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UVOD  
 

Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje bo v letu 2012 potekalo v skladu s 

področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali bomo 
projekte, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in 
finančnih potreb pa bomo v letu 2012 pripravljali in izvajali tudi nove projekte. 

 
Pomanjkljivosti Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 2005 so 
se začele kazati že pred leti. Z namenom sistemskega načina spodbujanja skladnega 

regionalnega razvoja je pripravljen Predlog zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja.  
 

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 bo 

opravljanje splošnih razvojnih nalog v razvojni regiji uskladila z novim Zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja oz. ustreznimi podzakonskimi akti. 
 

 
Letni načrt dela 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 
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I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA 
 
Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: 

 Odlok o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje (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); 

 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); 
 Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/06, 34/07); 

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

38/06, 34/07) 
 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-ZDSS-
1 (10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 

21/2006 Odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10); 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno 

prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS), 
 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem 

besedilu KPJS), 
 Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih, 

gospodarstvu, malemu gospodarstvu, turizmu in športu v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 69/08), 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 

51/08), 
 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju 

(Uradni list RS, 53/08), 
 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list 

RS, 69/08), 
 Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 

(Uradni list RS, 57/08), 
 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju (Uradni list RS, 64/08 in naslednji), 
 Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ. 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED4108.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200631&stevilka=1269
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
http://www.uradni-list.si/1/ulkazalo.jsp?urlid=200410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=913
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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. Status tega subjekta se s strani SVLR podeljuje letno, tudi v letu 

2012 naj bi ta status pridobila Regionalna razvojna agencija Posavje.  
 
Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 

18. členom novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, hkrati pa 
zgoraj navedenim organom na regionalni ravni nuditi strokovno in administrativno-

tehnično podporo.  
 
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, 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, 

 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, 
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 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. 
Pooblastilo se dodeli z javnim razpisom za celotno programsko obdobje. V prehodnih 
določbah zakona je določeno prehodno obdobje do konca leta 2013. 

 
Letni operativni cilji: 

 strokovna podpora delovanju  Sveta regije Posavje, Regionalnega razvojnega 

sveta regije Posavje in njegovih petih odborov, to je odbora za človeške vire, 
odbora za gospodarstvo, odbora za okolje in prostor, odbora za infrastrukturo 

in odbora za razvoj podeželja – priprava strokovnih gradiv za seje organov po 
navodilih predsednikov organov in v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
opredeljuje vlogo organov v postopkih (npr. Uredba o dodeljevanju regionalnih 

spodbud); v letu 2012 pa tudi podpora novoustanovljenemu Razvojnemu svetu,  
 

 administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Regionalnega 

razvojnega sveta regije Posavje in njegovih petih odborov, to je odbora za 
človeške vire, odbora za gospodarstvo, odbora za okolje in prostor, odbora za 

infrastrukturo in odbora za razvoj podeželja – sklici sej, komuniciranje z 
javnostjo, organizacijo drugih dogodkov za potrebe delovanja organov; po 
konstituiranju pa tudi novem Razvojnem svetu z konstituiranjem novih 

odborov, 
 

 pripravljalne aktivnosti za ustanovitev razvojnih svetov regij 
ZSRR-2 določa, da ustanovijo občine razvojni svet regije najpozneje v enem 
letu po uveljavitvi zakona. Priprava pravnih podlag za delovanje razvojnega 

sveta regije. Do konstituiranja sveta opravljata njegove naloge Svet regije in 
Regionalni razvojni svet, ki sta na dan uveljavitve zakona vpisana v evidenco 

pri SVLR, v letu 2012 v postopek ustanovitev Razvojnega sveta, konstituiranje, 
konstituiranje odborov, delovanje razvojne mreže; 

 

 pripravljalne aktivnosti za opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni 
po novem zakonu 
ZSRR-2 določa, da minister s pravilnikom podrobljene določi minimalne pogoje 
za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente akta o ustanovitvi RRA, obvezne 
elemente pogodbe o opravljanju nalog, pogoje za opravljanje nalog 

regionalnega menedžerja (najmanj 4 regionalne menedžerje), merila in 
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normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za 
opravljanje razvojnih nalog države v regiji. SVLR še ni objavila opredeljenih 

podzakonskih aktov, zato RRA še ni mogla urediti razmerij po novem. SVLR je 
pripravila predlog Pravilnika o Regionalnih razvojnih agencijah, na katerega 
smo že v letu 2011 podali pripombe. V letu 2012 pa bo to usklajevanje 

potekalo naprej. 
  

 pripravljalne aktivnosti za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni 
ravni kot javni zavod 
ZSRR-2 v 20. členu določa, da za opravljanje nalog iz 18. člena zakona 

ustanovijo občine v regiji RRA kot javni zavod, ki se vpiše v evidenco RRA. 
Medsebojna razmerja med občinami in RRA se določijo s pogodbo. 
RRA mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima razpršene ustanoviteljske deleže občin in v ustanovnem aktu 
nima določene omejitve vstopa novih partnerjev, 

- ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih 
nalog v regiji, od tega najmanj štiri regionalne menedžerje, 

- izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne 

regije, 
- predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji, 
- izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z območnimi 

razvojnimi partnerstvom o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, 
če je v regiji oblikovano območno razvojno partnerstvo, 

- izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi osebami 

javnega prava o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na 
podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji. 

 

RRA se vpiše v evidenco, ki jo vodi SVLR. 
 
Podrobnejše pogoje  bo predpisal pravilnik, ki ga izda pristojni minister za regionalni 

razvoj v roku 2 mesecev po uveljavitvi ZSRR-2.  
 
Ker podzakonski predpisi niso bili sprejeti, RRA Posavje ni mogla v letu 2011 pristopiti 

k preoblikovanju v javni zavod in k izpolnitvi navedenih pogojev. V kolikor bodo le-ti v 
letu 2012 sprejeti, bo RRA pristopila k izpolnitvi pogojev, kot to določa 20. člen Zakon 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2. 
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III. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA  
POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU 

 

Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 
18. členom novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) 
U.l. RS št. 20/11 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

zavoda Regijski pospeševalni center Posavje (Uradni list RS št. 57/98) ter Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija 

Posavje (U.l. št. 107/03, 38/06). 
 
ZSRR-2 v prehodnih določbah v 34. členu določa delovanje RRA v prehodnem obdobju 

in uskladitev statusno pravne oblike. Tako subjekt spodbujanja razvoja na regionalni 
ravni, ki je na dan uveljavitve zakona vpisan v evidenco subjektov pri službi nadaljuje 
z opravljanjem splošnih razvojnih nalog v regiji do začetka opravljanja teh nalog v 

regiji s strani RRA po novem zakonu ZSRR-2. RRA, ki opravlja splošne razvojne naloge 
v regiji po tem zakonu, se mora v skladu z 20. členom ZSRR-2 ustanoviti kot javni 
zavod do 31. decembra 2013.   

 
Naloge se bodo v letu 2012 izvajale na dva načina projektnega dela: 
 

 Naloge bodo 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 bo 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 se bodo izvajali v okviru petih temeljnih delovnih 

področij: 
1. Gospodarstvo, 

2. Turizem, 
3. Človeški viri, 
4. Infrastruktura, okolje in prostor, 

5. Podeželje. 
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Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. Člen 
ZSRR-2 so: 

 priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega  
programa in regijskih projektov v regiji, 

 priprava dogovorov za razvoj regije, 
 izvajanje  regijskih  projektov  in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 

razpisov,  javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 
 sodelovanje  in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in 

območnih razvojnih partnerstev, 
 obveščanje,  splošno  svetovanje,  popis projektnih idej ter usmerjanje 

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

 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

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

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

 koordinacija  in  izvajanje  drugih  nalog v javnem interesu s področja 

regionalne  politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za 
regionalni razvoj  (Sveta regije/ Razvojnega sveta regije). 

 
Opredeljene naloge se izvajajo v okviru vseh delovnih področij.  
 

ZSRR-2, v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, 
ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in to so: 

- izvajanje regijske finančne sheme, 

- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
- dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov 

Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanja promocije regije 

in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in 
projektov po odločitvi pristojnega ministra in ob soglasju službe 

(SVLR). 
 
V letu 2012 se bodo 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. 
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1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2007-
2013  

 

Letni operativni cilji: 
 Sodelovanje in podpora pri vzpostavitvi in delovanju Razvojnega sveta regije ter 

njegovih odborov, 
 Priprava izvedbenega načrta ali dogovora za razvoj regij, 

 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega 
programa in regijskih projektov v regiji, 

 Priprava in koordinacija regionalnih projektov za 2. Javni poziv iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj 
regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-

2014. 
 

RRA Posavje bo v letu 2012 pripravila in izdelala Izvedbeni načrt regije Posavje 2012-
2014 skladno z Javnim povabilom za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov 
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (U.l. št. 79/2011) po postopku 

kot ga določa v še vedno veljavnih členih od 2. do 11. Člena Uredba o dodeljevanju 
regionalnih spodbud (U.l. št. 113/2009). RRA Posavje bo po prejemu mnenja s strani 
SVLR na predložen Izvedbeni načrt le tega dokončno uskladila in izvedla potrditev 

Sveta regije Posavje/Razvojnega sveta regije Posavje. Hkrati bo skrbela za vse 
spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta (manjše spremembe predlagatelji pred 
oddajo vloge na javni poziv obvestijo RRA in SVLR z obrazložitvijo, RRA poda soglasje 

in o tem obvesti SVLR, vse večje spremembe Izvedbenega načrta pa morajo potekati 
po predpisanem postopku). Za bistvena odstopanja se smatrajo odstopanja v 
finančnem načrtu ( nad 20 % vrednosti operacij), bodisi sprememba namena in ciljev 

operacije. 
V letu 2012 bo potekal tudi postopek ustanovitve Razvojnega sveta regija, kot to 
določa 11. Člen ZSRR-2. RRA Posavje bo vodila postopek, pripravila predlog Odloka o 

ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje, da podala v sprejem Svetu regije 
Posavje, poslala v predhodno usklajevanje na občinske uprave, usklajen odlok 
posredovala občinam v sprejem na Občinske svete po skrajšanem postopku. Po 

sprejemu odloka bo  RRA v imenu sveta regije pozvala občine k predložitvi kandidatov 
za člane Razvojnega sveta, predstavnike občin. Enako bo RRA pozvala zbornice, ki so 

navedene v odloku, da izpeljejo volitve in posredujejo listo kandidatov, kar 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 bo posredovala v glasovanje vsem občinskim svetom v regiji. Po 
prejetem obvestilo o glasovanja 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 SVLR, 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 SVLR. Na konstitutivni seji se sprejeme začasni 
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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). 
 
V letu 2012 se bo tudi začel postopek priprave novega regionalnega razvojnega 

programa regij, skladno z usmeritvami SVLR in nacionalnih razvojnih dokumentov za 
novo finančno perspektivno 2014-2020.  
Dosedanja pogajanja za naslednjo finančno perspektivo so opredeljena v nadaljevanju 

(vir spletna stran SVREZ, 25.1.2012). 
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. 

 
Vir: SURS 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_sl.pdf
http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_karte.asp
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Za regijo Posavje se veliko v naslednji finančni perspektivi naj ne bi spremenilo in bi 
bila še vedno polno upravičena do sredstev strukturnih skladov. 

 

2. Gospodarstvo  

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

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 bodo usmerjeni v izpolnjevanje cilja 

horizontalne prioritete RRP »Učinkovito podporno okolje«. Aktivnosti na delovnem 
področju Gospodarstvo bodo v letu 2012 razdeljene na tri podpodročja: Regionalne 
finančne spodbude, Razvoj gospodarske infrastrukture in Turizem. 

2.1. Regionalne finančne spodbude – RRP 2007-2013  

 

V letu 2012 je predviden nadaljnji razvoj in delovanje Garancijske sheme Posavja,  
predvsem v smeri izboljšanja kreditnih pogojev in dviga povpraševanja po kreditih in s 

tem po garancijah ter v iskanju drugih alternativnih virov financiranja za investicije in 
delovanje podjetij. 
 

V letu 2012 se predvideva, da bo Slovenski regionalni  razvojni sklad objavil Javni 
razpis za financiranje regijskih garancijskih shem. V okviru tega se bodo dodeljevale 
garancije za sofinanciranje začetnih investicij na področju pravil regionalnih državnih 

pomoči in investicij v obratna sredstva po pravilih »de minimis« državnih pomoči. 
Predmet razpisa je zagotovitev sredstev Sklada za izvajanje regijskih garancijskih 
shem. RRA Posavje se lahko kot regionalni izvajalec prijavi na razpis ter na ta način 

prejme sredstva v upravljanje, ki jih nato razpiše za garancije za bančna posojila; 
razpis vključuje tudi subvencijo obrestne mere, kar pomeni, da bodo obrestne mere za 

podjetnike ugodnejše in bo več zanimanja za tovrstno financiranje investicij.  
 
O okviru obstoječe Garancijske sheme Posavje pa se v letu 2012 predvideva, da se 

bodo kreditni in garancijski pogoji spremenili, in sicer v luči nastalih gospodarskih 
razmer. Cilj je, da se sredstva namenijo podjetnikom začetnikom, ki brez garancije 
težko dobijo klasični kredit pri banki za zagon svojih podjetniških idej. GSP bo v 

sodelovanju z bankami omogočila podjetnikom, da s pomočjo garancije pridobijo 
kredit za začetne investicije.   
 

V okviru javnih nalog je tudi pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega 
odstavka 19. Člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kadar jih 
izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (oz. Slovenski regionalni 

razvojni sklad). V letu 2012 bo Slovenski regionalni razvojni sklad pristopil k izvajanju 
enotni regijskih garancijskih shem, kjer bo aktivno sodelovala tudi RRA Posavje. 
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Letni operativni cilji: 
 sprememba in izboljšanje kreditnih in garancijskih pogojev Garancijske sheme 

Posavja; 
 prijava na Javni razpis za financiranje regijskih garancijskih shem, ki ga bo objavil 

Slovenski regionalni razvojni sklad in pogodbeno sodelovanje s Skladom  
 sodelovanje z vsemi prisotnimi bankami v Posavju pri izvajanju garancijske sheme; 

 odobritev najmanj 5 garancij iz GSP; 
 

2.2. Razvoj javne gospodarske infrastrukture in svetovalna dejavnost   

 

Razvoj javne gospodarske infrastrukture bo 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.  
 

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

področja podpornega okolja za gospodarstvo za prijavo na razpise;  
 v sodelovanju z JAPTI-jem in občinami promocija poslovnih con in pomoč pri 

iskanju neposrednih investitorjev; 
 podpora internacionalizaciji posavskih podjetij; 

 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja. 
 

Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti bodo 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 

 Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb za prijavo na javne 
razpise. 

 

2.3. Turizem  

 
Delovanje RRA Posavje na področju turizma v letu 2012 bo predvsem usmerjeno 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 
vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalne destinacijske organizacije Posavje, ki se 

nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki 
ob upoštevanju RNUST, bodo spodbudile razvoj turizma v turistični destinaciji Posavje 
ter okrepile povezovanje in sodelovanje z drugimi turističnimi destinacijami v Republiki 

Sloveniji. 
 
Vrednost prijavljenega projekta znaša 315.600 EUR (z DDV). Posavske občine bodo v 

treh letih zagotovile 162.800 €, Ministrstvo za gospodarstvo pa 152.800 €.  
 

Predvideno je, da bodo v letu 2012 posavske občine zagotovile 93.818,16 €, 
Ministrstvo za gospodarstvo pa 96.385,54 €. 
 

 
V letu 2012 bomo nadaljevali z nadgradnjo destinacijskega managementa, in sicer z 
izvajanjem promocijske, distribucijske, operativne in razvojne funkcije na nivoju 

razvojne regije Posavje ter z aktivnostmi v okviru posameznih funkcij,  ki so 
financirane v okviru  zgoraj navedenega razpisa. 
 

 
Promocijske aktivnosti 
 

Za povečanje prepoznavnosti Posavja se bomo 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«. 

 
Izdelali bomo 1000 kos promocijskega darila 1, 500 kos promocijskega darila 2 in 
2000 kos promocijskega darila 3. Promocijska darila  bomo uporabljali pri vseh drugih 

promocijskih aktivnosti Posavja kot turistične destinacije, pripravili bomo in izdelali 
Image brošuro Posavje, izdelali in odkupili 1000 fotografij, ki bodo ponazarjale 

turistično ponudbo Posavja v vseh letnih časih in bodo uporabljene za vse nadaljnje 
promocijske aktivnosti destinacije. Izdelali bomo tudi turistično karto Posavja ter 
predstavili turistično ponudbo Posavja na dveh sejmih doma in enem sejmu v tujini. 

Objavili bomo promocijske članke o naši destinaciji v 6 tujih turističnih revijah, 
oglaševali bomo turistično ponudbo Posavja 4 tedne v izbranem terminu na 
Jumbomobilu ter v določenem obdobju oglaševali destinacijo Posavje na tramvaju  v 

Beogradu. Izvedli bomo 1 promocijski dogodek v Sloveniji in 2 promocijska dogodka v 
tujini ter turistično ponudbo Posavja bomo predstavili v okviru dnevov odprtih vrat v 
Posavju. 

 
 
Distribucijske aktivnosti bodo zajemale vključitev v obstoječe in razvijajoče se 

distribucijske poti informacijske tehnologije, nadgradnjo spletne strani destinacije ter 
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aktivnosti za doseganje višje uvrščenosti  spletne strani turistične destinacije na 
domačih in tujih iskalnikih.  

 
Izdelali bomo spletni vodič Posavje In your Pocket kot spletno nadgradnjo brošure 
Posavje In your Pocket, ki je že bila izdelana v letu 2011, objavili bomo oglase o 

turistični ponudbi Posavja na Blue portalu na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, 
nadgradili in optimizirali spletno stran www.posavje.com, izdelali spletni turistični 
zemljevid Posavja ter oblikovali in izpeljali Facebook kampanjo turistične destinacije 

Posavje. Za višjo uvrščenost spletne strani www.posavje.com na domačih in tujih 
brskalnikih bomo zakupili prostore na Google ter oglaševali destinacijo Posavje na 

www. slovenia info in www.kompas.net.     
 
Operativne aktivnosti: Oblikovali bomo 2 nova integralna turistična proizvoda, ki 

bodo vsebovala vertikalni nabor turističnih produktov iz obstoječe turistične ponudbe 
Posavja. 
 

Razvojne aktivnosti bodo pa predvsem usmerjene v implementacijo Strategije 
razvoja turistične destinacije Posavje 2011-2015, ki smo jo že izdelali v okviru 
razvojne funkcije v letu 2011,  v vse zgoraj navedene aktivnosti regionalne 

destinacijske organizacije 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 in STO-jem pri izvajanju nalog 
in funkcij na področju turizma. Istočasno bo spremljala javne razpise in pozive s 

področja turizma, se bo prijavljala na razpise ter bo koordinirala in izvajala že 
odobrene in nove projekte. 
 

Svetovanje 
Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti bodo usmerjene v podporo zasebnim in 

javnim subjektom pri realizaciji njihovih ciljev (pri pripravi projektov za prijave na 
javne razpise) projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in državnih pomoči.  

 

Letni operativni cilji: 
- izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije (priprava javnih 

naročil in razpisne dokumentacije, koordinacija izvedbe aktivnosti); 

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

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

- objava najmanj 4 promocijskih oglasov ali promocijskih besedil v medijih, 

- izvedba distribucijskih aktivnosti; 
- oblikovanje 2 integralna turističnega proizvoda. 

http://www.posavje.com/
http://www.posavje.com/
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3. Človeški viri  

 

V letu 2012 bomo na področju razvoja človeških virov največji poudarek dali 
nadaljevanju izvajanja projekta Posavska štipendijska shema. Poleg tega bomo 
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. 

Pripravljamo prijavo projekta Podjetno v svet podjetništva, ki ga bomo pripravili za 
razpis za razvoj regij.  
Na področju razvoja človeških virov bomo izvajali in 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 bo 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; 

 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; 
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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 

Regionalna razvojna agencija Posavje se za izvajanje projekta Posavska štipendijska 
shema letno prijavi na razpis, ki ga objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in 

štipendije. Sistem izvajanja enotnih štipendijskih shem temelji na podlagi uspešnih 
kandidatur na podlagi česar izvajamo Posavsko štipendijsko shemo kot posamezni 
projekt za naslednja šolska leta 2008/2009, 2008/2009 – dodatni razpis, 2009/2010, 

2010/2011 in 2011/2012. V okviru le teh izvajamo naslednje aktivnosti:  
 
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 

32 štipendistov, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko 
leto 2008/2009 – do 2015 

o mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij 

o mesečno nakazovanje štipendij štipendistom 
o mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov 

o mesečno spremljanje nakazil podjetij 
o mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za 

razvoj kadrov in štipendij za štipendije 

o mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 
o trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za 

razvoj kadrov in štipendij za izvajanj  

o priprava novih odločb z novo višino štipendij 
 

 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 

enega štipendista, ki je pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko 
leto 2008/2009 – dodatni razpis – do 2015 

 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij 

 mesečno nakazovanje štipendij  
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti  
 spremljanje nakazil podjetija 

 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendij za štipendije 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 
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 trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendij za izvajanj  

 priprava nove odločbe z novo višino štipendij 
 

 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 

33 štipendistov, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko 
leto 2009/2010 – do 2015 

 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij 

 mesečno nakazovanje štipendij štipendistom 
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov 

 mesečno spremljanje nakazil podjetij 
 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 

kadrov in štipendij za štipendije 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 
 trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za 

razvoj kadrov in štipendij za izvajanj  

 priprava novih odločb z novo višino štipendij 
 
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 

48 štipendistov, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko 
leto 2010/2011 – do 2015 

 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij 

 mesečno nakazovanje štipendij štipendistom 
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov 
 mesečno spremljanje nakazil podjetij 

 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendij za štipendije 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 

 trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendij za izvajanj  

 priprava novih odločb z novo višino štipendij 
 
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 

51 štipendistov, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko 
leto 2011/2012 – do 2015 

 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij 

 mesečno nakazovanje štipendij štipendistom 
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov 
 mesečno spremljanje nakazil podjetij 

 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendij za štipendije 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 

 trimesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendij za izvajanj  
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 priprava novih odločb z novo višino štipendij 
 

 
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja izbranih štipendistov za šolsko leto 

2012/2013 

 Izvedba javnega poziva za gospodarske in negospodarske subjekte za vključitev 
v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja za šolsko leto 
2012/2013 

 Prijava na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za razpis za 
kadrovske štipendije za šolsko leto 2012/2013 

o Izvedba postopka za vključitev podjetij v PŠS 
o priprava gradiv za Komisijo za štipendiranje 
o priprava pozivov k dopolnitvi vlog 

o priprava obvestil podjetjem 
o Izvedba postopkov javnega razpisa za podelitev štipendij za naslednje 

šolsko leto 

o priprava in objava razpisa za štipendije za šolsko leto 2012/2013 
o priprava gradiv za Komisijo za štipendiranje 
o priprava pozivov k dopolnitvi vlog 

o priprava odločb  
o priprava tripartitnih pogodb 
o preračun višine štipendij 

o priprava seznamov za izplačila štipendij 
o priprava seznamov za računovodstvo 
o priprava pogodb z občinami vključenimi v posavsko štipendijsko shemo 

o priprava in usklajevanje višine sofinaciranja podjetij 
o pregled nakazil podjetij 
o mesečno nakazovanje štipendij štipendistom vključenim v šolskem letu 

2012/2013 
 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij 

 mesečno nakazovanje štipendij štipendistom 
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov 
 mesečno spremljanje nakazil podjetij 

 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendij za štipendije 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 

 tromesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendij za izvajanj. 
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Terminski plan aktivnosti za razpis 2012/2013 
 

aktivnost april 2012 avgust 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012  
 

december 2012 

javni poziv za 
gospodarske in 
negospodarske 
subjekte 12/13           

 

izbor gospodarskih in 
negospodarskih 
subjektov 12/13           

 

razpis za štipendije 
12/13           

 

izbor štipendistov 
12/13           

 

podpisovanje pogodb 
12/13           

 

nakazovanje štipendij 
12/13           

 

 

3.2.  Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev EU 
predpristopne pomoči v regiji Banat 

 
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 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 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 €. V LETU 2012. 
Glavni namen projekta, ki se je začel izvajati 1.9.2011 in se bo 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 bomo 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 bomo v prvi fazi prenesli znanje oziroma dobre prakse iz Slovenije v 
regijo Banat, Srbijo, pri čemer bomo ciljnim skupinam predstavili naše izkušnje pri 
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pripravi projektov ter pri črpanju sredstev iz EU strukturnih skladov. V ta namen bomo 
organizirali delavnico, na katero bodo vabljeni predstavniki vseh ciljnih skupin. V 

nadaljevanju projekta bomo predstavnike ciljnih skupin usposabljali na tematiko kako 
se uspešno prijaviti na razpise in kako uspešno koristiti EU sredstva. V sklopu projekta 
načrtujemo tudi izdelavo priročnika – Kako izdelati uspešno prijavo za razpis. 

Omenjeni priročnik bo ciljnim skupinam predstavljen ter razdeljen v sklopu zadnje 
delavnice. Prav tako bomo na zadnji delavnici, ki bo 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 institucijami. 

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. 
 

Trajanje projekta 1.4.2011-30.9.2012. 
 
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 slovensko-

hrvaškem 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 slovensko-

hrvaškega mejnega področja, kot tudi na tržišču EU; 
 Vzpostaviti obmejni izvozni konzorcij; 

 Promovirati proizvode in storitve ciljnih skupin, kakor tudi rezultate projekta. 
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4.  Infrastruktura, okolje in prostor  

 
Letni operativni cilji: 

 izvajanje koordinacije priprave vloge za projekt »Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na območju Posavja« do prejema odločbe s strani organa 

upravljanja;  
 koordinacija čezmejnega pilotnega projekta Krško – Zagreb: »Vzpostavitev 

trajnostnega upravljanja z reko Savo s pritoki« v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor; 

 zagotavljanje podpore občinam v zvezi z razpisi s področja infrastrukture; 

 zagotavljanje podpore Odboru za izgradnjo HE na spodnji Savi v zvezi s 
sodelovanjem z Ministrstvom za okolje in prostor; 

 organizacija strokovnih predavanj na temo OVE in URE; 
 redno izvajanje zakonsko določenih nalog (ZPN) pri postopkih umeščanja 

regionalnih in nacionalnih projektov v prostor - pravočasna izdelava razvojnih 
potreb in sodelovanje pri vseh postopkih izdelave DPN-jev; 

 sodelovanje pri umeščanju 3. razvojne osi na območju Posavja. 
 

Svetovanje 
Dejavnost svetovanja bo 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. 
 

Letni operativni cilji 
 izvedena koordinacija priprave vloge za Projekt Hidravlične izboljšave, prejeta 

odločba 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. 

 

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:  
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 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 2007-
2013, 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). 
 

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 bomo 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: 
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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; 
 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. 

 

5.3. Naziv projekta: Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 

 
Kratek opis: Lokalna akcijska skupina Posavje (krajše LAS Posavje) je ustanovljena 

kot javno-zasebno partnerstvo s ciljem izvajanja pristopa LEADER na območju regije 
Posavje. To konkretno pomeni, da je na podlagi prijave LAS Posavje na javni razpis 
MKGP za pridobitev statusa t.i. lokalne akcijske skupine za upravljanje s sredstvi 

LEADER v letu 2008 LAS Posavje dobila v upravljanje 1 mio EUR sredstev za 
programsko obdobje 2007-2013. Sredstva LAS Posavje med upravičence razdeli na 
podlagi javnega poziva, ki določa vsa merila in kriterije za prijavitelje in projekte. Do 

sedaj so bili objavljeni že trije javni pozivi. V letu 2012 se predvideva objava 4., 
zadnjega javnega poziva v programskem obdobju 2007 – 2013.  
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RRA Posavje je zakoniti zastopnik Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS Posavje). 
Prav tako pa za to javno-zasebno partnerstvo izvaja vse naloge upravljavca, ki jih je 

za LAS Posavje predpisalo MKGP. RRA Posavje ima za naloge upravljanja z LAS 
Posavje sklenjeno pogodbo, na podlagi katere dobi s strani LAS Posavje povrnjene 
celotne stroške dela in materiala, povezane z delom v Tehnični pisarni LAS Posavje. 

 
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, UL RS št. 40/2010 in dopolnitev UL RS št. 
85/2010, UL RS št. 28/2011. 

 regionalni nivo: 
- regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013; 

- pogodba o ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa 
LEADER na območju regije Posavje; 

- pogodba o izvajanju nalog upravljavca LAS Posavje. 

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 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). 

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. 
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Tehnična pisarna LAS Posavje je hkrati zadolžena za sodelovanje s finančnim organom 

LAS Posavje pri pripravi Letnega programa dela, obdobnih in končnih poročil in ostalih 
gradiv, ki jih zahtevajo organi LAS Posavje. 
 

Letni operativni cilji: 
 izvajanje sekretariata za UO LAS Posavje; 

 izvajanje sekretariata za NO LAS Posavje; 
 izvajanje sekretariata za Zbor članov LAS Posavje. 

5.3.3 Izvajanje nalog v sklopu Letnega izvedbenega načrta Las 
Posavje za leto 2009 in 2010 in 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. 
 
V letu 2012 se bosta 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 bosta upravičena do sofinanciranja iz sredstev Leader. V začetku leta 2012 
se predvideva potrditev NIP-a s strani MKGP ter izvajanje potrjenih projektov. 

 

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 MKGP. 

 
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 predsednika vodja TP LAS prisostvuje pri kontrolah na kraju samem s 

strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 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, hramba 

dokumentacije je potrebna še pet let po zaključku projekta, potrebno pa je vršiti tudi 
nadzor nad aktivnostmi, ki so bile v sklopu projekta sofinancirane. 
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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 MKGP ali EU. 
 

Projekti, ki se bodo še izvajali v letu 2012 iz LIN-a 2010 in NIP-a 2011: 

LIN/ 
NIP 

Naziv 
projekta 

prijavitelj Št. 
partnerjev 

Število 
zahtevkov 

v letu 
2012 

Obdobje 
izvajanje 

projekta 

Višina 
projekta 

v EUR 

Sofinanciran 
del iz 

LEADER 
programa v 
EUR 

2010 Pridelano 
v Posavju 

KZ Sevnica 3 1 1.9.2010 – 
31.5.2012 

79.994,11  29.553,65  

2010 Gozdni 

sadeži 

KTRC 

Radeče 

3 1 26.7.2010 

– 
30.6.2012 

64.920,98  59.569,00  

2011 Posavske 

poti 
prijetnih 
doživetij 

Center za 

podjetništvo 
in turizem 
Krško 

5 1 25.11.2011 

– 
26.7.2013 

191.560,00 146.066,83 

2011 Vrata 
turizma 
destinacije 

Posavja 

Občina 
Brežice 

5 1 25.11.2011 
– 
5.10.2012 

373.901,80 199.853,49 

 

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) bo potrebno zadnji izvedbeni načrt predložiti do 31. oktobra 2012.  

 
Las Posavje mora 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 mailih, 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 

 

IV.  TRŽNA DEJAVNOST 
 
RRA Posavje bo v letu 2012 opravljala tržne dejavnosti s posebnim poudarkom na 

tistih, ki dopolnjujejo izvajanje nalog v javnem interesu in preko katerih se realizira 
ciljno črpanje EU in državnih sredstev za javne in zasebne projekte, določene v 

Regionalnem razvojnem programu.  
 
Tovrstna dejavnost je smiselna z namenom vključevanja in razvoja kadrov, ki bodo 

morali prevzemati odgovorne naloge s področja regionalnega razvoja in izvajanja 
projektov pri znanih zasebnih ali javnih nosilcih regionalnega razvoja.  
 

Tržna dejavnost se bo izvajala na dva načina: 
 
 Pridobivanje in izvajanje javnih naročil za ministrstva, vladne službe in 

organe ter občine 
 

V letu 2012 bomo oddajali ponudbe na javna naročila za izvedbo storitev, ki se 
nanašajo na vodenje in koordiniranje projektov, informiranje, svetovanje in 
spodbujanje razvojnih aktivnosti v regiji Posavje ter izdelavo projektnih vsebin. 

 
Storitve bomo izvajali zaposleni na RRA, pogodbeni sodelavci in podizvajalci.  
 

 
 Oblikovanje ponudbe storitev in organizacija mreže dobaviteljev 

 
Za osebe javnega in zasebnega prava smo oblikovali mrežo gospodarskih družb, ki 
izvajajo storitve pomembne za učinkovito pridobivanje EU in državnih sredstev iz vseh 

vrst finančnih virov, in sicer: 
 priprave razpisnih dokumentacij za projekte javnih in zasebnih subjektov za prijavo 

na javne razpise; 
 priprava projektov za znanega naročnika; 

 priprava študij izvedljivosti in cost-benefit analiz; 
 podporne storitve za internacionalizacijo poslovanja gospodarskih družb; 

 priprava poslovnih načrtov; 
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 izdelava predstavitev in vizualizacij za razvojne projekte; 

 priprava investicijske dokumentacije, idr. 
 

V. KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA 
RRA POSAVJE 

1. Organizacija delovanja RRA Posavje   

Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja bo v letu 2012 potrebno 

pripraviti sledeče dokumente: 
 Plan dela RRA Posavje za leto 2012; 

 Zaključni račun in izkazi za leto 2011; 
 Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2012; 

 Priprava novih oziroma novelacija obstoječih notranjih aktov RRA Posavje; 
 Osnutek priprave Regionalnega razvojnega programa. 

2. Kadrovski načrt  

 

Predlog kadrovskega načrta je narejen na podlagi potreb, ki jih zahteva izvajanje 

nalog in projektov v javnem interesu, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest ter Pravilnika o subjektih spodbujanja na regionalni ravni.  
 

Naziv delovnega mesta Stopnja 
 izobrazbe 

Vrsta  
zaposlitve 

PLAN  
2012 

Direktor VII. Mandat 4 leta 1 

Poslovni sekretar  VII. Nedol. čas 1 

Svetovalec za gospodarstvo in 
finančne vzpodbude 

VII. Nedol. čas 1 

Svetovalec za infrastrukturo, 
okolje in prostor 

VII. Nedol. čas 1 

Svetovalec za razvoj turizma VII. Nedol. čas 1 

Svetovalec za razvoj človeških 
virov 

VII. Nedol. čas 1 

Svetovalec za razvoj podeželja VII. Nedol. čas  1 

Tehnična pisarna LAS VII. Za čas trajanja 
projekta 

1 

Koordinator projekta IPA- Pot 
medičarstva in lectarstva  

VII. Za čas trajanja 
projekta do 
29.02.2012 

1 

Koordinator projekta Posavska 
štipendijska shema  

VII Za čas trajanja 
projekta 

1 

SKUPAJ   10 
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Kadrovski načrt predvideva 10 zaposlenih.  
 

ZSRR-2 je stopil v veljavo 19.3.2011 in tudi z njegovo implementacijo bo potrebno 
organizacijo prilagoditi. V roku 2 mesecev po uveljavitvi zakona bo pristojni minister s 
pravilnikom opredelil način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje za opravljanje 

nalog RRA, obvezne elemente akta o ustanovitvi RRA, obvezne elemente pogodbe o 
opravljanju 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.  
 

Zavod RRA Posavje predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno 
izvedbo nalog posameznega programskega področja so odgovorni posamezni 
svetovalci. 

Za izvajanje nalog in aktivnosti v okviru projektov, katerih trajanje je časovno 
omejeno je s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
predvideno zaposlovanje za določen čas izven redno sistemiziranih delovnih mest.  

 

Predlog izobraževanj zaposlenih: 
 Strokovna usposabljanja in izobraževanja, vezana na izvajanje nalog po 

posameznem področju delovanja. 
 

 

VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 
 

V letu 2012 bo izvedena nabava osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem 

interesu in redno vzdrževanje objekta RRA. 
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VII.  FINANČNI NAČRT 

1. Prihodki 

 

Področni 
odseki Str. mesto NAZIV PRIHODKA 

Letni načrt 
2011 

Realizacija   
2011 

Letni načrt 
2012 

    SKUPAJ PRIHODKI 1.269.430,80 1.113.225,66 1.241.459,84 

  

  
SKUPAJ PRIHODKI - IZVAJANJE 
NALOG IN PROJEKTOV VJAVNEM 
INTERESU                                 1.241.430,80 1.106.046,20 1.234.459,84 

    ČASOVNE RAZMEJITVE       

            

  
  

PRIHODKI IZ OBČINSKIH 
PRORAČUNOV                                384.026,00 319.996,41 390.531,56 

    Občina Brežice 115.910,25 94.281,02 122.406,66 

    Občina Krško 153.804,31 138.570,53 137.693,38 

    Občina Sevnica 82.198,68 64.289,23 95.305,98 

    Občina Kostanjevica na Krki 9.209,46 6.673,46 10.982,06 

    Občina Bistrica ob Sotli 7.489,58 4.719,73 8.668,77 

    Občina Radeče 15.413,72 11.462,44 15.474,71 

            

  
  

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 630.570,92 538.349,27 571.215,66 

    Državni proračun 630.570,92 538.349,27 571.215,66 

            

    DRUGI PRIHODKI 226.833,88 247.700,52 272.712,62 

    Finančni prihodki (obresti) 0,00 85,68 100,00 

    Upravljanje TP LAS 21.960,00 33.962,29 49.819,85 

    Prihodki podjetij za štipendije 174.036,00 159.382,89 175.500,00 

    Članarine LAS Posavje 21.960,00 21.600,15 21.310,15 

  
  

Drugi prihodki (vračila štipendij, lastna 
sredstva,sredstva za pokrivanje 
izgube) 8.877,88 32.669,51 25.982,62 

  
  

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 
TRŽNE DEJAVNOSTI 28.000,00 7.179,46 7.000,00 

    Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.000,00 7.179,46 7.000,00 

            

  

  
PRIHODKI ZA REDNO DELOVANJE 
IN IZVAJANJE NALOG V JAVNEM 
INTERESU 239.592,00 233.342,77 237.796,00 

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

01-RRA 01-RRA Občina Krško 55.100,00 62.478,00 52.100,00 

01-RRA 01-RRA Občina Sevnica 36.889,00 29.511,00 36.889,00 

01-RRA 01-RRA Občina Kostanjevica na Krki 5.000,00 5.000,00 5.723,00 

01-RRA 01-RRA Občina Bistrica ob Sotli 2.937,00 2.937,00 3.418,00 

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

01-RRA 01-RRA Državni proračun 82.000,00 75.750,77 82.000,00 
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    PROJEKTI V JAVNEM INTERESU       

            

01-RRA 
01-RRA 
RRP 

Regionalni razvojni program 2007-
2013 20.000,00 0,00 20.000,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Brežice 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Krško 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Sevnica 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

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

01-RRA 01-RRA 
RRP 

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

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Občina Radeče 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 01-RRA 
RRP 

Državni Proračun 
20.000,00 0,00 20.000,00 

            

            

    
DELOVNO PODROČJE 
GOSPODARSTVO       

33-RDO 33-RDO 
Regionalna destinacijska 
organizacija 153.600,00 63.168,83 190.203,72 

33-RDO 33-RDO Občina Brežice 30.840,25 13.223,35 38.713,81 

33-RDO 33-RDO Občina Krško 22.090,31 9.468,74 15.111,33 

33-RDO 33-RDO Občina Sevnica 14.505,68 6.217,59 25.589,00 

33-RDO 33-RDO Občina Kostanjevica na Krki 2.561,46 1.099,41 3.214,27 

33-RDO 33-RDO Občina Bistrica ob Sotli 4.160,58 1.782,73 5.223,98 

33-RDO 33-RDO Občina Radeče 4.751,72 2.036,44 5.965,79 

33-RDO 33-RDO Državni proračun 74.690,00 29.340,57 96.385,54 

            

01-RRA 32 - TVP Turistični vodnik Posavja 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Občina Brežice 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Občina Krško 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Občina Sevnica 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Občina Kostanjevica na Krki 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Občina Bistrica ob Sotli 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Občina Radeče 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Državni proračun 0,00 0,00 0,00 

            

09-PŠS 09-PŠS Posavska štipendijska shema 632.620,00 640.976,61 664.400,00 

09-PŠS 09-PŠS Občina Brežice 30.600,00 32.817,67 35.000,00 

09-PŠS 09-PŠS Občina Krško 69.870,00 66.623,79 70.000,00 

09-PŠS 09-PŠS Občina Sevnica 26.054,00 28.560,64 32.500,00 

09-PŠS 09-PŠS Občina Kostanjevica na Krki 1.000,00 574,05 2.000,00 

09-PŠS 09-PŠS Občina Radeče 1.500,00 455,61 3.500,00 
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09-PŠS 09-PŠS Državni proračun 290.060,00 281.153,56 292.500,00 

09-PŠS 
09-PŠS 

Državni proračun-delovanje in mat. 
stroški 39.500,00 42.449,61 53.400,00 

09-PŠS 09-PŠS Finančni prihodki - vplačila podjetij 174.036,00 159.382,89 175.500,00 

09-PŠS 09-PŠS Vračila štipendij 0,00 28.958,79 0,00 

            

  

  

DELOVNO PODROČJE 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, 
OKOLJE IN PROSTOR       

01-RRA 27 - KO Kohezija inženiring 20.000,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Brežice 6.230,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Krško 6.744,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Sevnica 4.750,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Kostanjevica na Krki 648,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Bistrica ob Sotli 392,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Občina Radeče 1.236,00 0,00 0,00 

 
          

01-RRA 
28 - 
IOP02 Kataster GJI v Posavju 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP02 

Občina Krško 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP02 

Občina Sevnica 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP02 

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

01-RRA 
28 - 
IOP02 

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

01-RRA 
28 - 
IOP02 

Občina Radeče 
0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP02 

Državni proračun 
0,00 0,00 0,00 

            

    
DELOVNO PODROČJE 
PODEŽELJE 177.118,80 168.927,92 118.990,63 

            

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR 

Prihodki iz naslova projekta SLOHR 
GLOBALNET 0,00 25.230,43 19.513,13 

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR Državni proračun 0,00 2.523,04 1.951,31 

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR IPA sredstva 0,00 22.707,39 16.586,16 

34-IPA 
SLO HR 

34-IPA 
SLO HR Lastna sredstva 0,00 0,00 975,66 

            

24-TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Upravljanje LAS Posavje 21.960,00 0,00 71.130,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje 

Članarine 
21.960,00 0,00 21.310,15 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Državni Proračun 44.420,00 0,00 49.819,85 
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29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje LAS Posavje 66.380,00 55.562,44 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje 

Članarine 
21.960,00 21.600,15 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Državni Proračun 44.420,00 33.962,29 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Državni proračun - Projekti 2009 0,00 0,00 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Državni proračun - Projekti 2010 0,00 0,00 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Obresti – depoziti 0,00 71,24 0,00 

            

31-IPA 31- IPA 
Bogastvo podeželja v skupni 
turistični ponudbi 88.778,80 74.214,41 28.347,50 

            

31-IPA 31- IPA Državni proračun 8.877,88 7.050,37 2.834,75 

31-IPA 31- IPA IPA sredstva 71.023,04 63.453,32 24.095,37 

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

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

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

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

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

31-IPA 31- IPA Občina Radeče 8.877,88 3.710,72 82,92 

            

01-RRA 01-MRS Bilaterala 0,00 13.920,64 7.000,00 

 
          

01-RRA 01-MRS Državni proračun 0,00 13.920,64 7.000,00 

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

Področni 
odsek 

Str. mesto/ 
nosilec NAZIV ODHODKA 

Letni načrt 
2011 

Realizacija   
2011 

Letni načrt 
2012 

    SKUPAJ ODHODKI  1.247.470,78 1.109.991,90 1.240.044,30 

  
  

SKUPAJ ODHODKI - NALOGE V JAVNEM 
INTERESU 283.375,00 228.840,95 254.950,00 

  
  

SKUPAJ ODHODKI - PROJEKTI V JAVNEM 
INTERESU                                 964.095,78 875.848,02 980.594,30 

  
  SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA DEJAVNOST                                 

0,00 5.302,93 4.500,00 

  
  

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

    OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET       

            

  
  

SKUPAJ ODHODKI NALOGE V JAVNEM 
INTERESU 283.375,00 228.840,95 254.950,00 

01-RRA 01-RRA   SKUPAJ STROŠKI DELA ZAPOSLENIH 162.312,00 149.460,07 155.900,00 

01-RRA 01-RRA   Osnovne plače  124.000,00 113.375,68 118.000,00 

01-RRA 01-RRA   Regres za letni dopust                              6.048,00 4.844,00 6.100,00 

01-RRA 
01-RRA   Povračila stroškov prehrane in prevoza na 

delo 10.300,00 10.034,26 10.300,00 

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

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

01-RRA 01-RRA   
Bonitete, jubilejne nagrade in drugi stroški iz 
delovnih razmerij 0,00 822,26 0,00 

01-RRA 01-RRA   Prispevki delodajalca 19.964,00 17.979,95 19.000,00 

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

01-RRA 01-RRA   Dodatno pokojninsko zavarovanje 2.000,00 2.403,92 2.500,00 

            

01-RRA 01-RRA   

MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI 
STORITEV IZ NASLOVA IZVAJANJA 
NALOG V JAVNEM INTERESU 74.450,00 71.241,59 77.450,00 

01-RRA   01-RRA   Pisarniški material in storitve 2.000,00 695,18 1.000,00 

01-RRA   01-RRA   Čistilni material in storitve 3.000,00 2.008,68 3.000,00 

01-RRA   01-RRA   
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 500,00 560,87 500,00 

01-RRA   01-RRA   Storitve varovanja zgradb in prostorov 600,00 615,81 700,00 

01-RRA   01-RRA   Zavarovalne premije za objekte in opremo 0,00 0,00 0,00 

01-RRA   01-RRA   
Računalniške storitve (vzdrževalne pogodbe) 3.000,00 3.036,57 3.100,00 

01-RRA   01-RRA   Izdatki za reprezentanco 1.000,00 949,71 1.000,00 

01-RRA   01-RRA   Drug splošni material in storitve  7.000,00 5.768,23 6.500,00 

01-RRA   01-RRA   Električna energija 2.200,00 1.325,08 2.200,00 

01-RRA   01-RRA   Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.500,00 1.721,79 2.500,00 

01-RRA   01-RRA   Voda in komunalne storitve 300,00 262,25 300,00 
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01-RRA   01-RRA   Telefonija (fiksna in mobilna telefonija, 
internet) 5.500,00 5.480,37 5.500,00 

01-RRA   01-RRA   Poštnina in kurirske storitve 2.000,00 2.087,26 2.100,00 

01-RRA   01-RRA   Tekoče vzdrževanje druge opreme in 
poslovnih prostorov 1.000,00 1.002,88 1.100,00 

01-RRA   01-RRA   Sodni stroški, storitve odvetnikov,  notarjev, 
takse, obresti in drugo 250,00 1.631,48 1.500,00 

01-RRA   01-RRA   
Najemnine in zakupnine za poslovne prostore 4.000,00 3.734,96 4.000,00 

01-RRA   01-RRA   Računovodske, revizorske in svetovalne 
storitve 13.000,00 16.126,20 16.000,00 

01-RRA   01-RRA   Stroški oglaševalskih storitev 9.000,00 7.498,44 7.500,00 

01-RRA   01-RRA   Avtorski honorarji in pogodbe o delu 0,00 1.212,94 2.000,00 

01-RRA   01-RRA   Stroški seminarjev in strokovnih izobraževanj 
zaposlenih 2.500,00 1.649,28 2.500,00 

01-RRA   01-RRA   Stoški prevozov in potovanj v SLO in tujini 
(kilometrine, dnevnice nočitve) 10.000,00 9.724,51 10.000,00 

01-RRA   01-RRA   
Delo preko Študentskih servisov 0,00 0,00 0,00 

01-RRA   01-RRA   
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 200,00 265,12 300,00 

01-RRA   01-RRA   Zamudne obresti 0,00 34,66 50,00 

01-RRA   01-RRA   Članarine 3.900,00 3.650,00 3.900,00 

01-RRA   01-RRA   Drugi odhodki 0,00 199,32 200,00 

            

01-RRA 01-RRA OSNOVNA SREDSTVA 0,00 4.348,92 0,00 

01-RRA 01-RRA Nakup osnovnih sredstev 0,00 4.348,92 0,00 

            

01-RRA   01-RRA   OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 30.613,00 0,00 30.613,00 

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

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

01-RRA   01-RRA   
Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2010 30.613,00 0,00 30.613,00 

            

01-RRA 
01-RRA 
SRP SVET REGIJE POSAVJE 1.000,00 1.000,76 1.100,00 

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

01-RRA 
01-RRA 
SRP Stroški materiala in storitev 1.000,00 1.000,76 1.100,00 

            

01-RRA   02-GS Garancijska shema 0,00 1.390,68 1.500,00 

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

01-RRA   02-GS Stroški materiala in storitev 0,00 1.390,68 1.500,00 

            

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Projekt "Sava" 0,00 1.398,93 0,00 
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01-RRA 
01-RRA 
SAVA Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Stroški materiala in storitev 0,00 1.398,93 0,00 

            

01-RRA 
01-RRA 
RRP Regionalni razvojni program 2007-2013 15.000,00 0,00 19.000,00 

01-RRA 01 RRA 
RRP Stroški dela 0,00 0,00 19.000,00 

01-RRA 
01 RRA 
RRP Stroški materiala in storitev 15.000,00 0,00 0 

            

01-RRA 30 - DO Destinacijska organizacija 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 30 - DO Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 30 - DO Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

            

PROJEKTI V JAVNEM INTERESU       

  DELOVNO PODROČJE GOSPODARSTVO 173.600,00 65.020,77 190.203,70 

01-RRA 17-CPR Promocija gospodarskih potencialov  0,00 0,00 0,00 

01-RRA 17-CPR Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 17-CPR Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

            

01-RRA 27 - KO Kohezija inženiring 20.000,00 1.851,94 0,00 

01-RRA 27 - KO Stroški dela 5.000,00 0,00 0,00 

01-RRA 27 - KO Stroški materiala in storitev 15.000,00 1.851,94 0,00 

            

01-RRA 
28 - 
IOP01 Infrastruktura, okolje in prostor 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP01 Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP01 Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

            

01-RRA 
28 - 
IOP02 Kataster GJI v Posavju 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 
28 - 
IOP02 Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

            

26-
NVTP 

26 - 
NVTP 

Naravne vrednote Posavja v turistični 
ponudbi  0,00 0,00 0,00 

26-
NVTP 

26 - 
NVTP Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

26-
NVTP 

26 - 
NVTP Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

            

33-RDO 33 - RDO Regionalna destinacijska organizacija 153.600,00 63.168,83 190.203,70 

33-RDO 33 - RDO Stroški dela 0,00 0,00 0,00 
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33-RDO 33 - RDO Stroški materiala in storitev 153.600,00 63.168,83 190.203,70 

            

01-RRA 32 - TVP Turistični vodnik Posavja 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

01-RRA 32 - TVP Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

            

  DELOVNO PODROČJE ČLOVEŠKI VIRI 635.338,54 680.999,17 690.913,10 

09-PŠS 09-PŠS Posavska štipendijska shema 635.338,54 637.686,49 664.400,00 

09-PŠS 09-PŠS Stroški dela 35.500,00 29.327,70 42.720,00 

09-PŠS 09-PŠS Stroški materiala in storitev 4.000,00 15.431,03 18.680,00 

09-PŠS 09-PŠS Stroški štipendij 595.838,54 562.307,12 603.000,00 

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

09-PŠS 09-PŠS Vračila štipendij skladu, podjetem 0,00 30.620,64 0,00 

            

34-IPA 
SLO HR 

34 - IPA 
SLO HR SLOHRA GLOBALNET 0,00 26.558,35 19.513,10 

34-IPA 
SLO HR 

34 - IPA 
SLO HR Stroški dela 0,00 18.398,68 16.290,00 

34-IPA 
SLO HR 

34 - IPA 
SLO HR Stroški materiala in storitev 0,00 8.159,67 3.223,10 

            

01-RRA 01-MRS Projekt MRS (BILATERALA) 0,00 16.754,33 7.000,00 

01-RRA 01-MRS Stroški dela 0,00 4.143,11 4.000,00 

01-RRA 01-MRS Stroški materiala in storitev 0,00 12.611,22 3.000,00 

            

  DELOVNO PODROČJE PODEŽELJE 155.157,24 129.828,08 99.477,50 

31-IPA 31 - IPA 
Bogastvo podeželja v skupni turistični 
ponudbi 88.777,24 74.265,64 28.347,50 

31-IPA 31 - IPA Stroški dela   34.598,44 34.207,38 5.900,00 

31-IPA 31 - IPA Stroški materiala in storitev 54.178,80 40.058,26 22.447,50 

31-IPA 31 - IPA Izredni odhodki - zavrnjen zahtevek za l.2009 0,00 0,00 0,00 

            

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Upravljanje LAS Posavje 66.380,00 55.562,44 71.130,00 

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Stroški dela 43.280,00 28.250,23 44.080,00 

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Stroški materiala in storitev 23.100,00 27.312,21 27.050,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje LAS Posavje 0,00 0,00 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Stroški dela 0,00 0,00 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Stroški materiala in storitev 0,00 0,00 0,00 

29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Projekti 2009 0,00 0,00 0,00 
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29-LAS 
Posavje 

29 - LAS 
Posavje Projekti 2010 0,00 0,00 0,00 

            

22-TD 22 - TD TRŽNA DEJAVNOST 0,00 5.302,93 4.500,00 

22-TD 
22 - TD Stroški dela (pogodbeni sodelavci in zaposleni) 0,00 0,00 0,00 

22-TD 22 - TD Stroški materiala in storitev 0,00 5.302,93 4.500,00 

            

 
   PLAN Stroški dela glede na vir financiranja   

 
  

  
SKUPAJ STROŠKI DELA 
ZAPOSLENIH 280.690,44 263.787,17 287.890,00 

01-
RRA 

01-RRA   REDNO DELOVANJE (občine, SVLR) 
162.312,00 149.460,07 155.900,00 

01-
RRA 

01-RRA 
SRP Svet regije Posavje (občine, SVLR) 0,00 0,00 0,00 

01-
RRA 

01-RRA 
SAVA projekt "Sava" (občine, SVLR) 0,00 0,00 0,00 

01-
RRA 

01 RRA 
RRP Regionalni razv. Program (občine, SVLR) 0,00 0,00 19.000,00 

01-
RRA 27 - KO Kohezija - Hidravlične izboljšave (občine) 5.000,00 0,00 0,00 

09-PŠS 09-PŠS 
Posavska štipendijska shema (Javni 
sklad RS za ravoj kadrov) 35.500,00 29.327,70 42.720,00 

34-IPA 
SLO 
HR 

34 - IPA 
SLO HR Projekt SLOHRA GLOBALNET (SVLR) 0,00 18.398,68 16.290,00 

01-
RRA 01-MRS Projekt MRS - BILATERALA (SVLR) 0,00 4.143,11 4.000,00 

31-IPA 31 - IPA 
Pot medičarstva in lectarstva med Krškim 
in Zagrebom (občine, SVLR) 34.598,44 34.207,38 5.900,00 

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS 

LAS Posavje  (občine, člani - članarina, 
MKGP) 43.280,00  28.250,23 44.080,00 

 
Datum sprejema: 27.2.2012 
 

Seja UO RRA Posavje:  9. redna seja UO RRA Posavje 
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