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UVOD
Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v letu 2012 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 2012 pripravljali in izvajali tudi nove projekte.
Državni zbor je 7. marca 2011 sprejel nov Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je stopil v veljavo 19.3.2011. RRA Posavje je
opravljanje splošnih razvojnih nalog v razvojni regiji uskladila z novim Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, vendar do ustreznih podzakonskih aktov
s strani pripravljavca zakona še ni prišlo, pač pa je prišlo do spremembe Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bila objavljena 27.7.2012, U.l. RS
št. 57. V pripravi je Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, ki bo spremenil način
sofinanciranja razvojnih nalog in ostali podzakonski akti. Le ta je bil sprejet v začetku
leta 2013.
Letno poročilo RRA Posavje za leto 2012 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti,
letne operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih
sredstev in finančni načrt.
KRATICE:
GSP: Garancijska shema Posavje
MG: Ministrstvo za gospodarstvo
MSP: mala in srednje velika podjetja
PŠŠ: Posavska štipendijska shema
RRA: Regionalna razvojna agencija
RDO: Regionalna destinacijska organizacija
SPS: Slovenski podjetniški sklad
STO: Slovenska turistična organizacija
SVLR: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
LAS: lokalna akcijska skupina
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I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
posrednega uporabnika RRA so:
Odlok o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje (Ur.l. RS, št.
57/98, 107/03,38/06, 34/07);
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11,
57/12);
Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur.l. RS, št. 103/06);
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/2006);
Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l. RS, št. 113/2009);
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur.l. RS, št. 24/12);
Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur.l. RS, št. 22/11);
Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/09);
Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št.
38/09)
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 (Ur.l. RS, št. 95/07, uradno prečiščeno
besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS),
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu
KPJS),
Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih,
gospodarstvu, malemu gospodarstvu, turizmu in športu v plačne razrede (Ur.l. RS,
št. 69/08),
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. RS, 51/08),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju
(Ur.l. RS, 53/08),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.l. RS,
69/08),
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
(Ur.l. RS, 57/08),
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju (Ur.l. RS, 64/08 in naslednji),
Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ,
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12),
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l. RS, št. 40/12).
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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
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 2005 je v prehodnem
obdobju, do ustanovitve pokrajin, vzpostavil strukturo za opravljanje razvojnih funkcij
na ravni celotne razvojne regije, ki jo sestavljajo: Svet regije Posavje, Regionalni
razvojni svet regije Posavje s petimi odbori in subjekt spodbujanja razvoja na
regionalni ravni, ki mora izpolniti zakonske določbe in biti vpisan v evidenco teh
subjektov pri SVLR.
Državni zbor je 7. marca 2011 sprejel nov Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je stopil v veljavo 19.3.2011. ZSRR-2 določa, da
izda minister najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi zakona izda podzakonski
predpis, s katerim podrobneje določi pogoje dodelitve pooblastila za opravljanje nalog
RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju teh nalog, pogoje za opravljanje nalog
regionalnega menedžerja, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog
v regiji ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji.
ZSRR-2 določa, da Vlada RS najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi predloga
zakona na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj, sprejme Uredbo o
regionalnih razvojnih programih, s katero se predpiše minimalna obvezna sestava in
metodologija priprave in izvedbe ter določi način spremljanja in vrednotenja učinkov
regionalnega razvojnega programa.
ZSRR-2 določa podelitev pooblastila za opravljanje naslednjih splošnih razvojnih nalog,
ki se v regiji opravljajo v javnem interesu:
priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in
regijskih projektov v regiji,
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,
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obveščanje, splošno svetovanje, zajem projektnih idej, oblikovanje konzorcijev
ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in
izvedbi regijskih projektov,
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem
interesu:
o izvajanje regijske finančne sheme,
o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader
iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij
v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po
odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
organiziranje in usklajevanje drugih strokovnih, splošnih svetovalnih in razvojno
pospeševalnih nalog s področja regionalne politike.
Ključne spremembe Zakona (sprememba Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, ki je bila objavljena 27.7.2012, U.l. RS št. 57) ni bistveno
posegala v pogoje za izvajanje nalog, ni več pogoj, da je to javni zavod. Pogoj pa je,
da je v večinski javni lasti z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri
čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža.
Sprememba, ki jo zakon prinaša, sta dva organa in sicer Razvojni svet regije in Svet
regije, na ravni kohezijske regije pa še razvojni svet kohezijske regije. Vlada z uredbo
določi način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije. Vsaka regija v kohezijski
regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje Svet
regije. Svet regije, ustanovljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (U.l. št. 93/05 in 127/06 ZJZP), ki na dan uveljavitve novega
zakona še deluje, nadaljuje z delom v skladu s tem zakonom.
Razvojni svet regije Posavje: skladno s spremembo zakona nadaljuje z izvedbo volitev
(zakon govori o tem, da v regiji, v kateri je bil do uveljavitve zakona sprejet odlok o
ustanovitvi razvojnega sveta regije, nadaljuje z izvedbo volitev v razvojni svet regije).
Sprememba pri tem je, da se glasovi predstavnikov občin v svetu štejejo dvojno.
Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu in dogovoru za razvoj regije mora
naknadno potrditi Svet regije.
RRA, ki je z dnem uveljavitve zakona vpisana v evidenco pri MGRT, nadaljuje z
opravljanem splošnih nalog v regiji do konca programskega obdobja. Pogoje (je v
večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, ima strokovno
usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog, izkaže, da je del regijske
razvojne mreže in pokriva območje celotne regije, predloži strategijo izvajanja
splošnih razvojnih nalog v regiji) mora izpolniti najpozneje v 4 letih po uveljavitvi
zakona. Iz veljavnega zakona se brišejo regionalni menedžerji.
Za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona Svet regije za programsko obdobje
izbere RRA po postopku v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna
razmerja med Svetom regije in RRA se določijo s pogodbo.
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Novost je tudi določilo sedmega odstavka 20. člena: Izvoljeni funkcionar ne sme biti
član oz. opravljati dejavnost v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA.
Minister s pravilnikom določi: način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za
opravljanje nalog RRA, obvezne elemente akta o ustanovitvi RRA, obvezne elemente
pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega
partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih
razvojnih nalog ter splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji. Le ta
je bil sprejet v začetku leta 2013. S pravilnikom za programsko obdobje minister določi
tudi seznam regij, razvrščenih po stopnji razvitosti. Pri tem razvrščanju se uporablja
indeks njihove razvojne ogroženosti.
Svet regije Posavje
V obdobju poročanja je imel Svet regije 4 redne seje, 2 izredni seji in 6 dopisnih sej.
Predsedovanju Sveta regije Posavje je maja 2012 za obdobje enega leta prevzel g.
Ivan Molan, župan občine Brežice, do takrat pa je predsedoval g. Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli.
Ostali dogodki v okviru Sveta regije Posavje v obdobju poročanja:
- 6. junij 2012, Srečanje gospodarstvenikov z območja regije Posavje, Kulturna
dvorana Sevnica,
- Organizacija in izvedba srečanja z MGRT, ki je potekalo 30.10.2012 v Kulturne
domu Krško.
Regionalni razvojni svet regije Posavje in odbori
V obdobju poročanja je RRS opravil 1 redno sejo, kjer je bil seznanjen s predlogom
Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2012-2014 in listo prioritetnih projektov ter 1
dopisno sejo, kjer je obravnaval spremembo Izvedbenega načrta 2012-2014.
Odbor za človeške vire je v obdobju poročanja opravil 1 redno sejo, Odbor za
gospodarstvo je opravil 1 redno sejo, Odbor za okolje in prostor je opravil 1 redno
sejo, Odbor za infrastrukturo je opravil 1 redno, Odbor za razvoj podeželja je opravil 1
redno sejo. Obravnavana tema na opredeljenih odborih je bila seznanitev odborov s
predlogom Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2012-2014 in listo prioritetnih
projektov.
Upravni odbor RRA Posavje
Upravni odbor RRA Posavje sestavljajo župani občin ustanoviteljic (Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica), predstavnik RRS in predstavnica zaposlenih.
UO v tej sestavi je bil konstituiran 21.6.2010.
V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 2 redni seji in 7 dopisnih sej.
Upravnemu odboru predseduje g. Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica.
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Članstvo RRA Posavje
- RRA GIZ
RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo
se člani združenja sestali na 8 sejah, na katerih smo obravnavali tekoče problematiko.
- LAS Posavje
RRA Posavje je ena izmed članic javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa
Leader. V obdobju poročanja smo sodelovali na 3 sejah Zbora članov, 4 dopisnih sejah
in 5 rednih sejah UO LAS Posavje ter 2 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, 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:
vabilo na zaključno slovensko – hrvaško tiskovno konferenco projekta
Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi »Pot medičarstva in
lectarstva med Krškim in Zagrebom« (2.2.);
javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v PŠS 2012/2013 (12.4.);
objava 4. javnega poziva LAS Posavje za nabor projektov, upravičenih do
nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leto 2011, 2012 in 2013 (24.5.);
vabilo na predstavitev dveh novo objavljenih razpisov v sodelovanju s
Slovenskim regionalno razvojnim skladom Ribnica (7.6.);
objava pod rubriko Posavska panorama: Pojdimo na izlet po Posavju! (5.7.);
javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko
shemo 2012/2013 (15.8.);
najava 5. javnega poziva LAS Posavje za sredstva LEADER (12.9.);
javni razpis štipendij v Posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto
2012/2013 (12.9.);
povabilo k sodelovanju pri pripravi Regionalnega razvojnega programa
Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014-2020 (24.10.);
objava članka LAS Posavje: za razvoj podeželja se moramo povezati
(21.11.);
objava članka LAS Posavje: za drugačen način razmišljanja o potencialih
našega okolja in združevanje (5.12.).
V obdobju poročanja smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme:
- vabilo na sejem Turizem in prosti čas 2012 v sklopu projekta Regionalna
destinacijska organizacija – RDO;
- o poteku 38. redne seje Sveta regije Posavje, kjer je bil obravnavan predlog
Izvedbenega načrta RRP Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 20122014;
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-

o poteku 39. dopisne seje Sveta regije Posavje, na kateri je bil za čas enega
leta imenovan nov predsednik SRP, g. Ivan Molan,;
javni poziv za vključitev delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo;
objava o poteku delavnic v Srbiji, v okviru projekta »Krepitev administrativne
usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v
regiji Banat«;
objava o pridobitvi mnenja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo glede usklajenosti Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2012-2014;
objava razpisa štipendij Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto
2012/2013;
objava o poteku delavnic projekta »Krepitev administrativne usposobljenosti za
črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat«, ki so
potekale v mesecu septembru v Srbiji.
objave o prvem srečanju delovnih skupin za pripravo Regionalnega razvojnega
programa 2014 – 2020 (3 objave).

Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa
dela in razvoja oz. področnih strategij in nacionalnih programov, se
usmerjajo v:
• identifikacijo razvojnih prednosti, priložnosti, prioritet ter vizije regije v sodelovanju z
vsemi nosilci regionalnega razvoja – Regionalni razvojni program,
• intenzivno komunikacija, koordinacija in sodelovanje z vsemi nosilci regionalnega
razvoja,
• povezovanje nosilcev razvoja z namenom ustvarjanja nove dodane vrednosti v regiji,
• spodbujanje nastanka projektnih razvojnih partnerstev,
• spodbujanje nastanka uspešnih javno-zasebnih partnerstev,
• koordinacijo regionalne razvojne infrastrukture,
• motiviranje realnih nosilcev k pripravi in realizaciji projektov regijskega pomena,
• vključevanje realnih nosilcev v projekte regijskega pomena,
• usmerjanje državnih in evropskih sredstev k prioritetam regionalnega razvoja,
• spremljanje in vrednotenje dotoka državnih in evropskih sredstev ter tujih investicij
v regijo,
• razvoj kadrov in njihovih ambicij v regiji,
• aktivacijo in zaposlovanje kadrov iz vseh občin regije Posavje,
• ustvarjanje pozitivne, podjetništvu in gospodarstvu naklonjene družbene klime in
zavesti v regiji,
• generiranje novih idej in
• celovito promocijo regije.
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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 novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje (Ur.l. RS, št. 57/98) ter
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna
razvojna agencija Posavje (Ur.l. RS, št. 107/03, 38/06, 34/07).
Naloge so se v prvi polovici leta 2012 izvajale na dva načina projektnega dela:
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 se je izvajal 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. Del sredstev za
njihovo izvajanje na podlagi teh sklepov in posebnih pogodb zagotavljajo vse
občine ustanoviteljice RRA Posavje.
Naloge in projekti v javnem interesu so se izvajali v okviru petih temeljnih delovnih
področij:
1. Gospodarstvo,
2. Turizem,
3. Človeški viri,
4. Infrastruktura, okolje in prostor,
5. 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,
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pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena
Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja,
koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja
regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za
regionalni razvoj (Sveta regije/ Razvojnega sveta regije).
Opredeljene naloge se izvajajo v okviru vseh delovnih področij.
ZSRR-2, v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države,
ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in to so:
- izvajanje regijske finančne sheme,
- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
- dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov
Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanja promocije regije
in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in
projektov po odločitvi pristojnega ministra in ob soglasju službe
(SVLR).
V letu 2012 so se izvajali naslednji projekti v javnem interesu:
1. Posavska štipendijska shema,
2. Garancijska shema Posavje,
3. Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi,
4. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje,
5. Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije,
6. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja,
7. Priprava Izvedbenega načrta 2012-2014,
8. IPA SLO HRA Globalnet.
Letni cilji RRA so opredeljeni po posameznih točkah v nadaljevanju!
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1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 20072013 in začetek priprave RRP 2014-2020
Letni operativni cilji:
sodelovanje in podpora pri vzpostavitvi in delovanju Razvojnega sveta regije ter
njegovih odborov,
priprava izvedbenega načrta ali dogovora za razvoj regij,
priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega
programa in regijskih projektov v regiji,
priprava in koordinacija regionalnih projektov za 6. javni poziv iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj
regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 20122014.
RRA Posavje je pripravila in izdelala Izvedbeni načrt regije Posavje 2012-2014 skladno
z Javnim povabilom za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih
razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (Ur.l. RS, št. 79/2011) po postopku, kot
ga določa še vedno veljavna Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (U.l. št.
113/2009) v členih od 2 do 11. RRA Posavje je po prejemu mnenja MGRT na
predložen Izvedbeni načrt le-tega dokončno uskladila in izvedla potrditev na Svetu
regije Posavje. Hkrati bo skrbela za vse spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta
(pri manjših spremembah predlagatelji pred oddajo vloge na javni poziv z
obrazložitvijo obvestijo RRA in MGRT, RRA poda soglasje in o tem obvesti MGRT; vse
večje spremembe Izvedbenega načrta pa morajo potekati po predpisanem postopku).
Za bistvena odstopanja se smatrajo odstopanja v finančnem načrtu (nad 20 %
vrednosti operacij), spremembe namena in ciljev operacije.
V obdobju poročanja je potekal tudi postopek ustanovitve Razvojnega sveta regije,
kot to določa 11. člen ZSRR-2. RRA Posavje je vodila postopek, pripravila predlog
Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje, ga podala v sprejem Svetu
regije Posavje, poslala v predhodno usklajevanje na občinske uprave, usklajen odlok
posredovala občinam v sprejem na občinskih svetih po skrajšanem postopku. Po
sprejemu odloka je RRA v imenu Sveta regije Posavje pozvala občine k predložitvi
kandidatov - predstavnikov občin za člane Razvojnega sveta,. Enako je RRA pozvala
zbornice, ki so navedene v odloku, da izpeljejo volitve in posredujejo listo kandidatov,
enako velja za regijsko stičišče nevladnih organizacij. Po prispeli kandidaturi bo RRA
izvedla usklajevanja in izbor predstavnikov na Svetu regije. RRA bo nato pripravila
skupno listo kandidatov in jo posredovala v glasovanje vsem občinskim svetom v
regiji. Po prejetem obvestilu o glasovanju s strani občin RRA preveri, če je o
kandidatih odločila večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalcev in
prebivalk v regiji. Nato RRA Posavje obvesti MGRT, da je na podlagi rezultatov volitev
možno sklicati konstitutivno sejo Razvojnega sveta regije. Nato bo sledil sklic prve
konstitutivne seje Razvojnega sveta regije Posavje, ki jo skliče dosedanji predsednik
Sveta regije Posavje. Na sejo se vabi tudi skrbnika MGRT. Na konstitutivni seji se
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sprejeme začasni poslovnik o delu Razvojnega sveta regije ter se izvoli predsednik. Po
konstituiranju Razvojnega sveta regije Posavje prenehata z delom Svet regije Posavje
in Regionalni razvojni svet regije Posavje (6. točka, 32. člen ZSRR-2).
Konec leta 2012 se je skladno z usmeritvami MGRT in nacionalnih razvojnih
dokumentov za novo finančno perspektivno 2014-2020 začel postopek priprave
novega regionalnega razvojnega programa regij 2014-2020.
Za Slovenijo v obdobju 2014-2020 velja delitev na dve t.i. kohezijski regiji (NUTS-2) –
na Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo – pri čemer slednja že danes znatno
presega raven 75% povprečne razvitosti EU. Iz tega vidika je pomemben predlog
Komisije v t.i. splošni kohezijski uredbi, da se »vsem regijam, katerih BDP na

prebivalca za obdobje 2007-2013 ni presegal 75 % povprečja EU-25 za referenčno
obdobje, toda katerih BDP na prebivalca presega 75 % povprečnega BDP EU-27,
dodelijo sredstva iz strukturnih skladov v višini vsaj dveh tretjin sredstev, ki so jim bila
dodeljena za obdobje 2007-2013«. Gre za utemeljitev pomena prehodnega režima oz.
t.i. varnostne mreže (angl. safety net) za nemoten razvoj vseh regij, ki bodo
prenehale biti polno upravičene do sredstev strukturnih skladov.
Na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva je RRA Posavje pripravila Program
priprave skupaj s sklepom o pripravi RRP, ki ga je Svet regije sprejel na svoji 43. redni
seji dne 12.10.2012.
Tako se je začel postopek priprave, RRA pa je objavila tudi javi poziv za sodelovanje v
delovnih skupinah, ki so oblikovane po posameznih področjih. Tako smo imeli v
mesecu decembru že prva srečanja delovnih skupin za pripravo RRP.

2. Gospodarstvo
Delovne naloge, aktivnosti in projekti v okviru področja Gospodarstvo so usmerjene v
realizacijo usmeritev in ciljev prve prioritete RRP »Razvoj konkurenčnega
gospodarstva za dvig zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji« in izvajanja aktivnosti
destinacijskega managementa, hkrati pa so usmerjene v izpolnjevanje cilja
horizontalne prioritete RRP »Učinkovito podporno okolje«. Aktivnosti na delovnem
področju Gospodarstvo so bile v letu 2012 razdeljene na tri podpodročja: Regionalne
finančne spodbude, Razvoj gospodarske infrastrukture in Turizem.

2.1. Regionalne finančne spodbude – RRP 2007-2013
V začetku leta 2012 je stanje sredstev v garancijski shemi Posavje znašalo 723.799,39
EUR. Konec leta 2012 se je stanje sredstev povečalo na 734.277,30 EUR, kar pomeni,
da so se sredstva povečala za 10.477,91 EUR oz. 1,5 %. Povečanje je bilo iz naslova
vložka občine Kostanjevica na Krki v višini 2.500 EUR ter iz naslova obresti v višini
7.977,91 EUR. Vezanih depozitov pri bankah za kreditiranje malega gospodarstva je
bilo v skupni vrednosti za 78.493,41 EUR. Višina prostih sredstev, ki jih RRA Posavje
nalaga pri bankah, ki imajo najugodnejšo obrestno mero, je ob koncu leta 2012
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znašala 655.783,89 EUR. Višina sredstev Slovenskega regionalnega razvojnega sklada
je znašala 153.728,93 EUR od skupnega zneska v GSP.
V aprilu 2012 je zaradi neizpolnjevanja kreditnih obveznosti kreditojemalca iz občine
Krško s strani Banke Koper d.d. prišlo do unovčenja garancije, ki jo je izdala RRA
Posavje, in sicer v višini 12.227 EUR. RRA Posavje se je z kreditojemalcem dogovorila
o obročnem plačevanju unovčenega zneska.
V letu 2012 RRA Posavje ni objavila vsakoletnega Javnega razpisa za dolgoročne
investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji z garancijami Garancijske sheme Posavje,
kajti v letu 2011 so se v skladu s 36. členom Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja prenesle terjatve iz naslova dolgoročnih vlog v regijskih
garancijskih shemah z Ministrstva za gospodarstvo na Javni sklad RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja (Sklad Ribnica). Sklad Ribnica je na osnovi tega prevzel
vlogo nacionalnega upravljavca regijskih garancijskih shem, za katere želi opraviti tudi
nadgradnjo sistema na podlagi dosedanjih izkušenj z regijskimi garancijskimi shemami
v Sloveniji.
Letni cilji regijskih garancijskih shem so:
- pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,
- povečati investicijsko aktivnost v regijah,
- zmanjšati stopnjo brezposelnosti,
- vzpostaviti možnost za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
- mikro, malim in srednje velikim podjetjem olajšati dostop do posojil z zmanjšanjem
bančnih zahtev za zavarovanje posojil,…
Izhodišča za izvajanje regijskih garancijskih shem:
 Višina sredstev za izvajanje ukrepa regijskih garancijskih shem (v
nadaljevanju RGS), ki je planirana za leti 2012 in 2013, znaša po 5 mio EUR za
vsako leto. Višina dodeljenih sredstev na upravljavca sheme so lahko največ 2
mio EUR.
 Način izvedbe: RGS se izvedejo v skladu s pogodbo med Skladom Ribnica in
regionalnimi izvajalci. Postopek je dvofazen:
1. faza: Sklad Ribnica z javnim razpisom izbere regionalne izvajalce shem,
to so RRA-ji oz. drugi subjekti, ki imajo pooblastilo oz. sklep Sveta regije in
izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje.
2. faza: Sklad Ribnica sklene z izbranimi izvajalci sporazum o financiranju in
s pogodbami prenese sredstva v upravljanje oz. izvajanje tistim regionalnim
izvajalcem, ki bodo izpolnjevali pogoje. Regionalni izvajalci objavijo javne
razpise za garancije za bančna posojila.
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 Vložek v RGS bo pri Skladu Ribnica knjižen kot dolgoročna vloga. Regionalni
izvajalci bodo prejeli vložke glede na pogodbo s Skladom. Pogodbeno mora biti
tudi zagotovljeno, da ta vloga ni predmet morebitne stečajne mase.
 Regionalne sheme regijskih izvajalcev: Šlo naj bi za nove, enotne RGS
vseh regionalnih izvajalcev s predvidenim trajanjem 6 let in možnostjo
ponavljanja vsako tretje (3) leto. Pogoji po vseh RGS naj bi bili enaki.
 Tveganje: način delitve tveganja se dogovori med Skladom Ribnica in
regionalnimi izvajalci na podlagi razpisnih kriterijev Sklada in posledično
pogodbe med akterjema. Predvideva se delitev tveganja obeh pogodbenikov do
polovice. Regionalni izvajalci bodo imeli tudi možnost pozavarovanja pri
Slovenskem podjetniškem skladu, vendar to ne bo pomenilo obvezne oblike
pozavarovanja.
 Sodelovanje Sklada v RGS: V vsaki RGS sodeluje en predstavnik Sklada v
kreditnem odboru, regionalni izvajalci pa so dolžni o načinu izvajanja shem
Skladu tudi poročati.
 Kritje stroškov regionalnih izvajalcev zagotavlja MGRT iz proračunskih
sredstev. Predvideva se pokritje stroškov enega zaposlenega, ki bo delal na
tem ukrepu do ene polovice.
V skladu z zgoraj navedenim in na osnovi predvidevanj s strani Sklada Ribnica, da bo
v letu 2012 (maj/junij 2012) Sklad Ribnica objavil Javni razpis za financiranje regijskih
garancijskih shem, na katerega naj bi se prijavila tudi RRA Posavje, je RRA Posavje
počakala z objavo lastnega razpisa, z namenom, da se v okviru izvajanja garancijske
sheme pod okriljem Sklada Ribnica sredstva GSP, s katerimi trenutno razpolaga RRA
Posavje, priključijo pridobljenim sredstvom s strani Sklada Ribnice ter tako v skupnem
znesku namenijo za kreditiranje malega gospodarstva v regiji, kar se do konca leta
2012 ni zgodilo.
Glede na to, da Garancijska shema Posavje (GSP), ki deluje od leta 2000, v zadnjih
letih, ko je nastopila finančna in gospodarska kriza, ne služi svojemu namenu v
takšnem izvajanju, kot je bilo do sedaj, je v septembru 2012 UO RRA Posavje potrdil
načrt preoblikovanja in nadgradnje GSP, ki se bo opravila v letu 2013.

2.2. Razvoj javne gospodarske infrastrukture in svetovalna dejavnost
Razvoj javne gospodarske infrastrukture v letu 2012 obsegal izvajanje nalog in
projektov, ki bodo omogočili čim večje črpanje evropskih in državnih sredstev iz
naslova Operativnega programa ESRR v obdobju 2007-2013 za javne in zasebne
gospodarske projekte.
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V letu 2012 v okviru Izvedbenega načrta RRP ni bilo predlaganih oz. prijavljenih
projektov s področja podpornega okolja za gospodarstvo, ampak le infrastrukturni
projekti.
RRA Posavje je v letu 2012 v okviru svojih nalog promovirala poslovne cone ter iskala
tuje investitorje, in sicer preko ostalih institucij, kot so JAPT, ostali RRA-ji in zasebni
vlagatelji.
Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so usmerjene v podporo gospodarskim
subjektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU iz naslova razpisov, ki jih bodo
objavila ministrstva oz. druge institucije ter pri pridobivanju državnih pomoči za
podjetja v težavah.
Letni operativni cilji:
izvajanje promocijskih aktivnosti za pridobitev strateških partnerjev za izvedbo
projekta Phoenix v sodelovanju z MGRT;
promocija poslovnih con in iskanje neposrednih investitorjev v sodelovanju z
JAPTI-jem in občinami.
V okviru svetovalnih dejavnosti je RRA Posavje v letu 2012 izvedla sledeče aktivnosti:
- udeležba na predstavitveni delavnici na temo 3. javni razpis IPA SLO-HR ter
svetovanje potencialnim prijaviteljem na navedeni razpis,
- v sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom je RRA Posavje
organizirala predstavitev dveh novo objavljenih razpisov Sklada, in sicer JR za
ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in
dopolnilnih dejavnosti ter JR za primarno kmetijsko pridelavo ter svetovanje
potencialnim prijaviteljem na navedena razpisa,
- svetovanje podjetnikom v zvezi s pridobitvijo kreditov s subvencionirano
obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada,
- z izjavo o skladnosti projekta »Razvoj in širitev podjetja BGS Elektrika d.o.o.« z
Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013, z usmeritvami
programa 1 »Gospodarstvo« in ukrepa 2 »Vzpostavitev gospodarsko razvojne
infrastrukture« je RRA Posavje podprla podjetje BGS Elektrika d.o.o. pri prijavi
na razpis za neposredne tuje investicije in s tem tudi zgoraj navedenega
projekta.

2.3. Turizem
Delovanje RRA Posavje na področju turizma v letu 2012 je bilo usmerjeno predvsem v
nadaljevanje izvedbe načrtovanih aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije
Posavje (RDO Posavje). Izvedba aktivnosti RDO Posavje se je, na osnovi uspešne
prijave RRA Posavje na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij za
obdobje treh let (2011-2013) pri MG, pričela izvajati januarja 2011.
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Namen izvedbe aktivnosti regionalne destinacijske organizacije Posavje je predvsem
spodbujanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo ob
upoštevanju RNUST spodbudile razvoj turizma v turistični destinaciji Posavje ter
okrepile povezovanje in sodelovanje z drugimi turističnimi destinacijami v Republiki
Sloveniji.
Predvideno je bilo, da bodo v letu 2012 posavske občine zagotovile 93.818,16 €,
Ministrstvo za gospodarstvo pa 96.385,54 €.
V letu 2012 smo nadaljevali z nadgradnjo destinacijskega managementa in sicer z
izvajanjem promocijske, distribucijske, operativne in razvojne funkcije na nivoju
razvojne regije Posavje ter z aktivnostmi v okviru posameznih funkcij, ki so financirane
v okviru projekta RDO Posavje.
V letu 2012 smo dosegli finančno realizacijo aktivnosti v okviru projekta RDO Posavje
v vrednosti 149.326,70 EUR, oziroma 91,77% predvidene realizacije v letu 2012.
Ostanek finančnih sredstev (8,23%) je posledica izbire najugodnejših ponudnikov v
postopkih javnega naročanja, ki so za izvedbo aktivnosti podali ugodnejše cene od
okvirnih predvidenih vrednosti v planu za leto 2012.

Primerjava realizacije višine stroškov 2012 glede na plan RDO Posavje 11.10.2012
Realizacija

Plan

Realizacija

Ostanek

0,00

100%

162.716,00

149.326,70

91,77%

8,23%

13.389,30

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

Do 02.07.2012 smo izvedli sledeče aktivnosti, ki so bile planirane za leto 2012 :
1. Udeležba na sejemski predstavitvi doma: Alpe Adria Turizem in prosti čas 2011TIP 2012
2. Izdelava promocijskega darila 1 (1.000 kos) - majice Posavje
3.
Udeležba na sejemski predstavitvi v tujini - Dnevi Slovenskega turizma v
Zagrebu 18. in 19.4.2012
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4. Promocijski dogodek v Sloveniji - Sprejem slovenske vinske kraljice v Posavju in
predstavitev turistične ponudbe Posavja v Gadovi peči 21.4.2012
5. Promocijski dogodek v Sloveniji – Predstavitev turistične ponudbe Posavja na
krstu novega turističnega splava Savus v Radečah 22.4.2012
6. Organizacija in izvedba 1 promocijskega dogodka v tujini – Predstavitev
turistične ponudbe Posavja na Dunaju 31.5.2012
Od 03.07.2012 do 11.10.2012 smo izvedli še sledeče aktivnosti, ki so bile planirane za
leto 2012:
1. Izdelava promocijskega darila 2 –USB ključki Posavje (500 kos)
2. Promocijski PR članki v tujih turističnih revijah (3 kos)
3. Priprava in izdelava Image brošure Posavje (12.000 kos)
4. Izdelava in odkup fotografij (1000 kos)
5. Izdelava promocijskega darila 3 (2000 kos) - vrečke Posavje
6. Izdelava turistične karte Posavja (10.000 kos)
7. Jumbomobil (1 kos)
8. Oglaševanje na tramvaju v Beogradu v izbranem terminu (1kos)
9. Promocijski PR članki v tujih turističnih revijah (3 kos)
10. Organizacija in izvedba 1 promocijskega dogodka v tujini (1 kos)
11. Dnevi odprtih vrat v Posavju (1 kos)
12. Spletni vodič Posavje In your Pocket (1 kos )
13. Nadgradnja in optimizacija spletni strani Posavje.com (1 kos )
14. Izdelava spletnega turističnega zemljevida (1 kos )
15. Facebook kampanja (1 kos )
16. Zakup besed na Google (1 kos )
17. Zakup oglasnega prostora na slovenia.info (1 kos )
18. Zakup oglasnega prostora na kompas.net (1 kos )
19. Oblikovanje ITP Kulinarika in vino Posavja (1 kos )
20. Oblikovanje ITP Tematske poti Posavja (1 kos )
Promocijske aktivnosti
Za povečanje prepoznavnosti Posavja smo se predstavili na sejmih, predstavitvah in
drugih dogodkih doma in v tujini ter oglaševali turistično ponudbo Posavja in tako
nadaljevali s komuniciranjem tržne znamke »Posavje, polno priložnosti«.
V letu 2012 smo izvedli sledeče promocijske aktivnosti:
1. Udeležba na sejemski predstavitvi doma: Alpe Adria Turizem in prosti
čas 2011- TIP 2012
V času med 26. in 29. januarjem 2012 so se vse posavske občine v okviru projekta
RDO Posavje predstavile na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na sejmu TIP 2012
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pod skupno znamko Posavje, polno priložnosti in s sejemsko stojnico v velikosti 40
m². Idejno zasnovo stojnice in izdelavo materiala za nastop na sejmu je priskrbel
izvajalec, podjetje K.R.E.S. d.o.o., ki je oddal še sejemsko konstrukcijo v najem in
poskrbel za montažo, demontažo ter skladiščenje stojnice za bodoče sejemske
nastope. Stojnica je bila postavljena v kupoli A in je bila sestavljena iz cvetrnic in
fotografij, ki so predstavljale kulturne znamenitosti naše regije. Poleg predstavnika
RRA Posavje so našo regijo predstavljali tudi informatorji iz vseh posavskih lokalnih
turističnih organizacij. Na sejmu sta naša hostesa, oblečena v cvetrnico, in študent
delila letake za nagradno igro. Sejemski program Posavja je zajel različne animacije, ki
naj bi približale doživetje Posavja obiskovalcem na sejmu in nadgradile predstavitve
posameznih posavskih občin (poleg promocijskega materiala in podrobnejše
predstavitve turistične ponudbe s strani informatorjev, ki so bili prisotni na sejmu).
2. Izdelava promocijskega darila 1 (1.000 kos) Majice »Posavje«
Izdelava 1000 kosov promocijskega darila 1 je bila predvidena v okviru promocijske
funkcije RDO Posavje v vrednosti 4.600,00 EUR brez DDV. Glede na cilj večanja
prepoznavnosti turistične destinacije Posavje, prihodnjih aktivnosti v okviru projekta
RDO, navodil za obveščanje in informiranje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih, predvidene količine zgoraj navedenega promocijskega darila, razpoložljivih
finančnih sredstev in soglasje članov Sveta RDO Posavje, smo izdelali 1000 majic
Posavje. 200 majic smo razdelili kot nagrade, ki so jih pridobili srečni izžrebanci na
sejmu TIP, preostanek majic pa bomo uporabljali za prihodnje aktivnosti RDO Posavje
ter aktivnosti posameznih posavskih občin s ciljem povečanja prepoznavnosti
turistične destinacije Posavje.
3. Udeležba na sejemski predstavitvi v tujini- Dnevi Slovenskega
turizma v Zagrebu 18.4. in 19.4.2012
Dvodnevna predstavitev je bila organizirana s strani Slovenske turistične organizacije
in je privabila veliko število ljudi. Na posavski stojnici so se predstavile posamezne
občine s promocijskim materialom in turistično ponudbo. Predstavljala so se posavska
vina, kulinarika, kulturne in naravne znamenitosti, namestitve, aktivnosti v naravi ter
prihajajoče prireditve.
4. Promocijski dogodek v Sloveniji-Sprejem slovenske vinske kraljice v
Posavju in predstavitev turistične ponudbe Posavja v Gadovi peči
21.4.2012
Izbrani izvajalec promocijskega dogodka, Vinsko turistično društvo Gadova peč, je v
sodelovanju z RRA Posavje v soboto, 21. aprila, pripravilo svečan sprejem za vinsko
kraljico Slovenije 2012. V okviru promocije posavskega turizma je bila ob sprejemu
vinske kraljice Slovenije v Posavju obiskovalcem na stojnicah predstavljena turistična
ponudba vseh posavskih občin, poseben pečat pa je prireditvi dal tudi obisk obeh
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posavskih ministrov, g. Franca Bogoviča, ministra za kmetijstvo in okolje in mag.
Andreja Vizjaka, ministra za delo, družino in socialne zadeva. Oba ministra sta se s
predstavniki občin, javnih institucij s področja kmetijstva in turizma, gospodarstveniki
in novinarji srečala tudi na okrogli mizi pred svečanim sprejemom vinske kraljice. Tam
sta v družbi Marjana Hribarja, direktorja Direktorata za turizem in internacionalizacijo,
Toneta Hrovata, direktorja Centra biotehnike in turizma GRM Novo mesto in dekana
Fakultete za turizem Brežice razpravljala o možnostih in priložnostih kmetijstva in
turizma pri ustvarjanju novih delovnih mest.
5. Promocijski dogodek v Sloveniji – Predstavitev turistične ponudbe
Posavja na krstu novega turističnega splava Savus v Radečah
22.4.2012
Ob Dnevu zemlje, 22. aprila 2012, je bil v Radečah na prvo »rajžo« pospremljen nov
turistični splav Savus. Slovesna prireditev se je začela s sprejemom pri županji, številni
obiskovalci pa so se zbrali na brežini reke Save, kjer je prizorišče obogatila raznolika
ponudba stojnic turističnih ponudnikov s področja občine Radeče ter stojnica vseh
šestih občin destinacije Posavje.
6. Organizacija in izvedba 1 promocijskega dogodka v tujiniPredstavitev turistične ponudbe Posavja na Dunaju 31.5.2012
RRA Posavje je v sodelovanju z izvajalcem, Zadrugo turizem v zidanicah, skupaj s
posavskimi ponudniki in zavodi na področju turizma pripravila predstavitev turizma
regije Posavje v tujini(vrednosti 2.090,00 EUR brez DDV). Predstavitev so pripravili
ponudniki turističnih storitev (gostinci, sadjarji, vinarji, pridelovalci zelišč, zdravilišča)
iz šestih posavskih občin v sodelovanju z izvajalcem, KŠTM Sevnica in KTRC Radeče.
Dogodek, ki se je v okviru projekta RDO Posavje odvijal v hotelu Korotan na Dunaju,
je bil namenjen avstrijskim novinarjem in turističnim agencijam. Dogodka so se
udeležili predstavniki šestih turističnih agencij in predstavniki treh medijskih hiš. Z
obiskom dogodka so nas počastili tudi predstavniki STO-ja in slovenskega
veleposlaništva na Dunaju. Udeleženci predstavitve so imeli priložnost neposredno od
ponudnikov spoznati raznoliko turistično ponudbo, v sproščenem vzdušju pa so se
odpirale nove poti in priložnosti za sodelovanja.
7. Izdelava promocijskega darila 2 (500 kos) – USB ključki Posavje
Na osnovi predloga delovne skupine ob soglasju Sveta RDO Posavje smo v okviru
promocijske funkcije RDO Posavje izdelali lesene ovalne USB ključke 4GB, na katerih
je vgravirana cvetrnica in logo Posavje. Ker gre za manjše promocijsko darilo, v skladu
z navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 sklicevanje na sklad in slogan
ESRR nista bila potrebna.
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8. Promocijski PR članki v tujih turističnih revijah (3 kos)
Zgoraj navedena aktivnost je predvidena v okviru promocijske funkcije RDO Posavje z
namenom povečanja prepoznavnosti destinacije na tujih trgih.
Na osnovi predloga delovne skupine, ob soglasju Sveta RDO Posavje, smo objavili
promocijske članke v tuji turistični reviji »PUTOVANJE ZA DVOJE« u srbski, hrvaški in
nemški izdaji magazina. Turistično ponudbo Posavja smo predstavili na 4 straneh (3
strani reportaže + 1 stran oglas) z besedilom in fotografijami, ki ponazarjajo turistično
ponudbo Posavja. Prva objava v srbski izdaji časopisa na srbskem trgu (Srbija, Črna
Gora in Makedonija) je bila konec meseca junija, druga objava v hrvaški izdaji na
hrvaškem trgu meseca avgusta in tretja objava v nemški izdaji na nemškem trgu
konec meseca avgusta. »Putovanje za dvoje« je turistična revija, ki je trenutno ena
izmed najbolj priljubljenih turističnih revij z največjo naklado v regiji in pokriva trge
Hrvaške, Slovenije, Srbije, Črna Gore, Makedonije Francije, Nemčije ter Bosne in
Hercegovine.
9. Priprava in izdelava Image brošure Posavje (12.000 kos)
Priprava in izdelava Image brošure Posavje (12.000 kos) v različnih jezikovnih
različicah je bila predvidena v odobreni prijavi projekta RDO Posavje v okviru
promocijske funkcije RDO Posavje z namenom, da se zagotovi promocijski material v
obliki brošure o skupni turistični ponudbi Posavja, ki se bo uporabljal na vseh
prihodnjih predstavitvah, sejmih, dogodkih v okviru projekta RDO Posavje in pri vseh
drugih ustreznih oblikah promocije, s katerimi se bo promovirala naša ponudba in
večala prepoznavnost turistične destinacije Posavje na domačem in tujih trgih.
Na osnovi predloga delovne skupine, ob soglasju Sveta RDO Posavje, je bil podan
predlog, da se najprej izdela idejna zasnova Image brošure Posavje , ki bo upoštevala
obstoječi CGP Posavje, ter potem v skladu z idejno zasnovo tudi Image brošura
Posavje.
V idejni zasnovi Image brošure Posavje je izbrani izvajalec celovito opredelil idejno
rešitev tematike (vsebine) s področja turistične ponudbe Posavja za Image brošuro
Posavja, podal idejno rešitev za 12. strani, vključno z ovitkom za enojezično in
večjezične različice, idejno rešitev oz. opredelitev značilnih barv, določil tipografijo in
druge elemente po parametrih celostne grafične podobe Posavja, podal idejno
zasnovo ovitka ter idejno zasnovo tipičnih notranjih strani. Pri izvajanju aktivnosti je
izbrani izvajalec dosledno izpolnjeval tudi zahteve glede označevanja, obveščanja in
informiranja javnosti o izvajanju projekta.
Na osnovi izdelane idejne zasnove se je izdelala Image brošura Posavje, 12.000 kos,
v planiranih jezikovnih različicah : 6000 kos SLO, ter dvojezične ANG/NEM, HR/ITA;
SRB/RUS po 2000 kos.
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10.

Izdelava in odkup fotografij (1000 kos)

Izdelava in odkup 1000 fotografij je predvidena v odobreni prijavi projekta RDO
Posavje v okviru promocijske funkcije RDO Posavje z namenom, da se zagotovi nabor
reprezentativnih fotografij destinacije Posavje. Te naj bi prispevale k večanju
prepoznavnosti turistične destinacije, tako z izbiro turističnih, kulturnih, naravnih,
etnografskih in drugih znamenitostih kot tudi določenih dogodkov v posameznih
posavskih občinah. Tako predstavljajo Posavje kot celovito pokrajino in podpirajo
blagovno in geografsko znamko Posavje.
V skladu z zgoraj navedenim je izbrani izvajalec, Streemba Tomi Horvat s.p., izdelal
1000 fotografij v elektronski obliki, ki so bile do sedaj uporabljene za sledeče
aktivnosti v okviru projekta RDO Posavje: izdelava Image brošure Posavje, izdelava
turistične karte Posavje, spletni vodič Posavje in your Pocket, nadgradnja spletne
strani www.posavje.com in v Facebook kampanji Posavja ter pri promocijskem
dogodku v tujini. Izdelane fotografije se v prihodnje bodo uporabljale pri vseh
ustreznih aktivnostih do konca projekta.
11.

Izdelava promocijskega darila 3 (2000 kos) - vrečke Posavje

Izdelava promocijskega darila 3 je predvidena v odobreni prijavi projekta RDO Posavje
v okviru promocijske funkcije RDO Posavje in sicer 2000 kos. Na osnovi predloga
delovne skupine, ob soglasju Sveta RDO Posavje, se je izdelalo 2000 promocijskih
platnenih vrečk Posavje iz naravnega materiala - lana, na katerih so bila upoštevana
navodila o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih,
design vrečk pa je skladen s CGP destinacije Posavje, kot ga predvideva CGP
priročnik, RRA Posavje.
12.

Izdelava turistične karte Posavja (10.000 kos)

Izdelava turistične karte Posavja z naklado 10.000 kos je predvidena v tiskani obliki in
sicer v okviru promocijske funkcije RDO Posavje .
Na osnovi predloga delovne skupine RDO je izdelana turistična karta, ki upošteva
spodaj navedeno fizično oblika karte, turistična vsebina pa so TOP znamenitosti iz
posameznih občin, pri čemer so se upoštevale samo naravne in/ali kulturne
znamenitosti.
Izbrani izvajalec, Geodetska družba d.o.o., je izdelal 10.000 kos Turistične karte
Posavje, upoštevaje predloge delovne skupine RDO Posavje in naročnika:
Vsebina karte:
Stran A (karta): Na karti so prikazani relief, vode, cestna mreža, naselja (lokacije in
imena), lokacije in imena geografskih značilnosti ter turistična vsebina po izboru
naročnika ( naravne in kulturne znamenitosti Posavja, vinske ceste in kolesarske poti).
Merilo karte je prilagojeno izbranemu formatu, tisk na mat premazni papir, format B1
(100 x 70 cm), legenda se je izdelala po prikazani vsebini.
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Stran B (slikovna in tekstualna promocija Posavja): Na strani B je na 2/3 prvega oz.
zadnjega stolpca vključena naslovnica v celostni podobi Posavje - CGP Posavje z
izbrano reprezentativno fotografijo Posavja. Na preostalem prostoru je oblikovano
besedilo o posameznih znamenitostih, vanj pa so vključene fotografije posameznih
naravnih in ali kulturnih znamenitostih, ki kot zaokrožena celota predstavljajo Posavje.
Upoštevana so bila navodila o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih.
Tisk: Karta je tiskana v formatu B1 (100 x 70 cm) na 115 g premazni mat papir. Tisk
je barvni na obeh straneh, zgibanje je v odprtem formatu 11,1 cm * 23 cm.
Pri izdelavi turistične karte so zagotovljene tudi kartografske podlage, pripravljene v
enaki obliki kot tiskana karta, ki bodo primerne za uporabo v spletni aplikaciji geografsko informacijskem portalu v obliki Spletnega turističnega zemljevida Posavje.
13.

Jumbomobil ( 1 kos)

Zakup oglasnega prostora na 1 reklamnem vozilu (jumbomobilu) , 4 tedne v izbranem
terminu na domačem trgu, je bilo predvideno v okviru promocijske funkcije RDO
Posavje. Delovna skupina RDO je oblikovala predlog, da naj bo na jumbomobilu
objavljen na novo narejen oglas, ki je bil izdelalan v okviru aktivnosti Oglaševanje na
tramvaju v Beogradu in sicer v SLO jeziku.
Aktivnost je potekala skladno s projektno nalogo, ki je bila priloga naročilnice s strani
naročnika. Oglaševanje je potekalo z mobilno prikolico, na katero je bil nameščen
jumbo plakat. Termin oglaševanja je bil od 1. do 30. septembra 2012. Lokacije
oglaševanja so bile, v skladu z dogovorom delovne skupine RDO, na frekventnih
območjih v posavskih občinah in širšem prostoru izven regije:
- Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Novo Mesto, Trebnje,
Radeče ( premestitve na 2-3 dni),
- Hrastnik, Trbovlje, Laško, Celje,Brezovica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Krmelj,
Metlika, Črnomelj, Šentjernej, Sevnica( premestitve na 1-2 dni)
Skupno število lokacij: 19, torej 38 pozicij oglaševalnih mest.
Z izvedbo zgoraj navedene aktivnosti se v okviru projekta RDO Posavje v letu 2012 se
je želela ohraniti prepoznavnost turistične destinacije Posavje na domačem trgu, ki je
bila že dosežena z drugimi oblikami oglaševanja v prejšnjem letu izvedbe projekta.
14.

Oglaševanje na tramvaju v Beogradu v izbranem terminu (1kos)

Oglaševanje na tramvaju v Beogradu v izbranem terminu (1 kos) je bilo predvideno v
okviru promocijske funkcije RDO Posavje z namenom povečanja prepoznavnosti
turistične destinacije Posavje in njene ponudbe na tujih trgih, konkretno na srbskem
trgu. Del finančnih sredstev v okviru aktivnosti je bil v skladu z dogovorom delovne
skupine RDO uporabljen za oblikovanje oglasa, ki je osvežil obstoječi CGP Posavja z
dodatno vsebino in marketinškim besedilom, ki bo pritegnilo pozornost potencialnih
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turistov. Po navodilih naročnika je izbrani izvajalec, Zadruga turizem v zidanicah
z.o.o., izvedel oglaševanje turistične ponudbe Posavja na tramvaju v Beogradu z
uporabo promocijskega oglasa, ki ga je priskrbel naročnik v terminu od 25.8.2012 do
30.9.2012. Oglaševanje je bilo izvedeno na tramvaju v Beogradu na liniji 7.
15.

Promocijski PR članki v tujih turističnih revijah (3 članki)

Zgoraj navedena aktivnost je bila predvidena v okviru promocijske funkcije RDO
Posavje z namenom povečanja prepoznavnosti destinacije na tujih trgih. V skladu z
dogovorom delovne skupine RDO in Strategijo razvoja turistične destinacije Posavje
2011-2015 je bil oblikovan predlog, da se z objavo PR člankov usmerimo na emitivne
trge Italije, Nemčije in Hrvaške.
Izbrani izvajalec, Media kontakt d.o.o., nam je z objavo treh PR člankov o turistični
ponudbi Posavja dne 27.9.2012 zagotovil promocijo turistične destinacije Posavje na
zgoraj navedenih trgih. Objave so bile v sledečih časopisih: Hrvatska – Turističke
stranice u Jutarnjem listu , Austrija – Kleine Zeitung, Italija – Corriere della Sera.

16.

Organizacija in izvedba promocijskega dogodka v tujini (1 kos)

Organizacija in izvedba promocijskega dogodka v tujini je bila predvidena v okviru
promocijske funkcije RDO Posavje z namenom povečanja prepoznavnosti ponudbe
turistične destinacije Posavja na tujih trgih. Izbrani izvajalec, Zadruga turizem v
zidanicah z.o.o., je organizirala in izvedla promocijski dogodek v tujini 9. oktobra
2012. Dogodek se je odvijal v Hotelu Bayerisher Hof, Promenade Platz 2, 80333
München, pod naslovom Slovenija – Posavje
– atraktivna destinacija. Na
promocijskem dogodku je bila zainteresirani povabljeni turistični javnosti, novinarjem,
turističnim agentom, predstavnikom gospodarskega in turističnega sektorja ter
turističnim organizacijam v Nemčiji predstavljena aktualna turistična ponudba Posavja.
17.

Dnevi odprtih vrat v Posavju (1 kos)

Dnevi odprtih vrat v Posavju so predvideni v okviru promocijske funkcije RDO Posavje.
Na osnovi dogovora delovne skupine RDO in ob soglasju Sveta RDO Posavje, se je
aktivnost izvedla tako, da se je predstavila celotna turistična in druga ponudba
Posavja in sicer v povezavi z najbolj pomembnimi obstoječimi dogodki po vseh
posavskih občinah v obdobju treh mesecev. Rdeča nit je bila : Dnevi odprtih vrat
Posavja. Izbrani izvajalec, KŠTM Sevnica, je tako priskrbel prisotnost in delovanje
stojnice Posavja, informatorja in kontinuirano predstavitev na sledečih dogodkih v
posameznih občinah:
BREŽICE:

Brežice, moje mesto

(27.6.2012-1.7.2012);

BISTRICA OB SOTLI :

Petrovo

(29.6.-1.7.2012)

KOSTANJEVICA NA KRKI:

Kostanjeviška noč

( julij 2012)

KRŠKO

Cvičkov večer na Raki

( 10. Avgust)

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2012

24

Regionalna razvojna agencija Posavje
SEVNICA:

2. Festival modre frankinje Sevnica 2012

(14. September 2012)

RADEČE:

Svetovni dan turizma na Magolniku

(27. September 2012)

Distribucijske aktivnosti so zajemale vključitev v obstoječe in razvijajoče se
distribucijske poti informacijske tehnologije, nadgradnjo spletne strani destinacije ter
aktivnosti za doseganje višje uvrščenosti spletne strani turistične destinacije na
domačih in tujih iskalnikih.
1. Spletni vodič Posavje In your Pocket
(1 kos )
Postavitev spletnega vodiča Posavje in your pocket ter mesečno vzdrževanje, osnovno
osveževanje, objava poslanih informacij o aktualnih dogodkih na portalu je predvidena
v okviru distribucijske funkcije RDO Posavje in sicer v letih 2012 in 2013. Izvajalec je
podjetje, ki edino ponuja zgoraj navedeno storitev, IQBATOR d.o.o.
Na spletni strani je izbrani izvajalec v sodelovnju z naročnikom in lokalnimi LTO-ji
zbral informacije in predstavil ponudbo posameznih občin. Ta obsega opis
namestitvenih kapacitet, restavracij, kavarn, barov, kulturnih znamenitosti, galerij in
opis dogodkov po posameznih občinah: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki,
Krško, Radeče in Sevnica. Dodane so nove vsebine, pridobljene s strani kontaktnih
oseb posavskih občin, nove fotografije, preverjeni so vsi odpiralni časi in dopolnjeni
opisi posameznih lokacij z simboli, spletnimi stranmi. Rezultat aktivnosti je nov,
posodobljen spletni vodič v pdf verziji, ki je brezplačno dostopen na spletni
strani(http://www.inyourpocket.com/data/download/Posavje.pdf)
in na Issuu (http://issuu.com/sloveniainyourpocket/docs/posavje).
Ustanovljena je tudi Facebook skupina Posavje.inyourpocket
(www.facebook.com/posavje.inyourpocket),
Do konca projekta bomo vse vsebine mesečno kontrolirali in posodabljali, tako da
bomo zagotovili uporabniku točne in pravilne informacije ob vsakem času. Tesno
bomo sodelovali tudi z kontaktnimi občinami, da pridobimo najnovejše informacije kaj
je novega, katere dogodki se bodo odvijali, da jih lahko sproti objavimo na naših
staneh kot tudi v socialnih omrežjih.
Foto: Naslovnica vodiča, printsreen vstopne strani Posavje In your Pocket

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2012

25

Regionalna razvojna agencija Posavje

2. Nadgradnja in optimizacija spl. str. Posavje.com - Leto 2012
»Nadgradnja in optimizacija spletne strani www.posavje.com (podstrani, jezikovne
različice, vzdrževanje in ažuriranje podatkov)« je predvidena aktivnost v projektu
RDO Posavje, v okviru distribucijske funkcije, in sicer v letih 2012 in 2013.
Na osnovi predloga delovne skupine RDO in ob soglasju Sveta RDO Posavje je
Izbrani izvajalec, LUZ d.d., v obdobju do 30. septembra 2012 opravil vsa pogodbeno
določena dela, ki so bila predvidena za leto 2012: dopolnjena in ažurirana je
obstoječa turistična vsebina, spletna stran je v različnih jezikovnih variantah, v skladu
z obstoječimi na portalu (slovenskem jeziku, angleškem jeziku, italijanskem jeziku,
nemškem jeziku in hrvaškem jeziku), zagotovljen je sistem za vnos vsebin CMS, preko
katere se urejajo vsebine spletne strani, zagotovljen je vnos opisa ponudbe in drugih
pomembnih informacij, spletna stran je nadgrajena s sodobnim interaktivnim spletnim
zemljevidom, interaktivni spletni zemljevid ima možnost vnosa in urejanja prostorskih
lokacij, preko interaktivnega spletnega zemljevida je zagotovljeno prikazovanje
prostorske lokacije znamenitosti po različnih kriterijih, izpolnjena je zahteva glede
označevanja. Upoštevana so navodila obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju
operacije.
Na prenovljeni spletni strani www.posavje.com je dopolnjena in ažurirana obstoječa
turistična vsebina: opisi ponudbe, kontakti, dogodki, novice…

3. Izdelava spletnega turističnega zemljevida (1 kos )
Izdelava Spletnega turističnega zemljevida je bila predvidena v projektu RDO Posavje,
v okviru distribucijske funkcije. Izbrani izvajalec, LUZ d.d., je v skladu s projektno
nalogo izdelal spletni turistični zemljevid. Ta je skladen z izdelano Turistično karto
Posavja, saj je na spletnem turističnem zemljevidu zagotovljena enaka turistična
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vsebina po izboru naročnika, kot je bila določena za Turistično karto Posavja:
turistična vsebina so TOP znamenitosti iz posameznih občin, pri čemer se upoštevajo
samo naravne in/ali kulturne znamenitosti.
4. Facebook kampanja ( 1 kos )
Na podlagi že oblikovanega Facebook profila destinacije Posavje (Posavje - polno
priložnosti) je izbrani izvajalec za izvedbo aktivnosti Zadruga turizem v zidanicah z.o.o.
izvedel aktivnosti za povečanje obiska profila ter se trudil priskrbeti čim večje število
prijateljev
na
Facebooku
:
http://www.facebook.com/pages/Posavje-polnoprilo%C5%BEnosti/161253187347287
Namen aktivnosti je bil zagotoviti zasnovo in izvedbo facebook kampanje Posavja, ki
bo prispevala k večanju prepoznavnosti turistične destinacije Posavje. Profil je
posodobljen, nadgrajen z novimi fotografijami in dogodki.
5. Zakup besed na Google ( 1 kos )
Zakup besed na Google ali podobnem spletnem iskalniku je bila predvidena v projektu
RDO Posavje v okviru distribucijske funkcije. Izbrani izvajalec, Zadruga turizem v
zidanicah z.o.o., je za namene zakupa besed na Google ali podobnem spletnem
iskalniku opravil on-line oglaševalsko kampanjo in optimizacijo spletnega mesta za
iskalnike, pregled in nastavitev meta oznak, pregled naslovov, aktiviran je bil Google
AdWords kupon za oglaševanje Brezplačno, opravljen Google AdWords mesečni zakup
za oglaševanje Posavje.com. Izbrani izvajelec je naredil povzetek kampanje za
september 2012, ocenil promet za posamezne elemente turistične ponudbe Posavja in
s spletne strani www.posavje.com: Dogodki, Aktivnosti v naravi, Kultura, Namestitve,
Naravne znamenitosti, Pristni okusi, Srečanja poslovnežev in Z naravo do zdravja na
spletnem iskalniku Google.
6. Zakup oglasnega prostora na www.slovenia.info ( 1 kos )
Na predlog delovne skupine in ob soglasju Sveta RDO Posavje je opravljen zakup
prostora v obdobju od. 7.9.2012 do 7.10.2012 in sicer z objavo velike pasice bannerja nebotičnika o turistični ponudbi Posavja na prvi strani in z objavo pasice bannerja o turistični ponudbi Posavja na strani namestitve. Obe pasici sta bili aktivni
različici oglasa, ki je bil narejen za oglaševanje na jumbomobilu: Zgoraj je logo
upravičenca RRA Posavje in logo ESRR, spodaj aktivni premik fotografij turistične
ponudbe Posavja in navedba spletne srani www.posavje.com.
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7. Zakup oglasnega prostora na www.kompas-online.net ( 1 kos )
Zakup oglasnega prostora na incoming spletni strani www.kompas-online.net je
predviden v okviru distribucijske funkcije projekta RDO Posavje. Na predlog delovne
skupine in ob soglasju Sveta RDO Posavje je opravljen zakup prostora v obdobju od
17. do 21.9.2012 in sicer z objavo velike pasice- bannerja nebotičnika o turistični
ponudbi Posavja na prvi strani. Na navedeni strani je uporabljena enaka pasica kot na
prvi strani pri zakupu prostora na www.slovenia.info
Operativne aktivnosti: Oblikovali smo 2 nova integralna turistična proizvoda, ki
vsebujeta vertikalni nabor turističnih produktov iz obstoječe turistične ponudbe
Posavja ( Kulinarika in vino Posavja in Tematske poti Posavja).
-

Oblikovanje ITP Kulinarika in vino Posavja ( 1 kos )

Na osnovi predlogov delovnih teles, odborov in v sodelovanju z lokalnimi LTO-ji v
regiji ter ob soglasju Sveta RDO Posavje je bilo na začetku projekta bilo predvideno
oblikovanje 3 različnih ITP-jev Posavja v okviru projekta RDO Posavje in sicer:
v letu 2011 oblikovanje 1x ITP Kulinarika in vino Posavja, v letu 2012 oblikovanje 1x
ITP Tematske poti Posavja, v letu 2013 oblikovanje 1 x ITP Turistični spominki
Posavja. Aktivnost oblikovanje ITP Kulinarika in vino Posavja smo zaradi spleta
nepredvidenih okoliščin ob soglasju MGRT-ja prenesli v leto 2012. Po opravljenem
postopku zbiranja ponudb smo za izvajalca aktivnosti izbrali najugodnejšega
ponudnika, Zadrugo turizem v zidanicah z.o.o.
Izbrani izvajalec je v sodelovanju z lokalnimi LTO-ji v regiji izdelal analizo stanja
obstoječih registriranih ponudnikov v vseh šestih občinah, ki opravljajo dejavnosti, ki
se nanašajo na področje Kulinarike in vina v Posavju in so povezani z zadevnim
področjem, oblikoval kriterije za izbor ponudnikov za vključitev v integralni turistični
produkt Kulinarika in vino Posavja, pripravil vprašalnik za ocenjevanje kakovosti
ponudnikov turističnih storitev, organiziral projektna srečanja in delovne sestanke z
vključevanjem ponudnikov in predstavnikov institucij s področja turizma iz Posavja. S
pomočjo vprašalnika je opravil preliminarno oceno kakovosti posameznih ponudnikov.
Ocenjevanje ponudnikov kulinarike in vina je opravil tudi na terenu v vseh občinah
Posavja glede na oblikovane kriterije vključitve. Na osnovi preliminarne ocene
ponudnikov na srečanjih in ocene ponudnikov na terenu je določil končno oceno
kvalitete posameznih ponudnikov glede na izbrane kriterije vključitve in sestavil
seznam ponudnikov, ki bodo vključeni v ITP Kulinarika in vino ter oblikoval sledeče
turistične pakete v okviru ITP Kulinariko in vino Posavja:
1.
2.
3.
4.
5.

Na obisku pri Valvasorju
Knapovska pojedina
v deželi kopunov
Dan adrenalina in špagotehnike
Piknik ob Krki
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6. Vonj azeleje in penin
7. Debeluh s stilom
8. Družinski dan
9. Popoldanski odklop v naravi
10. Na obisku pri Uskokih v Kostanjevici
11. V kraljevstvu Ostrovrharjev

-

Oblikovanje ITP Tematske poti Posavja ( 1 kos )

Po opravljenem postopku zbiranja ponudb smo za izvajalca aktivnosti oblikovanje ITPTematske poti Posavja izbrali najugodnejšega ponudnika, KŠTM Sevnica. Obveznosti
izvajalca so bile določene v pogodbi z izvajalcem in projektni nalogi, ki je sestavni del
pogodbe z izvajalcem.
Izbrani izvajalec je v sodelovanju z lokalnimi LTO-ji v regiji izdelal analizo stanja
obstoječih tematskih poti v vseh šestih občinah in oblikoval kriterije za izbor novih
tematskih poti za vključitev v integralni turistični produkt. Na osnovi oblikovanih
kriterijev za vključitev v ITP je izvajalec pripravil vprašalnik za ocenjevanje kakovosti
ponudnikov turističnih storitev na tematskih poteh po vrsti ponudbe, organiziral
projektna srečanja in delovne sestanke z vključevanjem ponudnikov in predstavnikov
institucij s področja turizma iz Posavja. S pomočjo vprašalnika je opravil preliminarno
oceno kakovosti posameznih ponudnikov.
Ocenjevanje ponudnikov na tematskih poteh je opravil tudi na terenu v vseh občinah
Posavja glede na oblikovane kriterije vključitve. Na osnovi preliminarne ocene
ponudnikov na srečanjih in ocene ponudnikov na terenu je določil končno oceno
kvalitete posameznih ponudnikov glede na izbrane kriterije vključitve.
Sestavil je seznam tematskih poti in ponudnikov, ki so vključeni v ITP in oblikoval
sledeče turistične pakete v okviru ITP Tematske poti Posavja:
1. Zgodbe gradov Obsotelja in Bizeljskega
2. Zakladi repnic
3. Pravljični svet Kostanjevice na Krki
4. Sledi trapistov okrog gradu Rajhenburg
5. Savus pripoveduje
6. Najlepši razgledi Posavja
Razvojne aktivnosti do konca leta so bile usmerjene predvsem v implementacijo
Strategije razvoja turistične destinacije Posavje 2011-2015, ki je bila izdelana v okviru
razvojne funkcije v letu 2011, in s katero so v povezavi vse zgoraj navedene aktivnosti
RDO Posavje.
RRA Posavje bo še naprej koordinator razvojnih aktivnosti na področju turizma v
razvojni regiji Posavje: tako bo zagotavljala administrativno podporo delovanju Sveta
RDO ter opravljala koordinacijo s pristojnimi ministrstvi pri izvajanju nalog in funkcij
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na področju turizma. Istočasno bo spremljala javne razpise in pozive s področja
turizma, se prijavljala na razpise ter koordinirala in izvajala že odobrene in nove
projekte.
Svetovanje
Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so bile predvsem usmerjene v podporo
zasebnim in javnim subjektom pri realizaciji njihovih ciljev (pri pripravi projektov za
prijave na javne razpise), projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in
državnih pomoči.

3. Človeški viri
V letu 2012 smo na področju razvoja človeških virov največji poudarek dali
nadaljevanju izvajanja projekta Posavska štipendijska shema.
Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem odobrenega projekta v okviru programa IPA
Slovenija Hrvaška SLOHRA GLOBALNET in projekta Krepitev administrativne
usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji
Banat, za katerega smo uspešno pridobili sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje
projektov.
Pripravili smo projektni predlog operacije Podjetno v svet podjetništva, ki smo ga želeli
prijaviti na razpis za razvoj regij. Uspeli pa smo projekt poenotiti tako, da ga bomo na
podlagi neposredne potrditve izvajali v letu 2013 na področju cele Slovenije. Operacijo
delno financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in sicer iz Evropskega
socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2014.
Na področju razvoja človeških virov smo sledili ciljem in izvajali ter usmerjali projekte
v realizacijo usmeritev in ciljev Regionalnega razvojnega programa regije Posavje
2077-2013 z zastavljeno prvo prioriteto »Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig
zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji«, za kar je potrebno dvigniti konkurenčnost
delovne sile na trgu dela, kar podrobneje predstavljajo ukrepi in predvidene aktivnosti
programa: »Dvig konkurenčnosti delovne sile na trgu dela«. Izhajajoč iz strateških
ciljev RRP in prve razvojne prioritete so operativni cilji programa sledeči:
vzpodbujanje vključevanja človeških virov v različne oblike izobraževanja;
razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, prilagojenim potrebam
gospodarstva;
razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva.
Svetovanje
Dejavnost svetovanja je obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na
programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov.
Dolgoročni cilji dela na programskem področju:
vzpostavitev partnerstva in informacijske mreže za evidentiranje vsebin in
potreb, ki bo pomagala pri izboljševanju standardov, načrtovanja in izvajanja
aktivnosti za prenos znanj ter dostopa do možnosti pridobivanja znanj;
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doseči večjo prožnost ponudbe izobraževanj in usposabljanj v skladu s
potrebami gospodarstva in trga dela;
razvoj novih in inovativnih metod prenosa znanj in spretnosti za izvajalce
izobraževanj in svetovalce v izobraževanju;
zagotoviti dostop do možnosti izobraževanja in usposabljanja za vse;
povečanje in spodbujanje vključevanja v formalne in neformalne oblike
izobraževanj ter programe usposabljanj za brezposelne, delodajalce,
posameznike in tiste, ki imajo manj možnosti na trgu dela;
dvig nivoja izobrazbene strukture;
razvoj programov funkcionalnega izobraževanja za potrebe gospodarstva v
regiji;
Letni operativni cilji:
Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov za prijavo na javne razpise, najmanj
trije odobreni projekti.
Izvajanje aktivnosti v projektu Posavska štipendijska shema;
Izvajanje aktivnosti v projektu Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje
sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat;
Izvajanje aktivnosti v projektu IPA- SLOHRA GLOBALNET
Priprava projektnega predloga za vključitev projekta Podjetno v svet podjetništva v
Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2012-2014

3.1. Posavska štipendijska shema
Operacijo »Posavska štipendijska shema« od šolskega leta 2008/2009 delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, preko Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Projekt Posavska štipendijska shema je skladen z Operativnim programom razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, in sicer v razvojni prioriteti »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske
sheme«.
Projekt Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z:
Zakonom o štipendiranju, Ur.l. RS št. 59/07 in 63/07;
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Ur.l. RS št 33/08);
Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem.
Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja Posavsko štipendijsko shemo kot
posamezni projekt za razpis 2008/2009, 2008/2009-dodatni, 2009/2010, 2010/2011,
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2011/2012 in 2012/2013. Potekajo tudi aktivnosti, ki so potrebne, da se bo projekt
nadaljeval tudi z novim razpisom 2013/2014.
Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja:
priprava in objava javnega razpisa za delodajalce;
priprava in objava javnega razpisa za dijake in študente;
administrativna podpora Komisiji za štipendiranje;
mesečna priprava seznamov za izplačevanje štipendij;
mesečno nakazovanje štipendij;
mesečno spremljanje vseh podjetij glede izpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
mesečno spremljanje štipendistov glede izpolnjevanja obveznosti;
mesečno poročanje Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije glede
izpolnjevanja obveznosti kandidatov;
priprava zahtevkov za črpanje sredstev za štipendije – mesečna priprava
zahtevkov, na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendij;
trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev za delovanje - na Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije;
mesečni vnos podatkov v sistem ISARR;
preračunavanje višine štipendij;
priprava različnih tabel in poročil za računovodstvo;
priprava odločb za delodajalce;
priprava odločb za štipendiste;
priprava tripartitnih pogodb,
priprava različnih aneksov in dodatkov k pogodbam;
pripravljanje odločb o mirovanju in odločb o odlogu pogodbenih obveznosti;
priprava sporazumov o vračilu štipendij in izračun revaloriziranih obresti;
priprava pogodb z občinami, vključenimi v Posavsko štipendijsko shemo,
izračun letnega deleža sofinanciranja podjetij ter občin,
spremljanje nakazil podjetij in usklajevanje odprtih postavk;
promocija projekta (objava različnih člankov v medijih, naročilo promocijskega
materiala, elektronsko obveščanje, objava na naši spletni strani, objava na
socialnem omrežju facebook, sodelovanje na Študentski areni, sodelovanje na
informativnih dnevih, …);
ukvarjanje s kršitvami pogodbenih obveznosti (vključitev odvetniških storitev)
svetovanje (osebno, telefonsko in preko elektronske pošte).
Regionalna razvojna agencija Posavje je 30.3.2012 objavila javni poziv k oddaji vlog
za izbor delodajalcev v Posavsko štipendijsko shemo za šolsko/študijsko leto
2012/2013. Na razpis se je prijavilo 36 podjetij. Na podlagi potreb delodajalcev smo v
septembru 2012 objavili javni razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto
2012/2013 za tiste poklice in stopnje izobrazbe, za katere so delodajalci v prijavi
izrazili potrebo. Razpisanih je bilo 86 kadrovskih štipendij ter štipendije za nadarjene s
področja kulture, ki se šolajo v tujini. Na razpis, ki se je zaključil 10.10.2012, smo
prejeli 148 vlog. Podjetja so izbrala svoje štipendiste, imamo 48 novih kadrovskih
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štipendistov ter 5 štipendistov nadarjenih s področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini.
Skupno število štipendistov, ki v šolskem/študijskem letu 2012/2013 mesečno
prejemajo štipendijo, je 137, v skupni višini 47.225,83 EUR mesečno.

3.2. Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev EU
predpristopne pomoči v regiji Banat
Na Javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči
Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja
v letih 2011 in 2012, ki ga je objavila Služba vlade za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, je Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj s partnerji, GZS
OZ Zasavje, Skladom dela Zasavje ter Regionalnim centrom za društveno –
ekonomski razvoj iz Srbije uspela s prijavo in tako pridobila sredstva za izvajanje
projekta »Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU
programov predpristopne pomoči v regiji Banat« v višini 33.438,18 €.
Glavni namen projekta, ki se je začel izvajati 1.9.2011 in se je končal 28.9.2012, je
tako pomagati k boljši informiranosti in višji ravni usposobljenosti različnih struktur v
Banatu za učinkovito pripravo projektov in koriščenje predpristopnih pomoči. Zaradi
prenosa dobrih praks bodo udeleženci seznanjeni tudi s problemi, na katere lahko pri
koriščenju sredstev naletijo in kako zmanjšati rizike.
Projekt vključuje tehnično pomoč na področju krepitve administrativne usposobljenosti
za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči. V okviru izvajanja
projekta smo v letu 2011 in v letu 2012 skupaj s predstavniki partnerske države ter
slovenskimi partnerji usposobili predstavnike ciljnih skupin (občine, nevladne
organizacije, zbornice in podjetja) za pripravo projektnih idej, ki jih bo mogoče
realizirati s pomočjo predpristopnih sredstev EU ter okrepili administrativno
usposobljenost ciljnih skupin. V okviru projekta smo v prvi fazi prenesli znanje oziroma
dobre prakse iz Slovenije v regijo Banat, Srbijo, pri čemer smo ciljnim skupinam
predstavili naše izkušnje pri pripravi projektov ter pri črpanju sredstev iz EU
strukturnih skladov. V ta namen smo v maju 2012 organizirali delavnico, na katero so
bili vabljeni predstavniki vseh ciljnih skupin. V nadaljevanju projekta smo predstavnike
ciljnih skupin usposabljali na tematiko, kako se uspešno prijaviti na razpise in kako
uspešno koristiti EU sredstva. V sklopu projekta smo izdelali priročnik – Kako izdelati
uspešno prijavo za razpis. Omenjeni priročnik je bil ciljnim skupinam predstavljen ter
razdeljen v sklopu zadnje delavnice, ki je potekala meseca septembra 2012. Prav tako
smo na zadnji delavnici, ki je bila namenjena vsem predstavnikom ciljnih skupin,
identificirali in evalvirali projektne ideje za bodoče projekte na podlagi metode
BRAINSTORMING-a.
Aktivnosti projekta so dobra osnova za nadaljnje sodelovanje med partnerji.
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3.3. IPA- SLOHRA GLOBALNET
Čezmejni projekt »Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov«
(akronim SLOHRA GLOBALNET) je bil prijavljen na 2. javni razpis v okviru
Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 30.6.2010. Projektni
predlog je bil ocenjen z več kot 80 točkami od 100 in s strani Skupnega nadzornega
odbora IPA Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2007-2013 dne 21. februarja
2011 tudi potrjen oziroma odobren.
Z odobritvijo projekta je bil le-ta vključen v finančni del letnega načrta RRA Posavje,
saj je RRA Posavje eden izmed projektnih partnerjev, vodilni partner je Regionalna
razvojna agencija Porin d.o.o. Rijeka. Ostali projektni partnerji so: Istarska razvojna
agencija d.o.o., Razvojna agencija Karlovačke županije – Karla d.o.o., RRA
Notranjsko-kraške regije d.o.o., Regionalni razvojni center Koper, Razvojni center
Novo mesto d.o.o. Projekt poteka na območju štirih slovenskih in treh hrvaških regij. Z
njim bo uresničena izmenjava znanja in izkušenj med slovenskimi partnerji in
podjetniki. Projekt ponuja prvo skupno integrirano analizo baz podjetnikov začetnikov
na obmejnem območju. Z vzpostavljanjem izvoznega konzorcija kot mednarodne
mreže, namenjene izvozu, se bodo združile baze slovenskih in hrvaških podjetnikov, s
tem pa jim bodo omogočene storitve, ki do sedaj niso obstajale, lahko pa izvoz
spodbujajo v večji meri kot posamezni podjetniki vsak zase. Projekt spodbuja tudi
idejo sodelovanja v širši javnosti.
Operacija SLOHRA GLOBALNET prispeva k ciljem, opredeljenim v Operativnem
programu. Cilji operacije so v povzeti obliki ustvariti in implementirati skupni čezmejni
sistem upravljanja in razdeljevanja virov podjetnikov začetnikov v neugodnem
položaju, z namenom povečanja njihove globalne konkurenčnosti na slovenskohrvaškem in drugih trgih EU, kar bomo dosegli z uresničevanjem naslednjih podciljev:
Izobraževanje in informiranje ciljne skupine o tem, kako povečati
konkurenčnost ob upoštevanju aktualnih znanstvenih in tehnoloških trendov;
Kreirati skupno strategijo plasiranja proizvodov in uslug na tržišču slovenskohrvaškega mejnega področja, kot tudi na tržišču EU;
Vzpostaviti obmejni izvozni konzorcij;
Promovirati proizvode in storitve ciljnih skupin, kakor tudi rezultate projekta.
Splošni cilj projekta je povečati globalno konkurenčnost podjetništva na slovenskohrvaškem obmejnem območju. Realiziral se bo s posrednim izboljševanjem
konkurenčnosti podjetnikov začetnikov. Posebni čezmejni cilj je ustvariti in
implementirati skupni čezmejni sistem upravljanja in razdeljevanja virov podjetnikov
začetnikov v neugodnem položaju z namenom povečanja njihove globalne
konkurenčnosti
na
slovensko-hrvaškem
in
drugih
trgih
EU.
Koristi, ki jih podjetnikom prinaša vključitev v projekt:
-

individualno svetovanje o trenutno aktualnih spodbudah podjetništvu ter o tem,
kako lahko razširijo svoje tržišče in njihovih morebitnih možnostih za izvažanje;
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sodelovanje na seminarju »Kako postati izvoznik«;
sodelovanje na predstavitvi uspešnih izvoznikov, ki bo v Karlovcu in Kopru
(prevoz je zagotovljen);
seznanitev z rezultati aktualnih raziskav, ki jih bodo sodelujoči podjetniki lahko
uporabili v svojih podjetjih;
skrajšan poslovni načrt (po dogovoru je možno izdelati razpisno dokumentacijo
za prijavo na razpis);
predstavitev podjetnika in njegovih izdelkov/storitev v katalogu v hrvaškem,
slovenskem in angleškem jeziku (naklada 700 izvodov);
predstavitev na mednarodnem sejmu v Londonu (zagotovljene hostese in
osebje, ki bo podjetnika zastopalo, podjetniku se sejma ni potrebno udeležiti);
Gospodarski forum;
Možnost vključitve v prvi mednarodni konzorcij izvoza ali v mrežo hrvaških in
slovenskih podjetnikov, ki si bodo skupaj prizadevali za izboljšanje svoje
prepoznavnosti in izvoz svojih izdelkov;
ustvarjanje temeljev za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja za ženske v
Novem mestu.

Vse aktivnosti so bile za vključene podjetnike brezplačne. Projekt se je po odobritvi
podaljšanja trajanja projekta s strani STS zaključil 7.10.2013.
Vse aktivnosti so bile za vključene podjetnike brezplačne!
Glavne aktivnosti v obdobju poročanja:
priprava 2. vmesnega poročila partnerja
priprava 3. zaključnega poročila partnerja
priprava in izvedba 4. sestanka projektnih partnerjev v Krškem
- udeležba na 5. 6. 7. in 8. sestanku projektnih partnerjev
- udeležba na predstavitvi dobrih praks v Kopru in Karlovcu
- udeležba na gospodarskem forumu v Postojni in v Poreču
- priprava vsebine za skupni katalog proizvodov in koordinacija s projektnimi
partnerji
- tisk kataloga proizvodov in storitev
- priprava vsebine za oblikovanje baze raziskav in inovacij
- udeležba na gospodarskem forumu v Postojni
- priprava na predstavitev podjetnikov, vključenih v projekt, na sejmu v Londonu
- udeležba na sejmu v Londonu
- izvajanje svetovanj podjetnikom, vključenim v projekt
- koordinacija s projektnimi partnerji glede izvajanja aktivnosti projekta
- arhiviranje in hranjenje dokumentacije projekta.
1.4.

Podjetno v svet podjetništva

Izhodišče za neposredno potrditev operacije Podjetno v svet podjetništva 2013 je bilo
izvajanje projekta Podjetno v svet podjetništva 2010-2012 v Zagorju. Na podlagi
sklepa in pogodbe med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve je RCR
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Zasavje kot vodilni partner za izvajanje operacije oktobra 2012, podpisal partnerske
pogodbe z Regionalno razvojno agencijo Posavje, Mariborsko razvojno agencijo,
Razvojnim centrom Novo mesto,
Regionalno razvojno agencijo za Koroško,
Regionalnim razvojnim centrom Koper, Poslovno podpornim centrom Kranj,
Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane
regije, Regionalno razvojno
agencijo Notranjsko-Kraške regije, Regionalno razvojno agencijo Mura, Regionalno
razvojno agencijo severne Primorske in Razvojno agencijo Savinjske regije. Projekt
Podjetno v svet podjetništva se izvaja na področju cele Slovenije v vseh 12 regijah.
Njegova vrednost je 3.888.354 EUR, pri čemer bo operacija 85% financirana s strani
Evropskega socialnega sklada medtem, ko bo 15 % zagotovilo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
Program sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno
usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.
Program je namenjen mladim, višje in visoko izobraženim osebam na območju vse
Slovenije. Program se je z desetimi udeleženci začel že leta 2012 v Zasavju, v drugih
regijah pa leta 2013. Skupaj bo do konca leta 2013 vključenih 250 udeležencev. Prav
tako se je leta 2012 pričelo z usposabljanjem mentorjev. Delo bo potekalo v skupinah
z desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, kolikor bodo zaposleni v eni
izmed sodelujočih regionalnih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvili svojo
poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za
podjetniško kariero in s tem večjo zaposljivost. Cilj vsakega posameznika je, da v
enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali
zaposli pri drugem delodajalcu. Predvidevamo, da bo 35 odstotkov vseh vključenih
našlo rešitev v izhodu v eno zgoraj naštetih oblik zaposlitve. Če bodo rezultati dobri,
se bo program nadaljeval tudi v letu 2014.
V letu 2012 smo pripravili potrebne spremembe sistemizacije, da bomo v 2013
zaposlili dve skupini, 2 x po 10 udeležencev. Namen operacije je podjetniško
usposabljaje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Posavju s ciljem, da se
mladi po zaključku operacije samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo
pri drugem delodajalcu.

4. Infrastruktura, okolje in prostor
Svetovanje
Dejavnost svetovanja je obsegala strokovno podporo občinam pri pripravi projektov s
področja izgradnje infrastrukture, ki jo je mogoče sofinancirati s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj ter svetovanje pravnim in fizičnim osebam s področja
pridobivanja sredstev za ukrepe OVE in URE.
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Letni operativni cilji
izvedena koordinacija priprave vloge za Projekt Hidravlične izboljšave do
prejema odločbe s strani Organa upravljanja,
uspešna koordinacija projekta Pilotni projekt večnamenske ureditve Save na
mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško,
sodelovanje z odborom za izgradnjo HE na spodnji Savi.
4.1 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja
V obdobju poročanja so potekala koordinacijska dela v okviru javnih nalog RRA na
tem področju: z MOP-om, sedaj MKO, občinami in izvajalci in sicer:
- redna komunikacija z MOP in občinami,
- sestanki z občinami glede nadaljevanja priprave vloge in s tem tudi usklajevalni
sestanki na MOP-u,
- priprava in usklajevanje aneksa št. 3 k obstoječi pogodbi s pripravljavcem vloge
SL Consult,
- sestanek na RRA dne 2.2.2012 z občinami,
- sestanek občine in RRA na MOP-u dne 13.3.2012,
- predlagan seznam podrobnih nalog in aktivnosti za pripravo vloge, posredovan
občinam,
- priprava in uskladitev aneksa št. 2 k medobčinski pogodbi,
- koordinacija dopolnjevanja vloge,
- sestanek občine in RRA na MOP-u dne 13.3.2012,
- odzivno poročilo, distribuirano v podpis vsem trem občinam in oddano občini
Krško dne 3.4.2012,
- poziv občinam in projektantom za izpolnitev tabele stanja na projektu skladno s
pozivom MKO,
- priprava dokumentacije od prve vloge naprej za Občino Krško, dne 12.4.2012,
- sestanek občine na Občini Krško dne 19.4.2012,
- priprava skupne tabele stanja na projektu na podlago podatkov občin in
projektantov, skladno z pozivom MKO, in posredovanje tabele na MKO ter
občinam 6.4.2012,
- komunikacija z občinami in koordinacija za izpolnitev vprašalnika »terminski
plan aktivnosti« za projekt HI Posavje, na podlagi poziva MKO z dne 31.5.2012.
- sklic in izvedba sestanka na ravni koordinatorja z občinami dne 5.6.2012,
- poziv projektantom za poročilo o stanju na projektni dokumentaciji,
- posredovanje poročila o pregledu vloge s strani MKO dne 12.6.2012 (e-verzija
in tiskana verzija), rok za pripravo 1 mesec,
- preverjanje na MKO o navodilih za poročanje na ravni posredniškega telesa in
poročanje na sestanku z občinami,
- sklic in izvedba sestanka dne 15.6.2012 na temo pregleda pripomb na poročila
MKO na vlogo HI in dogovor o rokih in izvedbi odgovorov na predložene
pripombe,
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Poročilo o pregledu vloge – verzija 4: Hidravlična izboljšava vodovodnega
sistema na območju Posavja, prejeto 28.8.2012 in še istega dne posredovano
občinam in pripravljavcem vloge;
sklic sestanka z občinami, projektantom za dne 3.9.2012;
sestanek z občinami in pripravljavci vloge 13.9.2012;
sestanek RRA, Občine in MKO 20.9.2012 na sedežu MKO,
Usmeritve za pripravo projekta: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju Posavja, prejeli 17.10.2012 in še istega dne posredovali občinam in
pripravljavcem vloge,
sestanek RRA, predstavnik Občine Krško in MKO, 26.10.2012 na sedežu MKO,
posredovanje usmeritev na podlagi sestanka na MKO 6.11.2012, poziv občinam
za dostavo podatkov, da se vloga lahko dopolni in odda.
prejete pripombe in usmeritve MKO na 1. Verzijo razpisne dokumentacije za
izvedbo storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varnosti pri delu za
projekt št. 2, posredovanje občinam upravičenkam dne 11.12.2012,
prejete pripombe in usmeritve MKO na 1. Verzijo dokumentacije za izvedbo
storitev obveščanja javnosti, posredovano občinam upravičenkam dne
20.12.2012,
Poročilo o pregledu 5. Verzije vloge za pridobitev pomoči Kohezijskega sklada,
prejeto dne 21.12.2012 s strani MKO - obvestilo in posredovanje občinam
upravičenkam še isti dan,
komunikacija s pripravljavcem vloge za dopolnitev in prejem dopolnitve poročila
dne 24.12.2012, kjer je poslan poziv za dopolnitev občinam upravičenkam in
projektantom,
redna komunikacija s pripravljavcem vloge.

4.2 Projekt »Sava«: Pilotni projekt večnamenske ureditve Save na mejnem
območju med Slovenijo in Hrvaško
Koordinacijske aktivnosti v tem obdobju so:
13.1.2012 je na Inštitutu RS za vode potekal sestanek o nadaljnjih aktivnostih
pri projektu »Sava«,
19.1.2012 udeležba na sestanku na Ljubljanskem urbanističnem zavodu z g.
Jurijem Kobal ter g. Marjanom Lenarčič,
07.2.2012 udeležba na sestanku na Ljubljanskem urbanističnem zavodu,
24.2.2012 sestanek na Ljubljanskem urbanističnem zavodu na temo poplavne
varnosti v porečju Spodje Save – sofinanciranje Kohezijskega sklada,
5.3.2012 sestanek z g. Jurijem Kobal ter g. Pilko na Zagrebački županiji na
temo Tehnične pisarne projekta Sava,
udeležba koordinacijskega sestanka na LUZ, kjer je bilo ugotovljeno, da v
mesecu maju in juniju potekajo usklajevanja med RS in RH (predstavnik RS je
Inštitut za vode RS) – 2.4. in 24.4.2012.
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5. Razvoj podeželja
5.1. Informiranje in svetovanje ciljnim skupinam na podeželju
Cilj delovanja programskega področja razvoj podeželja je zagotavljati javnim in
zasebnim nosilcem dejavnosti na posavskem podeželju celovito podporo pri razvoju in
financiranju njihove dejavnosti.
Celovita podpora vključuje animiranje, informiranje, svetovanje in po potrebi tudi
usposabljanje na področjih, ki so za navedene nosilce v fazi zagona in razvoja
dejavnosti ter pridobivanja ustreznih finančnih virov potrebna. Ta področja so z vidika
RRA Posavje predvsem:
razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju (predvsem dopolnilnih dejavnosti in vseh
mogočih oblik mikropodjetij), ki so temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja
na podeželju;
razvoj projektov skupnega pomena za posavski podeželski prostor, spodbujati
trženje lokalnih kmetijskih pridelkov, živil in rokodelskih izdelkov Posavja in
vključitev tovrstnih izdelkov v skupno turistično ponudbo.
Letni operativni cilji:
zagotavljanje podpore občinam pri pripravi in prijavi projektov, ki jih je mogoče
financirati iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013;
število svetovancev, informiranih o ukrepih lokalnih skupnosti in države ter EU na
področju razvoja kmetijstva in podeželja - 15 svetovancev;
svetovanje in pomoč pri pripravi projektov kmetijskih gospodarstev in fizičnih oseb
za prijavo na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja 20072013, najmanj 3 odobreni projekti;
pomoč pri povezovanju pomembnih akterjev, ki delujejo na področju proizvodnje,
predelave in trženja živil v Posavju in zagon trženja lokalnih kmetijskih pridelkov
(animacijsko-motivacijske aktivnosti, tematski sestanki, svetovanja in priprava
strokovnih podlag);
zastopanje skupnih interesov na področju razvoja podeželja na regionalni,
nacionalni in evropski ravni (sodelovanje v javnih razpravah, pri pripravi strateških
dokumentov, sodelovanje na okroglih mizah in pri pripravi aktov, ki so podlaga za
izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja 2007 – 2013).
Izvedene aktivnosti:
- spremljanje aktualnih razpisov na področju razvoja podeželja ter informiranje in
svetovanje zainteresiranim osebno, na sedežu RRA, preko e-pošte in telefonsko
(svetovanje v zvezi s pripravo projektov za koriščenje sredstev Leader, o
aktualnih javnih razpisih MKO, o kampanji lokalno pridelane hrane) – do konca
junija izvedeno svetovanje 15 svetovancem glede prijave na javni poziv LAS
Posavje, iskanja zaposlitve, finančnih sredstev za zagon dejavnosti. Struktura
svetovancev: 2 brezposelni osebi, 3 nosilci/člani kmetijskih gospodarstev, 4
društva, 4 javnih zavodi, 1 zasebni zavod in 1 samostojni podjetnik,
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-

spodbujanje svetovancev k vzpostavljanju projektnih partnerstev z namenom
doseganja sinergijskih učinkov pri pripravi in izvedbi projektnih predlogov na
področju podeželja (s tem namenom izvedena tudi informativna predstavitev
projektnih predlogov potencialnih prijaviteljev na 4. javni poziv LAS Posavje
(26.6.2012), rezultat sestanka vzpostavljena nova projektna partnerstva, ki se
bodo prijavila na ta poziv)

-

sodelovanje na Zaposlitvenem sejmu z nazivom Zaposlitvene priložnosti v
kmetijstvu s predstavitvijo aktualnih projektov in vsebine dela RRA Posavje in
LAS Posavje, ki so aktualne za ciljne skupine na podeželju (1.6.2012);

-

podpis pisma o nameri za sodelovanje pri projektu Ustvarjanje zelenih delovnih
mest v Posavju, prijavitelj projekta Zavod Regio.

5.2. Naziv Projekta: IPA-»Bogastvo podeželja v skupni turistični
ponudbi«
Akronim: Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom
Partnerji v projektu:
-

Regionalna razvojna agencija Posavje (vodilni partner),
Občina Krško,
Regionalna razvojna agencija Zagrebške županije,
Zagrebška županija.
Čas trajanja projekta: 30 mesecev (1.9.2009 – 01.03.2012)
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Skupna vrednost projekta: 440.230,55 EUR
Cilj projekta je s spodbujanjem razvoja in promocijo produktov podeželja nadgraditi
turistično ponudbo na skupnem čezmejnem območju.

Na projektu smo v letu 2012 sodelovali 3 zaposleni: vodja projekta (v mesečnem
obsegu do največ 30 ur), koordinator projekta (polni delovni čas) ter finančnik (do 32
ur mesečno). Načrtovane projektne aktivnosti v letu 2012:
Administrativno-tehnične naloge:
vodenje in usmerjanje projektnega tima;
vodenje, koordinacija in organizacija sestankov s projektnimi partnerji;
koordiniranje in komuniciranje z organom upravljanja operacije;
usklajevanje sprememb projekta z organom upravljanja in projektnimi
partnerji;
usmerjanje, spremljanje in vrednotenje izvajanja projektnih aktivnosti
partnerjev ter podajanje predlogov rešitev;
izvajanje izvedbene strukture operacije in nadzor celotne operacije;
izvajanje finančne sheme operacije in nadzor finančnega transferja;
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potrjevanje projektnih aktivnosti ter poročil;
priprava in predložitev poročil organu upravljanja;
vodenje arhiva o projektu;
priprava informacij za ciljne javnosti in ažuriranje spletne strani z vsebinami o
projektu.
Letni operativni cilji:
izdelava in predstavitev brošure »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in
Zagrebom« - 10.000 kom brošur tematske poti »Pot medičarstva in lectarstva med
Krškim in Zagrebom«;
organizacija skupne zaključne slovensko hrvaške tiskovne konference na slovenski
strani,
izdelava promocijske zloženke z rezultati projekta (5000 kosov)
predstavitev DVD-ja s krajšim predstavitvenim filmom o medičarstvu in lectarstvu
na slovenski strani,
sodelovanje s partnerji – zaključna tiskovna konferenca partnerjev na hrvaški
strani,
stalna svetovanja in mentorstvo rokodelcem za razvoj in izdelovanje rokodelskih
izdelkov, povezanih z vsebino projekta in ostalo lokalno rokodelsko dediščino.
Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja:
javno naročilo po PRAG-u za aktivnosti izdelave brošure tematske poti Pot
medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom –priprava dokumentacije za
upravni odbor RRA Posavje (odobritev podpisa pogodbe) in podpis pogodbe;
usklajevanje z izvajacem;
dopolnitev k 4. vmesnemu poročilu vodilnega partnerja za operacijo Pot
medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom;
koordinacija in usklajevanje aktivnosti na projektu vodilnega partnerja z
ostalimi partnerji na projektu;
priprava poročila za občine za mesec december;
usklajevanje s projektnim partnerjem RRA Zagrebačke županije glede oglasa
projekta na radijski postaji na slovenski strani;
sodelovanje pri snemanju reportaže o projektu na slovenski strani – prejeli smo
prošnjo s strani hrvaške producentske hiše Digimark d.o.o. o snemanju
reportaže o projektu na slovenski strani za oddajo 'Putem europskih fondova',
katero je možno videti na naslednji povezavi:
http://www.youtube.com/putemeufondova#p/c/3/CBOzs4tJ790;
priprava gradiva za sestanek projektnih partnerjev;
sestanek projektnih partnerjev 13.1.2012 na RRA Zagrebačke županije;
priprava in pošiljanje prošnje za odobritev spremembe datuma zaključka
projekta »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom«;
predstavljanje projekta na sejmu TIP na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
v petek 27.1.2012 na predstavitvenem prostoru RDO Posavje;
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aktivno sodelovanje s hrvaškimi partnerji pri pripravi kratkega filma o razvoju
medičarstva in lectarstva – usklajevanje glede glasbe v filmu, pregled
prevodov, pregled filma in usklajevanje popravkov, preverjanje glede
opremljanja filma z logotipi;
izvedba javnega naročila za aktivnost: Organizacija in izvedba skupne zaključne
tiskovne konference projekta »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in
Zagrebom«;
usklajevanje z izvajalcem javnega naročila za aktivnost: Organizacija in izvedba
skupne zaključne tiskovne konference projekta »Pot medičarstva in lectarstva
med Krškim in Zagrebom«;
priprava gradiva za predstavitev brošure Pot medičarstva in lectarstva med
Krškim in Zagrebom na tiskovni konferenci;
skupna zaključna tiskovna konferenca projekta, 14.2.2012 v Mestnem muzeju
Krško;
izvedba javnega naročila za aktivnost: Izdelava promocijske zloženke Bogastvo
podeželja v skupni turistični ponudbi – Pot medičarstva in lectarstva med
Krškim in Zagrebom;
usklajevanje z zunanjim izvajalcem glede zloženke;
sestanek upravnega odbora projekta, 28.2.2012 na sedežu RRA Zagrebačke
županije;
skupna zaključna tiskovna konferenca projekta, 28.2.2012 na sedežu
Zagrebačke županije;
priprava dokumentacije za zahtevek partnerja za 5. obdobje poročanja;
tekoče aktivnosti v skladu s planom projekta, pregled izvajanja projekta,
finančni pregled projekta, sodelovanje s projektnim timom in aktivno
sodelovanje s projektnimi partnerji ter redna komunikacija s SVLR,
priprava dokumentacije za zahtevek partnerja za 5. obdobje poročanja in
zahtevka z vsemi prilogami (v 30 dneh po zaključku projekta, projekt se je
zaključil 1.3.2012);
tekoče aktivnosti v skladu s planom projekta, predvsem priprava zahtevka s
poročilom ter poročilom o izvajanju ciljev in doseganja kazalnikov, skladno s
prijavo,
usklajevanje aneksov z občinami za sofinanciranje projekta in izdaja zahtevkov,
odpiranje Sobe medičarstva in lectarstva, ki je potekala 15.5.2012 v Mestnem
muzeju Krško v sklopu projekta Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in
Zagrebom.

5.3. Naziv projekta: Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje
Kratek opis:
Pristop LEADER je posebna metoda načrtovanja razvoja in projektov »od spodaj
navzgor«, ki se je v državah Evropske unije pričela izvajati v letu 1991. Bistvo metode
je, da se v razvojno načrtovanje nekega območja vključi in medsebojno poveže vse tri
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sektorje: javnega, ekonomskega in nevladnega, prav tako v izvedbene projekte, ki so
se razvili s pomočjo te metode. Pristop se je izkazal kot zelo uspešen, zato je bil od
leta 1991 do leta 2007 za njegovo spodbujanje ustanovljen samostojen sklad LEADER
(t.i. LEADER I, LEADER II in LEADER plus). Regije in območja, ki so ta pristop
uveljavile pri svojem razvojnem načrtovanju, so se dokazano v veliki meri izognile
gospodarski krizi, saj je bistvo metode skupno razvojno načrtovanje, ki temelji na
prepoznavanju razvojnih prednosti in potreb območja in spodbujanju samooskrbe na
vseh področjih delovanja nekega območja. Pri nas so, povzeto po tej metodi, izvajali
programe CRPOV.
Evropska unija je leta 2007 izvajanje tega pristopa vključila v splošno politika razvoja
podeželja, to je v 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, s
ciljem, da se ta pristop uveljavi v preostalih treh oseh, ki pokrivajo področje
kmetijstva in širše razvoja podeželja. V tem programskem obdobju je tudi Slovenija
prvič pridobila možnost črpanja teh sredstev, to je 20 let po tistem, ko so to
metodo in s tem sredstva LEADER že lahko črpale danes najbolj razvite regije in
območja. Zato je ključno, da se s pomočjo dobrih praks, ki so se razvile v tem
obdobju drugje po Evropi, to metodo naučimo uporabiti tako pri razvojnem
načrtovanju kot tudi pri pripravi in izvajanju projektov na področju podeželja,
kamor po metodologiji OECD sodi celotno območje razvojne regije Posavje.
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 partnerstvo Lokalno
akcijsko skupino Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje), ki so ji bila z odločbo
Ministrstva za kmetijstvo v upravljanje za programsko obdobje na podlagi kvalitetne
prijave dodeljena evropska sredstva LEADER v skupni višini 1,6 mio EUR. To se edina
evropska sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo, v našem primeru je to LAS
Posavje. To pomeni, da LAS sama določi, za katere namene in projekte bodo ta
sredstva namenjena. To je pravica in hkrati velika odgovornost, saj mora biti poraba
sredstev skladna z vsemi evropskimi in nacionalnimi predpisi. Do 20 % omenjenih
sredstev se lahko nameni za delovanje LAS, ki obsega usposabljanje članov in druge
zainteresirane javnosti za izvajanje pristopa LEADER, 80 % pa za sofinanciranje
projektov, ki so bili pripravljeni in izvajani po pristopu LEADER. Delovanje LAS in
konkretnih izvedbenih projektov je sofinancirano v višini 85 % neto vrednosti, razliko
za delovanje zagotovijo člani LAS Posavje s plačevanjem letne članarine, za projekte
pa projektni partnerji. V partnerstvu je trenutno 34 članov, med njimi je tudi vseh 6
občin razvojne regije Posavje.
Ob začetku delovanja LAS Posavje je bila sprejeta odločitev, da se bodo LEADER
sredstva med upravičene nosilce projektov delila na podlagi javnih pozivov, ki jih
bo objavila LAS Posavje.
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Zakoniti zastopnik LAS Posavje je RRA Posavje. Hkrati so člani LAS leta
2008 izbrali RRA Posavje za upravljavca. To pomeni, da LAS Posavje na podlagi
ključnih ciljev delovanja, ki so zapisani v dokumentu Lokalna razvojna strategija LAS
Posavje za območje razvojne regije Posavje 2007-2013, sprejme vsako leto operativni
program dela, RRA Posavje pa kot njen upravljavec v sodelovanju z LAS Posavje in
njegovimi organi skrbi za njegovo uresničitev. To konkretno pomeni, da RRA Posavje
na podlagi pogodbe za to partnerstvo v sodelovanju z Upravnim odborom, Nadzornim
odborom, Zborom članov in predsednico izvaja celovito strokovno in administrativnotehnično podporo in skrbi za nemoteno delovanje LAS v skladu s pravili, ki jih določata
EU in MKO na tem področju. LAS Posavje v celoti, to je 100 % pokrije vse stroške, ki
jih ima RRA Posavje z opravljanjem nalog upravljavca.
Pravna podlaga:
nacionalni nivo:
- Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, z dne
20.07.2007;
- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Program razvoja podeželja RS za
programsko obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011
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.

5.3.1 Vodenje lokalne akcijske skupine, pridobivanje strokovnih znanj in
animacija območja
Lokalna akcijska skupina Posavje s svojimi aktivnostmi animira prebivalce LAS
območja k vključitvi v partnerstvo ter k aktivnemu sodelovanju pri izvajanju pristopa
LEADER, razvoju podeželskega območja in k pridobivanju strokovnih znanj za
izvajanje projektov, ki območju prinašajo dodano vrednost. Naloge vodenja skupaj z
organi LAS Posavje in za LAS Posavje opravlja Tehnična pisarna Las Posavje.
Letni operativni cilji:
priprava Programa dela LAS Posavje za leto 2012 v sodelovanju s člani LAS
Posavje;
priprava animacijsko – motivacijskih aktivnosti za vključitev v partnerstvo LAS
in poročanje o aktivnostih LAS Posavje (10 objav v medijih, 3 predstavitve LAS,
1 novinarska konferenca, 3 izjave za medije);
priprava usposabljanj in ogledov dobrih praks z namenom priprave kvalitetnih
projektnih predlogov (1 usposabljanje po predlogu članov LAS Posavje in ogled
2 dobrih praks izvajanja programa LEADER v Sloveniji in/ali tujini).
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Izvedene aktivnosti za povečanje pripadnosti LAS Posavje med obstoječimi
člani LAS Posavje
Upravljavec, to je Tehnična pisarna LAS Posavje pri RRA Posavje, je v obdobju
poročanja krepila pripadnost obstoječih članov partnerstvu na naslednje načine in v
okviru naslednjih dogodkov:
redno obveščanje članov o aktualnih dogodkih, vezanih na delovanje LAS
Posavje in izvajanja pristopa LEADER skozi projekte na območju LAS Posavje;
redno obveščanje članov o dogodkih MKO na temo izvajanja pristopa in
programa LEADER (posredovanje obvestil MKO, LEADER pisarne);
redno obveščanje članov o dogodkih DRSP, katerega član je LAS Posavje;
posredovanje obvestil drugih LAS po Sloveniji;
pozivi TP LAS Posavje k aktivnemu članstvu (da člani posredujejo svoje
predloge, odzive, komentarje dogodkov, ki ne/posredno vplivajo na izvajanje
pristopa LEADER; na sejah organov in preko e-pošte in telefonsko krepili zavest
članov, da so kot člani zavezani k promociji programa in pristopa LEADER na
območju LAS Posavje);
predstavitve LAS Posavje v javnosti na različnih dogodkih, ki jih izvajajo člani
LAS Posavje v okviru svoje redne dejavnosti;
objave v medijih z namenom krepitve obstoječega članstva in pridobivanje
novih članov

Izvedene aktivnosti za dvig usposobljenosti članov LAS Posavje za izvajanje
pristopa LEADER in pripravo projektov LEADER
Z namenom dviga usposobljenosti članov LAS Posavje za izvajanje pristopa LEADER
je TP LAS Posavje izvedla naslednje aktivnosti:
svetovanje vodilnim in sodelujočim partnerjem glede izvedbe projektov iz NIP
2011, to sta projekta Popotnik in Vrata turizma:
o svetovanja na sedežu vodilnih partnerjev, telefonsko in preko e-pošte na
teme: izvajanje aktivnosti, ustrezno izdajanje/prejemanje računov,
vezanih na projekt, označevanje projektov oz. njegovih rezultatov, roki
za izvedbo projektnih aktivnosti, promocija in obveščanje javnosti ipd.;
o svetovanje v zvezi s pripravo zahtevkov za izvajanje projektov, to je
zahtevka vodilnega partnerja do LAS Posavje (dodatne obrazložitve in
pomoč pri pripravi zahtevkov v skladu z veljavnimi obrazci za
poročanje);
o svetovanje vodilnemu partnerju pri projektu Popotnik za pripravo vloge
za spremembo NIP 2011 zaradi prenosa dela stroškov iz prve v drugo
fazo projekta;
o sestanek partnerjev projekta Vrata turizma z vodstvom LAS Posavje (to
je predsednico LASP in predsednikom NO LASP ter predstavnico
Tehnične pisarne LASP) – svetovanje pri izvedbi projektnih aktivnosti in
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pomoč pri ureditvi medsebojnih razmerij med vodilnim in ostalimi
projektnimi partnerji, dogovor o pripravi vloge za spremembo NIP 2011
zaradi podaljšanja roka izvedbe projekta;
svetovanja v zvezi s pripravo projektnih predlogov za prijavo na 5. javni poziv
Las Posavje:
o predhodna najava 5. Javnega poziva na spletni strani LAS Posavje, RRA
Posavje, vseh 6 posavskih občin in vseh lokalnih podjetniških centrov ter
v regijskem časopisu Posavski obzornik;
o izvedena informativna delavnica in usposabljanje za potencialne
prijavitelje glede razpisnih pogojev in prijavnih obrazcev, LRS LAS
Posavje, motiviranje udeležencev za oblikovanje projektnih partnerstev
za prijavo na javni poziv;
o svetovanja individualnim potencialnim prijaviteljem na sedežu TP LAS
Posavje, telefonsko in preko e-pošte (12 evidentiranih potencialnih
prijaviteljev);
svetovanje za oblikovanje projektnih partnerstev: to je povezovanje članov za
oblikovanje projektnih predlogov za prijavo na 5. Javni poziv LAS Posavje, na
podlagi katerih so se oblikovala naslednja projektna partnerstva:
o Kulturni dom Krško - Mestni muzej Krško – 6 posavskih društev kmetic
(iz vseh 6 posavskih občin)
o RRA Posavje – Center za razvoj podeželja Posavje – Ansat d.o.o.
(osebno svetovanje na sedežu TP LAS Posavje)
o KŠTM Sevnica – Kmečka zadruga Sevnica – Zveza vinogradniških
društev (osebno svetovanje na sedežu TP LAS Posavje in telefonsko).

Ogled dobrih praks pristopa LEADER v tujini z namenom dviga usposobljenosti

obstoječih članov LAS Posavje in informiranosti potencialnih novih članov LAS Posavje
o pristopu LEADER:
Strokovna ekskurzija v regijo Vulkanland dne 23.11.2012 (srečanje z
vodstvom Vulkanske dežele, g. Josefom Oberjem, predavanje za udeležence na
temo vloge partnerstev, pomen sodelovanja, povezovanja idej, predstavitev
projektov; sledil ogled dobrih praks, to je rezultatov projektov na terenu:
čokoladnica Zotter, kmečki turizem Zum Sterngucker z opazovalnico zvezd in
kosilo, novoletna razstava domače in umetnostne obrti, svinjerejska kmetija
Vulkano, ki je povezana v skupno blagovno znamko mesnih proizvodov, društvo
kmečkih žena »Eigen Art« kot primer neobdavčenega trženja kulinarike in domače
umetnostne obrti, muzej na prostem »Bulldogwirt« z večerjo, panoramska vožnja
skozi mesto Mureck (eko krog, seznanitev z energetskim konceptom samooskrbe
in vloga lokalnega kmetijstva pri tem), povzetki in zaključki strokovne ekskurzije
med udeleženci
Strokovna ekskurzija v grofijo Mayo na Irsko za člane UO in NO LAS
Posavje:
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Grofija Mayo je 3. največja grofija na Irskem, ki pa je zelo redko poseljena.
Organizirano je bilo formalno srečanje z direktorjem organizacije South West Mayo
Development Company, Jerry O'Neill, predstavniki upravnega odbora in
zaposlenimi v tej agenciji:
 predstavitev načina delovanja in organiziranosti South West Mayo
Development Company na območju grofije Mayo,
 predstavitev shem za brezposelne, mlade izobražene, javna dela, socialno
podjetništvo,
 predstavitev načina črpanja sredstev LEADER in organiziranosti v ta namen
(koristijo že od leta 1991, ko je bil LEADER še samostojen sklad, LEADER I,
LEADER II in LEADER Plus), na programu LEADER 4 zaposleni,
 predstavitev najboljših projektov LEADER (pohodniške poti, romarska pot na
Sv. Patrik, skupna kuhinja, v kateri se za poklic kuharja usposabljajo
brezposelni, ob petkih kuhinja odprta za starejše, ki imajo brezplačno kosilo
in celodnevno animacijo, druženje; projekt hostelov na kmetijah);
 predstavitev LAS Posavje in načina regionalne organiziranosti na območju
regije Posavje ( s strani predsednice UO LAS Posavje in članov UO in NO
LAS)
 Ogled projektov kot primerov dobre prakse (postavitev zabaviščnega parka
Adventure West, ki bo do leta 2016 zaposlil 100 oseb, skupno trženje prek
South West Mayo; projektov s področja socialnega podjetništva; ogled
mesta Westport, prejemnika nacionalnih in mednarodnih nagrad za najlepše
urejeno, čisto mesto, najboljše mesto za bivanje na Irkskem, predstavitev
programov prostovoljstva, s katerimi urejajo mesto, pobirajo smeti, skupni
reciklažni center, ogled irskega nacionalnega muzeja, ogled turističnega
središča v Foxfordu ( izdelava tradicionalnih izdelkov iz volne)
 zaključno srečanje z direktorjem organizacije South West Mayo
Development Company, Jerry O'Neill, predstavniki upravnega odbora in
zaposlenimi v tej agenciji – dogovor o projektnem sodelovanju (npr.
izmenjava standardov za tematske poti, muzejske zgodbe, socialno
podjetništvo.
Člani LAS Posavje in potencialni člani LAS Posavje so v obdobju poročanja
prejeli in imeli v tehnični pisarni na voljo naslednja gradiva:
spletno povezavo do EU podatkovne baze LEADER in Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013;
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013,
Smernice in priporočila MKO za izvajanje pristopa LEADER v RS v
programskem obdobju,
Navodila MKO za izdelavo letnega izvedbenega načrta,
Navodila MKO za izdelavo Načrta izvedbenih projektov,
Navodila MKO za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova ukrepov
LEADER (nova navodila in obrazci),
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Navodila za označevanje projektov, sofinanciranih s strani Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
gradiva organov LAS Posavje, za namen sprotnega obveščanja o aktivnosti
posameznega organa,
Tehnična pisarna je člane LAS Posavje sproti obveščala o aktualnih
dogodkih na področju podeželja (delavnice, ogledi dobrih praks, aktualni
dogodki, projekti sodelovanja,) in o spremembah pravnih aktov /zakonodaje
ter drugih pomembnih vsebin, ki so ključne za izvajanje pristopa LEADER.

Izvedene aktivnosti za izgradnjo prepoznavnosti LAS Posavje
V obdobju poročanja so bili objavljeni štirje članki v regijskem časopisu Posavski
obzornik.
LAS Posavje se je predstavila na 2. Slovenskem podeželskem parlamentu v
Zrečah, dne 16.-17.10.2012. Vsi člani LAS Posavje so bili pozvani k udeležbi na
dogodku. Dogodka smo se udeležile štiri osebe, od teh je bila vodja TP LASP prisotna
oba dneva in aktivno sodelovala pri oblikovanju zaključkov parlamenta. Članice
društva kmečkih žena Arnika so pripravile pogostitev z jedmi, ki so bile tudi rezultat
projekta LAS Posavje Gozdni sadeži, kmetija Andreje Kobal je na dogodku predstavila
modro frankinjo, na temo katere bo v NIP 2012 izveden tudi projekt. O zaključkih
dogodka so bili obveščeni vsi člani LAS Posavje.
LAS Posavje se je predstavila ob obisku predstavnikov organizacije South
West Mayo, v Krškem dne 19.10.2012. Ta organizacija izvaja tudi program
LEADER na območju grofije Mayo na SZ Irske. Obisk je bil organiziran na povabilo CPT
Krško, ki je član LAS Posavje in vodilni partner pri projektu Popotnik iz NIP 2011.
Namen srečanja s predstavniki LAS Posavje je bil dogovoriti se o izmenjavi dobrih
praks tako na ravni projektov (predvsem pohodništvo), kot tudi na ravni
organiziranosti pri izvajanju pristopa LEADER. Dogovorjeno je bilo, da se v čim
krajšem času LAS Posavje odzove povabilu in si ogleda način delovanja in ključne
projekte na območju grofije Mayo, ki so bili sofinancirani s sredstvi LEADER. To
območje je sredstva LEADER koristilo že od leta 1991, ko je program LEADER deloval
kot samostojna pobuda Skupnosti.
dokazila: seznam udeležencev
LAS Posavje se je predstavila ob obisku Vlade RS v regiji Posavje, dne
24.10.2012, in sicer ob obisku ministra za delo, družino in socialne zadeve z
delegacijo v Krškem, ob podpisu pogodbe o sofinanciranju programa Podjetno s svet
podjetništva, ki ga bo na območju LAS Posavje izvajala RRA Posavje. Vodstvo LAS
Posavje se je predstavilo skozi projekte, ki imajo vpliv na razvoj novih delovnih mest
na podeželju. Za pogostitev so poskrbele članice Društva kmetic Krško, ki je projektni
partner v NIP 2012.
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LAS Posavje se je predstavila na posvetu turističnih kmetij Posavja, dne
06.11.2012, v organizaciji KGZ Novo mesto. Namen predstavitve je bil nosilcem
turistične dejavnosti na kmetiji predstaviti program in sredstva LEADER, ki bi jih lahko
v novem programskem obdobju v večji meri izkoristili kot ena ključnih ciljni skupin na
podeželju. Prisotni so bili pozvani k udeležbi na strokovni ekskurziji LAS Posavje v
regijo Vulkanland, ki jo LAS Posavje organizira za obstoječe in potencialne nove člane
LAS Posavje.
LAS Posavje se je predstavila na posvetu »Reforma skupne kmetijske
politike do leta 2020« z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja
Dacianom Cioloşom in slovenskim ministrom za kmetijstvo in okolje, 09.11.2012 v
Krškem. V okviru predstavitve LAS so še posebej aktivno sodelovali člani UO in NO
LASP ter vodilni partnerji projektov LAS Posavje. Ostali člani LAS Posavje so bili
prisotni na samem posvetu, udeležba na posvetu je bila predhodno na seji UO in
Zbora članov dne 26.10.2012 dogovorjena kot usposabljanje članov LAS Posavje, saj
so bile predstavljene usmeritve politike razvoja podeželja, pristop LEADER in CLLD. TP
LAS Posavje je pripravila programa predstavitve LAS Posavje in izvedla animiranje
članov LAS Posavje za aktivno predstavitev LAS Posavje na posvetu. Otok, zavod za
razvoj, je predstavil projekt LAS Posavje Vile čestitke, te so animirale udeležence.
Suho sadje za pogostitev je bilo kupljeno na kmetiji Anice Župevc, dopolnilna
dejavnost sušenje sadja.
V okviru obiska je komisar z ministrom obiskal predstavitveno stojnico LAS Posavje in
spregovoril z vodstvom LAS Posavje; LAS Posavje prejel osebno pisno zahvalo ministra
za sodelovanje in dobro predstavitev.
LAS Posavje se je predstavila na sestanku društev kmečkih žena in podjetja
Ansat. Vloga TP LAS Posavje je bila predstaviti način vzpostavitve projektnega
partnerstva med društvi in podjetjem, ki je lokalni internetni ponudnik, hkrati pa
razvija tudi samostojen TV program. Posebne oddaje naj bi bile namenjene promociji
lokalno pridelane hrane, vzgoji potrošnikov in predstavitvi proizvajalcev. Projekt s to
vsebino je bil prijavljen na 5. Javni poziv LAS Posavje, ni pa bil izbran. Vodilni partner
Ansat ima ne glede na to namen izvesti predviden projekt, zato je TP LAS Posavje
zaprosil za pomoč pri vzpostavitvi povezav najprej z društvi kmetic iz celotnega
območja LAS Posavje. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da zainteresirana društva
pošljejo vsebinsko zasnovo oddaj do 14.12.2012. Do sedaj je program posredovalo
Društvo kmetic Krško.
LAS Posavje se je predstavila na 1. sestanku delovne skupine za pripravo
RRP regije Posavje 2014-2020, to je skupina Podeželje s kmetijstvom in turizem,
kultura in naravne znamenitosti dne 30.11.2012. Člani delovne skupine so z območja
celotne regije Posavje, z različnih delovnih področij. Vodja TP LAS Posavje je v okviru
ostalih delovnih nalog na RRA Posavje skupaj s sodelavko vodje omenjene delovne
skupine. Skupaj s predsednico LAS Posavje sta predstavili tudi program LEADER,
izvedene projekte, projekte v teku in nove projekte za obdobje do leta 2015
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(oblikovana tudi projektna partnerstva, ki bodo upravičena do sredstev LEADER do
leta 2015, 9 projektov, 45 vključenih partnerjev). Predstavljen je bil pristop LEADER,
ki je lahko uporaben pristop tudi pri pripravi strateških dokumentov regije, kot je RRP.
LAS Posavje se je predstavila vodstvu regije Vulkanland v okviru strokovne
ekskurzije LAS Posavje dne 23.11.2012, na sprejemu na sedežu Vulkanske
dežele na gradu Kornberg.
LAS Posavje se je predstavila vodstvu regijske organizacije, ki izvaja
pristop in program LEADER na območju grofije Mayo na Irskem, to je South
West Mayo v času od 06.-09.12.2012. Na formalnem srečanju z direktorjem
organizacije South West Mayo Development Company, Jerry O'Neill, predstavniki
upravnega odbora in zaposlenimi v tej agenciji je predsednica LAS Posavje podala
predstavitev LAS Posavje in samega območja, kjer LAS deluje, ter projekte, na podlagi
katerih bi lahko izmenjali dobre prakse v prihodnje.
LAS Posavje se je predstavila na posvetu Sadjarskega društva Artiče in KGZ
Novo mesto v Artičah, dne 11.12.2012 za nosilce in člane kmetijskih gospodarstev.
Vodja TP LAS Posavje je predstavila vlogo RRA Posavje in LAS Posavje na področju
razvoja podeželja. Na predstavitvi je bil prisotna tudi Liljana Omerzu in predsednik NO
LAS Posavje. Dogovorili smo se o širši predstavitvi in možnostih vključevanja KGM v
LAS Posavje in njegove projekte v sklopu Artiških sadjarskih dni konec januarja 2013.
Udeležencem (približno 100) so bila razdeljena naslednja gradiva: zloženka LAS
Posavje, zloženke projektov Turizem v zidanicah, Akademija zdrave hrane, Posavje polno priložnosti. Po zaključenem predavanju sem vzpostavila kontakt z enim
svetovancem (direktor podjetja iz Brežic), ki ima interes za včlanitev v LAS.
Udeležba vodje Tehnične pisarne LAS Posavje na seminarju »Kako se
predstaviti na podeželju v mestu« v organizaciji KGZS v Ljubljani.
LAS Posavje je v Krškem 24. maja 2012 gostila 8. skupščino Društva za
razvoj slovenskega podeželja. Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo in
potrjen nov dveletni program dela. Osrednja pozornost društva v prihodnjem
programskem obdobju je namenjena slovenskemu podeželskemu parlamentu,
informiranju ter krepitvi mreže za razvoj podeželja na nacionalni in evropski ravni.
Po razpravi in sprejetju poročil organov DRSP za leto 2011 so sledile volitve za nove
člane organov društva za naslednje 2 letno obdobje. Za predsednika društva je bil
ponovno izvoljen Goran Šoster, podpredsednik društva ostaja Tomaž Cunder. V nov
upravni odbor so bili izvoljeni še: Mojca Krivec, Aleš Zidar, mag. Vesna Erhart, doc. dr.
Luka Juvančič in Jože Prah. V Nadzorni odbor so bile izvoljene: mag. Nataša
Šerbec, mag. Andreja Smolej in Helena Cvenkel. Novi člani Častnega razsodišča so:
Michaela Vidič, Tatjana Bogataj in Mateja Brlec Suhodolnik,
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Novi člani Komisije za izvajanje programa LEADER pa so: Aleš Zidar, Tatjana
Bogataj, Jožica Povše, Greta Černilogar in Darja Planinc.
V programu dela DRSP za prihodnje obdobje je največji poudarek na izvajanju
programa LEADER, organizaciji Podeželskega parlamenta ter pripravi e-novice
PRePlet. Stalnica delovanja DRSP ostaja tudi izobraževanje in povezovanje med
članicami in v mednarodne mreže.
Učinki izvedenih aktivnosti za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 so:
LAS Posavje od ustanovitve do zaključka obdobja poročanja šteje 34 aktivnih
članov.
LAS Posavje je vzpostavila stike z dvema tujima organizacijama, ki izvajata
pristop LEADER, in sicer v Avstriji z regijo Vulkanland in na Irskem z
organizacijo South West Mayo Development Company
LAS Posavje je v obdobju poročanja intenzivno sodelovala z lokalnimi
skupnostmi, društvi, zainteresiranimi posamezniki z namenom vključitve v
partnerstvo LAS Posavje, priprave kvalitetnih projektnih predlogov za prijavo
na 4. In 5. javni poziv LAS Posavje in oblikovanje projektnih partnerstev prav
tako v ta namen,
Informirani prebivalci regije Posavje o delovanju in možnostih vključitve v LAS
Posavje
12 novih svetovancev, zainteresiranih za vključitev v LAS Posavje oz. pripravo
projektnih predlogov po pristopu LEADER
Izvedena vmesna evalvacija o izvajanju Lokalne razvojne strategije LAS
Posavje za obdobje 2007-2013

5.3.2 Strokovne in administrativno-tehnične naloge za organe LAS
Posavje (UO, NO, Zbor članov, predsednik)
Tehnična pisarna LAS Posavje je na podlagi pogodbe med RRA in LAS Posavje
zadolžena za strokovno in administrativno-tehnično podporo organom LAS Posavje v
skladu s poslovniki za posamezen organ. V sodelovanju s predsednikom LAS Posavje
Tehnična pisarna LAS Posavje sklicuje seje in sestanke, pripravlja gradivo, obvešča
člane in skrbi za arhiviranje dokumentacije.
Tehnična pisarna LAS Posavje je hkrati zadolžena za sodelovanje s finančnim organom
(računovodstvom) LAS Posavje pri pripravi Letnega programa dela, obdobnih in
končnih poročil in ostalih gradiv, ki jih zahtevajo organi LAS Posavje.
Člani organov LAS so z namenom aktivnega sodelovanja in spremljanja aktualnih
dogodkov na področju programa LEADER prejeli sledeča gradiva:
 razna gradiva z namenom aktivnega sodelovanja in spremljanja aktualnih
dogodkov na področju programa LEADER.
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posredovane so jim bile vse novice, vabila ter obvestila o aktualnem
dogajanju Mreže za podeželje ter Društva za razvoj slovenskega podeželja
(Preplet, aktualna obvestila LAS Posavje)
posredovani napovedniki aktualnih dogodkov MKO.
Obvestila Evropske mreže za razvoj podeželja ENRD.

Letni operativni cilji:
izvajanje sekretariata za UO LAS Posavje;
izvajanje sekretariata za NO LAS Posavje;
izvajanje sekretariata za Zbor članov LAS Posavje.
Člani LAS Posavje so:
 ekonomski sektor:
 nevladni sektor:
 javni sektor:
Izvedene aktivnosti za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012:
Predsednica LAS Posavje predstavlja LAS Posavje v javnosti in je hkrati tudi
predsednica UO LAS Posavje. Tehnična pisarna LAS Posavje je v redni komunikaciji s
predsednico LAS z namenom rednega obveščanja o aktualnih zadevah, priprave
gradiv in obvestil za obstoječe člane LAS ter seznanitev o poteku izvajanja programa
dela LAS Posavje za leto 2012.
Zbor članov LAS Posavje se v obdobju poročanja sestal trikrat, in sicer:
na 10. redni seji dne 06.03.2012, na kateri je potrjeval Poročilo o delovanju Las
Posavje za leto 2011, Program dela LAS Posavje za leto 2012 ter višino članarin za
leto 2012;
na 11. redni seji dne 26.07.2012, na katerim se je seznanil in potrdil predlog
projekta LAS Posavje »Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah« za prijavo
na 4. Javni poziv LAS Posavje;
na 12. redni seji dne 26.10.2012, na kateri se je seznanil z NIP 2012/I in NIP
2012/II.
Upravni odbor LAS Posavje se je v obdobju poročanja sestal na pet rednih sejah in
opravil štiri dopisne seje, in sicer:
na 22. redni seji 07.02.2012 je pripravljal Poročilo o delovanju Las Posavje za leto
2011, določil izhodišča za program dela za leto 2012, določil višino članarin za leto
2012 ter obravnaval dopolnitve NIP-a za leto 2011;
na svoji 23. redni seji je UO obravnaval vmesno evalvacijsko poročilo o izvajanju
Razvojne strategije Las Posavje za obdobje 2007-2013, ki ga je za LAS Posavje
pripravil zunanji izvajalec;
na 24. redni seji z dne 11.05.2012 pa je obravnaval izhodišča za 4. javni poziv las
Posavje ter potrdil razpisno dokumentacijo;
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na 17. dopisni seji z dne 12.06.2012 je potrdil spremembe 4. javnega poziva Las
Posavje;
na 26. redni seji 06.09.2012 se je seznanil s končnim poročilom ocenjevalne
komisije za oceno projektov, prispelih na 4. javni poziv LAS Posavje, in potrdil
projekte za vključitev v predlog NIP 2012/I; odločil o dodatnem, to je 5. javnem
pozivu za prosto kvoto LEADER sredstev in o razpisnih pogojih; seznanil se je z
novo vodjo Tehnične pisarne LAS Posavje, to je Darjo Planinc, ki je vodenje
prevzela s 01.08.2012; sodelovanje LAS Posavje na 2. Slovenskem podeželskem
parlamentu v Zrečah v mesecu oktobru;
na 19. dopisni seji, sklicani dne 01.10.2012, je UO potrdil višino zahtevka za
delovanje za obdobje 01.04.2012 do 31.07.2012, ki obsega vsebino in stroške
izvedenih nalog upravljanja v tem obdobju s strani RRA Posavje;
na 20. dopisni seji, sklicani dne 11.10.2012, se je UO seznanil in potrdil končno
poročilo ocenjevalne komisije za oceno projektov, prispelih na 5. javni poziv LAS
Posavje, in potrdil projekte za vključitev v predlog NIP 2012/II;
na 27. redni seji dne 26.10.2012 se je seznanil s sklepom NO LAS Posavje, ki je v
skladu s pravili delovanja podal soglasje k obema predlogoma NIP 2012, to je NIP
2012/I in NIP 20102/II. Na podlagi tega soglasja je UO na tej seji potrdil NIP
2012/I in NIP 2012/II. Dogovorjene so bile aktivnosti do konca leta v skladu s
planom dela za leto 2012, in sicer ogled dobre praske v regiji Vulkanland Avstrija
in grofiji Mayo na Irskem, sodelovanje LAS Posavje pri pripravi novega RRP regije
Posavje za 2014-2020, promocija LAS v medijih, predstavitev LAS Posavje ob
obisku EU komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja;
na 21. dopisni seji dne 21.12.2012 je potrdil nakup pisarniške opreme in višino
zahtevka RRA Posavje do LAS Posavje za obdobje 01.08.2012-21.12.2012.
Nadzorni odbor LAS Posavje se je v obdobju poročanja sestal dvakrat, in sicer:
na svoji 6. redni seji dne 20.02.2012, na kateri je bilo obravnavano in podano
soglasje k finančnemu poročilu LAS Posavje za leto 2011;
na 26.10.2012 na svoji 7. seji, na kateri so člani obravnavali in podali soglasje k
obema predlogoma NIP 2012/I in NIP 2012/II. Predsednik NO je bil tudi v tem
obdobju poročanja hkrati vabljen na vse seje UO z namenom spremljanja dela
vseh organov LAS, zlasti pa z namenom nadzora nad celotnim gospodarskim,
finančnim in materialnim poslovanjem LAS.

5.3.3 Izvajanje nalog v sklopu Letnega izvedbenega načrta LAS
Posavje za leto 2009 in 2010 ter Načrta izvedbenih projektov za leto
2011
Tehnična Pisarna LAS Posavje je zadolžena za pripravo in izvedbo vseh postopkov,
vključno z objavo javnega poziva za nabor projektov, ki so uvrščeni v Načrt izvedbenih
projektov LAS Posavje. Hkrati opravlja nadzor nad projekti v teku.
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V letu 2012 sta se izvajala še dva projekta iz Letnega izvedbenega načrta za leto
2010. Projekti iz Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 so v celoti končani.
V letu 2011 je na podlagi nove Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011-2013 je LAS Posavje objavila 3. javni
poziv za nabor projektov upravičenih do sredstev Leader; izbrana sta bila dva
projekta, ki sta upravičena do sofinanciranja iz sredstev LEADER.
Tehnična pisarna LAS Posavje za potrebe nadzora skupaj z organi LAS Posavje in
finančnim organom izvaja prvo stopnjo administrativne kontrole ter kontrolo na kraju
samem pred pripravo zahtevkov nosilcev projektov do LAS Posavje in potem
zahtevkov LAS Posavje do MKO.
Skupaj s prijavitelji in projektnimi partnerji pripravlja zahtevke za povračila sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter vmesna in končna poročila za
izvedene aktivnosti v sklopu projektov.
S pooblastilom predsednice LAS Posavje vodja TP LAS prisostvuje pri kontrolah na
kraju samem, ki jih za projekte izvaja MKO in Agencije za kmetijske trge ali pri
kontrolah Evropske komisije v primeru delovanja LAS Posavje ali izvedenih projektov.
Za vse izvedene projekte se v TP LAS vodi arhivska dokumentacija, to je hramba
projektne dokumentacije, ki je potrebna še pet let po zaključku projekta, potrebno pa
je vršiti tudi nadzor nad aktivnostmi, ki so bile v sklopu projekta sofinancirane in se
morajo izvajati še pet let po zaključku projekta.
Letni operativni cilji:
pomoč pri vodenju projektov in pripravi poročil ter zahtevkov za projekte, ki so
bili uvrščeni v LIN 2009 in 2010, skupaj za 2 projekta iz LIN 2010 in 2 projekta
iz NIP 2011;
izvajanje kontrole na kraju samem pred zaključkom posamezne faze projektov,
administrativna in vsebinska kontrola zahtevkov in poročil o opravljenem delu,
predvideno število zahtevkov za projekte iz leta 2010 je 2, prav tako iz leta
2011 tudi 2 zahtevka;
vodenje arhivske dokumentacije in prisostvovanje na kontrolah na kraju
samem, ki jih bodo opravile nadzorne službe MKO ali EU.
Projekti, ki se se izvajali v letu 2012 iz LIN-a 2010 in NIP-a
LIN/ Naziv
Prijavitelj
Št.
Število
NIP
projekta
partnerjev
zahtevk
ov
v
letu
2012
2010 Pridelano
KZ Sevnica
3
1
v Posavju
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2010 Gozdni
sadeži
2011 Posavske
poti
prijetnih
doživetij
2011 Vrata
turizma
destinacije
Posavja

KTRC
3
Radeče
Center
za 5
podjetništvo
in turizem
Krško
Občina
5
Brežice

1
1

1

26.7.2010 – 64.920,98
59.569,00
30.6.2012
25.11.2011 191.560,00 146.066,83
– 26.7.2013
25.11.2011
–
31.01.2013

373.901,80 199.853,49

Izvedene naloge v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012
- redno spremljanje in arhiviranje dokumentacije za projekte, ki so že zaključeni iz
LIN 2009 in LIN 2010,
- sodelovanje pri kontroli na kraju samem s strani MKO za projekta iz LIN 2010:
Pravljična pot Kostanjevice: Pot Čestitk 3/3
Bistrica kot biser 2/2
- Priprava odgovora na poziv s strani MKO za razjasnitev zahtevka »Pravljična pot
Kostanjevice:Pot Čestitk 3/3«,
- Pregled vsebinskega in finančnega poročila (zahtevka) za projekt iz LIN 2010
»Lokalno pridelana hrana« 2/2,
- Priprava in usklajevanje s prijavitelji in s predstavnico Leader pisarne dopolnitev
Načrta izvedbenih projektov Las Posavje za leto 2011 ter posredovanje dopolnitev
na MKO,
- informativna predstavitev navodil prijavitelju in partnerjem za izvajanje projekta
»Vrata turizma destinacije Posavje« na sedežu Občine Brežice,
- redno sodelovanje s prijavitelji in partnerji ter svetovanje v zvezi z izvajanjem
projektov.

5.3.4 Priprava Načrta izvedbenih projektov LAS Posavje za leto 2012
Po novi Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS 2007 – 2013 v letih 2010 – 2013 (UL
RS 28/2011) je bilo potrebno zadnji izvedbeni načrt za to programsko obdobje za
sredstva LEADER predložiti do 31. oktobra 2012.
LAS Posavje je morala do 31.10.2012 pripraviti in potrditi nabor projektov, ki bodo
skladni z Lokalno razvojno strategijo LAS Posavje in bodo vključevali pristop LEADER.
Letni operativni cilji:
animacija ciljnih skupin na območju LAS Posavje k pripravi projektov - 1
skupinska predstavitev, 5 individualnih sestankov, 3 sestanki s predstavniki
občin, 1 najava v medijih, obveščanje po elektronski pošti, novinarska
konferenca;
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priprava javnega razpisa, prijavnice in navodil za prijavitelje, objava javnega
poziva v medijih, na spletni strani LAS Posavje, RRA Posavje, ne spletnih
straneh občin in lokalnih podjetniških zavodov;
imenovanje Ocenjevalne komisije, zagotavljanje administrativne podpore
Ocenjevalni komisiji za oceno projektov;
tehnični pregled ustreznosti prispelih vlog na javni poziv;
dokončna priprava projektov in oddaja Načrta izvedbenih projektov do
31.10.2012
V mesecu aprilu so se v TP LAS Posavje začele priprave na objavo 4. javnega poziva
Las Posavje, in sicer pripravljala se je razpisna dokumentacija, kakor tudi vsebinska in
finančna izhodišča za javni poziv za nabor projektov, upravičenih do sredstev LEADER
za uvrstitev v NIP za leto 2012.
Javni poziv je bil po predhodni potrditvi organov LAS objavljen 18.5.2012. V času
objave javnega poziva je prišlo do sprememb, in sicer prva sprememba javnega
poziva je bila objavljena 12.6.2012 in druga sprememba 16.7.2012. Rok za oddajo
vlog na 4. Javni poziv je bil 27.7.2012.
V okviru zgoraj navedenega so v TP Las Posavje potekala telefonska in osebna
svetovanja kakor tudi informativno/izobraževalni sestanki s potencialnimi prijavitelji.
V obdobju poročanja so bile v zvezi s pripravo NIP 2012 izvedene naslednje
aktivnosti, vezane na 4. javni poziv LAS Posavje:
konstituiranje ocenjevalne komisije, imenovane s strani UO LAS Posavje,
zadolžene za odpiranje in ocenjevanje vlog, prispelih na 4. javni poziv LAS
Posavje,
vročitev gradiv članom ocenjevalne komisije, potrebnih za izvedbo
ocenjevanja,
ocenjevanje projektov je izvajala ocenjevalna komisija ločeno in skupaj,
takrat na sedežu LAS Posavje (3 zasedanja ocenjevalne komisije na sedežu
LAS Posavje, za vsako zasedanje je izdelan zapisnik z opisom poteka in
vsebine ocenjevanja),
po ugotovitvah ocenjevalne komisije so bili v imenu LAS Posavje
prijaviteljem osebno vročeni pozivi na dopolnitev in/ali dodatno obrazložitev
vlog,
odpiranje dopolnitev in/ali dodatnih obrazložitev vlog,
posredovanje prijavnic projektov vsem članom UO in NO LAS Posavje,
priprava končnega poročila ocenjevalne komisije
sklic seje Upravnega odbora LAS Posavje (priprava gradiv za sejo)
o Končno poročilo ocenjevalne komisije, imenovane s strani UO LAS
Posavje, zadolžene za odpiranje in ocenjevanje vlog, prispelih na 4.
javni poziv LAS Posavje na seji UO LAS Posavje,
o priprava razpisne dokumentacije za 5. javni poziv LAS Posavje,
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o imenovanje ocenjevalne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog,
prispelih na 5. javni poziv LAS Posavje
o potrditev projektov za vključitev v predlog NIP 2012;
vročanje obvestil o ne/izboru prijaviteljem na 4. javni poziv LAS Posavje
(predhodno uskladitev termina in načina vročanja s prijavitelji, priprava
obvestil, ki jih je predhodno pregledala in potrdila pravna služba RRA,
osebno vročanje na sedežu LAS Posavje dne 12.09.2012;
priprava NIP LAS Posavje za leto 2012 (vnos izbranih projektov v razpisno
dokumentacijo MKO za NIP).
V obdobju poročanja so bile v zvezi s pripravo NIP 2012 izvedene naslednje
aktivnosti, vezane na 5. javni poziv LAS Posavje:
najava 5. javnega poziva LAS Posavje na spletnih straneh LAS Posavje,
posavskih občin in LPC-jev in v regijskem časopisu Posavski obzornik
svetovanje zainteresiranim za prijavo (skupaj 12 svetovancev);
pomoč pri oblikovanju projektnega partnerstva, v katerem bi sodelovala
posavska društva kmečkih žena (predstavitev razpisnih pogojev
posameznim društvom, predstavitev javnega poziva na skupnem sestanku
partnerjev na sestanku Mestnega muzeja Krško s potencialnimi partnerji dne
20.09.2012);
izvedba informativne delavnice za potencialne prijavitelje na sedežu LAS
Posavje dne 26.09.2012 (3 novi zainteresirani za prijavo);
animacija za članstvo v LAS Posavje (pri svetovancih, ki smo jim posredovali
informacije o pozivu, smo izvedli tudi animacijo za vključitev v LAS Posavje
– predstavitev namena delovanja, pogojev za člane, na kratko o pristopu
LEADER);
sklic ocenjevalne komisije za odpiranje vlog, prispelih na 5. javni poziv LAS
Posavje in ocenjevanje vlog po obeh stopnjah kontrole (5 vlog)
priprava pozivov za dopolnitev in/ali dodatno obrazložitev vlog, prispelih na
5. javni poziv LAS Posavje
priprava končnega poročila o delu ocenjevalne komisije
sklic in priprava gradiv za 20. dopisno sejo UO LAS Posavje dne 12.10.2012
o seznanitev s končnim poročilom ocenjevalne komisije
o potrditev projektov za vključitev v NIP 2012/II
priprava in vročanje obvestil o ne/izboru prijaviteljem na 5. javni poziv LAS
Posavje (predhodno uskladitev termina in načina vročanja s prijavitelji,
priprava obvestil, ki jih je predhodno pregledala in potrdila pravna služba
RRA, osebno vročanje na sedežu LAS Posavje dne 19.10.2012 in po pošti za
dva prijavitelja).
Po zaključenem 4. in 5. javnem pozivu je sledilo:
priprava predloga NIP 2012/I in NIP 2012/II (usklajevanje čistopisa prijavnic
za potrebe MKO, usklajevanje s prijavitelji in člani LAS Posavje) za končno
potrditev na organih LAS Posavje in oddajo na MKO;
sklic in priprava gradiv za 7. sejo Nadzornega odbora LAS Posavje:
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o soglasje k predlogoma NIP 2012/I in NIP2012/II;
o obravnava tekočih zadev delovanja LAS Posavje;
o priprava zapisnika seje.
sklic in priprava gradiv za 27. redno sejo UO LAS Posavje
o seznanitev s soglasjem NO k predlogoma NIP 2012/I in NIP2012/II;
o potrditev končnega NIP 2012/I in NIP2012/II za posredovanje na
MKO;
o obravnava tekočih zadev, vezanih na delovanje LAS Posavje;
o priprava zapisnika seje.
sklic in priprav gradiv za 12. redno sejo Zbora članov LAS Posavje
o seznanitev z vsebinami projektov – predstavitev podali vodilni
partnerji vseh 9 izbranih projektov, ki so vključeni v NIP 2012/I in
NIP2012/II;
o seznanitev z NIP 2012/I in NIP2012/II;
o priprava zapisnika seje.
oddaja NIP 2012/I in NIP 2012/II na obrazcih MKO v potrditev 30.10.2012;
arhiviranje vse dokumentacije, vezane na 4. in 5. javni poziv LAS Posavje;
priprava projektnih map za projekte, vključene v NIP 2012/I in NIP 2012/II;
Učinki izvedenih aktivnosti za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 so:
objavljen in zaključen 4. javni poziv LAS Posavje;
objavljen in zaključen 5. javni poziv LAS Posavje;
pripravljen in potrjen projektni predlog za projekt, katerega nosilec bo LAS
Posavje (zanj RRA Posavje – zakoniti zastopnik), to je Lokalno pridelana hrana
na posavskih tržnicah
izdelan in potrjen NIP LAS Posavje za leto 2012, in sicer NIP 2012/I in NIP
2012/II na organih LAS Posavje;
v roku vloženi:
o vloga LAS Posavje na MKO za 2. spremembo NIP 2011
o zahtevek RRA Posavje za vodenje na LAS Posavje
o zahtevek LAS Posavje za vodenje na MKO
o zahtevek LAS Posavje na MKO za projekt Popotnik
o dva načrta izvedbenih projektov LAS Posavje za leto 2012, in sicer NIP
2012/I in NIP2012/II
o vloga LAS Posavje na MKO za 3. spremembo NIP 2011
o dopolnitev zahtevka LAS Posavje na MKO za vodenje – dodatna
razjasnitev
o dopolnitev zahtevka LAS Posavje na MKO za projekt Popotnik;
stalna strokovna pomoč zaposlenih v TP LAS Posavje pri pripravi projektov za
NIP2012, zahtevkov za projekte iz NIP 2011, svetovanje in informiranje;
vodenje in arhiviranje dokumentacije LAS Posavje v skladu s predpisi;
Načrt izvedbenih projektov 2012/I – seznam vključenih projektov, ki se
bodo izvajali od 01.01.2013-31.03.2015
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv
stanje

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

projekta

/ Vodilni partner

NAJBOLJŠE Z RAKE

Število
faz Datum
projekta
fazah

TURISTIČNO
DRUŠTVO
LOVRENC RAKA

vložitve

zahtevka

2
14.12.2013
02.10.2014
2

VPLIV TRAPISTOV NA
POSAVSKO PODEŽELJE

31.07.2013

KULTURNI DOM
KRŠKO

2

30.04.2014
05.09.2013

IZ NAŠE JE, DOBRO JE

OBČINA SEVNICA

LOKALNO PRIDELANA
HRANA NA POSAVSKIH
TRŽNICAH

LOKALNA
AKCIJSKA
SKUPINA
POSAVJE, z.z.
RRA POSAVJE

SEMENA
PRIHODNOSTI:
SPODBUJANJE
PODJETNIŠTVA
MLADIH

MLADINSKO
DRUŠTVO
BISTRICA OB
SOTLI

PRILOŽNOSTI V
POSAVSKIH
TRADICIONALNIH
SADOVNJAKIH

VERBENA d.o.o.

2

30.06.2014
31.03.2015
2
20.09.2013
15.07.2014
2
30.09.2013

2
SOCIALNO
PODJETNIŠTVO - IZZIV
ZA POSAVJE

31.05.2014

SKLAD DELA
POSAVJE

21.03.2014
30.07.2013
15.12.2013
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Skupna vrednost 7 projektov iz NIP 2012/I je 599.885,92 EUR, sofinanciranje s strani
LAS Posavje, višina odobrenih sredstev LEADER 422.562,35 EUR.
Pri projektih bo skupaj sodelovalo 35 različnih partnerjev.
Načrt izvedbenih projektov 2012/II– seznam vključenih projektov, ki se
bodo izvajali od 01.01.2013-31.03.2015

1. Modra frankinja – žametno vino Posavja
2. Ustvarimo zeliščni vrt Posavja

Naziv
stanje

projekta

/ Vodilni partner

Število
faz Datum vložitve zahtevka
projekta
po fazah
2
06.12.2013

MODRA FRANKINJA –
KŠTM SEVNICA
ŽAMETNO
VINO
POSAVJA

06.12.2014
2

ZELIŠČNI
POSAVJA

VRT KULTURNI DOM
KRŠKO

30.04.2014
20.12.2014

Skupna vrednost 2 projektov iz NIP 2012/II je 76.749,04 EUR, sofinanciranje s strani
LAS Posavje, višina odobrenih sredstev LEADER 59.549,77 EUR.
Pri projektih bo skupaj sodelovalo 11 različnih partnerjev.
Kratek opis projekta: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah
S pomočjo projekta želimo povečati število ponudnikov kmetijskih pridelkov in živil in
njihovo raznovrstnost na posavskih tržnicah in tržnih mestih, ki se bodo
infrastrukturno prenovila, delno pa tudi opremila s pomočjo sredstev iz naslova
Programa regij. Neposredna prodaja na tržnicah bo v Posavju nadgradila obstoječe
tržne poti za posavske kmete in kupcem na bolj prijazen način približala hrano s
posavskega podeželja.
Skupna vrednost projekta je 125.445,80,00 EUR, od tega upravičenih stroškov
107.186,22. Pričakovanih LEADER sredstev je 69.645,02 EUR.
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Obdobje trajanja projekta je od 01.08.2013 – 31.03.2015. Projekt sta s sklepom
podprla in potrdila Upravni odbor LAS Posavje in Zbor članov LAS Posavje na svojih
rednih sejah.
Skozi ta projekt bomo še 2 tržni mesti ustrezno opremili (to je tržno mesto v Krškem,
ki se v okviru Posavske špajze ne opremlja, za tržno mesto Sevnica pa se nabavlja
dodatna oprema, mobilne prodajne stojnice, ki bodo brezplačno na voljo ponudnikom
in društvom iz regije tudi izven obstoječega tržnega mesta, na različnih dogodkih v
občini Sevnica, na katerih se bodo lahko predstavljali s svojo ponudbo in se tako še
bolj približali ciljnim kupcem). Ustrezno opremljena tržna mesta bodo ponudnikom v
procesu prodaje omogočila izvajanje ustreznih (tudi HACCAP) standardov kakovosti in
do kupcev prijazno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov.
Pripravljena in izvedena bodo specifična usposabljanja, s pomočjo katerih bodo nosilci
in člani kmetijskih gospodarstev dvignili svojo usposobljenost na področju pridelave,
trženja in komuniciranja s kupci.

Partnerji v projektu:
-

Lokalna akcijska skupina Posavje (vodilni partner),
Občina Krško,
Občina Sevnica
Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto

Čas trajanja projekta:
Skupna vrednost projekta:

01.08.2013 – 31.03.2015
125.445,80 EUR

Viri sredstev za izvedbo projekta:
Projekt je sofinanciran s strani LAS Posavje, to je s sredstvi LEADER, v višini
69.645,02 EUR.
Potrebne lastne vire sredstev zagotavlja LAS Posavje.

Cilj projekta: Vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano

1. z nakupom opreme izboljšati pogoje za neposredno trženje na tržnicah
2. skozi programe izobraževanj in usposabljanj povečati usposobljenost
ponudnikov za neposredno prodajo
3. povečati število ponudnikov prehranskih izdelkov na posavskih tržnicah
4. povečati število ponudnikov prehranskih izdelkov, ki so vključeni v sheme
kakovosti
5. s promocijo kvalitetnih lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov
dvigniti prepoznavnost ponudnikov pri potencialnih kupcih
6. izdelati pravila za nastop ponudnikov na posavskih tržnicah

Načrtovani rezultati projekta:
ustrezno opremljeni tržni mesti Krško in Sevnica

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2012

61

Regionalna razvojna agencija Posavje

povečano število usposobljenih in registriranih ponudnikov na tržnicah
večja kvaliteta ponudbe lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov
označena mesta prodaje lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na posavskih
tržnicah
dvig ozaveščenosti prebivalcev regije o pomenu nakupa in uživanja hrane iz
lokalnega okolja
izdelana pravila neposredne prodaje na posavskih tržnicah za ponudnike,
vključene v projekt
RRA Posavje je projektni partner pri projekt VPLIV TRAPISTOV NA
POSAVSKO PODEŽELJE
RRA Posavje je vstopila v partnerstvo pri projektu Kulturnega doma Krško-Mestnega
muzeja Krško z naslovom VPLIV TRAPISTOV NA POSAVSKO PODEŽELJE, ki ga bo ta
prijavil na javni poziv LAS Posavje. Vloga RRA Posavje v projektu je animiranje in
motiviranje novih rokodelcev in izvajanje podjetniškega svetovanja zanje, z namenom,
da bi ti razvili svoje spretnosti in sposobnosti, nove izdelke, nekateri izmed njih pa se
odločili tudi za registracijo dejavnosti (vsaj priglasitev osebnega dopolnilnega dela).

IV.

TRŽNA DEJAVNOST

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti v obdobju poročanja so znašali z DDV 5.830,15
EUR (terenske predstavitve, obveščanje v medijih, organizacija dogodka, okrogla
miza).
Storitve so izvajali zaposleni na RRA.

V.

KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA
RRA POSAVJE

1. Organizacija delovanja RRA Posavje
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja je bilo v letu 2012
potrebno pripraviti sledeče dokumente:
Plan dela RRA Posavje za leto 2012;
Zaključni račun in izkazi za leto 2011;
Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2012.

2. Kadrovski načrt
Zavod RRA Posavje predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno
izvedbo nalog posameznega programskega področja so odgovorni posamezni
svetovalci.
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Za izvajanje nalog in aktivnosti v okviru projektov, katerih trajanje je časovno
omejeno, je s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
predvideno zaposlovanje za določen čas izven redno sistemiziranih delovnih mest.
Kadrovski načrt predvideva 10.
Na dan 31.12.2012 je bilo zaposlenih 8. V začetku leta je prenehala pogodba o
zaposlitvi koordinatorju projekta IPA – pot medičarstva in lectarstva med Krškim in
Zagrebom, ker se je projekt zaključil. Tehnično pisarno LAS pa pokrivamo iz
obstoječega kadra in sicer svetovalca za razvoj podeželja.

VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV
V obdobju poročanja nismo nabavljali drugih osnovnih sredstev kot v okviru projekta
LAS ter Posavska štipendijska shema. Konec leta smo nabavili računalniško opremo in
pisarniško opremo za zagotavljanje pogojev izvajanja redne dejavnosti RRA Posavje.
Finančno so investicijska vlaganja opredeljena v spodnji tabeli. Priloga letnemu
poročilu pa je tudi poročilo o izvedeni inventuri.

VII. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
CILJEV V LETU 2012
RRA Posavje je v letu 2012 realiziral večino zastavljenih ciljev na posameznih
področjih delovanja in v okviru posameznih projektov.

Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2007-2013
začetek priprave RRP 2014-2020

in

Rezultati/kazalci:
- Izdelan izvedbeni načrt 2012-2014 in dopolnitve skladno s pravili
- sekretariata organom v regiji (Svet regije, Regionalni razvojni svet in
odbori)
- po postopku sprejet Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje in
potrjen na občinskih svetih
- lista prioritetnih projektov, vključenih v izvedbeni načrt:
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Zap.
št.

1.
2.

Nosilec

5.
6.

Skupna vrednost
projekta (v EUR)

Center za razvoj
podeželja Posavje Posavska špajza

1.687.116,45

1.101.031,42

Občina Brežice

Vrtec Mavrica Brežice

4.981.063,72

2.212.332,46

Občina Krško

Celovita prenova
Dalmatinove ulice, ulice CKŽ
in ureditev Zatona

3.124.324,00

1.844.034,00

Občina
Kostanjevica na
Krki

Rekonstrukcija in prizidek k
obstoječem vrtcu pri Osnovni
šoli Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki

1.205.678,00

673.712,00

1.588.248,00

1.125.009,00

700.000,00

495.000,00

13.286.430,17

7.451.118,88

3.

4.

Naziv projekta

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
SKUPAJ (v EUR)

Občina Sevnica
Občina Sevnica

Rehabilitacija in izgradnja
vodovodnih sistemov
Sanacija okolice gradu
Sevnica
SKUPAJ:

Rezultati/indikatorji po projektih:
Naziv projekta

Nosilec

Vrednost

Aktivnosti RRA

Status

Garancijska shema

RRA

734.277,30

Nosilec

V pripravi

Posavska štipendijska shema

RRA Posavje 1.725,520,65

Nosilec projekta

Se izvaja

LAS Posavje

RRA

942.000,00

Nosilec

Izvedena 2 razpisa

RDO Posavje

RRA

315.600,00

Nosilec

Se izvaja

Hidravlične izboljšave
Občina krško 20.302.226
vodovodnega sistema v Posavju

Koordinator
projekta

SLO HRA Globalnet
Pot medičarstva in lectarstva
med Krškim in Zagrebom
Krepitev administrativne
usposobljenosti za črpanje
sredstev iz EU programov
predpristopne pomoči v regiji

RRA Porin
d.o.o.
RRA

429.295,60

partner

V fazi dopolnitev pred
neposredno potrditvijo
operacije
Izvajal do 7.10.2012

440.230,55

Vodilni partner

Zaključil s 1.3.2012

RRA

52.288,00

Izvedba projekta Zaključen 28.9.2012
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Banat«
LOKALNO PRIDELANA HRANA RRA
NA POSAVSKIH TRŽNICAH
VPLIV
TRAPISTOV
POSAVSKO PODEŽELJE

125.912,00

NA Kulturni dom 92.080,77
Krško

Podjetno v svet podjetništva

RCR Zasavje 3 mio

Priprava IN RRP 2012-2014

RRA

15.341,60

Kazalnik
Izvajanje individualnih svetovanj
Predstavitve aktualnih razpisov

nosilec

odobreno

partner

Odobreno

RRA Partner z
vsemi 12
regijami
Priprava
dokumenta po
postopku skladno
z uredbo

V procesu izvajanja
operacije iz ESS od
1.11. 2012 naprej
izdelan

Realizirana vrednost
20 – Las, 14 podeželje, 250 štipendistov
5 RDO, 3 IPA
3 – Las, 1 – Sklad Ribnica, 2 PŠS

Sodelovanje razvojnih institucij v regionalnih Člani LAS, Svet RDO, Garancijska shema , odbori RRS,
organih
odbor za HE
Koordinacija in sodelovanje pri pripravi 15
regionalnih projektov
Število organiziranih javnih predstavitev in 1- Sklad Ribnica, 2 LAS, predstavitve na Svetu regije,
informativnih akcij
1 podeželje
Sodelovanje na strokovnih posvetih, področnih 1 –Las , delovna srečanja MGRT, DRSP, delovni
odborih in drugih delovnih telesih
sestanki na resornih ministrstvih
Število objavljenih razpisov

2 – Las, prenova Garancijske sheme

Število vključenih štipendistov

270

Število razpisanih kadrovskih štipendij v letu
2012
Število prijavljenih na razpis kadrovskih štipendij
Število ogledov dobrih praks
Delovni sestanki na MKO – projekt HI
Objave v medijih in izjave za medije
Redno informiranje o aktualnih temah po bazah
e-naslovov

86
150
1
11
8 objav, 8 izjav za medije
Turizem – 200
Podjetništvo – 100
Podeželje – 150
Človeški viri: 80 podjetij, 250 štipendistov
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Neposredni učinki projekta Ciljna vrednost
SLO HRA Global net
(število/enoto)

RRA POSAVJE

Sestanek projektne skupine (po
eden v vsaki ciljni regiji=regija v
kateri je partner)
7 sestankov

1

Zapisnik s sestanka, vse ciljne
regije
7 zapisnikov

1

Analiza razvojnih virov podjetij

100 analiz

15

Individualno svetovanje za
podjetnike

100 svetovanj

15

Skrajšani poslovni plan

100 poslovnih
načrtov

13

Seminarji

7 seminarjev

1

Skripte, vezane na seminar

100 skript različnih
tem

9

Opis inovacij
raziskav

in

35 inovacij in
znanstvenih znanstvenih
raziskav

Katalog izdelkov – papirnata in
elektronska verzija, distribucija v 700 izvodov in min.
vseh ciljnih regijah
7 objav
Promocijski letak, distribucija v
vseh ciljnih regijah
700 izvodov
Spletni teksti, vse ciljne regije

21 tekstov

5
100, 1 SPLETNA
OBJAVA
700
9

VIII. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih
posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela v letu 2012 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic
oziroma negativnih učinkov na izvajanje dejavnosti RRA Posavje. Določene
nepričakovane okoliščine pri izvajanju programa dela so bile večinoma povzročene z
zakonodajnimi spremembami na posameznih področjih ali manjšimi zamudami pri
izvajanju določenih aktivnosti, ki smo jih omilili tako, da smo poslovanje na teh
področjih delovanja prilagodili novonastalim okoliščinam.
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IX. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Ocena gospodarnosti oziroma primerjava načrtovanih in dejanskih odhodkov v letu
2012 je razvidna iz spodnje tabele prihodki in odhodki.
Za leto 2012 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.184,92 EUR .
Del presežka v znesku 1.261,41 EUR je iz naslova tržne dejavnosti in se nameni za
pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2010, preostali del presežka pa je iz
naslova projekta 24 TP LAS in se knjiži kot kratkoročno odloženi prihodki za kritje
stroškov dela po zaključku projekta.

X. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI V 2012
NISO BILI DOSEŽENI
V okviru projekta RDO Posavje v obdobju priprave in izvedbe določenih preostalih
aktivnosti, ki so bile predvidene v letu 2012, ni prišlo do večjih odstopanj od
terminskega in finančnega plana razen tega, da aktivnosti Oglaševanja na blue portalu
letališča Ljubljana v vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV ni bilo mogoče izvesti, ker ta
portal na letališču več ne obstaja. Skupaj smo v letu 2012 dosegli finančno realizacijo
v vrednosti 149.326,70 EUR (brez DDV), oziroma 91,77% vrednosti vseh aktivnosti ki
so bile predvidene za izvedbo v letu 2012. Ostanek finančnih sredstev, 8,23%
ocenjene vrednosti, je posledica izbire najugodnejših ponudnikov v postopkih javnega
naročanja, ki so za izvedbo aktivnosti podali ugodnejše cene od okvirnih vrednosti, ki
so bile predvidene v planu za leto 2012.
Pri izvajanju projekta Posavska štipendijska shema v letu 2012 ni prišlo do odstopanj
od terminskega in finančnega plana.
V letu 2012 je bilo v okviru področja gospodarstva planirano, da se bo objavil
vsakoletni razpis za dolgoročne investicijske kredite z garancijami ter da se bo RRA
Posavje prijavila na Javni razpis za financiranje regijskih garancijskih shem, ki ga bi ga
objavil Slovenski regionalni razvojni sklad ter pogodbeno sodelovala s Skladom,
vendar se to v letu 2012 ni zgodilo. Razlog za neizpolnjevanje zastavljenega cilja je,
da je v skladu z zgoraj navedenim in na osnovi predvidevanj s strani Sklada Ribnica,
da bo v letu 2012 (maj/junij 2012) le-ta objavil omenjeni razpis, RRA Posavje
počakala z objavo lastnega razpisa, z namenom, da se v okviru izvajanja garancijske
sheme pod okriljem Sklada Ribnica sredstva GSP, s katerimi trenutno razpolaga RRA
Posavje, priključi pridobljenim sredstvom s strani Sklada Ribnice ter tako v skupnem
znesku nameni za kreditiranje malega gospodarstva v regiji, kar se do konca leta 2012
ni zgodilo.
Poleg tega Garancijska shema Posavje (GSP), ki deluje od leta 2000, v zadnjih letih,
ko je nastopila finančna in gospodarska kriza, ne služi svojemu namenu v takšnem
izvajanju, kot je bilo do sedaj. RRA Posavje je pripravila načrt preoblikovanja in
nadgradnje GSP, ki se bo opravila v letu 2013.
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Pojasnila glede zastavljenih ciljev – finančno poročilo
Na programskem področju podeželja sta bili predvideni 2 osebi za izvajanje
predvidenih nalog, svetovalec za razvoj podeželja in vodja Tehnične pisarne LAS
Posavje. V času njune odsotnosti zaradi porodniškega dopusta sta to področje
pokrivali svetovalka za človeške vire in svetovalka za področje gospodarstva.
Po izteku porodniškega dopusta se je svetovalka za razvoj podeželja vrnila v drugi
polovici leta, vodja Tehnične pisarne pa je prosila za sporazumno prekinitev delovnega
razmerja. Obstoječe delovno mesto v letu 2012 ni bilo zasedeno, v času večjega
obsega del je bila v delo v Tehnični pisarni LAS Posavje vključena oseba preko
podjemne pogodbe. Naloge vodje Tehnične pisarne LAS Posavje je opravljala do
avgusta svetovalka za področje gospodarstva, od avgusta naprej pa svetovalka za
razvoj podeželja. Zaradi omenjenega so bili dejanski stroški dela nižji od planiranih, pri
stroških materiala in storitev pa je prišlo do odstopanj od plana v višini 1.326,28 EUR
zaradi nižjih cen.

XI.
OCENA
UČINKOV
POSLOVANJA
NA
PODROČJA
GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA
RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA V 2012
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 2012 pripravili in izvajali tudi nove projekte, predvsem s
področja turizma, čezmejnega sodelovanja, infrastrukture, okolja in prostora.
Podrobneje po vsebinski področjih so predstavljeni v prejšnjih poglavjih.
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XII. FINANČNO POROČILO
1. Prihodki in odhodki
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012: sestavljeno po 26. členu
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil
Področni
odseki
Str. mesto NAZIV PRIHODKA
SKUPAJ PRIHODKI
ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Realizacija Letni načrt
2011
2012
1.113.225,66 1.241.459,84

Realizacija
2012
1.232.382,93

PRIHODKI IZ OBČINSKIH
PRORAČUNOV
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče

319.996,41
94.281,02
138.570,53
64.289,23
6.673,46
4.719,73
11.462,44

390.531,56
122.406,66
137.693,38
95.305,98
10.982,06
8.668,77
15.474,71

381.816,45
116.424,70
136.821,52
94.170,58
9.930,68
7.976,78
16.492,19

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

538.349,27

571.215,66

632.284,57

Državni proračun

538.349,27

571.215,66

632.284,57

DRUGI PRIHODKI
Finančni prihodki (obresti)
Upravljanje TP LAS
Prihodki podjetij za štipendije
Članarine LAS Posavje
Drugi prihodki (vračila štipendij, lastna
sredstva,sredstva za pokrivanje
izgube)
PRIHODKI OD OPRAVLJANJA
TRŽNE DEJAVNOSTI
Prihodki od prodaje blaga in storitev

247.700,52
85,68
33.962,29
159.382,89
21.600,15

272.712,62
100,00
49.819,85
175.500,00
21.310,15

262.949,56
94,78
53.432,48
169.362,99
21.350,15

32.669,51

25.982,62

18.709,16

7.179,46
7.179,46

7.000,00
7.000,00

8.764,83
8.764,83

233.342,77
48.240,00
62.478,00
29.511,00
5.000,00
2.937,00
9.426,00
75.750,77

237.796,00
48.240,00
52.100,00
36.889,00
5.723,00
3.418,00
9.426,00
82.000,00

217.324,91
48.240,00
52.100,00
36.889,20
5.723,33
3.418,00
9.426,00
61.528,38

PRIHODKI ZA REDNO DELOVANJE
IN IZVAJANJE NALOG V JAVNEM
INTERESU
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni proračun
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PROJEKTI V JAVNEM INTERESU

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

01-RRA
RRP
01-RRA
RRP
01-RRA
RRP
01-RRA
RRP
01-RRA
RRP
01-RRA
RRP
01-RRA
RRP
01-RRA
RRP

Regionalni razvojni program 20072013
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni Proračun

33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO

33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO

DELOVNO PODROČJE
GOSPODARSTVO
Regionalna destinacijska
organizacija
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni proračun

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

32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP

Turistični vodnik Posavja
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni proračun

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

Posavska štipendijska shema
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Radeče
Državni proračun
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0,00

20.000,00

15.341,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

15.341,60

63.168,83
13.223,35
9.468,74
6.217,59
1.099,41
1.782,73
2.036,44
29.340,57

190.203,72
38.713,81
15.111,33
25.589,00
3.214,27
5.223,98
5.965,79
96.385,54

175.339,41
33.615,03
20.354,90
19.521,92
2.794,87
4.531,99
5.176,96
89.343,74

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

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

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

640.976,61
32.817,67
66.623,79
28.560,64
574,05
455,61
281.153,56

664.400,00
35.000,00
70.000,00
32.500,00
2.000,00
3.500,00
292.500,00

673.703,68
34.116,82
69.128,14
32.187,91
1.367,69
1.806,31
290.317,30
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09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

Državni proračun-delovanje in mat.
stroški
Finančni prihodki - vplačila podjetij
Vračila štipendij

42.449,61
159.382,89
28.958,79

53.400,00
175.500,00
0,00

56.707,36
169.362,99
18.709,16

Kohezija inženiring
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče

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

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

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

Kataster GJI v Posavju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DELOVNO PODROČJE PODEŽELJE

168.927,92

118.990,63

127.626,91

Prihodki iz naslova projekta SLOHR
GLOBALNET

25.230,43

19.513,13

24.602,90

2.523,04

1.951,31

2.692,15

22.707,39

16.586,16

21.910,75

Lastna sredstva

0,00

975,66

0,00

Upravljanje LAS Posavje

0,00

71.130,00

74.782,63

0,00

21.310,15

21.350,15

0,00

49.819,85

53.432,48

55.562,44

0,00

0,00

DELOVNO PODROČJE
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA,
OKOLJE IN PROSTOR
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

27 - KO
27 - KO
27 - KO
27 - KO
27 - KO
27 - KO
27 - KO
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02

34-IPA
SLO HR
34-IPA
SLO HR
34-IPA
SLO HR
34-IPA
SLO HR

34-IPA
SLO HR
34-IPA
SLO HR
34-IPA
SLO HR
34-IPA
SLO HR

24-TP
LAS
29-LAS
Posavje
29-LAS
Posavje

24 - TP
LAS
29 - LAS
Posavje
29 - LAS
Posavje

29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje

Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni proračun

Državni proračun
IPA sredstva

Članarine
Državni Proračun

LAS Posavje
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29-LAS
Posavje
29-LAS
Posavje
29-LAS
Posavje
29-LAS
Posavje
29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje
29 - LAS
Posavje
29 - LAS
Posavje
29 - LAS
Posavje
29 - LAS
Posavje

31-IPA
31-IPA
31-IPA
31-IPA
31-IPA
31-IPA
31-IPA
31-IPA
31-IPA

31- IPA
31 - IPA
31 - IPA
31- IPA
31- IPA
31- IPA
31- IPA
31- IPA
31 - IPA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-MRS
01-MRS
01-MRS

Članarine

21.600,15

0,00

0,00

33.962,29

0,00

0,00

Državni proračun - Projekti 2009

0,00

0,00

0,00

Državni proračun - Projekti 2010

0,00

0,00

0,00

71,24

0,00

0,00

Bogastvo podeželja v skupni
turistični ponudbi
Državni proračun
IPA sredstva
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Brežice
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče

74.214,41
7.050,37
63.453,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.710,72

28.347,50
2.834,75
24.095,37
482,05
327,98
452,85
44,79
26,79
82,92

28.241,38
2.834,75
23.989,25
482,05
327,98
452,85
44,79
26,79
82,92

Bilaterala
Državni proračun
Lastna sredstva

13.920,64
13.920,64
0,00

7.000,00
7.000,00
0,00

14.186,81
14.186,81
0,00

Državni Proračun

Obresti – depoziti
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Področni
odsek

Str.
mesto/
nosilec

Realizacija
2011

Letni načrt
2012

Rebalans
2012

Realizacija
2012

1.109.991,90

1.240.044,30

1.240.044,30

1.218.198,01

98,24

228.840,95

254.950,00

254.950,00

226.064,09

88,67

875.848,02

980.594,30

980.594,30

989.199,24

100,88

5.302,93

4.500,00

4.500,00

2.934,68

65,22

0,00

0,00

0,00

0,00

228.840,95

254.950,00

254.950,00

226.064,09

88,67

149.460,07

155.900,00

150.400,00

131.347,81

87,33

113.375,68

118.000,00

113.400,00

102.332,61

90,24

4.844,00

6.100,00

6.100,00

1.941,87

31,83

10.034,26
0,00

10.300,00
0,00

10.300,00
0,00

8.243,20
0,00

80,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Bonitete, jubilejne nagrade in drugi
stroški iz delovnih razmerij
Prispevki delodajalca
Davek na plače
Dodatno pokojninsko zavarovanje

822,26
17.979,95
0,00
2.403,92

0,00
19.000,00
0,00
2.500,00

0,00
18.100,00
0,00
2.500,00

0,00
16.591,14
0,00
2.238,99

MATERIALNI STROŠKI IN
STROŠKI STORITEV IZ
NASLOVA IZVAJANJA NALOG V
JAVNEM INTERESU

71.241,59

77.450,00

77.450,00

71.901,05

89,77

695,18
2.008,68

1.000,00
3.000,00

1.000,00
3.000,00

445,65
2.164,94

44,57

560,87

500,00

500,00

166,28

33,26

615,81

700,00

700,00

633,97

90,57

0,00

0,00

0,00

16,03

3.036,57
949,71
5.768,23
1.325,08

3.100,00
1.000,00
6.500,00
2.200,00

3.100,00
1.000,00
6.500,00
2.200,00

2.476,90
1.540,92
7.304,04
1.497,32

NAZIV ODHODKA

indeks

SKUPAJ ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI - NALOGE V
JAVNEM INTERESU
SKUPAJ ODHODKI - PROJEKTI
V JAVNEM INTERESU
SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA
DEJAVNOST
STROŠKI AMORTIZACIJE
OSNOVNIH SREDSTEV

01-RRA

01-RRA

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

01-RRA

01-RRA

Osnovne plače

01-RRA

01-RRA

Regres za letni dopust

01-RRA

Povračila stroškov prehrane in
prevoza na delo
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za delovno uspešnost
direktorja

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

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
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01-RRA
01-RRA

01-RRA
01-RRA

Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Voda in komunalne storitve

1.721,79
262,25

2.500,00
300,00

2.500,00
300,00

3.049,38
258,75

121,98

01-RRA

01-RRA
01-RRA

5.480,37
2.087,26

5.500,00
2.100,00

5.500,00
2.100,00

5.058,97
1.322,66

91,98

01-RRA

Telefonija (fiksna in mobilna
telefonija, internet)
Poštnina in kurirske storitve

01-RRA

01-RRA

Tekoče vzdrževanje druge opreme
in poslovnih prostorov

1.002,88

1.100,00

1.100,00

342,38

31,13

Sodni stroški, storitve odvetnikov,
notarjev, takse, obresti in drugo

1.631,48

1.500,00

1.500,00

1.399,77

93,32

Najemnine in zakupnine za
poslovne prostore

3.734,96

4.000,00

4.000,00

5.675,12

141,88

16.126,20
7.498,44

16.000,00
7.500,00

16.000,00
7.500,00

15.564,00
6.446,49

82,43

1.212,94

2.000,00

2.000,00

1.290,32

64,52

1.649,28

2.500,00

2.500,00

870,69

34,83

9.724,51

10.000,00

10.000,00

9.770,44

97,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,12
34,66
3.650,00
199,32

300,00
50,00
3.900,00
200,00

300,00
50,00
3.900,00
200,00

363,23
51,31
3.990,00
201,49

121,08

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

Računovodske, revizorske in
svetovalne storitve
Stroški oglaševalskih storitev
Avtorski honorarji in pogodbe o
delu
Stroški seminarjev in strokovnih
izobraževanj zaposlenih
Stoški prevozov in potovanj v SLO
in tujini (kilometrine, dnevnice
nočitve)
Delo preko Študentskih servisov

86,25

62,98

85,95

01-RRA

01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

Stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev
Zamudne obresti
Članarine
Drugi odhodki

01-RRA

01-RRA

OSNOVNA SREDSTVA

4.348,92

0,00

5.500,00

5.306,64

96,48

01-RRA

01-RRA

Nakup osnovnih sredstev

4.348,92

0,00

5.500,00

5.306,64

96,48

01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

0,00
0,00
0,00

30.613,00
0,00
0,00

30.613,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

01-RRA
01-RRA

OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH
LET
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

01-RRA

01-RRA

Presežek odhodkov nad prihodki iz
leta 2010

0,00

30.613,00

30.613,00

0,00

0,00

1.000,76

1.100,00

1.100,00

1.062,46

312,59

0,00

0,00

0,00

0,00

102,62
102,31
100,75

01-RRA

01-RRA
SRP

SVET REGIJE POSAVJE

01-RRA

01-RRA
SRP

Stroški dela

01-RRA

01-RRA
SRP

Stroški materiala in storitev

1.000,76

1.100,00

1.100,00

1.062,46

312,59

02-GS

Garancijska shema

1.390,68

1.500,00

1.500,00

214,76

14,32

02-GS
02-GS

Stroški dela
Stroški materiala in storitev

0,00
1.390,68

0,00
1.500,00

0,00
1.500,00

0,00
214,76

14,32

01-RRA
01-RRA
01-RRA

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2012

74

Regionalna razvojna agencija Posavje

01-RRA

01-RRA
SAVA

Projekt "Sava"

01-RRA

01-RRA
SAVA

Stroški dela

01-RRA

01-RRA
SAVA

Stroški materiala in storitev

01-RRA

01-RRA
RRP

01-RRA

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

1.398,93

0,00

0,00

889,78

0,00

0,00

0,00

0,00

1.398,93

0,00

0,00

889,78

Regionalni razvojni program
2007-2013

0,00

19.000,00

19.000,00

15.341,59

80,75

01 RRA
RRP

Stroški dela

0,00

19.000,00

19.000,00

15.341,59

80,75

01 RRA
RRP

Stroški materiala in storitev

0,00

0,00

0,00

0,00

Destinacijska organizacija

0,00

0,00

0,00

0,00

Stroški dela
Stroški materiala in storitev

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

65.020,77

190.203,70

190.203,70

176.655,69

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

30 - DO
30 - DO
30 - DO

PROJEKTI V JAVNEM INTERESU

01-RRA
01-RRA
01-RRA

17-CPR
17-CPR
17-CPR

DELOVNO PODROČJE
GOSPODARSTVO
Promocija gospodarskih
potencialov
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

01-RRA
01-RRA

27 - KO

Kohezija inženiring

1.851,94

0,00

0,00

1.315,99

01-RRA

27 - KO
27 - KO

Stroški dela
Stroški materiala in storitev

0,00
1.851,94

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.315,99

01-RRA

28 IOP01

Infrastruktura, okolje in prostor

0,00

0,00

0,00

0,00

01-RRA

28 IOP01

Stroški dela

0,00

0,00

0,00

0,00

01-RRA

28 IOP01

Stroški materiala in storitev

0,00

0,00

0,00

0,00

01-RRA

28 IOP02

Kataster GJI v Posavju

0,00

0,00

0,00

0,00

01-RRA

28 IOP02

Stroški materiala in storitev

0,00

0,00

0,00

0,00

26-NVTP

26 NVTP

Naravne vrednote Posavja v
turistični ponudbi

0,00

0,00

0,00

0,00

26-NVTP

26 NVTP

Stroški dela

0,00

0,00

0,00

0,00

26-NVTP

26 NVTP

Stroški materiala in storitev

0,00

0,00

0,00

0,00
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33-RDO
33-RDO
33-RDO

Regionalna destinacijska
33 - RDO organizacija
33 - RDO Stroški dela
33 - RDO Stroški materiala in storitev

63.168,83
0,00
63.168,83

190.203,70
0,00
190.203,70

190.203,70
0,00
190.203,70

175.339,70
0,00
175.339,70

01-RRA
01-RRA
01-RRA

32 - TVP
32 - TVP
32 - TVP

Turistični vodnik Posavja
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

680.999,17
637.686,49
29.327,70
15.431,03
562.307,12

690.913,10
664.400,00
42.720,00
18.680,00
603.000,00

690.913,10
664.400,00
42.720,00
18.680,00
603.000,00

722.443,05
673.703,69
30.927,11
25.780,25
598.287,17

0,00
30.620,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
18.709,16

92,19
92,19

09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS

DELOVNO PODROČJE
ČLOVEŠKI VIRI
Posavska štipendijska shema
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Stroški štipendij
Rezervacije sredstev za vračilo
štipendije
Vračila štipendij skladu, podjetjem

34-IPA
SLO HR

34 - IPA
SLO HR

SLOHRA GLOBALNET

26.558,35

19.513,10

19.513,10

26.149,44

134,01

34-IPA
SLO HR

34 - IPA
SLO HR

Stroški dela

18.398,68

16.290,00

16.290,00

19.746,79

121,22

34-IPA
SLO HR

34 - IPA
SLO HR

Stroški materiala in storitev

8.159,67

3.223,10

3.223,10

6.402,65

198,65

01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-MRS
01-MRS
01-MRS

Projekt MRS (BILATERALA)
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

16.754,33
4.143,11
12.611,22

7.000,00
4.000,00
3.000,00

7.000,00
4.000,00
3.000,00

22.495,42
11.974,00
10.521,42

321,36

35-PVSP

35PVSP

PODJETNO V SVET
PODJETNIŠTVA

0,00

0,00

0,00

94,50

129.828,08

99.477,50

99.477,50

90.100,50

90,57

31-IPA
31-IPA
31-IPA

31 - IPA
31 - IPA
31 - IPA

DELOVNO PODROČJE
PODEŽELJE
Bogastvo podeželja v skupni
turistični ponudbi
Stroški dela
Stroški materiala in storitev

74.265,64
34.207,38
40.058,26

28.347,50
5.900,00
22.447,50

28.347,50
5.900,00
22.447,50

28.241,38
5.933,17
22.308,21

99,63

31-IPA

31 - IPA

Izredni odhodki - zavrnjen zahtevek
za l.2009

0,00

0,00

0,00

0,00

24- TP
LAS

24 - TP
LAS

Upravljanje LAS Posavje

55.562,44

71.130,00

71.130,00

61.859,12

86,97

24- TP
LAS

24 - TP
LAS

Stroški dela

28.250,23

44.080,00

44.080,00

36.171,22

82,06

24- TP
LAS

24 - TP
LAS

Stroški materiala in storitev

27.312,21

27.050,00

27.050,00

22.915,72

84,72

24 - TP
LAS

24 - TP
LAS

Nabava osnovna sredstva

0,00

0,00

0,00

2.772,18

09-PŠS
09-PŠS
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29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje

LAS Posavje

0,00

0,00

0,00

0,00

29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje

Stroški dela

0,00

0,00

0,00

0,00

29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje

Stroški materiala in storitev

0,00

0,00

0,00

0,00

29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje

Projekti 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

29-LAS
Posavje

29 - LAS
Posavje

Projekti 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

22-TD

22 - TD

TRŽNA DEJAVNOST

5.302,93

4.500,00

4.500,00

2.934,68

65,22

22-TD

22 - TD

22-TD

22 - TD

Stroški dela (pogodbeni sodelavci
in zaposleni)
Stroški materiala in storitev

0,00
5.302,93

0,00
4.500,00

0,00
4.500,00

0,00
2.934,68

65,22

219.800,77

287.890,00

282.390,00

251.441,69

89,04

113.375,68

155.900,00

150.400,00

131.347,81

87,33

1.000,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

15.341,59

1.851,94

0,00

0,00

0,00

15.431,03

42.720,00

42.720,00

30.927,11

72,39

8.159,67

16.290,00

16.290,00

19.746,79

121,22

12.611,22

4.000,00

4.000,00

11.974,00

299,35

40.058,26

5.900,00

5.900,00

5.933,17

100,56

27.312,21

44.080,00

44.080,00

36.171,22

82,06

Stroški dela
SKUPAJ STROŠKI DELA
ZAPOSLENIH
01RRA
01RRA
01RRA
01RRA
01RRA

REDNO DELOVANJE (občine,
01-RRA
SVLR)
01-RRA
SRP
01-RRA
SAVA
01 RRA
RRP

Svet regije Posavje (občine,
SVLR)

projekt "Sava" (občine, SVLR)
Regionalni razv. Program (občine,
SVLR)
Kohezija - Hidravlične izboljšave
27 - KO (občine)
Posavska štipendijska shema
09-PŠS 09-PŠS (Javni sklad RS za ravoj kadrov)
34-IPA 34 - IPA
SLO
SLO
Projekt SLOHRA GLOBALNET
HR
HR
(SVLR)
01Projekt MRS - BILATERALA
RRA
01-MRS (SVLR)

31-IPA
24- TP
LAS

Pot medičarstva in lectarstva med
Krškim in Zagrebom (občine,
31 - IPA SVLR)
24 - TP LAS Posavje (občine, člani LAS
članarina, MKGP)
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2. 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 2012 spremljali vse poslovne dogodke ločeno na 8
področnih odsekih (oddelkih) :
- 01 RRA – Prihodki za redno delovanje in naloge v javnem interesu
- 09 PŠS – Posavka štipendijska shema
- 24 TP LAS – Upravljanje Las Posavja
- 31 IPA – Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi
- 33 RDO – Regionalna destinacijska organizacija
- 34 IPA SLO HRA – Slohra global net
- 35 PVSP –Podjetno v svet podjetništva
- 22 TD - Tržna dejavnost
Viri in struktura prihodkov v letu 2012
Prihodki iz občinskih proračunov
Prihodki iz državnega proračuna
Drugi prihodki
Drugi prihodki - tržna dejavnost
Skupaj prihodki l. 2012

31%
51%
17%
1%
100%

Proračunski prihodki so prikazani na podlagi izdanih zahtevkov
ustanoviteljicam in nakazil sredstev za izvajanje projektov. Drugi prihodki
pa so pridobljeni na podlagi namenskih nakazil podjetij za izvajanje
projekta Posavska Štipendijska Shema, članarin LAS Posavje in finančnih
prihodkov.
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
V Bilanci stanja RRA Posavje v skupini dolgoročne pasivne časovne razmejitve in
rezervacije za leto 2012 so izkazana sredstva v višini 55.751,33 EUR iz naslova vračil
štipendij štipendistov, ki so v skladu s pogodbo oziroma v skladu s sporazumom
vračali prejeta sredstva iz naslova štipendij. Del sredstev je potrebno še vrniti
Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendije, del sredstev pa se vrača podjetjem v
skladu s podpisanimi sporazumi.
III. Presežek odhodkov nad prihodki
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1. Za leto 2012 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.184,92 EUR
EUR. Del presežka v znesku 1.261,41 EUR je iz naslova tržne dejavnosti in se nameni
za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2010, preostali del presežka pa
je iz naslova projekta 24 TP LAS in se knjiži kot kratkoročno odloženi prihodki za kritje
stroškov dela po zaključku projekta.
2. V knjigovodskih evidencah na dan 31.12.2012 izkazujemo tudi presežek prihodkov
nad odhodki (skupina kontov 985) v višini 110.249,02 evrov, ki je izkazan iz
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Občina ustanoviteljica

Presežek prihodkov
odhodki 31.12.2010

Občina Krško

82.249,26

Občina Brežice
Občina
Krki

Kostanjevica

nad

7.787,26
na

Občina Sevnica
Skupaj

13.725,53
6.491,97
110.249,02

3. V bilanci stanja na dan 31.12.2012 izkazujemo tudi še nepokrit del presežka
odhodkov nad prihodki iz leta 2010 v znesku 27.378,91 EUR.
IV. Vrednotenje zalog
Zaloge materiala vrednotimo po nabavnih cenah, ravno tako porabo materiala. Na
dan 31.12.2012 RRA Posavje nima izkazanih zalog materiala in nedokončane
proizvodnje.
V. Podatki o stanju neporavnanih terjatev
 Kratkoročne terjatve do kupcev
Na dan 31.12.2012 je stanje terjatev do kupcev 8.340,00 EUR. (Glej priloga f4).
- Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev
Na dan 31.12.2012 RRA Posavje nima popravka vrednosti kratkoročnih terjatev do
kupcev.
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- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna so v višini 262.447,29
EUR. (Glej priloga f6)
- Kratkoročne terjatve do štipenditorjev
Kratkoročne terjatve do štipenditorjev so evidentirane na podlagi odločbe v višini
83.268,85 EUR (glej priloga f5).
- Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve so v višini 35.517,68 EUR (glej priloga f7, f8, f10).
VI. Podatki o obveznostih
- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in ostale dajatve
v višini 18.085,09 EUR so obveznosti za izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih
prejemkov za december 2012, ki bodo izplačani v januarju 2013 in jih v bilanci stanja
izkazujemo na skupini kontov 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih.
- Obveznosti do dobaviteljev v državi
v višini 131.535,95 EUR,od tega obveznosti za transferne odhodke (projekt LAS, IPA)
v višini 104.267 EUR.
Obveznosti bodo poravnane po datumih valute določenih na računih oziroma po
nakazilu zahtevkov iz naslova projektov v letu 2013 in jih v bilanci stanja izkazujemo
na skupini kontov 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev.
- Kratkoročne obveznosti do štipendistov
v višini 460.182,56 EUR iz naslova pogodb o štipendiranju za šolsko leto 2012/13.
–

Kratkoročne obveznosti do štipenditorjev

v višini 15.161,23 EUR iz naslova vračil štipendij po podpisanem sporazumu o vračilu
sredstev za nakazane štipendije.
-

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

V bilanci stanja na skupini kontov 980 izkazujemo Obveznosti za neopredmetena in
opredmetena osnovna sredstva v višini 224.269,98 EUR.
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VII. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe
V letu 2012 je bil izveden nakup osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem
interesu – osebni računalnik iz sredstev za delovanje v znesku 5.306,64 EUR in iz
sredstev LAS v znesku 2.772,18 EUR.
VIII. Naložbe prostih denarnih sredstev
Naložbe prostih denarnih sredstev so vidne iz priloge g1.
IX. Pomembnejše spremembe stalnih sredstev
Iz izkaza Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev po
nabavni vrednosti za leto 2012 v primerjavi z letom 2011 je razvidno, da se je
vrednost dolgoročnih sredstev zmanjšala zaradi povečanja popravka vrednosti
(amortizacije OS). Popravek vrednosti je knjižen v celoti v breme sklada osnovnih
sredstev.
X. Podatki o osnovnih sredstvih , ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno
uporabljajo
Iz Registra osnovnih sredstev je razvidno, da je del osnovnih sredstev, ki jih
uporabljamo odpisan (knjigovodska vrednost 0), vendar jih še vedno uporabljamo.
XI. Aktivne in pasivne časovne razmejitve
Stanje pasivnih časovnih razmejitev
Vrsta pasivnih časovnih razmejitev
Znesek v €
Sredstva Posavska štipendijska shema
127.918,21
Sredstva LAS Posavje
17.261,51
SKUPAJ 145.179,72
V pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročni razmejeni prihodki za Posavsko
štipendijsko shemo, za katero so podjetja nakazala sredstva v letu 2012, štipendije pa
bodo izplačane v letu 2013, ravno tako je razmejen del prejetih sredstev za štipendije
od občin, ter med odloženimi prihodki so knjižena sredstva LAS Posavje.
Stanje aktivnih časovnih razmejitev
Vrsta aktivnih časovnih razmejitev
Sredstva Posavska štipendijska shema
Prehodno ne zaračunani prihodki
SKUPAJ

Znesek v €
395.241,99
119.975,65
515.217,64
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V aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno razmejeni prihodki
za
izplačane štipendije štipendistov za obdobje oktober, november in december 2012,
zahtevki za sredstva pa bodo izstavljeni v letu 2013 Skladu za razvoj kadrov.
Razmejeni so tudi stroški štipendij za šolsko leto 2013 za štipendije od vključno
januarja do septembra 2013 , ki bodo izplačane v letu 2013.
XII. Ostali podatki
1. Primerjava prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji leta 2011 s prihodki in
odhodki leta 2011 je razvidna v Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
fakturirane realizacije.
2. Primerjava stroški dela zaposlenih za leto 2011 in 2012.
Oddelek/ Leto
01 RRA
01 RRA RRP
01 RRA MRS
09 PŠS
24 TP LAS
22 TD – tržna dejavnost
31 IPA
34 IPA
Skupaj

2012
131.347,81
15.341,59
11.974,00
30.927,11
36.171,22
0
5.933,17
19.746,79
251.441,69

2011
113.375,68
0
12.611,22
15.431,03
27.312,21
0,00
40.058,26
8.159,67
219.800,77

Vsi zgoraj navedeni podatki iz točke XII. 2. Primerjava stroški dela zaposlenih so
razvidni v letnem poročilu za leto 2012 v IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOVDOLOČENIH UPORABNIKOV in v tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu
fakturirane realizacije.
XII. Presežek iz naslova tržne dejavnosti
Za leto 2012 izkazujemo čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.830,15 EUR
EUR, po odbitku davka iz dohodka pravnih oseb v znesku 1.364,34 EUR. Del presežka
se uporabi za pokrivanje lastnih sredstev iz naslova projekta 34 IPA SLO HRA v znesku
1.546,54 EUR, del presežka za lastna sredstva iz naslova projekta 01 MRS v znesku
3.022,19 EUR. Preostali del lastnih sredstev na projektu 01 MRS je zagotovljen s
stroški dela v znesku 5.282,42 EUR iz vira sredstev rednih dejavnosti.
Čisti presežek iz naslova tržnih dejavnosti v znesku 1.261,41 EUR, ki ostane
neizkoriščen pa se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2010.
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Datum sprejema: 25.3.2013
Seja UO RRA Posavje: 11. redna seja UO RRA Posavje

Srečko Ocvirk
Predsednik UO RRA Posavje

Martin Bratanič
Direktor RRA Posavje
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