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UVOD
Delo javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v letu 2016 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 2016 pripravljali in izvajali tudi nove projekte.
Potrjena sta Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020 in Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 20142020, ki sta podlaga za črpanje evropskih sredstev in za izvajanje regionalne politike v
programskem obdobju 2014-2020. V letu smo 2016 posebno pozornost namenili
sodelovanju z resornim ministrstvom in ostalimi resorji okviru postopka priprave na
izvajanje politik v finančni perspektivi 2014-2020.
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.
KRATICE:
• CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«)
• DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja
• GSP: Garancijska shema Posavje
• IRO: Indeks razvojne ogroženosti
• LAS: Lokalna akcijska skupina
• LIN: Letni izvedbeni načrt
• LRS: Lokalna razvojna strategija
• MG: Ministrstvo za gospodarstvo
• MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
• MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
• MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• SME: mikro, mala in srednje velika podjetja
• MSP: mala in srednje velika podjetja
• NIP: Načrt izvedbenih projektov
• PRP: Program razvoja podeželja
• PŠS: Posavska štipendijska shema
• RDO: Regionalna destinacijska organizacija
• RRA: Regionalna razvojna agencija
• RRA GIZ: gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij
• SPS: Slovenski podjetniški sklad
• STO: Slovenska turistična organizacija
• SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
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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 in 46/2016);
• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah
(Ur.l. RS, št. 3/2013,
59/2015);
• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012,
78/2015);
• Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l RS, št. 113/2009);
• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (U.L. RS št.
16/2013, 78/2015);
• Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (U.l. RS št. 22/2011,
97/2012 in 24/2015);
• 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);
• Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2014-2020 (UR. list RS, št. 34/2014);
• 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),
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•
•
•
•
•
•
•

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
(Uradni list RS, 57/08),
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),
Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za
javne zavode.

V letu 2016 je v javnem zavodu RRA Posavje potekal inšpekcijski nadzor s strani
Inšpektorata za javni sektor, ki je opravila inšpekcijski nadzor na podlagi določil
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi
zapisnika o inšpekcijskem nadzoru smo pristopili k izvedbi nekaterih ukrepov, na
nekatere ukrepe pa smo se pritožili in čakamo odgovor ministra za javno upravo.

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 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 o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kadar jih izvaja
Slovenski regionalno razvojni sklad,
• druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem
interesu:
o izvajanje regijske finančne sheme,
o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
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o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih
skladov,
o spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti,
o promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
o izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva,
o prostorsko planiranje na regionalni ravni in
o druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi
pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja
ministrstev, in ob soglasju ministra.
RRA Posavje je v obdobju poročanja izvajala aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev
v programu dela:
Letni operativni cilji:
• strokovna podpora delovanju Svetu regije Posavje, Regionalnemu razvojnemu
svetu regije Posavje in njegovih odborov in Razvojne mreže priprava strokovnih
gradiv za seje organov po navodilih predsednikov organov in v skladu z
veljavno zakonodajo, ki opredeljuje vlogo organov v postopkih;
• administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Razvojnega
sveta regije Posavje in njegovih odborov – sklici sej, komuniciranje z javnostjo,
organizacijo drugih dogodkov za potrebe delovanja organov;
• opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni
ZSRR-2 določa, da minister s pravilnikom podrobljene določi minimalne pogoje
za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente akta o ustanovitvi RRA, obvezne
elemente pogodbe o opravljanju nalog, pogoje za opravljanje nalog, merila in
normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za
opravljanje razvojnih nalog države v regiji. MGRT, kot resorno ministrstvo je
RRA Posavju izdala odločbo za programsko obdobje 2014-2020 o vpisu v
evidenco pri MGRT. Vsako leto se preverja izpolnjevanje pogojev skladno s
pravilnikom o RRA.
• Izvajanje strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji z opredeljenimi
cilji in kvantificiranimi kazalniki merjenja ciljev, kar je priloga k pogodbi o
opravljanju splošnih razvojnih nalog, ki se je sklenila za programsko obdobje s
pristojnim ministrstvom. Pogodba se sklepa z RRA za programsko obdobje RRP,
o vsebini programa in obsegu sofinanciranja pa se RRA in ministrstvo
dogovorita z letnimi aneksi.
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur.l. RS, št. 3/2013, 59/2015) določa
minimalne pogoje za opravljanje nalog regionalnih razvojnih agencij in vpis v
evidenco, način vodenja evidence, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog
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RRA, merila in normative za financiranja splošnih razvojnih nalog v regiji in splošne
pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji.
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 eni redni seji in sklical dve
dopisni seji.
Predsedovanje Svetu regije Posavje je maja 2016 za obdobje enega leta prevzel g.
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica; do takrat pa je predsedoval g. Tomaž Režun,
župan občine Radeče.

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,
- 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.
Razvojni svet regije Posavje se je v obdobju poročanja sestal na 1 redni seji in sklical
2 dopisni seji.
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
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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 2 dopisni seji.

Članstvo RRA Posavje
- RRA GIZ
RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo
se člani združenja sestali na 11 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo
problematiko.
- LAS Posavje
RRA Posavje je ena izmed članic javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa
CLLD. V obdobju poročanja smo sodelovali na 3 rednih in 1 dopisni seji Zbora članov,
4 rednih in 2 dopisnih sejah UO LAS Posavje ter 2 rednih sejah Nadzornega odbora
LAS Posavje.

1.1 Obveščanje javnosti
Obveščanje splošne in strokovne javnosti izvajamo na RRA Posavje s pomočjo lastne
spletne
strani,
elektronske
in
navadne
pošte,
facebook
profila
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011292612019) 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:
 Utrinek iz javne predstavitve poslovnih idej 3. skupine Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (3.3.);
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 Vabilo na predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje za leto 2016 (17.3.);
 Vabilo na predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega regionalnega
razvojnega sklada in RRA Posavje za področje gospodarstva in analize
stanja gospodarstva v Posavju
 4. javni poziv za vključitev 11 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (28.4.);
 Utrinek iz predstavitve 4. javnega razpisa Podjetno v svet podjetništva za
občino Radeče (12.5.);
 Predstavitev poslovnih idej 3. skupine Podjetno v svet podjetništva za
občino Radeče (9.6.)
 Utrinek iz javne predstavitve poslovnih idej 4. skupine Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (21.7.);
 Vabilo na srečanje na temo Možnosti pridobivanja (ne)povratnih sredstev
(29.9.);
 Utrinek iz zaključne javne predstavitve 4. skupine Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (13.10.);
 Predstavitev Javnega razpisa za ugodne kredite za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami
Garancijske sheme Posavje (10.11.2016)
 5. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče (24.11.).
V časopisu Finance je bil objavljen dne 8.11.2016 objavljen Javni razpis za ugodne
kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi
sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavje kot top razpis tedna.
V obdobju poročanja pa smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme:
- 3. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče;
- vabilo na predstavitev 3. javnega poziva operacije Podjetno v svet podjetništva
za občino Radeče;
- vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev (3.skupine) operacije
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče;
- vabilo na zaključno predstavitev poslovnih idej udeležencev 3.skupine Podjetno
v svet podjetništva za občino Radeče;
- 4. javni poziv za vključitev 11 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče;
- vabilo na predstavitev 4. javnega poziva operacije Podjetno v svet podjetništva
za občino Radeče;
- vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev (4.skupine) operacije
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče;
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-

vabilo na zaključno predstavitev poslovnih idej udeležencev 4.skupine Podjetno
v svet podjetništva za občino Radeče;
5. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet
podjetništva za občino Radeče;
vabilo na predstavitev 5. javnega poziva operacije Podjetno v svet podjetništva
za občino Radeče;
vabilo na srečanje udeležencev operacije Podjetno v svet podjetništva
vabilo na nacionalno konferenco Socialno podjetništvo danes za jutri, ki je
potekala v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Novo mesto;
vabilo na predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče
in Trbovlje za leto 2016;
vabilo na predstavitev aktualnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega
sklada in Regionalne razvojne agencije Posavje za področje gospodarstva in
analize gospodarstva v Posavju;
vabilo na predstavitev aktualnih vsebin na področju spodbujanja socialnega
podjetništva, ki je potekalo v sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade in
MGRT;
obvestilo o novoimenovanem predsedniku Sveta regije Posavje;
posredovanje protestnega pisma glede nameravane reorganizacije Sklada
kmetijskih zemljišč;
obvestilo o 5. seji razvojnega sveta regije Posavje;
vabilo na predstavitev aktualnega razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega
sklada »Spodbude za MSP v lesarstvu«;
vabilo na srečanje »Možnosti pridobivanja (ne)povratnih sredstev«;
vabilo na predstavitev Javnega razpisa za ugodne kredite za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami
Garancijske sheme Posavje.

III. PROGRAMSKA
PODROČJA
DELOVANJA
POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU

RRA

Izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje je v skladu s 18. členom in 19.
Členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) Ur.l. RS, št.
20/11, 57/12 in 46/2016); Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (U.L. RS št.
3/2013, 59/2015) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna
agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014).
Naloge so se v letu 2016 izvajale na sledeč način:
• neposredno izvajajo 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
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•

upravah občin in lokalnih razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev
vzpostavljenih z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami.
Del nalog v javnem interesu se izvajajo tudi preko samostojnih projektov v javnem
interesu, katerih vodje so zaposleni na RRA Posavje. Ti projekti so projekti v
javnem interesu potrjeni v okviru letnih planov dela RRA Posavje ali s posamičnimi
sklepi Upravnega odbora RRA Posavje. Del sredstev za njihovo izvajanje na podlagi
teh sklepov in posebnih pogodb zagotavljajo občine ustanoviteljice RRA Posavje.

Naloge in projekti v javnem interesu se izvajajo v okviru dveh notranjo organizacijskih
enot in štirih temeljnih delovnih področij:
1. Gospodarstvo in turizem,
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 o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kadar jih izvaja
Slovenski regionalno razvojni sklad,
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:
o izvajanje regijske finančne sheme,
o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih
skladov,
o spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti,
o promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
o izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva,
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o prostorsko planiranje na regionalni ravni in
o druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi
pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja
ministrstev, in ob soglasju ministra.
V 2016 smo izvajali naslednje projekte:
1. Posavska štipendijska shema
2. Garancijska shema Posavje
3. Regijska garancijska shema
4. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2015-2020
5. Spremljanje trajnosti LAS Posavje 2007-2013
6. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)
7. SLOHRA SOCIONET
8. Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019
9. Program ukrepov na problemskem območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik

1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 20142020 in Dogovor za razvoj regije 2014-2020
RRA Posavje je v obdobju poročanja izvajala aktivnosti, ki sledijo doseganju
zastavljenih ciljev.
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.
RRA Posavje je v obdobju poročanja pripravila:
- Končno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa
regije Posavje za obdobje 2007-2013,
- Letno poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa 20142020.
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Oba poročila je sprejel Razvojni svet regije Posavje, ki sta se skupaj s sklepom RSR
posredovala na pristojno ministrstvo – MGRT.
V skladu z določili 11. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS
št. 69/12) se regionalni razvojni program uresničuje z dogovorom o razvoju regije, ki
se pripravi za štiriletno obdobje. Dogovor za razvoj regije je dokument, v katerem so
zapisani ključni razvojni regijski projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje
najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne
razvojne ovire regije in uresničevali regijsko razvojno specializacijo. O vsebini
dogovora mora biti sklenjen sporazum med regijo in državo.
V regiji Posavje se je formalni postopek priprave Dogovora za razvoj regije za obdobje
2016-2019 (v nadaljevanju: Dogovor) začel s Povabilom MGRT Razvojnemu svetu
regije (v nadaljevanju: RSR), ki ga je RRA Posavje (v nadaljevanju: RRA) prejela dne
13. 11. 2015. Osnutek Dogovora je bil potrjen na 3. redni seji RSR, dne 14. 12. 2015
in posredovan na MGRT dne 14. 12. 2015.
V Dogovor je bilo vključenih 21 projektnih predlogov od tega 5 pet prioritetnih
regijskih projektov:
• Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov;
• Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov;
• Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje;
• Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave;
• Podjetni mladi Posavci.
V letu 2016 je potekal teritorialni dialog, ki ga je vodil MGRT na temo projektov iz
osnutka dogovora za razvoj regije, kjer smo predstavili 21 projektov vključenih v
dogovor, podrobneje pa prvih pet. Usklajevalni sestanki na temo prvi 5 projektov je
vodil MGRT s posameznimi resorji. V letu 2016 je bilo s strani MGRT organiziranih 4
srečanj.
Na podlagi sklepa Sveta regije Posavje je RRA Posavje konec meseca novembra 2016
poslal na MGRT in SVRK pobudo za spremembo Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ker do konca leta 2016 še ni prišlo
do podpisa dogovora za razvoj regije med Razvojnim svetom in ministrom MGRT in
tako ne do izvajanja dogovora za razvoj regije.
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Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju razvojnega sveta
regije in vodenje odborov razvojnega sveta regije.
RRA Posavje opravljala strokovno in administrativno tehnično podporo
naslednjim organom:
- Razvojni svet regije Posavje,
- Svet regije Posavje,
- Sodelovanje na sejah Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije,
- Regijska razvojna mreža,
- Vodenje odborov Razvojnega sveta regije Posavje in sicer:
• Odbor za gospodarstvo,
• Odbor za turizem in kulturo
• Odbor za človeške vire in kakovost življenja
• Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
• Odbor za razvoj podeželja.
Regijska razvojna mreža sestavlja 20 institucij na regionalni ravni. V letu 2016 se je
sestala v mesecu decembru, predvsem na temo aktualnih vsebin na področju CLLD in
Garancijske sheme Posavje, ki je na voljo za ugodne kredite z garancijami za pred
financiranje projektov.
RRA Posavje je pri prenosi dobre prakse predstavila uspešne projekte zainteresiranim
partnerjem iz Slovenije in ostalih držav in sicer: delegacija iz Makedonije, delegacija iz
Zaječarja, Srbija, Las Zasavje, LAS Zagorje Sutla.

2. Gospodarstvo
Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstva so v letu 2016 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.
V letu 2016 smo sodelovali tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja
gospodarstva (SPIRIT, obrtne zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri,…) in
občinami pri promociji poslovnih con ter ostale javne infrastrukture in pomagali pri
iskanju neposrednih tujih investitorjev.
Aktivnosti na delovnem področju Gospodarstvo so v letu 2016 razdeljene na štiri
podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Podporne storitve pri spodbujanju
razvoja gospodarstva, Teritorialno sodelovanje in Turizem.
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2.1. Regionalne finančne spodbude
Letni operativni cilji:
• sprememba pogojev Garancijske sheme Posavja;
• izvajanje regijskih garancijskih shem, pod okriljem Slovenskega regionalnega
razvojnega sklada in pogodbeno sodelovanje s Skladom
• sodelovanje z vsemi prisotnimi bankami v Posavju pri izvajanju garancijskih shem;
• izvajanje promocijskih aktivnosti regionalnih finančnih spodbud
a) Regijska garancijska shema
RRA Posavje izvaja regijsko garancijsko shemo (v nadaljevanju Shema) na nivoju
regije Posavje v skladu s Pogodbo o financiranju stroškov izvedbe RGS na območju
regije Posavje v obdobju 2015 -2025 ter Pogodbo o dolgoročni finančni vlogi Sklada v
RGS na območju regije Posavje, podpisanima s Slovenskim regionalno razvojnim
skladom iz Ribnice (v nadaljevanju Sklad). Shema se izvaja od 30.10.2015, ko je bil v
Uradnem listu objavljen Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim
podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje v
sodelovanju z Banko Koper d.d., Delavsko hranilnico d.d. in NLB d.d.. Odziv
podjetnikov in gospodarstvenikov je bil soliden z opombami, da bi bilo potrebno javni
razpis poenostaviti. V obdobju poročanja je Sklad v Ribnici za vse izvajalce Shem
organiziral 2 sestanka z namenom izboljšanja pogojev in poenostavitev Sheme ter
predstavitve dosedanjih izkušenj posameznih izvajalcev pri izvajanju Sheme ter
zbiranju predlogov za izboljšave s ciljem izdaje večjega števila garancij. Sklad je tudi
predstavil spremembe Sheme, ki naj bi se realizirale v letu 2017.
Zaradi vključitve več bank v Shemo in poenostavitev pri prijavi na razpis je bila
izvedena objava spremembe Javnega razpisa. V Shemo so se dodatno vključile
naslednje banke: Abanka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. in Nova
KBM. Upoštevane pa so bile naslednje poenostavitve: da ni potrebno več priložiti
poslovnega načrta za investicije do 50.000,00 EUR, da popis premoženja osebnega
poroka ni več obvezna priloga k prijavnemu listu, če vlagatelj zagotovi drugo ustrezno
zavarovanje ter da se lahko priložijo tudi nerevidirani oz. neobjavljeni računovodski
izkazi za preteklo leto.
Za večjo prepoznavnost in promocijo produkta smo v sodelovanju z GZS OE Posavje in
Skladom v Sevnici, Krškem in v Brežicah izvedli predstavitev aktualnega dogajanja v
gospodarstvu, aktualnih razpisov in razpisov v pripravi Sklada ter Javni razpis za
ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z
garancijami Regijske garancijske sheme Posavje. S Skladom in ostalimi regionalnimi
agencijami, ki izvajajo Shemo je bil zaradi optimizacije stroškov sprejet dogovor za
objavo skupnega oglasa v dnevnem časopisu Delo, Finance in Dnevnik ter radijskega
oglasa. Izvajamo tudi direktni marketing, ki zajema direktno obveščanje potencialnih
prijaviteljev s predstavitvijo Javnega razpisa. V obdobju poročanja smo preko e-pošte
ali navadne pošte obvestili 480 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov o
možnostih financiranja preko Regijske garancijske sheme.
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Tekom leta je bilo izvedenih preko 20 individualnih svetovanj osebno, po telefonu ali
po elektronski pošti. V letu 2016 ni bilo podeljene garancije, potekajo pa razgovori in
priprava dokumentacije s podjetjem in dvema samostojnima podjetnika za odobritev
kredita in izdajo treh garancij.
b) Garancijska shema Posavje
Na podlagi sklepa UO RRA Posavje je RRA Posavje pripravila predlog prenove
garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP). Predmet prenove je dodeljevanje
kreditov z garancijami RRA Posavje za pred-financiranje projektov z odobrenimi
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 upravičencem, ki so bili
uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, prejeli pozitivno odločitev in
že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Prenova je zajemala predlog Javnega
razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi
sredstvi, popravek Splošnih pogojev poslovanja GSP, popravek Pravilnika o delu
kreditnega odbora Garancijske sheme Posavje in priglasitev pomoči »de minimis«
Javnega razpisa na Ministrstvo za finance.
V prenovljeno GSP sta se vključili tudi občina Radeče in Kostanjevica na Krki, tako da
so sedaj v Shemo vključene vse občine v regiji.
Poziv bankam za sodelovanje pri izvedbi skupnega razpisa je bil poslan vsem bankam
in hranilnicam, ki poslujejo na območju regije Posavje. Ponudbe smo prejeli od NLB
d.d., Banke Koper d.d. ter Delavske hranilnice d.d. in kot najugodnejši sta bili izbrani
NLB d.d. in Delavska hranilnica d.d. Na Ministrstvo za finance smo oddali priglasitev
sheme »de minimis« pomoči Garancijske sheme Posavje, kateri je sledila priprava
celotne razpisne dokumentacije, potrditev le-te na Upravnem odboru RRA Posavje in
kreditnem odboru GSP ter objava Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z
odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami garancijske sheme
Posavja v Uradnem listu št. 68 dne 4.11.2016 in istega dne tudi na spletni strani RRA
Posavje, v nadaljevanju pa je bila izvedena tudi prva javna predstavitev razpisa na
sedežu RRA Posavje. V nadaljevanju bodo predstavitve razpisa potekale tudi na
animacijskih delavnicah LAS Posavje.

2.2. Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva
Letni operativni cilji:
• obveščanje javnih in zasebnih subjektov o aktualnih razpisih,
• 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,
• svetovanje in pomoč javnim in zasebnim subjektom pri pripravi projektov za
prijavo na javne razpise, ki bodo razpisani na nivoju države ali občin,
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•

•

sodelovanje tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva
(SPIRIT, obrtne zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri,…) in občinami
pri promociji poslovnih con ter ostale javne infrastrukture in pomoč pri iskanju
neposrednih tujih investitorjev;
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja.

Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva leta 2016 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,
- 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.
V letu 2016 smo na RRA skupaj s institucijami, ki delujejo na področju podjetništva in
fakultetami v okviru podjetniške mreže začeli s poenotenjem izvajanja aktivnosti v
naslednjem letu in določitvijo skupnih aktivnosti na področju podjetništva v regiji
Posavje.
Obveščanje o javnih razpisih, dogodkih in podobnih aktualnih zadevah se izvaja ciljno
usmerjeno in sicer bodisi na vrsto upravičencev, bodisi na dejavnost v katero je javni
razpis ali dogodek usmerjen. Tako obveščamo podjetja preko spletne strani, facebook
profila, preko elektronske pošte in navadne pošte ter osebno.

2.3 Evropsko teritorialno sodelovanje
V letu 2016 si je RRA Posavje zadala, da bo sodelovala pri koriščenju potencialov
čezmejnega sodelovanja v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja
(ETS).
Projekt Rešimo življenja je vključen v Regionalni razvojni program regije Posavje zato
je bil projekt Rešimo življenja oddan na prvi rok prvega razpisa Interreg SlovenijaHrvaška dne 11.3.2016, ker je vsebina skladna s povabilom javnega razpisa. V
projektu sodeluje 5 slovenskih (RRA Posavje kot vodilni partner in ZD Krško, občina
Brežice, ZD Sevnica in ZD Radeče kot projektni partnerji), 3 hrvaški partnerji (grad
Zagreb, Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. in Nastavni zavod za hitnu medicinu
grada Zagreba) ter pridruženi partner MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje. V
okviru projekta, ki je razvojno in izobraževalno usmerjen, želimo vzpostaviti sistem
čezmejnega reševanja na celotnem območju regije Posavje in območje mesta Zagreb
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z nadgradnjo strokovne usposobljenosti čezmejnih zdravstvenih in reševalnih služb,
izvajanjem delavnic za širšo laično javnost, usposabljanjem delovnih skupin, ki delajo
z migranti in skupnimi usposabljanji v obliki čezmejnih tekmovanj, s čimer bi povečali
učinkovitost institucionalnega čezmejnega sodelovanja, odzivnost na izredne dogodke
in ustvarili varnejše in privlačnejše območje za bivanje.
V sodelovanju z vodilnim partnerjem iz Nizozemske smo pripravljali prijavo projekta za
celostno upravljanje z vodnimi viri v mednarodnih povodjih na razpis 2. poziva
INTERREG EUROPE. Partnersko prijavo smo na osnovi odločitve vodilnega partnerja
preložili na leto 2017.

2.4 S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)
V letu 2016 je RRA Posavje skupaj z RC Novo mesto izvajala koordinacijo in vodenje
projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« v okviru katerega je leta 2014
bil dokončan Elaborat – strokovne podlage za ureditev in umestitev državnih
kolesarskih povezav Sava – Krka bike.
V obdobju poročanja so bile izvedene naslednje aktivnosti:
• tekoče usklajevanje med RRA Posavje in RC Novo mesto ter DRSC o nadaljnjih
aktivnostih pri izvedbi projekta Sava – Krka bike,
• tekoče poizvedovanje o možnih virih financiranja projektnih aktivnosti na
evropski ravni,
• terenski ogledi po občinah s strani DRI d.o.o. z namenom določitve možnosti za
takojšnje manjše gradbene ukrepe ter postavitve prometne signalizacije na
kolesarski povezavi Sava – Krka bike,
• usklajevanje osnutka Elaborata za označitev kolesarskih povezav in takojšnje
morebitne gradbene ukrepe s predstavniki Občin in DRI d.o.o. ter organizacija
in udeležba na sestanku s posavskimi občinami glede nadaljnjih korakov v
okviru projekta,
• izdelava »Elaborat za označitev kolesarskih povezav in takojšnje morebitne
gradbene ukrepe” s strani DRI d.o.o.,
• udeležba vodstva RRA Posavje na sestanku na Direkciji RS za investicije (DRSI)
v zvezi z nadaljevanjem in podporo projektu glede uvrstitve projekta v NRP,
organizacija in udeležba na sestanku s posavskimi občinami
na temo
informiranja o sklepih s sestanka na DRSI v zvezi z nadaljnjimi koraki v okviru
projekta,
• priprava predstavitve projekta večnamenske ureditve Save s poudarkom na
pomenu kolesarskih steza ob Savi za dvodnevno srečanje Mednarodne komisije
za Savski bazen v Sevnici 6. in 7. Junija,
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• pridobitev obvestila s strani Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), da bo na
podlagi že izdelanega elaborata prometne ureditve DRI št. 101/2016, januar
2016, ter v smislu pozitivne promocije uporabe novega Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi, izvedla začasno postavitev prometne
signalizacije na glavnih in daljinskih državnih kolesarskih povezavah D2, G17,
G19 in D5 »Sava – Krka bike« ,
• novelacija DIIP in predaja v postopek podpisovanja s strani izdelovalcev ter na
Ministrstvo za infrastrukturo,
• organizacija in udeležba na usklajevalnem sestanku s predstavnikom Direkcije
RS za investicije (DRSI), predstavniki DRI d.o.o., predstavniki RC Novo mesto
in RRA Posavje zaradi opredelitve nadaljnjih aktivnosti v okviru projekta.

2.4. Turizem
Letni operativni cilji:
- svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb ali javnih
zavodov za prijavo na javne razpise (vključeni tudi projekti, katerih
prijavitelj je RRA Posavje);
- oblikovanje aktivnosti RDO Posavje za obdobje 2014-2020
Tudi v letu 2016 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 2016 na področju
turizma.
V 2016 smo v sodelovanju s predstavniki LTO-jev usklajevali in oblikovali vsebine
skupnega projektnega predloga RDO Posavje, ki je predviden v RRP Posavje 20142020. Vsebine so bile oblikovane za predvideni Javni razpis »Razvoj in krovna
promocija novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2016-2018)«, ki naj bi
ga objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Konec meseca
septembra smo s strani MGRT dobili obvestilo, da je postopek priprave in objave
zgoraj navedenega javnega razpisa zaradi sprememb v konceptu razvoja turističnih
destinacij in uskladitve z izhodišči nadaljnjega razvoja turističnih destinacij, ki bodo
pridobljena v okviru strategije razvoja slovenskega turizma začasno ustavljen ter, da
se objava zgoraj navedenega javnega razpisa prestavi v leto 2017.
Prav tako smo skrbeli za nadgradnjo in optimizacijo spletne strani www.posavje.com,
spremljali aktualne dogodke na področju turizma na lokalni, nacionalni in mednarodni
ravni, tekoče obveščali o aktualnih dogodkih po elektronski bazi RRA Posavja
(turistične ponudnike, turistična in druga društva, predstavnike javnega sektorja) in
informirali preko elektronske pošte v zvezi z aktualnimi dogajanji na področju turizma
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v Posavju, spremljali aktualne razpise ter informirali turistične ponudnike v zvezi z
aktualnimi razpisi na področju turizma.
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.

3. Človeški viri
V letu 2016 na področju razvoja človeških virov predvidoma izvajamo dva projekta, to
sta Posavska štipendijska shema v okviru poenotenega sistema štipendijskih shem in
projekt Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče.
Sodelovali smo pri pripravi in izvajanju projektov s področja človeških virov vključenih
v Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 in dogovora za razvoj regije.
Svetovanje
Dejavnost svetovanja obsega strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na
programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov. V projektu Posavska
štipendijska shema nudimo informacije podjetjem in štipendistom v zvezi z izvajanjem
projekta, kakor tudi informacije glede prijave na vsako leto objavljene razpise
potencialnim podjetjem in štipendistom.
Letni operativni cilji:
• Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov za prijavo na javne razpise;
• Izvajanje aktivnosti v projektu Posavska štipendijska shema;
• Izvajanje ukrepov razvojne podpore na območju občin Radeče, Trbovlje in
Hrastnik.

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 izvaja 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
šolskega leta 2014/2015 občine več ne sofinancirajo štipendij podeljenih iz razpisa
2014/2015. Delež delodajalcev se je tako povečal na 50%.
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Projekt Posavska štipendijska shema je skladen z Operativnim programom razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, in sicer v razvojni prioriteti »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske
sheme«.
Projekt Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z:
 Zakonom o štipendiranju, Ur. l. RS št. 59/07 in 63/07;
 Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Ur. l. RS št.33/08);
 Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem;
 Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56/2013.
Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja Posavsko štipendijsko shemo kot
posamezni projekt za razpise za šolska leta 2008/2009, 2008/2009-dodatni,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015.
V okviru finančnega obdobja 2007-2013 smo na projektu PSŠ v skladu s tristranskimi
pogodbami, ki jih imamo sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije za vseh 8
razpisov opravljali redno spremljanje, zbiranje ustreznih dokazil in poročanje za vse
štipendiste in delodajalce, pripravili polletna poročila, poročila o nepravilnosti v
primeru kršitev pogodbenih obveznosti štipendista oz. delodajalca (vračilo štipendij)
ter v skladu z negativnimi zahtevki v državni proračun vračali sredstva, ki smo jih
prejeli iz naslova kršitev pogodbenih obveznosti (vračilo štipendij). Ne glede na
dejstvo, da v šolskem letu 2015/2016 nismo podeljevali kadrovskih štipendij, je skozi
celo leto bilo na projektu veliko dela s spremljanjem štipendistov. Teh štipendistov je
še vedno več kot 200.
7.10.2016 smo objavili Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto
2016/2017, ki ga 100% financirajo občine. Na razpis smo prejeli 11 vlog, 4 iz občine
Brežice, 3 iz občine Krško, 3 iz občine Sevnica in 1 iz občine Radeče. Občine so
potrdile štipendije vsem štipendistom, tako bo v študijskem letu 2016/2017 11
štipendistov za študij v tujini.
Dne 18.11.2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
objavilo razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih
shem kadrovskih štipendij 2016-2022. RRA Posavje se bo prijavil na razpis in tako bo
v Posavju ponovno vzpostavljen sistem kadrovskega štipendiranja.
Letni operativni cilji:
• Spremljanje pogodbenih obveznosti za operacije v Posavski štipendijski shemi
2007-2014;
• Prijava na razpis MDDSZ za podelitev pooblastila za izvajanja regijskih štipendijskih
shem v finančni perspektivi 2014-2020.
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3.3. Ukrepi razvojne podpore na območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik
Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja ukrepe razvojne podpore na območju
občine Radeče. In sicer strokovna in tehnična dela ter izvaja organizacijsko podporo in
koordinacijo v Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
občine Radeče v obdobju 2013-2020 ter izvaja instrument Podjetno v svet
podjetništva za Občino Radeče.
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 v obdobju enega leta po zaključku samozaposlijo, zaposlijo v lastnem
podjetju ali zaposlijo pri drugem delodajalcu, sta v letu 2016 potekali dve podjetniški
usposabljanji. Prva skupina desetih udeležencev je z usposabljanjem pričela v mesecu
februarju in zaključila meseca maju, druga skupina 8 udeležencev pa v mesecu juniju
in z zaključkom v mesecu septembru.
Tabela: Kazalniki izvajanja instrumenta : Podjetno v svet podjetništva za občino
Radeče
Poziv

Čas
izvajanja

1

1 skupina
2015 (febr. –
junij)
2 skupina
2015 (julij –
oktober)
1 skupina
2016 (febr. –
maj)
2 skupina
2016 (junij –
september)

2
3
4

Število
vključenih
oseb

Število
izhodov v
podjetništvo

% izhodov v
podjetništvo
glede na
vključene
osebe

Število
drugih
zaposlitev

Skupaj

% izhodov v
podjetništvo
in zaposlitev
glede na
vključene
osebe
60

10

2

20

4

6

10

0

0

5

5

50

10

1

10

3

4

40

8

0

0

2

2
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Regionalna razvojna agencija Posavje je na podlagi pogodbe izvedla postopek oddaje
javnega naročila za izvedbo vmesnega vrednotenja Programa spodbujanja
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje v obdobju 2013–2018. Vmesno vrednotenje je za obdobje od 25.7.2013 do
31.3.2016 izvedlo podjetje MK projekt, d.o.o., Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah.
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Letni operativni cilji:
• Vključitev dveh skupin (prva skupina 10 udeležencev, druga skupina 8
udeležencev) v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče. Prvo
skupina 10 udeležencev je bila v program Podjetno v svet podjetništva za
občino Radeče vključena od 1.2. do 31.5.2016, druga skupina 8 udeležencev pa
od 1.6.2016 do 30.9.2016.
• izvajanje strokovnih in tehničnih del ter izvajanje organizacijske podpore in
koordinacije v Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
območje občine Radeče v obdobju 2013-2018 na podlagi sklenjene pogodbe št.
C2130-14P999002 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

4. Infrastruktura, okolje in prostor
Na zadevnem področju se izvajajo naslednje aktivnosti:
- Vodenje odbora RSR za okolje, prostor in infrastrukturo,
- Pregled ključnih razvojnih dokumentov na ravni države in podajane pripomb z tega
področja,
- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji,
- Sodelovanje/koordinacija regijskih projektov.
Letni operativni cilji:
•
zagotavljanje podpore Odboru za izgradnjo HE na spodnji Savi v zvezi s
sodelovanjem z Ministrstvom za okolje in prostor;
•
sodelovanje v medresorski projektni skupini za razvoj gospodarskega središča
Feniks v Spodnjeposavski razvojni regiji.
4.1 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja
V obdobju trajanja projekta, ki se je zaključil 31.12.2015 smo, v skladu s 3. členom
Pogodbe o izvajanju strokovne pomoči na projektu »Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013 do 2015 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
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terminskim planom ter opravljali vse druge aktivnosti v skladu z zgoraj navedeno
pogodbo.
V prvi polovici 2016 smo tekoče usklajevali vsebino končnega poročila projekta
»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« med Občinami,
izvajalci gradbenih del, izvajalci nadzora nad gradnjo in MOP, izdelali vse finančne
izračune v okviru poročila, usklajevali podatke za gradbene datoteke med izvajalci del
in MOP ter vse druge potrebne podatke za dokončno izdelavo končnega poročila
projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« ki smo ga
dne 23.6.2016 tudi dokončali in oddali na Ministrstvo za okolje in prostor.
V skladu s pogodbenimi obveznostmi smo v obdobju od začetka septembra 2016 do
začetka meseca novembra 2016 usklajevali aktivnosti Občin, izvajalcev gradnje in
nadzora nad gradnjo glede odprave določenih pomanjkljivosti in izdaje Potrdil o
izvedbi ter po uskladitvi in izvedbi dogovorjenih aktivnosti posredovali Potrdili o
izvedbi za oba podprojekta v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega
sistema na območju Posavja na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).
V okviru Odbora za HE na spodnji Savi smo izvajali administrativno tehnično pomoč, z
mesecem novembrom pa smo prevzeli vse administrativne aktivnosti pri pripravi
gradiv za sklic, izvajanje sklepov ter ostalih aktivnosti Odbora za HE na spodnji Savi
pri Svetu regije Posavje.

2.3.1. Projekt SLOHRA SOCIONET – Združeni pri razvoju novih
zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva
Projekt SLOHRA SOCIONET je bil odobren na 3. Javnem razpisu v okviru IPA
Operativnega programa Slovenija-hrvaška 2007-2013. Obdobje trajanja projekta je
bilo 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. Projekt se je zaključi 29.4.2016.
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.
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Vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju
sodelovanja in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za
krepitev socialnega podjetništva.
- 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

RRA Posavje je izvedla vse aktivnosti v okviru projekta in poročala vodilnemu
partnerju ter kontrolni enoti na SVRK s končnim poročilom o izvajanju operacije. Na
ravni projekta smo dosegli vse zastavljene kazalnike.
RRA Posavje je bila v letu 2016 aktivna tudi na področju socialnega podjetništva in je
dne 7.4.2016 organizirala srečanje v sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade in
MGRT z naslednjimi vsebinami:
- Predstavitev vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega
podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
- Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva.
RRP regije Posavje namreč vsebuje kar nekaj projektnih predlogov, ki se dotikajo
področja socialnega podjetništva.

5. Razvoj podeželja
Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem
programu regije Posavje 2014-2020. Pri uresničevanju teh sodeluje 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.
Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoj podeželja je s
pomočjo pristopa LEADER, ki ostaja osnova mehanizmu CLLD, spodbuditi razvoj
regije Posavje in okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim,
gospodarskim in nevladnim sektorjem.
V letu 2015 je bila v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
Skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur.l. RS, št. 42/2015 (v nadaljevanju:
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Uredba CLLD) in Javnim pozivom MKGP in SVRK za oblikovanje lokalnih partnerstev in
pripravo strategij lokalnega razvoja, Ur.l. RS, št. 46/2015, na prvi rok, to je
30.10.2015, oddana vloga za pridobitev statusa delujoče LAS in s tem pravice do
upravljanja s sredstvi CLLD za programsko obdobje 2014-2020. Za vodilnega partnerja
te LAS je bila izbrana RRA Posavje.
V prvi polovici leta 2016 so potekale dopolnitve omenjene vloge. Dne 13.9.2016 je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo LAS Posavju odločbo o
potrditvi SLR in Lokalne akcijske skupine Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA
Posavje. Na podlagi odločbe je LAS Posavje upravičen do koriščenja sredstev do
največ 5.030.430,00 EUR in sicer:
- do največ 1.948.491,00 EUR iz sklada EKSRP, od tega 254.151,00 EUR za
problemsko območje,
- do največ 1.321.533,00 EUR iz ESRR, od tega 9.733,00 EUR za problemsko
območje in
do največ 1.760.406,00 EUR iz ESPR.
Še vedno deluje tudi LAS Posavje iz programskega obdobja 2007-2013, z obvezo
izkazovanja trajnosti delovanja do leta 2020, njen vodilni partner je bila prav tako RRA
Posavje. S prejemom odločbe o potrditvi SLR in Lokalne akcijske skupine Posavje, ki
jo zastopa vodilni partner RRA Posavje, je bil izpolnjen pogoj podaje vloge za prenos
pravnih obveznosti med LAS ustanovljenim za obdobje 2007 – 2013 in LAS
ustanovljenim za obdobje 2014 -2020, ki je bila vložena na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja dne 19.10.2016. Vlogi je priložena tudi Pogodba o prenosu
pravnih obveznosti, sklenjena med LAS Posavje 2007 – 2013 in LAS Posavje 2014 2020, v kateri je opredeljen obseg obveznosti iz naslova izkazovanja trajnosti
delovanja LAS Posavje 2007 - 2013, ki jih prevzema LAS Posavje 2014 – 2020.
Letni operativni cilji programskega področja:
• izvajanje splošnih razvojnih nalog, določenih v Strategiji izvajanja splošnih
razvojnih v regiji Posavje za obdobje 2014-2020,
• izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 20142020,
• izvajanje nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS Posavje za
programsko obdobje 2007-2013.
Izvajanje splošnih razvojnih nalog
Zainteresiranim za raznovrstna razvojna sredstva, tudi CLLD, so bile pisno, po e-pošti,
telefonsko in osebno na sedežu RRA/LAS Posavje posredovane informacije o pogojih
za koriščenje sredstev, o upravičenih vsebinah projektov in jih spodbujali k
oblikovanju kvalitetnih projektnih partnerstev. V obdobju poročanja se je na LAS
Posavje obrnilo 18 zainteresiranih prijaviteljev, v LAS so na novo vstopili trije člani.
Pomemben del je tudi prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja. Tako smo
se 10.02.2016 in 9.8.2016 udeležili sestanka v Parku Škocjanske jame in Kozjanskem
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parku na temo projekta sodelovanja LASov – MAB območja. Sklenjen je bil dogovor,
da bodo vodstva parkov MAB območij v RS pripravila projektni predlog za prijavo na
javni razpis MKGP za t.i projekte sodelovanja v okviru SLR.
Udeležencem skupine PVSP v Radečah so bile februarja in avgusta predstavljene
dobre prakse projektov, ki so se izvajali po pristopu LEADER na območju LAS Posavje
v obdobju 2007-2013.
18.03.2016 nas je na sedežu RRA/LAS Posavje obiskala delegacija obmejne LAS
Zagorje Sutla iz Hrvaške, katerim smo predstavili organiziranost in delovanje naše
LAS, rezultate LAS Posavje 2007 – 2013 ter strategijo za 2014-2020. Posebej jih je
zanimalo področje oskrbe javnih ustanov z lokalno pridelano hrano. Na hrvaškem ne
bodo izvajali mehanizma CLLD, zgolj ukrepe LEADER iz naslova EKSRP.
Predstavnicama vodilnega partnerja LAS Zasavje, to je Območne obrtne zbornice
Hrastnik je bilo predstavljeno delovanje LAS Posavje, način izvajanja nalog vodilnega
partnerja, potek priprave Strategije lokalnega razvoja in možnosti sodelovanja tudi
skozi tovrstne projekte CLLD.
5.1 Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko
obdobje 2014-2020
RRA Posavje je izvedla vse naloge, povezane z vzpostavitvijo LAS Posavje za
programsko obdobje 2014-2020 (t.i. naloge pripravljalne podpore) in 30.10.2015
oddala vlogo na Koordinacijski odbor za pridobitev pravice do statusa delujoče LAS in
s tem pravice do upravljanja s sredstvi CLLD za programsko obdobje 2014-2020. Za
vodilnega partnerja te LAS je bila izbrana RRA Posavje. Za glavni sklad LAS Posavje je
določen Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), zato bo glavni organ
upravljanja MKGP, plačilni organ pa Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
V obdobju poročanja je LAS Posavje pridobila odločbo o potrditvi SLR in
Lokalne akcijske skupine Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA
Posavje, na podlagi katere je LAS Posavje upravičen do koriščenja sredstev
do največ 5.030.430,00 EUR.
S pridobitvijo odločbe je bil izpolnjen pogoj za prenos obveznosti med LAS Posavje
2007 – 2013 in LAS Posavje 2014 – 2020, zato je bila na Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja podana vloga za prenos obveznosti s priloženo Pogodbo o
prenosu pravnih obveznosti.
V obdobju poročanja je RRA Posavje za LAS Posavje 2014-2020 izvedla naslednje
naloge:
• vodenje in delovanje organov LAS Posavje; izvedene so bile 3 redne in 1 dopisna
seja UO, 3 redne in ena dopisna seja Skupščine LAS Posavje ter 1 redna seja NO,
• aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti članov LAS Posavje
upoštevajoč pristop LEADER in poznavanje mehanizma CLLD; izvedene delavnice
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•

•

glede pravil izvajanja mehanizma CLLD, sprotno informiranje in obveščanje članov
LAS in druge zainteresirane javnosti o aktualnih zadevah,
aktivnosti v zvezi z javnimi pozivi LAS; po prejemu odločbe o potrditvi SLR in LAS
Posavje so se pričele aktivnosti za objavo prvega javnega poziva za izbor operacij
za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2016, ločeno za sklade
EKSRP, ESRR in ESPR.
aktivnosti LAS Posavje na nacionalni in mednarodni ravni:
o članstvo v slovenskem združenju LAS, to je Društvu za razvoj slovenskega
podeželja (DRSP), ki je preko svojih organov neposredni sogovornik z
resornimi ministrstvi, ki so vključena v mehanizem CLLD, in tudi ostalimi,
o sodelovanje s Koordinacijskim odborom za CLLD, ločeno z MKGP in MGRT
za področje CLLD in z nacionalno Mrežo za podeželje, ki deluje sicer pod
okriljem MKGP. Njeno poslanstvo je povezovati in združevati vse, ki si na
različnih ravneh prizadevajo za razvoj podeželja.
o Na evropski ravni imajo LAS preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in
v ELARD, ki je Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin.
o Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni ravni
z namenom oblikovanja projektov sodelovanja - udeležba na sestankih za
oblikovanje projekta sodelovanja MAB območij v Sloveniji (del biosfernega
območja Obsotelje in Kozjansko leži na območju LAS Posavje), udeležba na
strokovnem posvetu festivala slovenskih LAS 2016 v Marezigah pri Kopru,
udeležba na strokovni ekskurziji LAS z ogledom dobrih praks delovanja LAS
na Češkem z mednarodno konferenco o sodelovanju med LAS.

5.2 Izvajanje nalog upravljavca za LAS Posavje za programsko obdobje
2007-2013
Še vedno deluje tudi LAS Posavje iz programskega obdobja 2007-2013, z obvezo
izkazovanja trajnosti delovanja do leta 2020, njen upravljavec je bila prav tako RRA
Posavje.
Naloge, povezane z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS 2007-2013 in 24 izvedbenih
projektov LEADER morajo biti tudi v primeru prenosa obveznosti izkazovane ločeno v
vsebinskem in finančnem delu.
V obdobju poročanja, januarja, je bil sklican volilni Zbor članov, ki je potrdil novo
sestavo organov, to je Upravnega in Nadzornega odbora LAS Posavje 2007-2013, saj
je dosedanjim članom konec preteklega leta potekel mandat.
V oktobru je bila sklicana dopisna seja UO, na kateri so člani potrdili predlog Pogodbe
o prenosu pravnih obveznosti med LAS 2007 – 2013 in LAS 2014 – 2020.
Dne 19.10.2016 je bilo podana vloga na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja za prenos obveznosti med LAS 2007 – 2013 in LAS 2014 – 2020.
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IV. TRŽNA DEJAVNOST
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti v obdobju poročanja so bili iz naslova:
- projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu«, RRA GIZ,
- spremljanje projekta »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju
Posavja«,
- sodelovanje pri organizaciji že tretje mednarodne konference z naslovom
»Transport and Research in the Danube Region«, ki je potekala na srednji šoli Grm
Novo mesto v glavni organizaciji Univerze Maribor, Fakulteta za logistiko, dne
11.2016,
- s strani Ministrstva za zunanje zadeve smo bili izbrani za organizacijo dvodnevnega
dogodka - zasedanje Tria predsedovanje EUSALP, ki je potekalo v Dolenjskih
Toplicah, in sicer v času od 16.11. – 17.11.2016.

V.

KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA
RRA POSAVJE

1. Organizacija delovanja RRA Posavje
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2016 pripravili
sledeče dokumente:
• Predlog finančnega načrta RRA Posavje za leto 2017;
• Letno poročilo 2016;
• Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2016.

2. Kadrovski načrt
1. Organizacija delovanja RRA Posavje
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja se je v 2016 pripravilo
sledeče dokumente:
• Predlog finančnega načrta RRA Posavje za leto 2017;
• Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2016;
• Priprava novih oziroma novelacija/dopolnitev/sprememba ustanovnih in obstoječih
notranjih aktov RRA Posavje.
2. Kadrovski načrt
Kadrovski načrt za leto 2016 skladno s Programom dela je narejen podlagi potreb, ki
jih zahteva izvajanje nalog in projektov v javnem interesu, Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnika o regionalnih razvojnih
agencijah.
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Kadrovski načrt po stanju 1.1. 2016 predvideva 8 zaposlenih, končno stanje 1.1.2017
pa enako 8 zaposlenih. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016 predvideva 8 zaposlenih,
kar je skladno s napovedanim stanjem v kadrovskem načrtu.
V okviru operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče je bilo v letu 2016
18 zaposlenih. Prva skupina 10 udeležencev (4 mesece) ter druga skupina 8
udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta PVSP RTH.

VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV
V obdobju poročanja smo nabavljali osnovnih sredstev, skladno s opredeljenimi
potrebami v programu dela in sicer:
- Računalniška oprema,
- Pisarniška oprema.

VII. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
CILJEV V LETU 2016 in v primerjavi s preteklimi leti
RRA Posavje je v letu 2016 realizirala 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 2016
Pri izvajanju programa dela 2016 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.
RRA Posavje je predložila Strategijo lokalnega razvoja CLLD na prvi rok, to je
31.10.2015, odločba o potrditvi s strani MKGP pa je prišla šele v mesecu septembru
2016. RRA Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje pripravila 3 javne pozive za
izbor operacij za uresničevanje cilje SLR na območju LAS Posavje za sklad EKSRP,
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ESRR in ESPR, ki pa do konca leta niso bili potrjeni s strani resornih ministrstev, zato
objave javnih pozivov v letu 2016 ni mogla izvesti.

IX. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA 2016 GLEDE NA OPREDELJENE
STANDARDE IN MERILA
Za leto 2016 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.

X.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI
CILJI V 2016 NISO BILI DOSEŽENI

Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 je sprejet in potrjen že
februarja 2015. Pripravljen je bil tudi osnutek dogovora za razvoj regije za obdobje
2016-2019 ter oddan na MGRT že decembra 2015. V letu 2016 je potekal teritorialni
dialog skladno s 5. Členom Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
(Ur. list RS, št. 69/2012 in 78/2015). Po časovnici Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo naj bi do konca leta 2016 prišlo do podpisanih dogovor za razvoj regije. V
letu 2016 ni nobena razvojna regija sklenila dogovor za razvoj regije, kar bi omogočilo
izvajanje regijskih projektov, ki jih je regija v procesu priprave regionalnega
razvojnega programa ocenila kot ključne za razvojni preboj regije.
RRA Posavje je predložila Strategijo lokalnega razvoja CLLD na prvi rok, to je
31.10.2015, odločba o potrditvi s strani MKGP pa je prišla šele v mesecu septembru
2016. RRA Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje pripravila 3 javne pozive za
izbor operacij za uresničevanje cilje SLR na območju LAS Posavje za sklad EKSRP,
ESRR in ESPR, ki pa do konca leta niso bili potrjeni s strani resornih ministrstev, zato
objave javnih pozivov v letu 2016 ni mogla izvesti.

Letno poročilo RRA Posavje za leto 2016

32

XI. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA
GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA,
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA
V 2016
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 2016 pripravili in izvajali tudi nove regionalne projekte.
RRA Posavje je bila izbrana za izvajalca Regijskih garancijskih shem 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. V mesecu marcu 2016 so se poleg bank
NLB, Banke Koper in Delavske hranilnice v shemo vključile tudi Abanka, Banka
Sparkasse, Hranilnica Lon in Nova KBM.
V letu poročanja je potekala prenova garancijske sheme, katere namen je bil
dodeljevanje kreditov z garancijami RRA Posavje za pred-financiranje projektov z
odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 upravičencem, ki
so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, prejeli pozitivno
odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. V prenovljeno GSP sta se
vključili tudi občina Radeče in Kostanjevica na Krki, tako da so sedaj v Shemo
vključene vse občine v regiji. Objava javnega razpisa v sodelovanju z bankama
Delavska hranilnica d.d. in NLB d.d. v obliki ugodnih kreditov in garancij je bila
realizirana v mesecu novembru.
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. V mesecu
oktobru 2016 je MKGP izdalo odločbo o potrditvi SLR in LAS Posavje, ki jo zastopa
vodilni partner RRA Posavje in na osnovi katere je LAS Posavje upravičen do
upravljanja s sredstvi CLLD v višini 5,03 mio EUR.
Z MDDSZ so potekala pogajanja za izvajanje projekta Posavska štipendijska shema v
novi finančni perspektivi 2014-2020. Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter
sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij za 2016-2022 je
ministrstvo objavilo 18.11.2016.
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Izvajali smo operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, kjer smo
vključili 2 skupini po 10 oziroma 8 udeležencev. V letu 2016 smo zabeležili 4 izhode iz
prve skupine 2016 ter 2 izhoda iz druge skupine 2016, ki je z usposabljanjem
zaključila z 30.9.2016.
Rezultate o uspešnih izhodih pa na projektu beležimo vse do 1 leta po zaključku dela
posamezne skupine. Pri spremljanju rezultatov operacije PVSP za občino Radeče 2015
smo zabeležili uspešen izhod (samozaposlitev ali zaposlitev) 6 udeležencev iz 1. ter 5
udeležencev iz 2. skupine, ki sta bili vključeni v letu 2015. 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 2013-2020.
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, 46/16) 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 2016 realizirani. V okviru dogovora za razvoj regije je
bilo izvedeno usklajevanje, ki pa še ni zaključeno, saj še ni prišlo do podpisa dogovora
za razvoj regije.
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XII. ANALIZA
KADROVANJA
IN
POROČILO
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2016

O

ANALIZA KADROVANJA
Kadrovski načrt predvideva 8 delovnih mest.
Poleg tega pa še 1 skupina * 10 udeležencev (4 mesece) in ena skupina * 8
udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta PVSP RTH.
Na dan 31.12.2016 je načrtovano skupaj 8 zaposlenih.
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2016

V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v letnem
planu (arhivske omare, računalnik).

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 2016
smo upoštevali pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in obvladovali
tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.
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Datum sprejema: 17.3.2017
Seja UO RRA Posavje: 12. redna seja

Ana Bercko
Predsednica UO RRA Posavje

Martin Bratanič
Direktor RRA Posavje
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