gospodarskim subjektom v obliki ugodnih kreditov in garancij. V
zadnjem kvartalu leta je bil objavljen Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in
srednje velikim podjetjem v Regiji Posavje z garancijami RGS Posavje, podpis pogodb
o sodelovanju z bankami NLB, Banko Koper in Delavsko hranilnico, ki bodo sodelovale
v RGS Posavje ter prva predstavitev javnega poziva za ugodne kredite mikro, malim in
srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami RGS Posavje in izvedena že
prva telefonska in osebna svetovanja zainteresiranim posameznikom, podjetnikom in
gospodarstvenikom.
b) Garancijska shema Posavje
V začetku leta 2015 je stanje sredstev v Garancijski shemi Posavje znašalo 628.140,39
EUR. Vezanih depozitov pri bankah za kreditiranje malega gospodarstva je bilo v
skupni vrednosti za 56.238,67 EUR. Višina prostih sredstev, ki jih RRA Posavje nalaga
pri bankah, ki imajo najugodnejšo obrestno mero je ob koncu poročevalnega obdobja
znašala 571.901,72 EUR. Obresti za vezane depozite na bankah so v prvi polovici leta
2015 znašale 959,40 EUR.
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RRA Posavje je v začetku leta 2015 na podlagi zahteve s strani UO pripravila predlog
izvajanja sheme ter promocijski načrt, upoštevajoč izboljšave, ki bodo pripomogle k
zagotavljanju cenejših in bolj dostopnih virov financiranja za podjetnike v Posavju.
Predlogi za izboljšave pogojev za podjetnike pri prijavi na razpis so:
- cenejši vir financiranja za podjetja preko subvencionirane obrestne mere,
- odprava stroškov zavarovanja garancij (notarski stroški),
- manj administrativnih zahtev pri prijavi na razpis.
Predloge je UO obravnaval na svoji redni seji v mesecu maju ter zavrnil predlog
subvencionirane obrestne mere za kredite. Na podlagi dogovora je RRA Posavje
pripravila predlog za pred financiranje projektov, ki bodo financirani z evropskimi
sredstvi ter v ta namen pozvala banke za posredovanje ponudb za izvedbo skupnega
razpisa.
Priprava razpisne dokumentacije in formalnih postopkov izvajanja sheme so potekala v
drugi polovici leta.

2.2. Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva
Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva v prvi polovici leta 2015 so
obsegale sledeče:
- obveščanje javnih in zasebnih subjektov o aktualnih razpisih: e-pošta, telefonsko in
osebno,
- mreženje podjetij z visokošolskimi, raziskovalnimi, svetovalnimi in mednarodnimi
institucijami za izmenjavo znanj, izkušenj, izpeljavo skupnih razvojnih projektov,
odpiranje novih poslovnih priložnosti ter vzpostavitev novih razvojnih povezav:
sodelovanje z Univerzo v Mariboru pri zagonskih aktivnostih IOT (pobuda Odprte
inovativne tehnologije), sodelovanje v Medobčinski pobudi – Podonavska e-regija;
sodelovanje v kontaktni skupini za promocijo festivala Seviqc Brežice,
- svetovanje in pomoč javnim in zasebnim subjektom pri pripravi projektov za
prijavo na javne razpise, ki bodo razpisani na nivoju države ali občin
- sodelovanje tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva
(SPIRIT, obrtne zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri,…) in občinami
pri promociji regije: organizacija predstavitve regije na razstavi Expo Milano.

2.3 Evropsko teritorialno sodelovanje
V letu 2015 si je RRA Posavje zadala, da bo sodelovala pri koriščenju potencialov
čezmejnega sodelovanja v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja
(ETS). V ta namen je v začetku leta skupaj z Razvojno agencijo Zagrebačke županije
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organizirala sestanek obmejnih razvojnih agencij, z namenom priprave in uskladitve
projektnih idej na obmejnem območju.
Poleg tega je RRA Posavje kot partner v projektu sodelovala z mednarodnim
inštitutom Medifas pri prijavi na EU razpis v okviru programa COSME.
V mesecu novembru smo se udeležili mednarodne konference »The challenges and
perspectives in Regional and Local development« (Izzivi in perspektive regionalnega
in lokalnega razvoja), ki je potekala v Skopju, Makedonija.
Na razpis Interreg Danube Transnacional Programme smo prijavi dva projekta, in
sicer:
- The creation of comprehensive, effective and sustainable energy system in the
Danube region – Danube Energy Ecosystem (DG-Eco) (Vzpostavitev celovitega,
učinkovitega in trajnostnega energetskega sistema v Podonavju)
- Building capacities for innovative start-up support, as competitiveness drivers for
Emerging Economies across the Danube Region (Usposabljanje za inovativno
podporo start-up, vozniki za konkurenčnost v razvijajočih se gospodarstvih po
Podonavju).

2.4 S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)
V letu 2014 je RRA Posavje skupaj z RC Novo mesto pričela z uradnim izvajanjem
koordinacije in vodenja projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« na
osnovi Pogodbe o sofinanciranju priprave 1. faze projekta »S kolesom ob Savi in Krki
(Sava – Krka bike)«.
V letu 2014 je bil dokončan Elaborat – strokovne podlage za ureditev in umestitev
državnih kolesarskih povezav Sava – Krka bike.
V prvi polovici leta 2015 je potekalo usklajevanje med RRA Posavje in RC Novo mesto
ter DRSC o nadaljnjih aktivnostih pri izvedbi projekta Sava – Krka bike.
V mesecu avgustu in septembru so potekali terenski ogledi po občinah s strani DRI z
namenom določitve možnosti za takojšnje manjše gradbene ukrepe ter postavitve
prometne signalizacije na kolesarski povezavi Sava – Krka bike. Prav tako je potekalo
poizvedovanje o možnih virih financiranja projektnih aktivnosti ter priprava projektnih
vsebin.
V mesecu novembru smo skladno s sklepi s sestanka prejeli gradivo s strani DRI
d.o.o., ter zaprosili predstavnike Občina za morebitne pripombe in dopolnitve, ki smo
jih zbrali in posredovali na DRI D.O.O.
Do 15. januarja 2016, v skladu z obvestilom s strani DRI d.o.o., da bo upošteval vse
prejete pripombe, bomo dobili popravljeno gradivo oz. končni Elaborat za označitev
kolesarskih povezav.

2.4. Turizem
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Leta 2013 je na področju turizma bil zaključen projekt RDO Posavje v okviru katerega
je RRA Posavje na osnovi Sklepa Sveta Regije Posavje o organiziranosti funkcij
regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije Spodnjeposavska
regija opravljala operativne, razvojne promocijske in distribucijske naloge Regionalne
destinacijske organizacije v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvah slovenskega
turizma 2007-2011, vsaj za obdobje 2011-2013.
Tudi v letu 2015 je RRA Posavje nadaljevala aktivnosti koordinatorja regijskih
aktivnosti na področju turizma v razvojni regiji Posavje. Koordinacijo je opravljala s
pristojnimi ministrstvi in lokalnimi institucijami pri izvajanju nalog in funkcij na
področju turizma, ki so bile predvidene s planom dela za leto 2015 na področju
turizma .
Tako smo zaradi priprave na udeležbo na sejmu TIP 2015 že 22.12.2014 organizirali
sestanek z LTO-ji in dr. predstavniki občin glede medsebojnega sodelovanja in
udeležbe na sejmu Alpe Adria-Turizem in prosti čas v letu 2015 (TIP 2015). RRA
Posavje je v skladu s planom dela za leto 2015 zagotovila finančna sredstva v višini
2.500 EUR za izvajanje aktivnosti na področju turizma oz. udeležbo Posavja na sejmu
TIP 2015, javni zavodi s področja turizma in Občine ( razen Občine Brežice) pa so
zagotovile ostanek finančnih sredstev za stroške udeležbe na sejmu TIP 2015 po
ključu prebivalcev v posavskih občinah. Kot koordinator je RRA Posavje opravila tudi
skupno prijavo na GR in najem konstrukcije, montažo in demontažo prostora za 20
m2, zagotovitev parkirnih dovolilnic in vstopnic ter komunikacijo z montažerjem in
Gospodarskim razstaviščem. V ta namen smo tudi pripravili Sporazum o sodelovanju
na sejmu TIP 2015 in zagotovili skupno udeležbo posavskih občin na sejmu Turizem
in prosti čas 2015 v mesecu januarju 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
na razstavnem prostoru št. 36 v »MARMORNI DVORANI« .
Dne 28.10.2015 v prostorih Gimnazije Brežice smo izvedli predstavitev projekta
Regionalna destinacijska organizacija Posavje in Strategije razvoja turistične
destinacije Posavje študentom Fakultete za turizem Brežice.
V letu 2015 so potekali usklajevalni sestanki glede prihodnosti projekta RDO Posavje,
prav tako je projekt predložen LAS-u Posavje v okviru CLLD 2014-2020.
Prav tako smo skrbeli za nadgradnjo in optimizacijo spletne strani www.posavje.com, ,
tekoče spremljanje in ažuriranje podatkov: vnašanje novic, spremljali aktualne
dogodke na področju turizma na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tekoče
obveščali o aktualnih dogodkih po elektronski bazi RRA Posavja in informirali preko
elektronske pošte v zvezi z aktualnimi dogajanji na področju turizma v Posavju,
spremljali aktualne razpise ter informirali turistične ponudnike v zvezi z aktualnimi
razpisi na področju turizma.
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Svetovanje
Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so bile usmerjene v podporo zasebnim in
javnim subjektom pri realizaciji njihovih ciljev (pri pripravi projektov za prijave na
javne razpise), projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in državnih
pomoči.
Letni operativni cilji:
- svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb ali javnih
zavodov za prijavo na javne razpise

3. Človeški viri
Na področju razvoja človeških virov smo v letu 2015 izvajali projekt Posavska
štipendijska shema, ki je sestavljen iz operacij za posamezno šolsko leto, projekt
Podjetno v svet podjetništva 2014 ter izvajali podporo za Problemsko območje občin
Radeče Trbovlje Hrastnik in sicer za Občino Radeče.
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;
 Izvajanje aktivnosti operacije Podjetno v svet podjetništva 2014;
 podporo za Problemsko območje občin Radeče Trbovlje Hrastnik in sicer za Občino
Radeče.

3.1. Posavska štipendijska shema
Operacijo »Posavska štipendijska shema« izvajamo od leta 2002, ko je bila 1/3
sofinancirana s strani občin vključenih v projekt, 1/3 sredstev iz neposrednih
regionalnih spodbud, 1/3 sredstev pa so prispevali delodajalci. Od šolskega leta
2008/2009 jo 50% financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada,
preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.
Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«;
prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«, 20% sredstev zagotavljajo občine
vključene v projekt, 30% sredstev pa zagotavljajo delodajalci vključeni v projekt. Od
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šolskega leta 2014/2015 občine več ne sofinancirajo štipendij dodeljenih v razpisu za
šolsko leto 2014/2015. Delež delodajalcev se je tako povečal na 50%.
Projekt Posavska štipendijska shema je bil 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 se je izvajal 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;
 Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56/2013.
Regionalna razvojna agencija Posavje je izvajala Posavsko štipendijsko shemo kot
posamezno operacijo za razpise za šolska leta 2008/2009, 2008/2009-dodatni,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015.
Finančna perspektiva 2007-2013 se je zaključila s čimer so s septembrom 2015
potekle vse pogodbe o štipendiranju v Posavski štipendijski shemi. Ne glede na potek
pogodb o štipendiranju je potrebno zagotavljati trajnost projekta in spremljati
izvajanje pogodbenih obveznosti delodajalcev in štipendistov.
S pristojnim ministrstvom MDDSZ so potekala pogajanja za izvajanje projekta tudi v
novi finančni perspektivi 2014-2020. Enotne regijske štipendijske sheme so uvrščene v
Operativni program 2014-2020. Pristojno ministrstvo žal do decembra 2015 ni objavilo
razpisa za nosilce izvajanja regijskih štipendijskih shem. Dne 3.12.2015 smo prejeli s
strani MDDSZ dopis, s katerim so nas obvestili, da izvajanje operacije Regijske
štipendijske sheme za šolsko leto 2015/2016 ne bodo izvajali RRA-ji, temveč bo
sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016 potekalo preko Javnega
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. V dopisu navajajo, da ko bodo vse regijske
razvojne agencije imele urejen status kot ga določa ZSRR-2, bodo RRA-ji lahko objavili
javni razpis. Navajajo, da naj bi do februarja 2016 objavili razpis za šolsko leto
2016/2017, tako kot to določa tudi ZŠtip-1.
Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja:
 mesečna priprava seznamov za izplačevanje štipendij;
 nakazovanje štipendij;
 mesečno spremljanje štipendistov glede izpolnjevanja obveznosti;
 mesečno poročanje Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije glede
izpolnjevanja obveznosti štipendistov;
 priprava zahtevkov za črpanje sredstev za štipendije – mesečna priprava
zahtevkov, na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendij;

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015

20

Regionalna razvojna agencija Posavje

 trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev za delovanje - na Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije;
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR;
 spremljanje nakazil podjetij in usklajevanje odprtih postavk;
 priprava raznih poročil za Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije:
 promocija projekta (naročilo promocijskega materiala, elektronsko obveščanje,
sodelovanje na sejmu Informativa, objava novic na naši spletni strani, na
facebooku, …);
 priprava sporazumov o vračilu štipendij in izračun revaloriziranih obresti;
 priprava negativnih zahtevkov, vračilo sredstev v proračun;
 spremljanje in ukrepanje v zvezi s kršitvami pogodbenih obveznosti (vključitev
odvetniških storitev)
 svetovanje (osebno, telefonsko in preko elektronske pošte).
Dne 4.12.2015 je bila sklicana konstitutivna seja strokovne komisije, kjer se je potrdilo
besedilo javnega razpisa štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016.
V Uradnem listu RS ter na naši spletni strani smo 7.12.2015 objavili javni razpis
štipendij za študij v tujini za šolsko leto 2015/2016 s področja kulture, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine
Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica. Za šolsko leto
2015/2016 Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli ne podeljujejo štipendije za
študij v tujini.

3.2. Podjetno v svet podjetništva 2014
Nosilni partner operacije Podjetno v svet podjetništva 2014 je bil RCR Zagorje,
operacija se je izvajala v vseh 12 slovenskih regijah. Operacija se je izvajala na
podlagi odločbe št. OP RČV/1/2/12-0-MDDSZ (št. dokumenta: 3032-2/2014/76 z dne
25. 03. 2014) o dodelitvi sredstev za operacijo-program ''Podjetno v svet podjetništva
2014'' in Pogodba št. 2611-14-038112 o sofinanciranju operacije ''Podjetno v svet
podjetništva 2014'' (ISARR koda OP13.2.1.3.12.0001) 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 02. 04. 2014. Vrednost
c e l o t n e o p e r a c i j e je 4.761.452,00 €, pri čemer jo je 85% financiral Evropski
socialni sklad preostalih 15 % pa je zagotavljalo Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. V Posavski regiji je operacijo izvajala Regionalna
razvojna agencija Posavje. Prva skupina desetih udeležencev je bila v operacijo
vključena aprila in je z delom zaključila avgusta 2014, druga skupina desetih
udeležencev se je v operacijo vključila 8.8.2014. Tretja skupine desetih udeležencev
se je v operacijo vključila decembra 2014 s čimer smo deset udeležencev za 4 mesece
zaposlili na RRA Posavje.
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Operacija Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjena spodbujanju podjetništva
med mlajšimi brezposelnimi (do 35. let) z višjo ali visoko stopnjo 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 je potekalo v skupinah s po desetimi udeleženci, ki so v štirimesečnem
obdobju, ko so bili zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom
mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev
podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero in 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 obdobju poročanja:
 delo in vodenje z 10 udeleženci operacije;
 izvedba 12 delavnic na temo podjetništva (skupaj 136 ur);
 številna individualna izobraževanja, tečaji in sejmi za udeležence programa
PVSP 2014;
 poročanje vodilnemu partnerju RCR Zagorje glede izvajanja projekta;
 priprava zahtevkov za črpanje sredstev za izvedbo operacije;
 vnos podatkov v sistem ISARR;
 promocija projekta

3.3. Problemsko območje Radeče Trbovlje Hrastnik
Vlada Republike Slovenije je 25.7.2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih
razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Območje Občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje, s katerim se v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja v obdobju od 2013 do 2018 upošteva omenjeno
območje kot prednostno pri izvajanju razvojnih politik. Sprejet je Program spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na tem območju v obdobju 2013-2018.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja dodatnih
ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Vlada je
sprejela dodatne ukrepe za območje na katerem so se zaradi notranjih strukturnih
problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja
registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo. Sočasno s sprejemom dodatnih
ukrepov vlada določi obdobje in problemsko območje za njihovo izvajanje. Območje
Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ustreza določenim kriterijem.
Tako je vlada za obdobje med leti 2013 in 2018 za to območje sprejela ukrepe
razvojne podpore. Vrednost in dinamika posameznih programov in projektov se določi
z državnim proračunom. Ukrepi so naslednji:
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 Ukrep 1: Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, v višini 13.374.000 EUR, ki ga izvede
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na
podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga
izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena
zakona, ki jih izvede Davčna uprava Republike Slovenije;
 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja
2014-2020, ki jih izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
 Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor;
 Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor
 Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega
premoženja iz države na občine, izvedba Občina Radeče, Občina Trbovlje in
Občina Hrastnik.
Država bo s programom in ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30
milijonov evrov, v obdobju 2013-2018 prispevala k razvoju gospodarstva in podjetij na
območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Strateški cilj je zmanjšati razvojne ovire
in spodbuditi gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti.
Operativna cilja sta: zmanjšati zaostanek v razvoju (nova delovna mesta in
zaposlovanje, zagon novih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev
gospodarske rasti (izboljšanje infrastrukture: prometna, gospodarska).
Regionalna razvojna agencija Posavje na podlagi zgoraj naštetih ukrepov izvaja
strokovna in tehnična dela ter izvaja organizacijsko podporo in koordinacijo
v Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
občine Radeče v obdobju 2013-2018 ter izvaja instrument Podjetno v svet
podjetništva za Občino Radeče.
Finančna konstrukcija Programa konkurenčnosti in razvojne podpore za območje občin
Hrastnik, Trbovlje in Radeče:
Instrument
1. PVSP HRT (160
oseb)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

124.920,00

374.760,00

374.760,00

374.760,00

374.760,00

374.760,00

1.998.720,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

600.000,00

600.000,00

3.600.000,00

1.500.000,00

1.428.985,00

500.000,00

500.000,00

415.070,00

4.344.055,00

2. Finančne
spodbude za
novonastala
podjetja
3. Investicije v
razvoj
4. Radeče papir
5. Koordinacija,
promocija in
skrbnik programa

1.500.000,00

1.500.000,00

19.225,00

76.500,00

SKUPAJ

3.000.000,00
76.500,00

106.000,00
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Skupaj

1.644.145,00

4.251.260,00

2.680.245,00

1.780.760,00

1.551.260,00

1.466.330,00

13.374.000,00

V okviru instrumenta Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, katerega namen
je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s prebivališčem na območju občine
Radeče ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim
interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku
programa samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo pri drugem
delodajalcu, sta v letu 2015 potekali dve podjetniški usposabljanji. Prva skupina
desetih udeležencev je z usposabljanjem pričela v mesecu februarju in zaključila
meseca junija, druga skupina pa v mesecu juliju in z zaključkom v mesecu oktobru. Iz
prve skupine se je pet udeležencev že zaposlilo oz. samozaposlilo, medtem ko je iz
druge skupine realizirana ena zaposlitev.

4. Infrastruktura, okolje in prostor
Letni operativni cilji

izvajanje koordinacije za Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju Posavja na osnovi «Pogodbe o izvajanju strokovne pomoči na projektu
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013
do 2015
4.1 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja
V obdobju poročanja , v skladu s 3. členom Pogodbe o izvajanju strokovne pomoči na
projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih
2013 do 2015 smo skrbeli za izvedbo koordinacije projekta kot dober strokovnjak,
koordinirali aktivnosti s sofinancerji (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, v
nadaljevanju MKO), skrbeli za administrativno usklajevanje in korespondenco vseh
aktivnosti na projektu, koordinirali delo projektnega sveta in organizirali periodične
sestanke projektnega sveta, pripravljali in predajali zahtevke za izplačila na MKO-a na
podlagi poročil s strani občin, vnašali vse potrebne dokumente v program ISARR na
podlagi zahtevkov, izdelovali izračune za potrebe državnega in občinskih proračunov,
opravljali pregled pravilnosti izkazanih obračunanih del z vidika upravičenih stroškov,
sodelovali na koordinacijskih sestankih z izvajalci del in izvajalci nadzora, ki potekajo
na gradbišču ter izvajalci informiranja in obveščanja javnosti, spremljali skladnost
poteka projekta s terminskim planom ter opravljali vse druge aktivnosti v skladu z
zgoraj navedeno pogodbo.
Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega
sistema na območju Posavja smo za posamezna področja koordinacije (Izvedba
pregleda dokumentacije z elementi revizije projekta; Izvajanje strokovne pomoči na
projektu na pravnem področju; Izvajanje strokovne pomoči na projektu na tehničnem
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področju na terenu; Izvajanje strokovne pomoči na projektu na tehničnem področju
administracije),izvedli postopke javnega naročanja in izbrali strokovne zunanje
izvajalce, katerih strokovnost in reference so in bodo pripomogle k uspešni izvedbi
projekta. V obdobju poročanja so naši zunanji izvajalci aktivno sodelovali v delu
projektne skupine, opravili pregled projektne dokumentacije ter analizirali stanje na
terenu.
V obdobju poročanja v okviru projekta Hidravlične izboljšave na območju Posavja
smo:
 Uspešno pripravili in posredovali na MKO 7 zahtevkov za sofinanciranje
gradnje, 3 zahtevka za sofinanciranje nadzora nad gradnjo in 2 zahtevka za
sofinanciranje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti za podprojekt
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Krško-Kostanjevica na Krki, pri
vsakem zahtevku pa ločeno zahtevka za delež EU sredstev in delež SLO ter
posebej vnos podatkov v ISARR;
 Uspešno pripravili in posredovali na MKO 10 zahtevkov za sofinanciranje
gradnje in 4 zahtevka za sofinanciranje nadzora nad gradnjo za podprojekt
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema za podprojekt Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema Brežice, pri vsakem zahtevku pa ločeno
zahtevka za delež EU sredstev in delež SLO ter posebej vnos podatkov v
ISARR;
 na sedežu RRA Posavje organizirali in izvedli 6 koordinativnih sestanka
projektnega sveta na katerih so bili sprejeti sklepi ter določene posamezne
naloge članov projektnega sveta s katerimi se je zagotovilo nemoteno
izvajanje projekta;
 Dne 12.5.2015 na sedežu RRA Posavje sodelovali pri kontroli s strani MKO na
kraju samem za podprojekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško
– Kostanjevica na Krki. Preverjeno je bilo stanje na posameznih področjih
izvajanja projekta, nepravilnosti niso bile ugotovljene, s strani MKO so bila
podana določena priporočila glede seznama deponiranih podpisov na gradbišču
samem in ažuriranja spletne strani projekta, ki so bila upoštevana v nadaljnji
izvedbi projekta. Podrobnejša poročila o izvedbi kontrole so na razpolagi v
arhivu RRA Posavje in arhivu Občine Krško;
 Dne 15.9.2015 na sedežu Občine Brežice sodelovali pri kontroli s strani MKO
na kraju samem za podprojekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
Brežice. Preverjeno je bilo stanje na posameznih področjih izvajanja projekta,
nepravilnosti niso bile ugotovljene, s strani MKO so bila podana določena
priporočila glede ažuriranja spletne strani projekta, ki so bila upoštevana v
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nadaljnji izvedbi projekta. Podrobnejša poročila o izvedbi kontrole so na
razpolagi v arhivu RRA Posavje in arhivu Občine Brežice;
 Posameznim Občinam podpisnicam pogodbe posredovali poročila z ugotovitvami
izbranih zunanjih strokovnih izvajalcev RRA Posavje pri pregledu dokumentacije
projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja ter
izvedbi strokovne pomoči pri tehnični kontroli izvajanja aktivnosti na terenu v
okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju
Posavja, ki so bila podana v obliki priporočil, ki naj bi jih vsi udeleženci projekta
upoštevali, da bi se tudi v prihodnje zagotovila uspešna izvedba vseh
predvidenih aktivnosti v okviru projekta Hidravlične izboljšave na območju
Posavja;
V skladu s Pogodbo o izvajanju strokovne pomoči na projektu »Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013 do 2015, je RRA Posavje v
letu 2015 , ko se končuje projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju Posavja skrbela za izvedbo koordinacije projekta kot dober strokovnjak ter
opravljala vse druge aktivnosti v skladu s pogodbo, so zagotovile uspešno izvedbo
projekta.
4.2

PROJEKT SLOHRA SOCIONET

Projekt SLOHRA SOCIONET je odobren na 3. Javnem razpisu v okviru IPA
Operativnega programa Slovenija-hrvaška 2007-2013. Obdobje trajanja projekta je 15
mesecev. Skupna vrednost projekta je 520.003,40 EUR. RRA Posavje je eden izmed
sedmih projektnih partnerjev, katerega vodilni partner je Regionalni razvojni center
Koper.
Vsebina projekta:
Posebni čezmejni cilj je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve
socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovenskohrvaškem in drugih trgih EU, kar bomo dosegli s uresničevanjem naslednjih podciljev:
- Izdelava analize z vidika ciljnih skupin in razvoja ponudb blaga in storitev ,
ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije
razpolagajo.
- Izobraževanje potencialnih ustanoviteljev socialnih podjetij in promotorjev
socialnega podjetništva.
- Oblikovanje sedmih novih modelov socialnih podjetij in realizacija najmanj
enega socialnega podjetja.
- Vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju
sodelovanja in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za
krepitev socialnega podjetništva.
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Promovirati socialno podjetništvo, kakor tudi rezultate projekta in animirati
okolje za ustanovitev socialnih podjetij kot dolgoročno rešitev za
zaposlovanje težje zaposljivih socialnih skupin in s tem zmanjševanje
brezposelnosti.

-

Okvirni finančni načrt izvajanja projekta RRA Posavje:
Skupaj
stroški

upravičeni Sofinanciranje
(85 %)

71.423,44

60.709,92

IPA Državno
sofinanciranje
%)
7.142,34

Lastni viri
(10
3.571,17

Projekt se zaključi 29.4.2016. V letu 2015 so potekale projektne aktivnosti skladno s
prijavo in navedenimi podcilji projekta.

5. Razvoj podeželja
Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem
programu regije Posavje 2014-2020. Pri uresničevanju teh bo sodelovala tudi RRA
Posavje v skladu s pristojnostmi, ki jih za to področje določa Zakon o skladnem
regionalnem razvoju in Strategija RRA Posavje za izvajanje splošnih razvojnih nalog v
regiji Posavje za obdobje 2014-2020.
Da bo regija Posavje lahko izvajala mehanizem CLLD in posledično koristila
istoimenovana razvojna sredstva CLLD, je bilo potrebno v letu 2015 na podlagi
»Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju
2014-2020« vzpostaviti pogodbeno javno-zasebno partnerstvo in pripraviti Strategijo
lokalnega razvoja 2014-2020, v kateri bodo opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči s
sredstvi CLLD.
Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoj podeželja je bil
tudi v letu 2015 s pomočjo pristopa LEADER spodbuditi razvoj regije Posavje in
okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim, gospodarskim in
nevladnim sektorjem.

Izvedeno v obdobju poročanja:

-

priprava na novo programsko področje 2014-2020 (strateški vidik):

sodelovanje v projektni skupini za pripravo novega regionalnega razvojnega
programa regije Posavje 2014-2020,
vodenje Odbora za razvoj podeželja v okviru Razvojnega sveta regije Posavje
(izvajanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog odbora)
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-



-



vodenje aktivnosti za pripravo regije Posavje na izvajanje razvojnega pristopa
CLLD, ki je nadgradnja obstoječega pristopa LEADER, s sredstvi pa bodo tudi v
prihodnje upravljala t.i. javno-zasebna pogodbena partnerstva (lokalne akcijske
skupine)
informiranje zainteresirane javnosti, da je bil 13.02.2015 uradno potrjen Program
razvoja podeželja RS 2014-2020.
zastopanje in predstavljanje interesov regije na področju razvoja podeželja na
regionalni, nacionalni in evropski ravni (strateški vidik):
sodelovanje v javnih razpravah, na okroglih mizah in pri pripravi strateških
dokumentov tega programskega področja, s poudarkom na Uredbi CLLD,
Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020 in drugih
strateških dokumentov za to obdobje; zastopanje LAS Posavje v slovenskem
združenju LAS, to je Društvo za razvoj slovenskega podeželja in znotraj društva
predsedovanje Komisiji za programa LEADER/CLLD, ki je v imenu LASov
pogajalsko telo v zvezi s programom LEADER 2007-2013 in CLLD 2014-2020.
-

aktivna udeležba na vseh predstavitvah PRP 2014-2020, ki je bil posredovan na EK
v potrditev;

-

aktivno sodelovanje pri pripravi in predstavitvah predloga Uredbe CLLD, ki jo je
vodilo MKGP:
 Društvo za razvoj slovenskega podeželja, krovno združenje obstoječih LAS,
zanj Komisija za program LEADER, pripravila pripombe na prvi predlog
Uredbe CLLD (komisiji predseduje vodja Tehnične pisarne LAS Posavje) – v
ta namen organizirana: dvodnevni posvet LAS 22.-23.01.2015 v Trebnjem,
na katerem so bile na ravni obstoječih LAS zbrane in v roku posredovane
pripombe na predlog uredbe CLLD;
 Priprava pripomb na drugi predlog Uredbe CLLD, 05.02.2015 (Koordinacijski
odbor CLLD je na podlagi pripomb socialnih partnerjev pripravil odziv na
pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020) – pripombe delno
upoštevane;
 posvet LAS v Lenartu, 30.05.2015, kjer je potekalo zadnje usklajevanje
uredbe CLLD pred objavo v Uradnem listu (dosegli še nekaj sprememb)

informiranje in svetovanje javnim in zasebnim nosilcem dejavnosti pri
pripravi in izvedbi projektov, ki krepijo razvoj podeželja (poudarek na
povezovanju in oblikovanju projektnih partnerstev ter pridobivanju različnih virov):
-

v obdobju poročanja je bilo izvedeno svetovanje številnim svetovancem iz
različnih sektorjev, ki delujejo na posavskem podeželju (o možnostih
članstva v LAS Posavje in o pridobivanju LEADER/CLLD sredstev v
prihodnje; o tekočih razpisih, ki so bili za ciljne skupine relevantni; o
vključevanju v projektne aktivnosti projektov Trapistin in Gremo na tržnico)
– skupaj več kot 300 svetovancev;
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-

informiranje in svetovanje s področja kmetijstva kot pomembnega
sestavnega dela podeželja, ni v pristojnosti RRA Posavje, temveč v
pristojnosti KGZS, zavodov Novo mesto in Celje, ki območje regije Posavje
pokrivata preko javne službe kmetijskega svetovanja, zato smo z zavodoma
uspešno sodelovali in svetovance s teh vsebinskih področij tudi ustrezno
usmerjali.



izvajanje nalog upravljavca za LAS Posavje LAS Posavje za leto 2015
(operativni vidik);



izvajanje nalog vodilnega partnerja pri projektu Lokalno pridelana hrana
na posavskih tržnicah;



izvajanje nalog projektnega partnerja pri projektu Vpliv trapistov na

posavsko podeželje.

5.1 LAS POSAVJE 2014-2020
Pristop CLLD (slo. Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost; ang. Community Led Local
Development) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, njegovo
bistvo pa je načrtovanje lokalnega razvoja in izvedbenih projektov po principu
»od spodaj navzgor«. Bistvo metode je, da se v razvojno načrtovanje nekega
območja vključi in medsebojno poveže vse tri sektorje: javnega, ekonomskega in
nevladnega, prav tako v izvedbene projekte, ki so se razvili s pomočjo te metode.
Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (v
nadaljevanju CLLD) podprla s sredstvi treh EU skladov: EKSRP - Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni
razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
Za pridobitev pravice do sredstev CLLD za obdobje 2014-2020 je bilo
potrebno v skladu z veljavno Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki
ga vodi Skupnost in javnim pozivom MKGP in SVRK:
- oblikovati lokalno partnerstvo in
- pripraviti strategijo lokalnega razvoja za območje tega lokalnega partnerstva.
V skladu z junija objavljeno Uredbo o lokalnem razvoju, ki ga vodi Skupnost (t.i.
Uredba CLLD) sta MKGP in SVRK objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih
partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Ur.l. RS, št 46/2015, 26.06.2015).
Na podlagi javnih predstavitev mehanizma CLLD in v sodelovanju z LAS 2007-2013 kot
ustrezno prepoznanim lokalnim partnerstvom po Uredbi CLLD je RRA Posavje kot
vodilni partner za območje regije Posavje pripravila in oddala vlogo za pridobitev
statusa LAS Posavje za sredstva CLLD 2014-2020.
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V nadaljevanju so kronološko opisane naloge, ki jih je za potrebe vzpostavitve
LAS Posavje za programsko obdobje 2014-2020 v skladu s pravnimi podlagami
izvajala RRA Posavje:
-

16.06.2015 je bila v Ur. L. RS, št. 42/2015, objavljena Uredba o lokalnem razvoju, ki
ga vodi Skupnost. Na podlagi te uredbe sta MKGP in Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, v Ur. L. RS, št. 46/2015 dne 26.06.2015 objavila javni
poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. LAS
Posavje 2007-2013 je na Zboru članov sprejela vse potrebne sklepe za pričetek
priprave vloge za status LAS 2014-2020 in objavila javni poziv za članstvo v LAS.
Konec junija so bili vsi zainteresirani za pristop CLLD pozvani na delavnice, ki so bile
izvedene po vseh posavskih občinah z namenom predstavitve pravil črpanja sredstev
CLLD, animiranja za članstvo v LAS ter nabora projektnih predlogov, ki bodo podlaga
za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje.

-

Metodologija za izračun kvote ESRR v CLLD je bila od samega začetka s strani DRSP
prepoznana kot neustrezna, na poziv DRSP je MGRT marca 2015 pričelo z iskanjem
ustrezne rešitve, 30.03.2015 sklican prvi sestanek s predstavniki obstoječih LAS glede
seznama t.i. »ostalih urbanih območij«.
 Usklajevanje metodologije za izračun kvote ESRR v CLLD z MGRT se je
nadaljevalo tudi aprila, maja in junija 2015, in sicer v delu, ki se nanaša na
usklajevanje seznama t.i. »dodatnih drugih urbanih območij«. Na podlagi
komunikacije z občinami in z MGRT je v obravnavi na MGRT predlog 17 naselij
iz vseh šestih posavskih občin, ki naj bi izpolnjevali pogoje MGRT za t.i.
»dodatnih druga urbana območja« (s tem bi si podvojila kvota sredstev ESRR v
CLLD za Posavje). Do konca tega obdobja poročanja seznam naselij, ki jih bo
MGRT potrdilo kot druga urbana območja, še ni bil potrjen in tako še ni
dokončno znana kvota sredstev CLLD iz ESRR. Do prvega roka za oddajo SLR
je bil pripravljen le predlog Pravilnika o dodatnih drugih urbanih območjih.

-

Na ravni regije Posavje je na podlagi navedenih aktivnosti potekalo stalno informiranje
članov LAS in vse zainteresirane javnosti preko spletne strani LAS Posavje www.lasposavje.si. Uredba CLLD in s tem pristop CLLD sta bila v letu 2015 podrobno
predstavljena na naslednji način (navedeno tudi v poglavju 12 v oddani SLR):

Datum

Kraj

Aktivnost

Št.
udel.
PREDSTAVITVE PRISTOPA LEADER IN MEHANIZMA CLLD RAZVOJNIM STRUKTURAM V
REGIJI POSAVJE (IN VZHODNE KOHEZIJSKE REGIJE) na območju vseh šestih posavskih
občin
02.12. RRA Posavje
61. seja Sveta regije Posavje
Predstavitev pogojev za
10
2015
(regijski nivo)
vzpostavitev LAS 2014-2020 na
območju regije Posavje
04.02. RRA Posavje
62. seja Sveta regije Posavje
Razprava o CLLD – dogovor o
10
2015
(regijski nivo)
posebnem delovnem srečanju
23.02. LAS Posavje
17. seja Zbora članov LAS
Seznanitev članov LAS z zadnjim
21
2015
(regijski nivo)
Posavje 2007-2013
predlogom Uredbe CLLD in
dogovor o postopkih v regiji za
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vzpostavitev LAS 2014-2020
24.02.
2015

RRA Posavje
(regijski nivo)

Delovno srečanje Sveta regije
Posavje

04.03.
2015

RRA Posavje
(regijski nivo)

09.03.
2015

Občina Krško

Animacijska delavnica za
predstavnike sladkovodne
akvakulture iz Posavja, vabljeni
tudi vsi člani LAS Posavje
2007-2013
predstavitev CLLD občinski
upravi Občine Krško

07.05.
2015
18.5.2
015

RRA Posavje
(regijski nivo)
Bistrica ob Sotli

64. seja Sveta regije Posavje

01.06.
2015

Krško
(regijski nivo)

29.07.
2015

Radeče
(problemsko
območje)

18.08.
2015

RRA Posavje

posvet Priložnosti povezovanja
pridelovalcev industrijske
konoplje v Posavju
Udeležencem programa
Podjetno v svet podjetništva
Posavje za problemsko
območje Radeče in občinski
upravi občine Radeče
Sestanek z KZ Sevnica

31.08.
2015

RRA Posavje

09.10.
2015

RRA Posavje
(regijski nivo)

12.10.
2015

Regijski nivo

Podpisniki pristopne izjave za
članstvo LAS Posavje 20142020

12.10.
2015

RRA Posavje
(regijski nivo)

19.10.
2015

Krško
(regijski nivo)

Delavnica z občinskimi
upravami posavskih občin za
SLR
Podpisniki pristopne izjave za
članstvo LAS Posavje 20142020

22.10.
2015

Krško
(regijski nivo)

posvet Priložnosti turističnega
razvoja vasi

Animacijska delavnica za GZS
OZ Posavje in 5 obrtnih
zbornic za območje regije
Posavje
Delovni sestanek s člani UO
RRA Posavje

1.seja Upravnega odbora LAS
Posavje
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Predstavitev mehanizma CLLD
županom posavskih občin – člani
Sveta
Predstavitev CLLD – pogoje in
možnosti črpanja sredstev ESPR,
s poudarkom v okviru CLLD

8
13

Usmeritve in pojasnila za
pripravo projektnih predlogov za
sredstva CLLD
Predstavitev namena sredstev
ESRR v CLLD s strani MGRT
Predstavitev možnosti
financiranja razvoja lokalnega
okolja s sredstvi CLLD
Predstavitev možnosti koriščenja
sredstev CLLD za inovativne
projekte na podeželju
Predstavitev mehanizma CLLD in
pogojev za članstvo LAS Posavje
2014-2020, s poudarkom na
kvoti in pogojih za črpanje sred.
iz kvote za problemsko območje
Predstavitev mehanizma CLLD in
pogojev za članstvo LAS Posavje
2014
Predstavitev mehanizma CLLD in
pogojev za članstvo LAS Posavje
2014

10

Predstavitev mehanizma CLLD in
delovanja LAS članom UO RRA
Posavje
Vabilo na ustanovno skupščino /
Razpis volitev za organe
LAS/poziv za posredovanje
pripomb na partnersko pogodbo
Predstavitev SLR občinskim
upravam posavskih občin

9

Ustanovna skupščina LAS
Posavje 2014-2020 (13
upravičeno odsotnih, 3
organizacije niso pristopili k
podpisu pogodb); izvolitev
organov LAS Posavje
Oblikovanje meril in kriterijev za
izbor operacij SLR
Poziv članom LAS Posavje za

12
15
30
13

4
8

102

11
86

16
(13

31

Regionalna razvojna agencija Posavje

predložitev ponudb za vodilnega
partnerja, objavljen isti dan
27.10.
2015

Krško
(regijski nivo)

2.seja Upravnega odbora LAS
Posavje

29.10.
2015

Krško
(regijski nivo)

2. seja Skupščine LAS Posavje

29.10.
2015
30.10.
2015

LAS Posavje, predsednik
In RRA Posavje, direktor

Sprejem končnih meril in
kriterijev za izbor operacij SLR in
posredovanje v potrditev teh
skupaj s SLR Skupščini LAS
Priprava osnutka javnega poziva
LAS
Izbor vodilnega partnerja LAS
Posavje
Potrditev meril in kriterijev
skupaj s SLR LAS Posavje 20142020 s prilogami
Potrditev vodilnega partnerja
LAS Posavje
Podpis Pogodbe o izvajanju
nalog vodilnega partnerja med
LAS Posavje in RRA Posavje

član
ov
UO)
15
(12
član
ov
UO)
53

2

Na Koordinacijski odbor za CLLD oddana vloga LAS Posavje na prvi rok

2. AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV LAS IN PRIPRAVO SLR 2014-2020
15.06. Krško
18. seja Zbora članov LAS
LAS Posavje 2007-2013 sprejem
2015
(regijski nivo)
Posavje
ključnih sklepov o pričetku
(za izvedbo vseh opravil
formalne vzpostavitve LAS
vzpostavitve LAS in pripravo
Posavje 2014-2020 takoj po
SLR zadolžena RRA Posavje)
sprejemu Uredbe CLLD
23.06. regijski nivo
Posavski obzornik (regijski
Objava javnega poziva za vstop
2015
časopis, ki ga prejmejo vsa
v LAS za izvajanje pristopa CLLD
24.06.
gospodinjstva brezplačno), po
na območju celotne regije
2015
bazi stikov po epošti, na
Posavje v obd. 2014-2020
spletnih straneh www.rraposavje.si;www.las-posavje.si;
Junij
2015

regijski nivo

30.06.
2015

Krško

01.07.
2015

Bistrica ob Sotli

01.07.
2015

Brežice

01.07.

Kostanjevica na

RRA Posavje na podlagi
sklepov pristojnih organov
oblikuje projektno skupino za
vzpostavitev LAS in pripravo
SLR
Animacijska delavnica za
pripravo SLR za zainteresirane
z območja občine Krško
Animacijska delavnica za
pripravo SLR za zainteresirane
z območja občine Bistrica ob
Sotli
Animacijska delavnica za
pripravo SLR za zainteresirane
z območja občine Brežice
Animacijska delavnica za
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Sestanki projektne skupine na
sedežu RRA, posamezni člani
projektne skupine samostojno
opravljati delo tudi na terenu s
ciljnimi skupinami
Predstavitev mehanizma CLLD,
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Predstavitev mehanizma CLLD,
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Predstavitev mehanizma CLLD,
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Predstavitev mehanizma CLLD,
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2015

Krki

02.07.
2015

Radeče
(problemsko
območje)

02.07.
2015

Sevnica

03.07.
2015

MKGP

03.07.
2015

Regijski nivo

20.07.
2015

Kostanjevica na
Krki

27.08.
2015

RRA Posavje

07.09.
2015

Krško
(regijski nivo)

23.09.
2015

RRA Posavje

30.09.
2015

RRA Posavje
(regijski nivo)

pripravo SLR za zainteresirane
z območja občine Kostanjevica
na Krki
Animacijska delavnica za
pripravo SLR za zainteresirane
z območja občine Radeče
(problemsko območje)
Animacijska delavnica za
pripravo SLR za zainteresirane
z območja občine Sevnica
Koordinacijski odbor na
epošto:
clld.mkgp@gov.si
Udeležencem animacijskih
delavnic, občinskim upravam,
članom obstoječe LAS, drugim
javnostim po bazah stikov, na
spletni strani RRA/LAS
Okrogla miza Skupaj oblikujmo
razvojno strategijo nove
perspektive 2014-2020 LAS
Posavje
Delavnica s posavskimi
ribogojci
Strateška delavnica za pripravo
SLR za zainteresirano javnost,
predlagatelje projektnih
predlogov in podpisnike
pristopne izjave za LAS 20142020 za vse sklade
Delavnica s posavskimi
ribogojci
Delavnica za pripravo SLR – za
področje ESPR, predstavniki
sladkovodne akvakulture iz
Posavja, občinske uprave,
javni zavodi idr.

animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Predstavitev mehanizma CLLD,
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Predstavitev mehanizma CLLD,
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Obvestilo o javnem pozivu LAS
Posavje
Poziv za predložitev projektnih
predlogov za SLR 2014-2020

9

Celot
na
regij
a

Predstavitev mehanizma CLLD,
animacija za članstvo LAS 20142020 in nabor projektnih
predlogov za SLR
Priprava SLR - analiza stanja,
cilji, ukrepi, projektni predlogi za
ESPR
Strateška delavnica v okviru
priprave SLR za sredstva CLLD
2014-2020

26

Priprava SLR - analiza stanja,
cilji, ukrepi, projektni predlogi za
ESPR
Predstavitev mehanizma CLLD
(za nove udeležence, poudarek
na pogojih EPSR, priprava SLR –
sladkovodna akvakultura –
pregled analize stanja, projektni
predlogi
Predstavitev mehanizma CLLD,
vzpostavitev LAS
Predstavitev ciljev, ukrepov SLR

9

09.10. RRA Posavje
Predstavitev CLLD občinskim
2015
(regijski nivo)
upravam posavskih občin
12.10. RRA Posavje
Priprava SLR z občinskimi
2015
(regijski nivo)
upravami posavskih občin
12.10.
Projektna skupina za vzpostavitev LAS in pripravo SLR:
29.10. zaključevanje dokumenta, v komunikaciji s ključnimi ciljnimi skupinami
2015
3. INDIVIDUALNO/SKUPINSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE S POTENCIALNIMI
ČLANI IN PREDLAGATELJI PROJEKTNIH PREDLOGOV
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junijokt.
2015

V času od objave javnega poziva za članstvo v LAS Posavje in poziva za predložitev 250
projektnih predlogov za SLR je bilo na sedežu RRA Posavje, neposredno na terenu,
telefonsko in/ali po elektronski pošti izvedenih več kot 250 informiranj/svetovanj
posameznikom in interesnim skupinam z vseh sektorjev (javni, ekonomski, socialni),
panog in dejavnosti; večina svetovancev so je tekom priprave projektnih predlogov
več kot dvakrat informirala o pravilih CLLD in za pomoč pri oblikovanju projektnih
vsebin in partnerstev; prejeti projektni predlogi osnova projektni skupini za
določitev ciljev, ukrepov, tudi v pomoč pri pripravi analize stanja za potrebe SLR;
posamezni predlagatelji projektnih predlogov so pri oblikovanju le-teh sodelovali s
strokovnimi službami za področje varstva narave, kulturne dediščine in drugih
področij, predvsem pa smo vzpostavili stike s strokovno službo za področje
sladkovodne akvakulture (KGZS Kranj), ki je pristojna za to področje tudi za
območje regije Posavje.
Vključevanje javnosti v proces priprave SLR je potekalo na več načinov. Javnosti so
bila predstavljena izhodišča in okvirji za pripravo strategije, po katerih so bili
deležniki povabljeni k predložitvi projektnih idej. Projektna skupina je na osnovi
analize stanja, ugotovljenih potreb in predlogov pripravila osnutek swot analize,
ključnih izzivov in strateški okvir strategije. Na strateški delavnici so udeleženci
preverjali vse navedeno in podali konkretne predloge izboljšav ter vsebin ukrepov.
Osnutek besedila so udeleženci komentirali in njihove pripombe so bile upoštevane.
Sodelovali so tudi pri pripravi in obravnavi finančnega okvira in meril izbora
operacij, kjer je ključno vlogo opravil upravni odbor LAS, prav tako pa so bile teme
obravnavane na skupščini LAS.
2014Predstavitev mehanizma LEADER/CLLD in z njim povezanih sredstev se je izvajala Celot
junij
tudi pred uradno objavo javnega poziva za vzpostavitev LAS in pripravo SLR, in
na
2015
sicer v času priprave ključnih strateških dokumentov države za programsko obdobje regij
2014-2020 in v procesu priprave RRP regije Posavje 2014-2020, ko je bila
a
zainteresirana strokovna in splošna javnost na različne načine informirana o
novostih obdobja 2014-2020 in z njim povezanih sredstev, tudi o LEADER, kasneje
CLLD (npr. 09.01.2014 članom delovne skupine podeželje za pripravo RRP 20142020; 03.04.2014 Predstavnikom vodstva Fakultete za turizem Brežice; 11.04.2014
Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine; 07.07. in
11.09.2014 Udeležencem programa Podjetno v svet podjetništva Posavje, 2. in 3.
Skupina; 7.5.2015 Društvu za cerebralno paralizo Sonček; vsem vodilnim
partnerjem projektov LEADER iz 2007-2013 in članom te iste LAS.
4. USKLAJEVANJE NA NACIONALNI RAVNI, Z DRUGIMI LAS
LAS Posavje 2007-2013 je aktivna članica Društva za razvoj slovenskega podeželja DRSP, to je krovnega združenja vseh LAS iz programskega obdobja 2007-2013 (LAS
Obd. od
Posavje predseduje Komisiji za program LEADER/CLLD pri DRSP in je bila na tak način
01.01.20
neposredno vpeta v pripravo pravnih podlag za zagon mehanizma CLLD). Aktivno je LAS
14 do
Posavje sodelovala pri pripravi pripomb in predlogov sprememb vseh predlogov Uredbe
sprejetja
CLLD vse do njenega sprejetja junija 2015 (v letu 2014 je bila do odločitve o vzpostavitvi
Uredbe
mehanizma CLLD na ravni države še aktualna Uredba LEADER 2014-2020, pri kateri je
CLLD
predstavnik LAS Posavje prav tako ves čas aktivno sodeloval). Udeleževali smo se vseh
sestankov in javnih predstavitev strateških dokumentov in drugih tematik, ki so bile
pomembne za vzpostavitev LAS in pripravo SLR 2014-2020.
Obd. od
sprejetja
Po objavi Uredbe se je RRA Posavje, ki je bila zadolžena za vzpostavitev LAS Posavje in
Uredbe
pripravo SLR 2014-2020, udeleževala vseh sestankov, ki jih je skliceval Koordinacijski
CLLD do
odbor za CLLD in DRSP. Prav tako je dosledno upoštevala vsa prejeta obvestila in
oddaje
navodila Koordinacijskega odbora CLLD.
vloge
Sodelovanje z LASi po Sloveniji z namenom priprave skupnih projektov sodelovanja je
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Sodelov.
z LASi za
potrebe
projektov
sodelov.

MGRT –
dodatna
druga
urbana
območja

potekalo ves čas, že od leta 2014. Identificirana so bila različna tematska področja, na
katerih bi se lahko vzpostavila partnerstva med LASi, in sicer po vseh treh skladih v CLLD.
LAS Posavje 2014-2020 je v okviru SLR izkazal interes za sodelovanje z drugimi LAS,
projektni predlogi, ki bodo primerni za predložitev na EKSRP in ESRR, se bodo dokončno
oblikovali v kasnejšem obdobju, pri ESPR pa smo skupaj z ribiškimi LASi že oblikovali en
projekt sodelovanja, in ga na predpisanem obrazcu vključili v SLR.
Marca 2015 so se pričeli usklajevalni sestanki z MGRT z namenom določitve t.i. dodatnih
drugih urbanih območij za potrebe LAS za izračun finančnega okvirja ESRR v CLLD za
posamezno LAS.
Z območja regije Posavje smo se udeležili vseh usklajevalnih sestankov in v predpisanih
rokih posredovali vse zahtevane podatke na MGRT. Prav tako smo pri pripravi seznama
teh območij sodelovali s strokovnimi službami vseh šestih posavskih občin.
Zadnji usklajevalni sestanek na MGRT je bil 21.10.2015, na njem pa je bil predstavljen
Pravilnik o določitvi dodatnih drugih urbanih območij za potrebe LAS, ki je predviden v
Uredbi CLLD in do 1. roka prijave ni bil objavljen. Glede na to, da je bil posredovana
dokončna tabelica dodatnih drugih urbanih območij, smo pri izračunu finančnega okvira
za ESRR LAS Posavje upoštevali ta seznam kot osnova izračun. Z območja regije Posavje
v ta seznam dodatnih drugih urbanih območij sodijo: Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Dobova,
Artiče, Globoko, Pišece, Cerklje ob Krki, Kostanjevica na Krki, Brestanica, Raka, Podbočje,
Krmelj, Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem mostu, Šentjanž. Kvoto iz problemskega
območja smo v skladu z 11. Točko 68. Člena izračunali na predpisan način, in sicer smo
celotni finančni okvir ESRR povečali za 20 % za problemsko območje.

5.2 LAS POSAVJE 2007-2013
RRA Posavje je v letih 2007-2008 na ravni razvojne regije Posavje vzpostavila vse
potrebne pogoje za črpanje sredstev LEADER, to je povezala javne, zasebne in
nevladne partnerje z območja vseh šestih občin v javno-zasebno pogodbeno
partnerstvo Lokalno akcijsko skupino Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje), ki so ji
bila z odločbo MKGP v upravljanje za programsko obdobje na podlagi ocenjene
strategije, velikosti območja in števila prebivalcev dodeljena evropska sredstva
LEADER, ki so del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v skupni višini
1,6 mio EUR. To se edina evropska sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo, v ta
namen vzpostavljena javno-zasebna partnerstva, v našem primeru torej LAS Posavje.
S pomočjo petih javnih pozivov je bilo izbranih 24 izvedbenih projektov, pri katerih je
skupaj sodelovalo 110 različnih partnerjev, kar je bistvo LEADER projektov. Skupna
vrednost projekt je 2,2 mio EUR. Zakoniti zastopnik LAS Posavje za to programsko
obdobje 2007-2013 je RRA Posavje. Hkrati so člani LAS leta 2008 izbrali RRA Posavje
za upravljavca, za izvajanje te naloge je sklenjena pogodba prav tako do izteka
programskega obdobja. V ta namen je pri RRA Posavje odprta t.i. Tehnična pisarna
LAS Posavje. V skladu s pravili, ki veljajo za sredstva iz ukrepov Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013, je dolžnost LAS Posavje oz. RRA Posavje kot
vodilnega partnerja in hkrati upravljavca zagotavljanje trajnosti LAS Posavje najmanj
do 31.12.2020. Na dan priprave poročila ima LAS Posavje 2007-2013 39 članov.
Pravne podlage za izvajanje osi LEADER, kot 4. Osi PRP RS za obdobje 2007-2013
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EU nivo:
- Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20.09.2005 in Uredba Komisije št. 1974/2005 z
dne 15.12.2006
nacionalni nivo:
- Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, z dne
20.07.2007;
- Zakon o kmetijstvu
- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Program razvoja podeželja RS za programsko
obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011 (v nadaljevanju: Uredba PRP)
regionalni nivo:
- Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2007-2013;
- Lokalna razvojna strategija 2007-2013 LAS Posavje za območje občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica
- Pogodba o ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na
območju regije Posavje, 2008
- Pogodba o izvajanju nalog upravljavca LAS Posavje med LAS Posavje in RRA
Posavje in aneksi k obstoječi pogodbi.

IZVEDENE NALOGE UPRAVLJAVCA LAS POSAVJE NA REGIONALNI RAVNI:

 Vodenje in delovanje organov LAS Posavje
Organi LAS Posavje so:
- Zbor članov
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
- Predsednik
Izvedene naloge upravljavca v obdobju poročanja:
- sklicane seje organov LAS in pripravljena gradiva za seje,
- realizacija sklepov, sprejetih na sejah vseh organov
- pripravljen Programa dela LAS Posavje za 2015,
- pripravljeno Poročilo o delu LAS Posavje za leto 2014
- izvedene druge naloge po navodilih organov.


Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so
sofinancirani s strani sredstev LEADER

Spremljanje stanja in izvajanje kontrole že izvedenih projektov LAS Posavje iz LIN
2009, LIN 2010 in NIP 2011 – 15 zaključenih projektov, 80 partnerjev

LAS Posavje in v njegovem imenu upravljavec RRA Posavje je dolžan spremljati stanje
in izvajati kontrole 15-ih projektov, ki so bili vključeni v 3 izvedbene načrte LAS
Posavje, in sicer:
-

Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2009,
Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2010 in
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-

Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 in je pri njih že zaključeno sofinanciranje s
strani LAS Posavje.

Pri izbranih 15-ih projektih je sodelovalo skupaj 80 projektnih partnerjev, od katerih je
vsak dolžan izkazovati trajnost za aktivnost, za katero je pridobil LEADER sredstva.
V skladu s predpisi morajo ti projekti izkazovati trajnost še vsaj 5 let po zaključku
projekta. V skladu s 106. Čl. Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. Osi Program razvoja
podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011, se za zaključek
projekta šteje datum zadnjega izplačila sredstev za vložen zahtevek na posameznem
projektu (to je datum plačila zahtevka). Prav tako je v tem členu jasno navedeno,
katere so obveznosti prejemnikov LEADER sredstev iz naslova trajnosti projektov.
Spremljanje stanja in izvajanje kontrole projektov LAS Posavje iz aktualnih NIP
2012/I in NIP 2012/II – 9 projektov, 46 partnerjev

Postopki, ki jih izvaja upravljavec v imenu LAS Posavje, morajo biti skladni z Uredbo o
ukrepih 1., 3. in 4. Osi programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih
2011-2013. V letu 2015 je LAS Posavje potrdil in na AKTRP vložil še 3 zahtevke za
izvedbene projekte LAS Posavje in 1 zahtevek za delovanje LAS Posavje. Zaradi zelo
podrobnega sistema kontrole zahtevkov s strani AKTRP je pri oddanih zahtevkih čas
od vložitve do izplačila v povprečju 8-10 mesecev, kar predstavlja resen problem.
Načrt izvedbenih projektov 2012/I:
- 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
Pri vseh navedenih projektih je bilo v letu 2015 zaključeno sofinanciranje, to je
izplačani še zadnji zahtevki, razen pri projektu Lokalno pridelana hrana na posavskih
tržnicah, ko bo po obvestilu AKTRP zahtevek za prvo fazo projekta izplačan šele
januarja 2016 (za drugo fazo je bil že izplačan).
Načrt izvedbenih projektov 2012/II:
- Modra frankinja – žametno vino Posavja
- Ustvarimo zeliščni vrt Posavja
Pri obeh navedenih projektih je bilo v letu 2015 zaključeno sofinanciranje, to je
izplačani še zadnji zahtevki za sofinanciranje izvedenih aktivnosti. Zato je pri 8
navedenih projektih z datumom izplačila zadnjega zahtevka začelo teči t.i. obdobje
izkazovanja trajnosti, ki traja najmanj pet let po datumu izplačila zadnjega zahtevka.
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Izvedene naloge upravljavca v obdobju poročanja, vezane na oba NIP2012:
-

-

izvedena strokovno pomoč partnerjev projektov pri njihovem izvajanju in
poročanju;
izvedena prvo stopnjo administrativne in vsebinske kontrole 3 zahtevkov in po
pooblastilu organov LAS Posavje tudi kontrola na kraju samem za 1 projekt
(kontrola AKTRP na kraju samem za projekt Lokalno pridelana hrana na
posavskih tržnicah)
vloženi še zadnji 3 zahtevki na AKTRP za tri projekte za povračilo sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi LEADER
vložen še zadnji zahtevek za delovanje LAS na AKTRP
vodenje in arhiviranje dokumentacije za delovanje LAS in za vse izvedbene
projekte, sofinancirane s sredstvi LEADER.
ažuriranje spletne strani s predstavitvami projektov, vmesnih rezultatov in
dogodkov.
Priprava poročila o delovanju LAS in izvedenih projektih za MKGP in Evropsko
komisijo za leto 2014, marec 2015
o LAS Posavje je ena od 33 LASov, ki delujejo na območju R Slovenije. Zaradi
upravljanja s sredstvi LEADER, ki so sredstva Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, so LASi zavezani k pripravi letnih poročil o delovanju LAS in
izvajanju projektov v skladu z Navodili in obrazci MKGP oz. ARSKTRP.
o Letos smo morale LAS na poziv MKGP pripraviti tudi poročilo o stanju na
projektih z vidika izplačanih sredstev za potrebe priprave poročila in uskladitve
stanja o državnih pomočeh iz naslova sredstev LEADER; za prijavo sheme in
poročanje je zadolženo MKGP, ne posamezna LAS.



Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih
članov (upoštevajoč pristop LEADER)

V ta namen je bilo izvedeno posamično svetovanje vodilnim partnerjem tistih
projektov, pri katerih je bil v letu 2015 plačan zadnji/končni zahtevek za projekt glede
zaključevanja programskega obdobja 2007-2013 in 5-letnega izkazovanja trajnosti do
2020 v skladu z Navodili LAS Posavje o izkazovanju trajnosti.
Tehnična pisarna LAS je izvajala sprotno informiranje/vabila članom na dogodke,
vezane na zaključevanje programa LEADER 2007-2013 in na dogodke, vezane na
mehanizem CLLD 2014-2020.


Naloge upravljavca LAS Posavje na nacionalni in mednarodni ravni

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.
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V okviru DRSP je imenovana posebna Komisija za izvajanje programa LEADER 20072013 in CLLD 2014-2020, ki je zadolžena za to, da v imenu LAS-ov obravnava
problematiko izvajanja obeh programov in jo posreduje na MKGP v obravnavo in
usklajevanje.
- V obdobju poročanje je komisija zastopala LAS v odnosu do MKGP in AKTRP,
vezano na zaključevanje programa LEADER, problematike načina obravnave
zahtevkov za sredstva LEADER na AKTRP
- V obdobju poročanja je bila druga ključna naloga komisije aktivno sodelovati pri
pripravi novih programskih in izvedbenih dokumentov za črpanje sredstev CLLD
v obdobju 2014-2020, komisija je namreč v imenu vseh slovenskih LAS
neposredni sogovornik z MKGP in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Komisiji od maja 2014 za mandatno obdobje štirih let predseduje
vodja Tehnične pisarne LAS Posavje.
- ta je hkrati s strani ministra na MKGP imenovana v delovno skupino za izbor
dobrih praks projektov, financiranih iz ukrepov PRP 2007-2013, in opravlja
naloge nadomestne članice v Usmerjevalni skupini za PRP 2014-2020.
Na nacionalni ravni imajo LAS preko DRSP predstavnike v Nadzornem odboru za PRP
2007-2013 in v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKGP.
Na evropski ravni pa imajo LAS preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in
v ELARD, ki je Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin.


Sodelovanje z nacionalno Mrežo za podeželje

Nacionalna Mreža za podeželje deluje pod okriljem MKGP. Njeno poslanstvo je
povezovati in združevati vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za razvoj podeželja.
Predstavniki DRSP so imenovani v t.i. Usmerjevalno skupino mreže.
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.
Mreža za podeželje je z letom 2014 prevzela izdajanje spletne revije PrePlet, preko
katere informira splošno in strokovno javnost o vseh pomembnih informacijah za
razvoj podeželja, kar se je izvajalo tudi v obdobju poročanja v letu 2015.
S strani LAS Posavje smo se udeleževali tematskih usposabljanj in izobraževanj,
vezanih tako na programsko obdobje 2007-2013 kot tudi na novo 2014-2020, s
poudarkom na CLLD in novega ukrepa Sodelovanje. Preko mreže je LAS in njeni člani
informirani o vseh ključnih dokumentih in dogodkih na ravni države in EU.
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Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni
ravni

Naloga upravljavca LAS Posavje je vzpostaviti stike z drugimi LAS po Sloveniji in
EU z namenom sodelovanja, izmenjave izkušenj, krepitve projektnih partnerstev
in priprave predlogov skupnih projektov.
Vseh 33 LAS iz programskega obdobja 2007-2013 zelo dobro sodeluje med seboj,
še posebej tistih 28, ki so tudi člani DRSP. Rezultati dobrega sodelovanja so vidni
tako pri uspešnem zaključevanju programa LEADER kot tudi v aktivni vlogi LASov
pri zagonu mehanizma CLLD. S strani pristojnih vladnih služb za CLLD, razen
MKGP, je bil premalo izkoriščen potencial obstoječih LAS, ki so skozi 7-letno
izvajanje pristopa LEADER prišle do številnih ugotovitev in rešitev, s katerimi bi
hitreje in uspešneje zagnali mehanizem CLLD.
V pomoč pri mreženju LAS je tudi uporaba storitev in informacij, ki jih ponuja
ENRD – Evropska mreža za razvoj podeželja (zbira primere dobrih praks,
organizira usposabljanja za razvoj podeželja, išče in povezuje projektne partnerje
na ravni EU).
To področje bo še posebej relevantno pri pripravi projektov sodelovanja v okviru
priprave Strategije Lokalnega razvoja za sredstev CLLD v 2014-2020.

5.2.1 Projekt: 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. Vodja in koordiniranje projekta izvaja RRA
Posavje za LAS Posavje.

Izvedene projektne naloge v obdobju poročanja:

V obdobju poročanja so se izvajale aktivnosti druge faze projekta, LAS Posavje kot
vodilni partner je bil zadolžen za objave tematskih člankov s predstavitvami
ponudnikov, izvedbo tiskovne konference in izvedbo zaključnega strokovnega posveta.
Koordiniral je aktivnosti ostalih partnerjev, ki so bili v obdobju poročanja zadolženi za
izvedbo usposabljanja, ogled dobre prakse na kmetiji ter pripravo akcijskega načrta
delovanja tržnic.
Vse te aktivnosti so bile izvedene, v roku, to je 20. junija 2015, je bil posredovan
končni zahtevek s poročilom na AKTRP v izplačilo. Zahtevek je bil izplačan 15.10.2015.

Ključni doseženi rezultati projekta:
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-

-

-

-

ustrezno opremljeni tržni mesti Krško in Sevnica
povečano število usposobljenih in registriranih ponudnikov na tržnicah (zaenkrat
evidentiranih 17 ponudnikov, ki so se vključili v usposabljanja in nato v prodajajo na eni
od šestih posavskih tržnic; glede na izkazan interes in število sodelujočih v programe
animacije in potem usposabljanj upravičeno pričakujemo, da se bo število ponudnikov še
povečevalo tudi po zaključku tega projekta. Tudi občine kot lastnice tržnic se bodo skozi
različne aktivnosti, ki smo jih evidentirali ob pripravi akcijskega načrta delovanja tržnic,
trudile tako na strani privabljanja ponudnikov kot kupcev)
večja kvaliteta ponudbe lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov
(ugotavljamo, da je interes med ponudniki, da ponudijo kvalitetno živilo, zelo velik; skozi
tematske objave pa smo vzgajali tudi potrošnike, da so ti kritični kupci; med ponudniki je
5 takih kmetij, katerih izdelki so vključeni v sheme kakovosti. Manj od 7 načrtovanih je
vzrok v dejstvu, da za integrirano pridelavo v letu 2015 ni bilo več mogoče pridobiti
dodatnih plačil iz naslova SKP (KOP – integrirana pridelava – tega ukrepa v novem
programskem obdobju več ni).
dvig ozaveščenosti prebivalcev regije o pomenu nakupa in uživanja hrane iz
lokalnega okolja (skozi tematske objave smo osveščali tudi potrošnike, da ti prepoznajo,
kaj je kvalitetno živilo in da ga od prodajalca tudi zahtevajo; obstoječi ponudniki na
tržnicah opažajo povečan trend nakupa lokalnih živil; tudi oba strokovna posveta sta bila
odprta za širšo zainteresirano javnost)
izdelana pravila neposredne prodaje na posavskih tržnicah za ponudnike,
vključene v projekt (v okviru projekta v ta namen izdelan in izveden poseben program
usposabljanj za ponudnike na tržnicah).

5.2.2 Projekt: Vpliv trapistov na posavsko podeželje
RRA Posavje je projektni partner pri projektu Kulturnega doma Krško z naslovom Vpliv
trapistov na posavsko podeželje.
Vloga RRA Posavje v projektu je bila 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). Ustrezno registrirani so
predstavljeni v produktnem katalogu, ki je izšel v okviru projekta.
Partnerji v projektu: Kulturni dom Krško, RRA Posavje, Gostilna Šempeter Srečo
Kunst s.p. Bistrica ob Sotli, Hiša trt, vina in čokolade, Aleš Kunej s.p., Brestanica.

Izvedene naloge RRA Posavje kot projektnega partnerja v obdobju poročanja:

Projekt je bil zaključen 31.05.2014, ko je bil oddan zahtevek za povračilo sredstev na
MKO. Po prejemu nakazila marca 2015 so projektni partnerji, med njimi tako tudi RRA
Posavje, dolžni izkazovati trajnost projekta še 5 let po zaključenem financiranju.

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015

41

Regionalna razvojna agencija Posavje

IV. TRŽNA DEJAVNOST
V letu 2015 je bilo realiziranih pet projektov oziroma dogodkov iz
dejavnosti. Skupni prihodki so znašali 78.843,34 EUR brez DDV.

naslova tržne

Prihodki pri projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju
Posavja« za leto 2015, ob upoštevanju podpisanega Aneksa št. 2, so znašali
53.772,05 EUR brez DDV.
Odhodki projekta so znašali 51.322,43 EUR brez DDV.
Zaračunani prihodki, realizirani pri Izdelavi študije o srednji Savi oz. študije o
ekonomski upravičenosti izgradnje verige HE na Srednji Savi s poudarkom na HE
Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, so bili v višini 4.600,00 EUR brez DDV. Stroški
študije so znašali 4.514,80 EUR brez DDV.
Prihodki iz naslova poslovnega svetovanja so bili realizirani v vrednosti 140,00 EUR
brez DDV.
Za izdelavo Idejne zasnove celovitega urbanistično arhitekturnega razvoja s
poudarkom na vinogradniško turistični uporabi in razvojnem varstvu kulturne
dediščine na območju Brezovice v Občini Krško in Gadove peči v občini Brežice je bilo
zaračunano 9.000,00 EUR brez DDV. Stroški izdelave študije so znašali 8.000,00 EUR
brez DDV.
Na podlagi Pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo o izvedbi konference »Transport
and Research in the Danube Region« v Čatežu, so bili realizirani prihodki v višini
11.331,29 EUR brez DDV. Stroški izvedbe konference so znašali 8.409,71 EUR brez
DDV.
Dva projekta (»Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja« in
»Idejni zasnovi celovitega urbanistično arhitekturnega razvoja s poudarkom na
vinogradniško turistični uporabi in razvojnem varstvu kulturne dediščine na območju
Brezovice v občini Krško in Gadove peči v občini Brežice) so financirale občine.
Glede na delež financiranja posamezne občine, je bil čisti dobiček iz teh projektov
pripisan k sredstvom upravljanja posamezne občine.
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PRIHODKI
78.843,34

ODHODKI

DOBIČEK
pred
obdavčitvijo

72.313,81 6.529,53

od tega:
HIDRAVLIKA

53.772,05

51.322,43

2.449,62

KONFERENCA ČATEŽ

11.331,29

8.409,71

2.921,58

HESS

4.600,00

4.514,80

85,20

Občine - Vlaški hrami

9.000,00

8.000,00

1.000,00

140,00

66,87

73,13

JRA občine Ormož/clld,las
17 % davek od dohodka
čisti dobiček TD

1.144,05
5.385,48

Občina:

Prihodki

Delež

KRŠKO
BREŽICE
KOSTANJEVICA NA KRKI
SKUPAJ

27.987,63
31.913,00
2.871,42
62.772,05

44,59
50,84
4,57
100,00

V.

Pripis čistega dobička k
občini
1.230,29
1.402,83
126,22
2.759,34

KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA
RRA POSAVJE

1. Organizacija delovanja RRA Posavje
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2015 pripravili
sledeče dokumente:
 Plan dela RRA Posavje za leto 2015;
 Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2015;
 Zaključni račun in izkazi za leto 2015.
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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 12 delovnih mest.
Poleg tega pa še 2 skupini * 10 udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta PVSP
RTH.
Na dan 31.10. 2015 je bilo zaposlenih 10 in sicer:
Naziv delovnega mesta
Stopnja
Vrsta
PLAN
Stanje
izobrazbe zaposlitve
2015 31.10.2015
Direktor
VII.
Mandat 4 leta
1
1
Poslovni sekretar
VII.
Nedol. čas
1
1
Svetovalec za gospodarstvo
VII.
Nedol. čas
1
1
in finančne vzpodbude
Svetovalec
za
VII.
Nedol. čas
1
1
infrastrukturo, okolje in
prostor
*del. mesto je sistematizirano, 0
Svetovalec
za
razvoj
VII.
vendar je nezasedeno
turizma – nezasedeno
Svetovalec
za
razvoj
VII.
Nedol. čas
1
1
človeških virov
Svetovalec
za
razvoj
VII.
Nedol. čas
1
1
podeželja
Koordinator v Tehnični
VII.
Za čas
1
1
pisarni LAS Posavje
trajanja
projekta
Koordinator
projekta
VII.
Za čas
1
0
Posavska
štipendijska
trajanja
shema
projekta
Svetovalec
v
operaciji
VII.
Za čas
1
0
»Hidravlične
izboljšave
trajanja
vodovodnega sistema na
projekta
območju Posavja” v letih
2013 do 2015
Sodelavec
na
operaciji
VII.
Za čas
1
0 (projekt
»Podjetno
v
svet
trajanja
zaključen)
podjetništva 2014«
projekta
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Sodelavec na Programu
konkurenčnosti in ukrepov
razvojne
podpore
za
območje občine Radeče v
obdobju 2013-2018
Sodelavec
v
operaciji
„Podjetno
v
svet
podjetništva
za
občino
Radeče”
Tehnični koordinator II na
operaciji SLOHRA Socionet

VII.

Za čas
trajanja
projekta

1

1

VII.

Za čas
trajanja
projekta

1

1

VII.

Za čas
trajanja
projekta

1

1

12

10

SKUPAJ

V mesecu oktobru, 7.10.2015 je UO RRA Posavje na svoji 5. redni seji potrdil nov
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in tako smo v mesecu
novembru pričeli z delom po novem kadrovskem načrtu.
ŠT.

NOE

NAZIV

TARIFNI RAZRED

Stanje 31.12.2015

1.

/

DIREKTOR

VII/2

1

2.

1

VODJA SLUŽBE ZA
REGIONALNI RAZVOJ

VII/2

3.

1

VIŠJI SVETOVALEC

VII/2

1

6.

1

POSLOVNI SEKRETAR

VII/1

nezasedeno

7.

1

PODROČNI SVETOVALEC

VII/1

1

8.

1

KOORDINATOR

VII/1

nezasedeno

9.

2

VODJA SLUŽBE ZA PROJEKTNO
SODELOVANJE

VII/2

10.

2

VIŠJI SVETOVALEC

VII/2

2

11.

2

PODROČNI SVETOVALEC

VII/1

1

12.

2

KOORDINATOR

VII/1

1

Skupaj

1

1

9

VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV
V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v letnem
planu (arhivske omare, predalniki in miza) v vrednosti 2.700,95 eur.
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VII. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
CILJEV V LETU 2015 in v primerjavi s preteklimi leti
RRA Posavje je v letu 2015 realiziral večino zastavljenih ciljev na posameznih področjih
delovanja in v okviru posameznih projektov.
Vsebinsko je doseganje ciljev predstavljeno v poslovnem delu poročila.
V primerjavi s preteklimi leti smo skladno s področno zakonodajo in programom dela uspešno
nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

VIII.
MOREBITNE
NEDOPUSTNE
ALI
NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU
PROGRAMA DELA 2015
Pri izvajanju programa dela 2015 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma
negativnih učinkov na izvajanje dejavnosti RRA Posavje. Določene nepričakovane okoliščine
pri izvajanju programa dela, ki so bile povzročene z zakonodajnimi spremembami na
posameznih področjih ali manjšimi zamudami pri izvajanju določenih aktivnosti, smo omilili
tako, da smo poslovanje na teh področjih delovanja prilagodili novonastalim okoliščinam.
Na področju priprave Regionalnega razvojnega programa sledimo časovni pripravi razvojnih
dokumentov na državni ravni, tako da se je časovnica priprave RRP 2014-2020 zamaknila na
začetek leta 2015, s tem tudi priprava dogovora za razvoj regije, ki se je pričel konec leta
2015 s pozivom MGRT Razvojnemu svetu regije Posavje.

IX. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA 2015 GLEDE NA OPREDELJENE
STANDARDE IN MERILA
Za leto 2015 za RRA Posavje niso bili izdelani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene
gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato lahko podamo le oceno gospodarnosti in
učinkovitosti v skladu s svojim finančnim načrtom in programom dela za obravnavano leto.
Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena na njegovo izvedbo
ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.
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X.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI
CILJI V 2015 NISO BILI DOSEŽENI

V okviru izvajanja garancijske sheme v letu 2015 ni vilo razpisanih sredstev, temveč se je
pripravila prenova garancijske sheme Posavje skladno s sprejetim sklepom Upravnega odbora.
Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 se je zamaknila v začetek leta 2015,
ker smo sledili časovnici države in potrebnih usklajevanj na ravni resorjev. Regionalni razvojni
program regije Posavje 2014-2020 je sprejet in potrjen. Pripravljen je tudi osnutek dogovora
za razvoj regije za obdobje 2016-2019 ter oddan na MGRT.

XI. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA
GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA,
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA
V 2015
Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v obdobju poročanja potekalo v skladu s
področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo projekte, ki
so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih potreb smo v letu
2015 pripravili in izvajali tudi nove projekte, čezmejnega sodelovanja, infrastrukture, okolja in
prostora.
Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstva so bili v letu 2015 v prvi
vrsti usmerjeni v uspešno vključitev v instrumente, ki jih izvaja oz. jih bo izvajala država v
sklopu programa ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva v obdobju 2014 – 2020.
Aktivnosti na delovnem področju Gospodarstvo so bile v letu 2015 razdeljene na tri
podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Podporne storitve pri spodbujanju razvoja
gospodarstva in Turizem.
V mesecu aprilu 2015 se je RRA Posavje prijavila na javni razpis Slovenskega regionalno
razvojnega sklada za izvajalca Regijskih garancijskih shem in bila izbrana za izvajalca regijske
garancijske sheme za regijo Posavje. V ta namen ji je bilo dodeljeno 800.000 EUR, ki jih preko
Javnega razpisa za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje
z garancijami RGS Posavje v višini 3.200.000 EUR dodeljuje gospodarskim subjektom v obliki
ugodnih kreditov in garancij v sodelovanju z bankami NLB, Banko Koper in Delavsko
hranilnico.
Lokalna akcijska skupina Posavje je bila za območje regije Posavje vzpostavljena z namenom
uvajati nov razvojni pristop pri načrtovanju razvoja in 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. Člani LAS Posavje 2007-2013 so aktivno sodelovali
pri vzpostavitvi partnerstva za obdobje 2014-2020, ko bo to upravičeno do upravljanja s
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sredstvi CLLD, čigar osnova je še vedno pristop LEADER (sprejeli vse potrebne sklepe za
pričetek aktivnosti in sodelovali pri oblikovanju javno-zasebnega partnerstva in SLR skupaj z
ostalimi deležniki v regiji). LAS Posavje z izvajanjem navedenih nalog izkazuje sposobnost za
pridobitev statusa upravljavca za sredstva CLLD tudi v obdobju 2014-2020, odločbo o tem se
pričakuje v letu 2016.
Z MDDSZ so potekala pogajanja za izvajanje projekta Posavska štipendijska shema tudi v novi
finančni perspektivi 2014-2020. Pristojno ministrstvo pa do decembra 2015 ni objavilo razpisa
za nosilce izvajanja regijskih štipendijskih shem. Dne 3.12.2015 smo prejeli s strani MDDSZ
dopis, s katerim so nas obvestili, da izvajanje operacije Regijske štipendijske sheme za šolsko
leto 2015/2016 ne bodo izvajali RRA-ji, temveč bo sofinanciranje kadrovskih štipendij za
šolsko leto 2015/2016 potekalo preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.
Izvajali smo operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, kjer smo vključili 2
skupini po 10 udeležencev. Pri spremljanju rezultatov operacije PVSP za občino Radeče smo
zabeležili uspešen izhod (samozaposlitev ali zaposlitev) 7 udeležencev iz 1. ter 2 udeležencev
iz 2. skupine, pri čemer je potrebno izpostaviti, da je 2. skupina zaključila z delom na projektu
31.10.2015. Rezultate o uspešnih izhodih pa na projektu beležimo vse do 1 leta po zaključku
dela posamezne skupine. Operacijo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v
okviru Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018.
REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE
Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 18.
členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS,
št. 20/11, 57/12) in
Odlokom o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št.
95/2014).
Letni operativni cilji:
 Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov,
 Aktivna vloga pri nastanku razvojnih dokumentov države in sicer partnerskega sporazuma
in predvsem operativnega programa;
 Priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije,
 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in
regijskih projektov v regiji,
 Priprava končnega poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje
za obdobje 2007-2013,
 Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega
programa 2014-2020,
 Priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor
za razvoj regije,
 Oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže,
 Prenos dobrih praks regionalnega razvoja.
Vsi opredeljeni cilji so bili v letu 2015 realizirani. RRP 2014-2020 je bil oddan v mnenje na
MGRT, prejeto mnenje in oddan osnutek Dogovora za razvoj regije za obdobje 2016-2019.
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XII. ANALIZA
KADROVANJA
IN
POROČILO
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2015

O

ANALIZA KADROVANJA
Kadrovski načrt predvideva 12 delovnih mest.
Poleg tega pa še 2 skupini * 10 udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta PVSP RTH.
Na dan 31.12.2015 je bilo skupaj 9 zaposlenih. Dvema zaposlenima je potekla pogodba o
zaposlitvi, ker sta bili zaposleni za čas trajanja projekta.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2015
V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v letnem planu
(arhivske omare, predalniki in miza).

XIII.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega
nadzora
RRA Posavje zaradi majhnega števila zaposlenih nima organiziranih službe notranjega
nadzora. Zagotavlja pa postopke nadzora v skladu z zakonskimi predpisi. V letu 2015 smo
upoštevali pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in obvladovali tveganja, ki jim
je izpostavljena pri svojem poslovanju.
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B. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo zajema Pojasnila in
Priloge skladno s Pravilnikom o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava:
- Bilanco stanja,
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

1. 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 2015 spremljali vse poslovne dogodke ločeno na 10
področnih odsekih (oddelkih) :
- 01 RRA – Prihodki za redno delovanje in naloge v javnem interesu
- 09 PŠS – Posavska štipendijska shema
- 24 TP LAS – Upravljanje Las Posavja
- 24500 TP LAS -Tržnice
- 1400 - CLLD
- 35 PVSP KRŠKO –Podjetno v svet podjetništva
- 17 PVSP RTH – Podjetno v svet podjetništva Radeče
- 07 RTH KOORDNACIJA
- 08 SLOHRA Socionet
- 22 TD - Tržna dejavnost
Viri in struktura prihodkov v letu 2015
Prihodki iz občinskih proračunov
Prihodki iz državnega proračuna/EU
Drugi prihodki
Drugi prihodki - tržna dejavnost
Skupaj prihodki l. 2015
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Proračunski prihodki so prikazani na podlagi izdanih zahtevkov
ustanoviteljicam in nakazil sredstev za izvajanje projektov. Drugi prihodki
pa so pridobljeni na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb in namenskih
nakazil podjetij za izvajanje projekta Posavska Štipendijska Shema,
članarin LAS Posavje in finančnih prihodkov.

SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Kratkoročna sredstva so 36 % višja kot v enakem obdobju preteklega leta. Povišanje
sredstev je v veliki meri posledica izvajanja Regijske garancijske sheme 2015-2025 in
s tem pridobljenih 800.000 € namenskih sredstev iz Slovenskega Regionalnega
Razvojnega
sklada,
ki
so
plasirana
v
kratkoročne
depozite.
Sorazmerno temu so se povečale dolgoročne poslovne obveznosti za prejeta sredstva
RGS.
Dolgoročna sredstva so se zmanjšala za 28 % zaradi obračunane amortizacije in
zmanjšanja dela dolgoročnih terjatev do štipendistov.
Kratkoročne obveznosti so v primerjavi s preteklim letom manjše za 66 %, kar je
posledica zaključitve operacije Posavska štipendijska shema v finančni perspektivi
2007-2013. Tako v letu 2015 niso bile oblikovane obveznosti do štipendistov iz
naslova sklenjenih pogodb.
Temu primerno se je zmanjšalo tudi oblikovanje aktivnih in pasivnih časovnih
razmejitev, ki so bile v veliki meri posledica izvajanja operacij Posavske štipendijske
sheme.
II.

Presežek prihodkov nad odhodki

Za leto 2015 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti
v višini 15.043,43 EUR. Presežek prihodkov pri delu na projektih v letu 2015 je
realiziran v skupni višini 18.399,96 EUR in v računovodskih evidencah ločeno
evidentiran.
Čisti presežek prihodkov iz tržne dejavnosti višini 5.385,48 EUR
22 - Tržna dejavnost - presežek

6.529,53

17 % davek

1.144,05

Čisti presežek iz tržne dejavnosti

5.385,48
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Skupni presežek prihodkov nad odhodki

38.828,87

Od tega:
Presežek prihodkov iz prejšnjih
namenjen pokritju odhodkov v 2015
Presežek
obdobja

prihodkov

let,

5.932,95

obračunskega

32.895,92

V letu 2015 smo za zagotavljanje lastnih sredstev pri financiranju projektov v skladu z
zakonom in statutom, uporabili presežek prihodkov iz prejšnjih let za pokrivanje
tekočih stroškov le-teh, v višini 5.932,95 EUR.
Projekti oz. dejavnosti, ki so se financirale s presežkom preteklih let:
- Sejem TIP
2.576,86 EUR
- SLOHRA Socionet
1.737,61 EUR
- LAS delovanje
1.618,48 EUR.
Za financiranje javne in tržne dejavnosti smo s strani občin ustanoviteljic na podlagi
sklenjenih pogodb imeli zagotovljena sredstva za delovanje v višini 154.556,33 EUR in
za projekte iz tržne dejavnosti v višini 62.772,05 EUR brez DDV.
Na osnovi odobrenih sredstev in ustvarjenih presežkov prihodkov nad odhodki, smo
na dan 31.12.2015 naredili pripis presežkov prihodkov nad odhodki občinam
ustanoviteljicam, kot je prikazano v spodnji tabeli.

OBČINA

presežek
DELEŽI 2014

poraba
poraba
SLOHRA
sejem TIP S.

presežek
2015

presežek
tržna d.

KRŠKO

34,12

9.936,04

879,22

592,87

5.132,82

1.230,29

BREŽICE

31,99

9.315,77

824,34

555,86

4.812,39

1.402,83

937,69

82,97

55,95

484,40

126,22

KOSTANJEVICA 3,22
SEVNICA

23,17

6.747,31

597,06

402,60

3.485,56

-

RADEČE

5,69

1.656,98

146,62

98,87

855,97

-

BISTRICA

1,81

527,09

46,64

31,45

272,29

-

100,00 29.120,87

2.576,86 1.737,61 15.043,43 2.759,34
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Predlagamo, da se ostanek presežka iz leta 2015 iz naslova redne dejavnosti, v višini
15.043,43 EUR in iz tržne dejavnosti v višini 5.385,48 EUR v skladu z 28. členom
Statuta RRA Posavje nameni za razvoj dejavnosti oz. zagotavljanje lastnih sredstev pri
projektih v letu 2016.
V knjigovodskih evidencah (bruto bilanci) na dan 31.12.2015 ločeno izkazujemo
presežek prihodkov nad odhodki (skupina kontov 985) v višini 110.249,02 evrov iz
preteklih let (2006 in 2007 – obravnava na 9. Redni seji UO RRA Posavje z dne
27.02.2012).
III. Vrednotenje zalog
Zaloge materiala vrednotimo po nabavnih cenah, ravno tako porabo materiala. Na
dan 31.12.2015 RRA Posavje nima izkazanih zalog materiala in nedokončane
proizvodnje.
IV. Podatki o stanju terjatev
-

Kratkoročne terjatve do kupcev

Na dan 31.12.2015 je stanje terjatev do kupcev 541,26 EUR.
- Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev
Na dan 31.12.2015 ima RRA Posavje na popravku vrednosti kratkoročnih terjatev do
kupcev knjiženih 50.847,37 EUR. Gre za terjatve iz naslova vnovčenja garancij in
terjatev po štipendijski shemi, ki so v sodni obravnavi in terjatev prijavljena v stečajni
postopek, ki še ni zaključen. Terjatve se letno spremljajo in izvajajo ustrezni ukrepi,
da bi prišlo do izterjave.
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna so v višini 9.562,67 EUR
so tekoče terjatve iz naslova splošnih razvojnih nalog in projektov v izvajanju (zadnji
zahtevek Hidravlika).
- Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve so v višini 108,396,75 EUR. Gre za terjatve do
štipendistov na podlagi sklenjenih sporazumov o vračilih, terjatve za obresti, terjatve
za vstopni DDV ter refundacije plač.
Zaradi končanja Posavske štipendijske sheme so se terjatve povečale zaradi
neizpolnjenih obveznosti štipendistov ter štipenditorjev ob zaključku sheme.
V septembru 2015 smo vzpostavili terjatev do zasebnika Cesar Goran s.p. v višini
3.900,98 EUR zaradi vnovčene garancije na osnovi Posavske garancijske sheme.
- Dolgoročne terjatve
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Dolgoročne terjatve v višini 22.208,64 zajemajo terjatve do štipendistov na podlagi
sklenjenih sporazumov o obročnih vračilih, ki imajo rok zapadlosti daljši od enega
leta.
V. Podatki o obveznostih
- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in ostale dajatve
v višini 25.685.95 EUR predstavljajo tekoče obveznosti za izplačilo plač, prispevkov in
drugih osebnih prejemkov, ter obveznosti za DDV in DDPO po obračunu.
- Obveznosti do dobaviteljev v državi
v višini 27.511,00 EUR predstavljajo tekoče obveznosti, ki so poravnane v letu 2016.
- Kratkoročne obveznosti - druge
Kratkoročne obveznosti do štipenditorjev so oblikovane v višini 122,720,76 EUR iz
naslova podpisanih sporazumov o vračilih štipendij. Na podlagi vračil štipendistov so
sredstva vračajo štipenditorjem (podjetja, občine, Sklad).
Na 31.12.2015 po prejetem zahtevku izkazujemo obveznosti do Sklada za razvoj
kadrov in štipendij v višini 10.681,82 EUR,
Na podlagi izvajanja Regijske garancijske sheme izkazujemo obveznosti za obresti do
Slovenskega razvojnega sklada v višini 301,19 EUR.
-

Obveznosti za sredstva prejeta od ustanoviteljev v upravljanje

V bilanci stanja izkazujemo na skupini kontov:
- 980 Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju
v višini 55.799,11 EUR:
- 981 Obveznosti za vlaganja ustanoviteljev v Posavsko garancijsko shemo in
Obveznosti za DFN-TCP v skupni višini 632.314,13 EUR
- 985 Obveznosti za presežek prihodkov nad odhodki v višini 125.641,69 EUR.
VI. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe
V letu 2015 je bil izveden nakup osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem
interesu (pisarniška in arhivska oprema) iz sredstev za delovanje v znesku 2.700,95
EUR.
VII. Denarna sredstva
Stanje na podračunih UJP na dan 31.12.2015 znaša 19.936,96 EUR.
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V letu 2015 smo zaradi izvajanja Regijske garancijske sheme odprli nov podračun za
ta namen.
Naložbe denarnih sredstev na dan 31.12.2015 v višini 1.691.186,49 EUR predstavljajo
depozite pri poslovnih bankah. Od tega je 800.000,00 EUR namenskih depozitov iz
Regijske garancijske sheme.
VIII. Pomembnejše spremembe stalnih sredstev
Iz izkaza Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev po
nabavni vrednosti za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 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.
Na osnovi potrjene inventure osnovnih sredstev za leto 2014, so bila v letu 2015
izknjižena neopredmetena osnovna sredstva v višini 1.350,42 EUR ter opredmetena
osnovna sredstva v višini 7.239,82 EUR.
IX. 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.
X. Pasivne in aktivne časovne razmejitve
Stanje pasivnih časovnih razmejitev
Vrsta pasivnih časovnih razmejitev
Vnaprej vračunani stroški – za storitve
SKUPAJ

Znesek v €
703,89
703,89

Stanje aktivnih časovnih razmejitev
Vrsta aktivnih časovnih razmejitev
Kratkoročno odloženi stroški po računih
Prehodno ne zaračunani prihodki
SKUPAJ

Znesek v €
420,72
83.614,59
84.035,31

Prehodno ne zaračunani prihodki se nanašajo na pogodbe in zahtevke, ki bodo izdani
v letu 2015 in se nanašajo na opravljene dejavnosti v letu 2015:
- MGRT; drugi del zahtevka po pogodbi za 2015: 17.283,00
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- Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
Hrastnik-Radeče-Trbovlje 2013-2018: 3.419,15 EUR;
- Program SLOHRA Socionet: 32.511,79 EUR
- izvajanje RGS 2015: 6.535,51 EUR;
- zadnji zahtevek Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah: 6.290,20 EUR ter
- Priprava Strategije CLLD: 17.574,94 EUR;
XI. Ostali podatki
Prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji za leto 2015 je razviden v
Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije.
Celotni prihodki so za 14 % nižji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, kar
je posledica dinamike izvajanja projektov. Razmejitev prihodkov po dejavnostih je
razvidna v priloženi tabeli.
Celotni odhodki so za 16 % nižji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta,
sorazmerno z izvedenimi projekti v letu 2015. Za spremljanje odhodkov
po
posameznik odsekih se zagotavlja ločeno knjigovodstvo. Za razmejevanje splošnih
stroškov na izvajanje javnih nalog in opravljanje tržne dejavnosti, so bila upoštevana
sprejeta sodila.
Odhodki po dejavnostih so razvidni v priloženi tabeli.
Za spremljanje prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti v RRA Posavje zagotavljamo
evidentiranje le teh z ločenih knjigovodstvom.
Pri razmejevanju posrednih stroškov med izvajanjem javnih nalog in tržne dejavnosti
so uporabljena sprejeta sodila za razmejevanje le teh po področnih odsekih.
Primerjava stroškov dela zaposlenih za leto 2015 in 2014.
Oddelek/ Leto
2015
01 RRA
128.468,85
01 RRA RRP
0
01 RRA MRS 2
0
09 PŠS
8.863,21
21 RGS 2015
5.219,09
24 TP LAS + tržnice
38.970,91
14 Strategija CLLD
3.143,06
22 TD – tržna dejavnost
3.391,93
35 PVSP Krško
70.019,37
17 PVSP Radeče
139.994,79
08 SLOHRA Socionet
21.095,72
07-RTH koordinacija
13.859,71
Skupaj
433.026,64
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2014
111.839,84
1.377,43
0,00
23.899,97
52.210,16
27.279,03
165.221,20

12.859,94
394.687,57
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PRIHODKI – fakturirana realizacija

Področni
odseki
Str. mesto

Realizacija
2014

Plan 2015

NAZIV PRIHODKA
SKUPAJ PRIHODKI z
DDV
DDV

1.145.430,39 1.039.212,02
17.549,51
8.310,13

SKUPAJ PRIHODKI NETO brez DDV
ČASOVNE RAZMEJITVE
PRIHODKI IZ
1 OBČINSKIH
PRORAČUNOV
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na
Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
PRIHODKI IZ
2 DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Državni proračun in
sredstva ESS
3 DRUGI PRIHODKI
Finančni prihodki (obresti)
Prihodki podjetij za
štipendije
Članarine LAS Posavje,
CLLD
Lastna sredstva za
projekte
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REBALANS REALIZACIJA R15/R14 R15/P15
Plana 2015
2015
1.111.879,87

1.007.722,23

17.345,53

0,88
0,99

0,91
1,40

12.402,26

1.127.880,88 1.030.901,89 1.099.477,61

990.376,70

0,88

0,90

351.108,37
124.660,27
132.136,97
64.878,97

241.901,18
85.306,74
89.282,94
45.597,13

241.901,18
85.306,74
89.282,94
45.597,13

254.892,65
92.451,90
94.985,17
45.597,13

0,73
0,74
0,72
0,70

1,05
1,08
1,06
1,00

12.735,07
4.638,00
12.059,09

8.160,13
3.418,00
10.136,24

8.160,13
3.418,00
10.136,24

9.014,45
3.418,00
9.426,00

0,71
0,74
0,78

1,10
1,00
0,93

652.349,64

623.387,07

689.570,64

610.439,72

0,94

0,89

652.349,64
141.558,78
18,51

623.387,07
165.613,64
0,00

689.570,64
168.005,79
0,00

610.439,72
111.304,33
24,82

0,94
0,79
1,34

0,89
0,66
0,00

113.962,32

108.025,29

108.025,29

55.656,68

0,49

0,52

21.370,15

21.300,00

21.300,00

21.400,15

1,00

1,00

0,00

0,00

2.392,15

5.932,95

Regionalna razvojna agencija Posavje

4 (a+b+c)

4a

4b

4c

Drugi prihodki
(razm.prih.,sredstva za
pokrivanje izgube, izredni
prih.)
PRIHODKI OD
OPRAVLJANJA TRŽNE
DEJAVNOSTI - brez DDV
Prihodki od prodaje blaga in
storitev (drugi projekti tržne
dejav.)

TD - Hidravlične
izboljšave
(Realizacija TD brez
DDV)
Občina Krško
Občina Brežice
Občina Kostanjevica na
Krki
Občina Sevnica
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
obračunan DDV

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

36.288,35

36.288,35

28.289,73

4,56

0,78

80.184,05

37.773,34

56.373,91

78.843,34

0,98

1,40

413,60

0,00

0,00

13.740,00

97.319,96

46.083,47

46.083,47

65.601,90

0,67

1,42

79.770,45
40.532,00
47.102,00

37.773,34
16.499,40
19.256,84

37.773,34
16.499,40
19.256,84

53.772,05
23.487,63
27.413,00

0,67
0,58
0,58

1,42
1,42
1,42

6.026,00
1.220,00
1.220,00
1.220,00
17.549,51

2.017,10
0,00
0,00
0,00
8.310,13

2.017,10
0,00
0,00
0,00
8.310,13

2.871,42
0,00
0,00
0,00
11.829,85

0,48

1,42

0,67

1,42

22.692,70
18.600,57
18.600,57

13.824,17
11.331,29
11.331,29

Konferenca "Transport and
Research in the Danube
Region z ddv
(Realizacija TD brez DDV)

Državni proračun
PRIHODKI ZA REDNO
DELOVANJE IN
IZVAJANJE NALOG V
JAVNEM INTERESU
01-RRA

6.207,80

Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na
Krki
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240.112,85
47.000,00
52.100,00
36.889,00

231.556,33
47.000,00
52.100,00
36.889,00

223.688,33
47.000,00
52.100,00
36.889,00

223.688,33
47.000,00
52.100,00
36.889,00

0,93
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

5.723,33

5.723,33

5.723,33

5.723,33

1,00

1,00
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01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni proračun

3.418,00
9.426,00
85.556,52

3.418,00
9.426,00
77.000,00

3.418,00
9.426,00
69.132,00

3.418,00
9.426,00
69.132,00

1,00
1,00
0,81

1,00
1,00
1,00

PROJEKTI V JAVNEM
INTERESU

722.901,02

453.891,59

501.734,74

402.246,21

0,56

0,80

722.901,02
4.095,54
4.095,54

453.891,59
4.650,64
4.650,64

511.734,74
4.650,64
4.650,64

409.947,00
4.727,50
2.150,64

0,57
1,15
0,53

0,80
1,02
0,46

691,91

0,00

0,00

2.576,86

47.843,15

34.249,40

4.784,32

3.424,90

40.666,68

29.086,89

2.392,15

1.737,61

0,43

0,97

0,43

0,97

0,43

0,97

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

DELOVNO PODROČJE
GOSPODARSTVO IN
ČLOVEŠKI VIRI
Sejem TIP 2015
Občine in Zavodi

01-RRA

01-RRA

Drugi prihodki (lastni viripresežek 14)

08-SOC

08-SOC.

SLOHRA SOCIONET

08-SOC

08-SOC

Državni proračun (10%)

08-SOC

08-SOC

Sredstva ESS (85%)

08-SOC

08-SOC

Lastna sredstva (5%) Presežek 14

35PVSPKK

35-PVSPKK

Podjetno v svet
podjetništva- Krško

35PVSP KK

35-PVSPKK

35PVSP KK

35-PVSP KK

Sredstva ESS (85%)

35PVSP KK

35-PVSP KK

Lastna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

17PVSP
RTH

17-PVSP
RTH

Podjetno v svet
podjetništva - RTH

0,00

229.300,00

229.300,00

207.494,48

17PVSP
RTH

17-PVSP
RTH

Državni proračun (100%)

0,00

168.440,00

168.440,00

207.494,48

Državni proračun (15%)
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233.180,41

103.139,21

103.139,21

100.357,94

34.977,06

15.470,88

15.470,88

15.053,69

198.203,35

87.668,33

87.668,33

85.304,25
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17PVSP
RTH

17-PVSP
RTH

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

07-RTH

07-RTH

07-RTH

07-RTH

21-RGS

21-RGS

21-RGS

21-RGS

21-RGS

21-RGS

21-RGS

21-RGS

Sredstva ESS
Posavska štipendijska
shema
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na
Krki
Občina Radeče
Državni proračun
Državni proračundelovanje in mat. stroški
Prihodki za štip. - vplačila
podjetij
Vračila štipendij,
razmejitve
Lastna sredstva
Obresti
Program konkurenčnosti
in ukrepov razvojne
podpore za območje
Hrastnik - Radeče Trbovlje 2013-2018
Državni proračun
Regijska garancijska
shema Posavje 20152025
Državni proračun
Občinski proračun
Lastna sredstva
DELOVNO PODROČJE
KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA,
OKOLJE IN PROSTOR
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60.860,00

60.860,00

0,00

461.204,43
30.558,27
39.504,97
26.769,97

330.522,38
19.049,90
20.683,54
8.708,13

330.522,38
19.049,90
20.683,54
8.708,13

245.639,13
18.038,90
19.397,54
8.708,13

0,53
0,59
0,49
0,33

0,74
0,95
0,94
1,00

985,74
1.413,09
208.780,97

419,70
710,24
146.960,38

419,70
710,24
146.960,38

419,70
0,00
125.467,84

0,43
0,00
0,60

1,00
0,00
0,85

37.959,15

25.965,20

25.965,20

17.927,05

0,47

0,69

113.962,32

108.025,29

108.025,29

55.656,68

0,49

0,52

1.269,95
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
23,29

24.420,64
24.420,64

15.579,36
15.579,36

15.579,36
15.579,36

17.272,24
17.272,24

0,71
0,71

1,11
1,11

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
0,00
0,00

7.700,79
7.700,79
0,00
0,00

0,00
0,00

0,77
0,77
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DELOVNO PODROČJE
PODEŽELJE

83.991,01

58.380,63

58.380,63

52.829,15

0,63

0,90

24- LAS

LAS

83.235,81

58.380,63

58.380,63

52.829,15

0,63

0,90

24-TP
LAS

24 - TP
LAS

Upravljanje LAS Posavje

71.076,70

48.068,43

48.068,43

43.659,46

0,61

0,91

24-TP
LAS

24 - TP
LAS

Članarine 2015

15.552,31

16.430,72

16.430,72

15.900,36

1,02

0,97

24-TP
LAS

24 - TP
LAS

Državni Proračun

55.505,88

0,00

0,00

0,00

24-TP
LAS

24-TP LAS Lastni viri (razmej.prihodki)

0,00

31.637,71

31.637,71

26.139,09

0,00

0,83

24-TP
LAS

24-TP LAS Poraba presežka 2014

24-TP
LAS

24-TP LAS

Obresti

24 - TP
LAS

24 - TP
LAS

Proj. Lokalno prid. hrana
na posavskih tržnicah

24-TP
LAS

24 - TP
LAS

24-TP
LAS

24 - TP
LAS

36-NIP
2012

36Trapistin

Državni Proračun
Lastni viri (članarina
članov LAS Posavje za
leto 2014)
Vpliv trapistov na
posavsko podeželje

36-NIP
2012

36Trapistin

36-NIP
2012

01-RRA

1.618,48
18,51

0,00

0,00

1,53

12.159,11

10.312,20

10.312,20

9.169,69

0,75

0,89

6.341,27

5.442,92

5.442,92

3.669,90

0,58

0,67

5.817,84

4.869,28

4.869,28

5.499,79

0,95

1,13

755,20

0,00

0,00

0,00

Državni proračun

604,80

0,00

0,00

0,00

Lastna sredstva
CLLD PRIPRAVLJALNA
PODPORA
Državni proračun
CLLD VODENJE LAS
2014-2020
LAS 2014-2020

150,40

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

17.574,40
17.574,40

0,00
0,00

0,88
0,88

od tega

CLLD
CLLD

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2015

0,00
0,00
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ODHODKI – fakturirana realizacija

Str.

Področni mesto/
odsek
nosilec

Realizacija
2014

950.404,95
2.700,95

0,89
0,32

0,86
0,68

SKUPAJ ODHODKI

1.063.809,47 1.026.901,89 1.095.477,41

947.704,00

0,89

0,87

OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH
LET
SKUPAJ ODHODKI NALOGE
V JAVNEM INTERESU
SKUPAJ STROŠKI DELA
ZAPOSLENIH

01-RRA

01-RRA

Osnovne plače

01-RRA

01-RRA

Poračun - napredovanja

01-RRA

01-RRA

Regres za letni dopust
Povračila stroškov prehrane in
prevoza na delo
Sredstva za delovno uspešnost

01-RRA
01-RRA

01-RRA
01-RRA

Realizacija R15/R14
R15/P15
2015

1.072.297,63 1.030.901,89 1.099.477,41
8.488,16
4.000,00
4.000,00

201.089,03

231.556,33

223.611,47

208.644,50

1,04

0,93

791.814,04

761.572,22

819.492,03

669.446,64

0,85

0,82

79.394,56

37.773,34

56.373,91

72.313,81

0,91

1,28

8.488,16

4.000,00

4.000,00

2.700,95

0,32

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

201.089,03

231.556,33

223.611,47

208.644,50

1,04

0,93

111.839,84

145.095,00

130.700,14

128.468,85

1,15

0,98

89.668,57

113.500,00

96.776,84

98.490,17

1,10

1,02

4.528,16

4.528,16

-

-

NABAVA OSNOVNIH
SREDSTEV

01-RRA

REBALANS
2015

NAZIV ODHODKA
ODHODKI
- Nabava OS
SKUPAJ ODHODKI 1 NALOGE V JAVNEM
INTERESU
SKUPAJ ODHODKI 2 PROJEKTI V JAVNEM
INTERESU
SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA
3
DEJAVNOST

01-RRA

Plan 2015
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1.248,21

2.100,00

2.100,00

1.553,19

1,24

0,74

6.099,28
0,00

8.972,00
0,00

8.972,00
0,00

7.012,68
0,00

1,15

0,78
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01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA
01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA
01-RRA

Sredstva za delovno uspešnost
direktorja
Bonitete, jubilejne nagrade in
drugi stroški iz delovnih
razmerij
Prispevki delodajalca
Davek na plače
Dodatno pokojninsko
zavarovanje
MATERIALNI STROŠKI IN
STROŠKI STORITEV IZ
NASLOVA IZVAJANJA
NALOG V JAVNEM
INTERESU
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Časopisi, revije, knjige in
strokovna literatura
Storitve varovanja zgradb in
prostorov
Zavarovalne premije za objekte
in opremo
Računalniške storitve
(vzdrževalne pogodbe)
Izdatki za reprezentanco
Drug splošni material in storitve
Električna energija
Poraba kuriv in stroški
ogrevanja
Voda in komunalne storitve
Telefonija (fiksna in mobilna
telefonija, internet)
Poštnina in kurirske storitve
Tekoče vzdrževanje druge
opreme in poslovnih prostorov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
14.467,75
0,00

0,00
18.273,00
0,00

0,00
16.400,00

0,00
16.642,61

1,15

1,01

356,03

2.250,00

1.923,14

242,04

0,68

0,13

68.591,38
1.070,75
2.969,26

82.461,33
1.500,00
3.000,00

88.911,33
1.500,00
3.000,00

74.582,28
1.483,74
2.628,16

1,09
1,39
0,89

0,84
0,99
0,88

756,36

800,00

800,00

297,14

0,39

0,37

700,00

700,00

-

-

480,88

500,00

500,00

370,99

0,77

0,74

1.237,27
1.519,68
8.176,77
1.328,46

3.100,00
1.500,00
8.200,00
2.000,00

3.100,00
1.500,00
8.200,00
2.000,00

2.954,16
1.342,45
8.115,34
896,53

2,39
0,88
0,99
0,67

0,95
0,89
0,99
0,45

1.421,86
226,19

3.000,00
400,00

3.000,00
400,00

1.159,94
397,72

0,82
1,76

0,39
0,99

3.867,17
1.375,10

4.500,00
2.000,00

4.500,00
2.000,00

3.900,18
1.140,49

1,01
0,83

0,87
0,57

973,56

1.000,00

1.000,00

814,25

0,84

0,81
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01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA

01-RRA
SRP

01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA

Sodni stroški, storitve
odvetnikov, notarjev, takse,
obresti in drugo
Najemnine in zakupnine za
poslovne prostore (najemnina
za spletno stran posavje.com)
Računovodske, revizorske in
svetovalne storitve
Stroški oglaševalskih storitev

1.878,80

2.500,00

2.500,00

1.952,00

1,04

0,78

5.917,28

7.000,00

7.000,00

6.970,30

1,18

1,00

15.737,04
3.836,70

15.000,00
6.661,33

15.000,00
6.661,33

15.072,53
6.582,25

0,96
1,72

1,00
0,99

Avtorski honorarji in pogodbe o
delu
Stroški seminarjev in strokovnih
izobraževanj zaposlenih

0,00

0,00

0,00

0,00

1.196,09

3.500,00

3.500,00

2.758,00

2,31

0,79

Stoški prevozov in potovanj v
SLO in tujini (kilometrine,
dnevnice nočitve)

9.521,15

10.000,00

10.000,00

9.290,81

0,98

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

103,40
15,18
4.600,59
381,84

350,00
50,00
4.700,00
500,00
4.000,00
4.000,00
4.650,64
0,00
4.650,64

102,74
8,91
4.851,00
381,84
1.110,81
2.700,95
2.700,95
4.727,50
0,00
4.727,50

0,99
0,59
1,05
1,00

7.682,96
7.682,96
4.095,54
0,00
4.095,54

350,00
50,00
4.950,00
500,00
6.200,00
4.000,00
4.000,00
4.727,50
0,00
4.727,50

0,35
0,35
1,15

0,29
0,18
0,98
0,76
0,18
0,68
0,68
1,00

1,15

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

162,00

0,00

0,00

0,00

-

Delo preko Študentskih
servisov
Stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev
Zamudne obresti
Članarine
Drugi odhodki -nusz
Invalidi nad kvoto (ZZRZI)
OSNOVNA SREDSTVA
Nakup osnovnih sredstev
SEJEM TIP
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Presežek odhodkov nad
prihodki iz leta 2010
SVET REGIJE POSAVJE,
REGIONALNI RAZVOJNI
SVET
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01-RRA

01-RRA
SRP
01-RRA
SRP

Stroški dela

0,00

0,00

0,00

0,00

01-RRA

01-RRA
RRP

Stroški materiala in storitev
Garancijska shema
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Regionalni razvojni program
2007-2013 (2014-2020)

01-RRA

01 RRA
RRP

Stroški dela

1.377,43

0,00

0,00

0,00

-

-

01-RRA

01 RRA
RRP

Stroški materiala in storitev

3.271,14

0,00

0,00

154,56

-

-

0,00

0,00

57.843,15

41.950,19

-

0,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
6.000,00
4.000,00
47.843,15
31.753,00
16.090,15

7.700,79
5.219,09
2.481,70
34.249,40
21.095,71
13.153,69

-

0,77
0,87
0,62
0,72
0,66
0,82

707.038,09

678.540,95

678.540,95

552.364,89

0,78

0,81

460.590,60
23.899,97
15.180,71
421.509,92

330.522,38
18.708,65
7.256,55
304.557,18

330.522,38
18.708,65
7.256,55
304.557,18

242.790,04
8.863,21
6.382,99
227.543,84

0,53
0,37
0,42
0,54

0,73
0,47
0,88
0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.214,91

0,00

0,00

0,00

01-RRA
01-RRA
01-RRA
01-RRA

02-GS
02-GS
02-GS

162,00
222,95
0,00
222,95

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-

4.648,57

0,00

0,00

154,56

-

-

-

PROJEKTI V JAVNEM INTERESU

21-RGS
21-RGS
21-RGS
08-SOC
08-SOC
08-SOC

DELOVNO PODROČJE
GOSPODARSTVO
Regijska garancijska shema
Posavje 2015-2025
21-RGS
Stroški dela
21-RGS
214-RGS Stroški materiala in storitev
08-SOC. SLOHRA SOCIONET
Stroški dela
08-SOC
Stroški materiala in storitev
08-SOC
DELOVNO PODROČJE
ČLOVEŠKI VIRI

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

Posavska štipendijska shema
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Stroški štipendij
Rezervacije sredstev za vračilo
štipendije

09-PŠS

09-PŠS

Vračila štipendij skladu,
podjetem

09-PŠS

01-RRA

Strošek DDV inf.

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
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0,00

0,00

0,00

9.517,04

35PVSP

Sodni stroški- informativno
PODJETNO V SVET
PODJETNIŠTVA - KRŠKO

222.026,85

103.139,21

103.139,21

93.630,65

0,42

0,91

35-PVSP

Stroški dela

165.221,20

79.840,55

79.840,55

70.019,37

0,42

0,88

35-PVSP

Stroški materiala in storitev

56.805,65

23.298,66

23.298,66

23.611,28

0,42

1,01

01-RRA

Strošek DDV inf.

6.726,42

0,00

0,00

2.737,86

0,41

-

17-PVSP
RTH

PODJETNO V SVET
PODJETNIŠTVA - RTH

0,00

229.300,00

229.300,00

198.671,96

-

0,87

17-PVSP
RTH

Stroški dela

0,00

168.440,00

168.440,00

139.994,79

-

0,83

0,00

60.860,00

60.860,00

58.677,17

-

0,96

RTH

Stroški materiala in storitev
Program konkurenčnosti in
ukrepov razvojne podpore za
območje Hrastnik - Radeče Trbovlje 2013-2018

24.420,64

15.579,36

15.579,36

17.272,24

0,71

1,11

07- RTH
koordin.

Stroški dela

12.859,94

11.394,00

11.394,00

13.859,71

1,08

1,22

07- RTH
koordin.

Stroški materiala in storitev

11.560,70

4.185,36

4.185,36

3.412,53

0,30

0,82

DELOVNO PODROČJE
PODEŽELJE

80.680,41

58.380,63

58.380,43

70.404,06

0,87

1,21

LAS

80.680,41

58.380,63

58.380,43

52.829,12

0,65

0,90

Upravljanje LAS Posavje

67.766,09

48.068,43

48.068,43

43.659,43

0,64

0,91

Stroški dela

49.052,91

38.068,43

38.068,43

36.997,40

0,75

0,97

09-PŠS
35PVSP
35PVSP
35PVSP
35PVSP
17PVSP
RTH
17PVSP
RTH
17PVSP
RTH

01-RRA

RTH
07- RTH
koordin.
07- RTH
koordin.

24- TP
LAS

24- TP
LAS

17-PVSP
RTH

24 - TP
LAS

24 - TP
LAS
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24- TP
LAS
24 - TP
LAS
24- TP
LAS
24-500
TRŽ
24-500
TRŽ
36-NIP
2012
36-NIP
2012
36-NIP
2012
CLLD
CLLD
CLLD

24 - TP
LAS

22-TD
22-TD

22 - TD
22110

22-TD

22-TD

24 - TP
LAS

Stroški materiala in storitev

17.907,98

10.000,00

10.000,00

6.662,03

805,20

0,00

0,00

0,00

12.914,32

10.312,20

10.312,00

9.169,69

0,71

0,89

3.157,26

2.500,00

2.500,00

1.973,51

0,63

0,79

9.001,86

7.812,20

7.812,00

7.196,18

0,80

0,92

755,20

0,00

0,00

0,00

Stroški materiala in storitev

755,20

0,00

0,00

0,00

Stroški opreme
CLLD
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

0,00
0,00

0,00
20.000,00
12.000,00
8.000,00

0,00
20.000,00
12.000,00
8.000,00

0,00
17.574,94
3.143,06
14.431,88

-

0,88
0,26
1,80

79.394,56

37.773,34

56.373,91

72.313,81

0,91

1,28

73.248,91
24.191,43
49.057,48

37.773,34
9.689,00
28.084,34

37.773,34
2.600,00
35.173,34

51.322,43
1.722,54
49.599,89

0,70
0,07
1,01

1,36
0,66
1,41

18.600,57
1.155,00
17.445,57

8.409,71
1.669,39
6.740,32

-

0,45
1,45
0,39

0,00
0,00

0,00
0,00

24 - TP
LAS

Nabava osnovna sredstva
Lokalno pridelana hrana na
posavskih tržnicah

24-500
TRŽ

Stroški dela

24-500
TRŽ

Stroški materiala in storitev
Vpliv trapistov na Posavsko
36Trapistin podeželje
36Trapistin
36Trapistin
CLLD
CLLD
CLLD

TRŽNA DEJAVNOST
HIDRAVLIKA z DDV
DDV
HIDRAVLIKA neto brez ddv
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

Konferenca "Transport and
Research in the Danube
Region
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
22100 SAVA KRKA BIKE z DDV
DDV
SAVA KRKA BIKE brez DDV
Stroški dela

0,37

0,67

-

22120
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3.087,60

0,00
0,00
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22-TD

22-TD

Stroški materiala in storitev
Drugi proj. tržna dejavnost
Stroški materiala in storitev
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2.752,70
305,35
305,35

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
12.581,67
12.581,67

68

41,20
41,20

-
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Ostale priloge:
a. Poročilo o popisu sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2015.
b. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v RRA Posavje.
Datum sprejema: 10.3.2016
Seja UO RRA Posavje: 7. redna seja

Ana Bercko
Predsednica UO RRA Posavje

Martin Bratanič
Direktor RRA Posavje
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