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UVOD
Delo javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje bo v letu 2013 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 2013 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 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 2013 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne
operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih sredstev in
finančni načrt.
KRATICE:
GSP: Garancijska shema Posavje
MG: Ministrstvo za gospodarstvo
MSP: mala in srednje velika podjetja
PŠŠ: Posavska štipendijska shema
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 Posavje
MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LIN: Letni izvedbeni načrt
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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. 20/2011,
57/2012);
Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur.l. RS, št. 103/06);
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012);
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);
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (U.L. RS št. 3/2013);
Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl. US: U-I-34/98, 36/2000);
Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-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)
ter spremembe in dopolnitve,
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, št. 70/07, 7/08 in 23/08,),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12; ZUJF),
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (U.l.
38/2012).
Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za javne
zavode.
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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 oz. sedaj MGRT podeljuje letno, tudi v letu 2013 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 je bil objavljen v U.L. št. 20/2011,
dopolnitve zakona pa v U.L. št. 57/2012. 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, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje
za opravljanje razvojnih nalog države v regiji. Dne 12.1.2013 je stopil v veljavo Pravilnik o
regionalnih razvojnih agencija (U.l. št. 3/2013), ki določa opredeljene naloge RRA in pogoje
za vpis v evidenco. Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto
pred izplačilom državnega dela sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog.
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).
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V prehodnih določbah zakona je določeno, da RRA, ki je z dnem uveljavitve tega zakona
vpisana v evidenco RRA pri MGRT, nadaljuje z opravljanjem splošnih razvojnih nalog v regiji
do konca programskega obdobja. RRA Posavje je vpisana v evidenco MGRT.
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).
Pristojni minister lahko za opravljanje nalog iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka v
skladu z zakonom, ki urejajo posamezno nalogo, pooblasti pravni osebo, ki je del regijske
razvojne mreže in izkaže usposobljenost za opravljanje teh nalog ter jo izbere na javnem
razpisu.
Letni operativni cilji:

strokovna podpora delovanju Sveta regije Posavje, Regionalnega razvojnega sveta

regije Posavje in njegovih odborov, priprava strokovnih gradiv za seje organov po
navodilih predsednikov organov in v skladu z veljavno zakonodajo, ki opredeljuje
vlogo organov v postopkih, v letu 2013 pa tudi konstituiranje in podpora
novoustanovljenemu Razvojnemu svetu regije Posavje,

administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Razvojnega sveta
regije Posavje in njegovih odborov – sklici sej, komuniciranje z javnostjo, organizacijo
drugih dogodkov za potrebe delovanja organov; po konstituiranju pa tudi novem
Razvojnem svetu z konstituiranjem novih odborov,

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, merila in normative za
financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje
razvojnih nalog države v regiji. MGRT je v Uradnem listu št. 3 z dne 11.1.2013
objavilo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah. V skladu z 2. Členom pravilnika je
potrebno izpolnjevati pogoje in se ponovno za programsko obdobje vpisati v evidenco.

pripravljalne aktivnosti za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni kot
javni zavod
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZSRR (ZSRR-2A) je določil, da za opravljanje
nalog iz 18. Člena zakona izbere svet regije za programsko obdobje RRA po postopku
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v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna razmerja med občinami in
RRA se določijo s pogodbo.
RRA mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- je v večinski javni lasti iz z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža,
pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega
ustanoviteljskega deleža,
- 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.
Priprava strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji z opredeljenimi cilji in
kvantificiranimi kazalniki merjenja ciljev, kar je priloga k pogodbi o opravljanju
splošnih razvojnih nalog, ki se sklene za programsko obdobje s pristojnim
ministrstvom. Pogodba se sklepa z RRA za programsko obdobje RRP, o vsebini
programa in obsegu sofinanciranja pa se RRA in ministrstvo dogovorita z letnimi
aneksi.
2. člen Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah opredeljuje minimalne pogoje za
opravljanje nalog RRA in sicer:
- ima v razvojni regiji z manj kot 100.000 prebivalcev vsaj 4 zaposlene, ki
polni delovni čas opravljajo splošne razvojne naloge v regiji,
- kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri
opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja
gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
RRA mora:
- imeti ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog,
- imeti zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem
ministrstva, pristojnega za regionalno politiko in
- voditi ločeno računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih
nalog.

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, spremembami 57/2012 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o
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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, 34/07 ).
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.
Naloge se bodo v letu 2013 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.

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,
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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 (MGRT).
V letu 2013 se bodo izvajali naslednji projekti v javnem interesu:
1. Posavska štipendijska shema
2. Garancijska shema Posavje
3. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje
4. Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije
5. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja,
6. Priprava Izvedbenega načrta 2012-2014 (potrebna dopolnitev v letu 2013)
7. Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 in dogovora za razvoj regij.

1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 200142020
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,
Plan dela RRA Posavje za leto 2013
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Priprava in koordinacija regionalnih projektov za 2. in 3. 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 2013 pripravila potrebne dopolnitve 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). Hkrati bo skrbela za vse spremembe in dopolnitve Izvedbenega
načrta (manjše spremembe predlagatelji pred oddajo vloge na javni poziv obvestijo RRA in
MGRT z obrazložitvijo, RRA poda soglasje in o tem obvesti MGRT, vse večje spremembe
Izvedbenega načrta pa morajo potekati po predpisanem postopku). Za bistvena odstopanja
se smatrajo odstopanja v finančnem načrtu ( nad 20 % vrednosti operacij), bodisi
sprememba namena in ciljev operacije. Hkrati bo RRA pripravila vse potrebne morebitne
dopolnitve ali nov IN v kolikor bo to potreba za prijavo na 3. Javni poziv, ki naj bi bil še v
tem letu razpisan za preostanek sredstev iz Razvoja regij v tem programskem obdobju.
V letu 2013 bo potekalo konstituiranje Razvojnega sveta regija, kot to določa 11. Člen ZSRR2. RRA Posavje je v letu 2012 izvedla postopek izvedbe volitev/imenovanja članov v Razvojni
svet. Po obravnavi na občinskih svetih liste kandidatov bo RRA po prejemu obvestila o
glasovanja s strani občin, preverila 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
sprejeme poslovnik o delu razvojnega sveta regije ter se izvoli predsednik. Po konstituiranju
Razvojnega sveta regije Posavje prenehata z delom Regionalni razvojni svet regije Posavje
(6. točka, 32. Člen ZSRR-2). Svet regije Posavje pa nadaljuje z svojim delom skladno s
spremembo ZSRR-2.
V letu 2012 se je že začel postopek priprave novega regionalnega razvojnega programa regij,
skladno z usmeritvami MGRT in nacionalnih razvojnih dokumentov za novo finančno
perspektivno 2014-2020. Zelo aktivna priprava bo potekala v prvi polovici leta 2013.

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 tudi v
letu 2013 razdeljene na tri podpodročja: Regionalne finančne spodbude, Razvoj gospodarske
infrastrukture in Turizem.
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2.1. Regionalne finančne spodbude – RRP 2007-2013
V letu 2013 je predviden razvoj in nadgradnja Garancijske sheme Posavja, predvsem v smeri
izboljšanja kreditnih pogojev in dviga povpraševanja po kreditih z garancijami za investicije
tako obstoječih podjetij, kot podjetnikov začetnikov ter kmetijskih gospodarstev in s tem
spodbujanje regionalnega razvoja.
V letu 2013 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 2013 predvideva, da se bodo
kreditni in garancijski pogoji spremenili, in sicer v luči nastalih gospodarskih razmer. Poleg
obstoječih podjetjih, katerim se bodo omogočile preko kreditov z garancijami investicije, je
cilj tudi, da se sredstva namenijo podjetnikom začetnikom, ki brez garancije težko dobijo
klasični kredit pri banki za zagon svojih podjetniških idej. V letu 2013 se predvideva, da bo
objavljen tudi razpis za dodelitev kreditov z garancijami kmetijskim gospodarstvom in
podjetjem, ki se ukvarjajo s kmetijsko predelavo, trženjem in dopolnilnimi dejavnostmi na
kmetiji.
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
2013 naj bi Slovenski regionalni razvojni sklad pristopil k izvajanju enotni regijskih
garancijskih shem, kjer bo aktivno sodelovala tudi RRA Posavje.
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
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Razvoj javne gospodarske infrastrukture bo v letu 2013 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 lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva (obrtne zbornice,
gospodarska zbornica, podjetniški centri,…) in občinami promocija poslovnih con in
pomoč pri iskanju neposrednih investitorjev;
ustanovitev oz. preučitev možnosti ustanovitve regijskega inkubatorja ter s tem
spodbujanje podjetij k realizaciji svojih podjetniških idej,
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 2013 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.
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.
Predvideno je, da bodo v letu 2013 posavske občine zagotovile 29.910,00 €, Ministrstvo za
gospodarstvo pa 26.850,00 €.
V letu 2013 bomo nadaljevali z nadgradnjo destinacijskega managementa, in sicer z
izvajanjem promocijske, distribucijske, operativne in razvojne funkcije na nivoju razvojne
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regije Posavje ter z aktivnostmi v okviru posameznih funkcij,
zgoraj navedenega razpisa.

ki so financirane v okviru

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«.
V letu 2013 bomo izdelali promocijski film o turistični ponudbi Posavja, se udeležili enega
turističnega sejma v Sloveniji, organizirali bomo in izvedli študijski obisk za touroperaterje ter
organizirali in izvedli 2 promocijska dogodka v tujini.
Distribucijske aktivnosti bodo 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.
Nadgradili bomo spletni vodič Posavje In your Pocket kot spletno nadgradnjo brošure
Posavje In your Pocket, ki je že bila izdelana v letu 2011, nadgradili in optimizirali spletno
stran www.posavje.com. Za višjo uvrščenost spletne strani www.posavje.com na domačih in
tujih brskalnikih bomo zakupili prostore na Google ali drugem podobnem spletnem iskalniku
ter prostore na domačem spletnem brskalniku.
Operativne aktivnosti: Oblikovali bomo še en integralni turistični proizvod, ki bodo
vseboval vertikalni nabor turističnih produktov iz obstoječe turistične ponudbe Posavja turistični spominki Posavja.
Razvojne aktivnosti bodo predvsem usmerjene v implementacijo Strategije razvoja
turistične destinacije Posavje 2011-2015, ki smo jo 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 institucijami pri izvajanju nalog in funkcij na
področju turizma. Istočasno bo spremljala javne razpise in pozive s področja turizma,
prijavljala se bo 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.
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Letni operativni cilji:
- izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije (priprava javnih naročil in
razpisne dokumentacije, koordinacija izvedbe aktivnosti, poročanje po pogodbi);
- svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb ali javnih zavodov
za prijavo na javne razpise, najmanj 3 odobreni projekti (vključeni tudi projekti,
katerih prijavitelj je RRA Posavje);
- udeležba na oz. sodelovanje pri izvedbi najmanj 6 promocijskih akcij, predstavitev
na sejmih, borzah in prireditvah;
- izvedba distribucijskih aktivnosti;
- oblikovanje 1 integralnega turističnega proizvoda.

3. Človeški viri
V letu 2012 bomo na področju razvoja človeških virov izvajali dva projekta, ki se izvajata na
območju cele Slovenije to sta Posavska štipendijska shema v okviru poenotenega sistema
štipendijskih shem in projekt Podjetno v svet podjetništva, katerega nosilec je Regionalni
center za razvoj iz Zasavja, RRA Posavje pa je eden izmed partnerjev v projektu.
Prav tako bomo na področju razvoja človeških virov usmerjali pripravo operacij za vključitev
v Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 in dogovor za razvoj regije.
Svetovanje
Dejavnost svetovanja bo obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na
programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov. Poleg tega bomo aktivno
podporo nudili tudi obema skupinama dvakrat po 10 udeležencev vključenih v operacijo
Podjetno v svet podjetništva. V projektu Posavska štipendijska shema nudimo informacije
podjetjem in štipendistom v zvezi z izvajanjem projekta, kakor tudi informacije glede prijave
na vsako leto objavljene razpise potencialnim podjetjem štipendistom.
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 operaciji Podjetno v svet podjetništva 2013

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
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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, 2011/2012 in 2012/2013. V
okviru le teh izvajamo naslednje aktivnosti, ki jih bomo izvajali tudi v letu 2013:
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za
štipendiste, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko leto
2008/2009 – 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
štipendiste, 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 podjetja
 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 nove odločbe z novo višino štipendij
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za
štipendiste, 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
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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
štipendiste, 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
štipendiste, 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
 priprava novih odločb z novo višino štipendij
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za
štipendiste, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko leto
2012/2013 – 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
2013/2014
 Izvedba javnega poziva za gospodarske in negospodarske subjekte za vključitev v
sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja za šolsko leto 2013/2014
 Prijava na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za razpis za
kadrovske štipendije za šolsko leto 2013/2014
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 2013/2014
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 sofinanciranja podjetij
o pregled nakazil podjetij
o mesečno nakazovanje štipendij štipendistom vključenim v šolskem letu
2013/2014
 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
Terminski plan aktivnosti za razpis 2013/2014
aktivnost

april 2013

avgust 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2013

javni poziv za
gospodarske in
negospodarske
subjekte 13/14
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izbor gospodarskih in
negospodarskih
subjektov 13/14
razpis za štipendije
13/14
izbor štipendistov
13/14
podpisovanje pogodb
13/14
nakazovanje štipendij
13/14

3.2 Podjetno v svet podjetništva 2013
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.
Projekt Podjetno v svet podjetništva se izvaja v vseh 12 regijah. Njegova vrednost je
3.888.354 €, izvajal se bo na območju vse Slovenije, financirala pa ga bosta Evropski socialni
sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. RCR kot vodilni partner bo za
izvajanje programa 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.
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 v
začetku leta 2013. Skupaj bo do konca leta 2013 vključenih 250 udeležencev. Prav tako se je
že v letu 2012 začelo tudi usposabljanje mentorjev. Delo bo potekalo v skupinah z desetimi
udeleženci, ki bodo v petmesečnem obdobju, ko bodo zaposleni v enem izmed sodelujočih
centrov, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za
ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali 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 2013 se bo v program vključilo 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.
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Kvantificirani cilji operacije:
- število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje: najmanj 20 oseb,
- število zaposlenih 12 mesecev po zaključku usposabljanja: najmanj 35 % udeležencev
operacije ( najmanj 7 udeležencev od 20 ).

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 Odboru za izgradnjo HE na spodnji Savi v zvezi s sodelovanjem z
Ministrstvom za okolje in prostor;
redno izvajanje zakonsko določenih nalog (ZPN) pri postopkih umeščanja regionalnih in
nacionalnih projektov v prostor - pravočasna izdelava razvojnih potreb in sodelovanje
pri postopkih izdelave DPN-jev;
sodelovanje v medresorski projektni skupini za razvoj poslovnega središča Feniks v
Spodnjeposavski razvojni regiji.
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 ali bodisi drugih virov.
Letni operativni cilji
izvedena koordinacija priprave vloge za Projekt Hidravlične izboljšave, do prejema
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,
sodelovanje v medresorski projektni skupini za razvoj poslovnega središča Feniks.

5. Razvoj podeželja
Razvojne usmeritve na področju razvoja podeželja so zapisane v Regionalnem razvojnem
programu regije Posavje 2007-2013 in v Lokalni razvojni strategiji LAS Posavje 2007-2013 za
območje razvojne regije Posavje (vseh 6 občin).
Cilj delovanja programskega področja razvoj podeželja je s pomočjo pristopa LEADER
spodbuditi razvoj podeželskega prostora na ravni regije Posavje.
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V letu 2013 bodo aktivnosti na programskem področju razvoja podeželja tako usmerjenje v:
- izvajanje in uresničevanje aktivnosti tekočega programskega področja 2007-2013 in
- priprava na novo programsko obdobje 2014-2020.
Na tem programskem področju sta sistemizirani dve delovni mesti, svetovalec za razvoj
podeželja in vodja tehnične pisarne LAS Posavje. Delovno mesto vodje tehnične pisarne ni
zasedeno, naloge tega delovnega mesta na podlagi sklepa direktorja opravlja svetovalka za
razvoj podeželja.
To pomeni, da RRA Posavje, svetovalec za razvoj podeželja, skozi strokovna srečanja,
delavnice, animacijo in informiranje nudi podporo pri:
- načrtovanju razvoja posavskega podeželja in
- njegovem uresničevanju skozi skupne projekte in zamisli javnih in zasebnih nosilcev
po metodi LEADER.
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 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 politiko 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
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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.
Zakoniti zastopnik LAS Posavje je RRA Posavje. Hkrati so člani LAS leta 2008
izbrali RRA Posavje za upravljavca. To pomeni, da LAS Posavje na podlagi ključnih ciljev
delovanja, ki so zapisani v dokumentu Lokalna razvojna strategija LAS Posavje za območje
razvojne regije Posavje 2007-2013, sprejme vsako leto operativni program dela, RRA Posavje
pa kot njen upravljavec v sodelovanju z LAS Posavje in njegovimi organi skrbi za njegovo
uresničitev. To konkretno pomeni, da RRA Posavje na podlagi pogodbe za to partnerstvo v
sodelovanju z Upravnim odborom, Nadzornim odborom, Zborom članov in predsednico izvaja
celovito strokovno in administrativno-tehnično podporo in skrbi za nemoteno delovanje LAS v
skladu s pravili, ki jih določata EU in MKO na tem področju. LAS Posavje v celoti, to je 100 %
pokrije vse stroške, ki jih ima RRA Posavje z opravljanjem nalog upravljavca.
Letni operativni cilji programskega področja:
priprava na novo programsko področje 2014-2020 (strateški vidik):
- sodelovanje v skupini za pripravo novega regionalnega razvojnega programa regije
Posavje 2014-2020, vodenje skupine za področje podeželja in kmetijstva (v skladu
z navodili MGTR),
- vodenje aktivnosti za pripravo nove Lokalne razvojne strategije LAS Posavje za
območje razvojne regije Posavje (v skladu z navodili, ki jih bo posredovalo MKO,
LEADER pisarna in Društvo za razvoj slovenskega podeželja);

zastopanje in predstavljanje interesov regije na področju razvoja podeželja na
regionalni, nacionalni in evropski ravni (strateški vidik): sodelovanje v javnih

razpravah, pri pripravi strateških dokumentov, sodelovanje na okroglih mizah in pri
pripravi aktov, ki so podlaga za izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja 2007 –
2013 in podlag za novo programske dokumente za obdobje 2014-2020; aktivno delovanje
v Komisiji LEADER v okviru združenja slovenskih LASov, to je v Društvu za razvoj
slovenskega podeželja).
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izvajanje nalog upravljavca za LAS Posavje na podlagi sprejetega Programa
dela LAS Posavje za leto 2013 (operativni vidik), ki obsega naloge, posebej
navedene pod točko 5.1;
zagotavljanje podpore občinam pri pripravi in prijavi projektov, primernih za
prijavo na ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013 (operativni vidik)– 6
svetovancev;
informiranje in svetovanje drugim javnim in zasebnim nosilcem dejavnosti za
prijavo projektov na ukrepe Programa razvoja podeželja in občinske razpise za
področje kmetijstva in razvoj podeželja (operativni vidik)– 15 svetovancev;
LAS Posavje je vodilni partner pri projektu Lokalno pridelana hrana na
posavskih tržnicah, ki ga bo v imenu LAS Posavje vodila Tehnična pisarna LAS
Posavje, več v tč. 5.2
RRA Posavje je projektni partner pri projektu Vpliv trapistov na posavsko
podeželje, več v tč. 5.3
Z vidika načrtovanja in poročanja se del zgoraj navedeni aktivnosti vodijo kot naslednji
projekti:

5.1 UPRAVLJANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE
LAS Posavje in njegovi organi imajo svoje naloge in pristojnosti, določene v Pogodbi o
ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na območju regije Posavje
in v Poslovnikih posameznih organov.
Pri določitvi vsebine dela LAS Posavje v tekočem letu je osnova Lokalna razvojna strategije
LAS Posavje za območje razvojne regije Posavje 2007-2013 in projekti, ki se bodo s pomočjo
sredstev LEADER izvajali v tem letu, to je skupaj 11 projektov.
RRA Posavje za LAS Posavje izvaja naloge upravljavca. V ta namen je vzpostavljena t.i.
Tehnična pisarna LAS Posavje. Naloge v Tehnični pisarni bodo v letu 2013 opravljali 2
zaposleni. Naloge vodje te pisarne opravlja svetovalka za razvoj podeželja.
Pravne podlage:
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;
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-

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.

V LETU 2013 IMA LAS POSAVJE NASLEDNJE NALOGE:
NA REGIONALNI RAVNI:
1. Vodenje in delovanje organov LAS Posavje
2. Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so sofinancirani s strani
sredstev LEADER
3. Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih članov
(upoštevajoč pristop LEADER)
4. Aktivnosti za pridobivanje novih članov
5. Aktivnosti za krepitev projektnih partnerstev na regionalni ravni
6. Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020
1. Vodenje in delovanje organov LAS Posavje
Organi LAS Posavje so:
o ZBOR ČLANOV
o UPRAVNI ODBOR
o NADZORNI ODBOR
o PREDSEDNIK
VODENJE ORGANOV LAS POSAVJE izvajajo predsedniki organov, in sicer predsednica, ki
je hkrati predsednica Zbora članov in Upravnega odbora, ter predsednik Nadzornega odbora.
DELOVANJE ORGANOV LAS POSAVJE se uresničuje skozi naloge, ki jih organi pripravijo
in potrdijo z letnim programom dela LAS Posavje ter sklepi na sejah.

Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje:

V letu 2013 je potrebno izvesti ali podaljšanje mandata obstoječim članom organov LAS
Posavje ali nove volitve organov glede na 23. in 27. člen Pogodbe o ustanovitvi partnerstva
LAS Posavje in Poslovnikov UO in NO LAS Posavje.
Mandat članov UO in NO LAS Posavje in s tem predsednika je namreč vezan na programsko
obdobje evropske finančne perspektive 2007-2013, to je od izvolitve dne 05.06.2008 do
31.12.2013, upoštevaje možnost podaljšanja mandata za 2 leti v skladu z evropsko pravico
črpanja sredstev po pravilu n+2.
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Poleg tega je naloga upravljavca, da za organe pripravlja podlage za program dela, obdobna
in končna poročila, gradiva za seje organov, sklicuje seje, uresničuje sklepe, sprejete na
sejah vseh organov, druge naloge po navodilih organov - predvidoma bo skupaj sklicanih 12
sej organov.
2. Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so sofinancirani
s strani sredstev LEADER
2.1

Spremljanje stanja in izvajanje kontrole že izvedenih projektov LAS Posavje
iz LIN 2009 in LIN 2010

To so projekti, ki so bili vključeni v Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2009 in pri
katerih je že zaključeno sofinanciranje s strani LAS Posavje.
V skladu s predpisi pa morajo izkazovati trajnost še vsaj 5 let po zaključku projekta. V skladu
s 106. čl. Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Program razvoja podeželja RS za programsko
obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011, se za zaključek projekta šteje datum zadnjega
izplačila sredstev za vložen zahtevek na posameznem projektu (to je datum plačila
zahtevka).
 Letni izvedbeni načrt 2009:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akademija zdrave hrane
Lokalna trajnostna oskrba s hrano
Obnovljivi viri energije na podeželju
Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov
Turizem v zidanicah
Skupaj na podeželju

Naziv projekta / Vodilni partner
stanje

Datum
plačila Izkazovanje
zadnjega zahtevka trajnosti še 5 let po
na projektu
zaključku projekta,
najmanj do

AKADEMIJA ZDRAVE
HRANE

KENEX d.o.o.

28.02.2011

LOKALNA
TRAJNOSTNA
OSKRBA S HRANO

LAS POSAVJE

31.05.2010

OBNOVLJIVI VIRI
ENERGIJE NA
PODEŽELJU

KOSTAK D.D.
KRŠKO

30.06.2010

30.06.2015

MOTIVACIJSKI

KTRC RADEČE

15.10.2010

15.10.2015
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PROJEKT
UDEJANJANJA
TURISTIČNIH
POTENCIALOV
TURIZEM V
ZIDANICAH

SKUPAJ NA
PODEŽELJU

CPT KRŠKO

30.06.2010

MLADINSKI
CENTER BREŽICE

30.09.2010

30.06.2015

30.09.2015

Skupna vrednost 6 projektov iz LIN 2009 je 319.335,54 EUR, sofinanciranje s strani LAS
Posavje, višina odobrenih sredstev LEADER 205.566,90 EUR.
Pri projektih je skupaj sodelovalo 31 različnih partnerjev.


Naziv
stanje

Letni izvedbeni načrt 2010:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

projekta

Pridelano v Posavju – lokalno pridelana hrana naj ima prednost
Bistrica kot biser
Turizem v zidanicah – II. Faza
Turistično-informativne table Občine Sevnica
Pravljična pot Kostanjevice: pot Čestitk
Gozdni sadeži: vrnitev h koreninam
5-ka za zdravje: oblikovanje vzorcev zdravega prehranjevanja pri otrocih
/ Vodilni partner

PRIDELANO V POSAVJU
– LOKALNO PRIDELANA
HRANA NAJ IMA
PREDNOST
BISTRICA KOT BISER

TURIZEM V ZIDANICAH
– II. faza

TURISTIČNO-

KMEČKA
ZADRUGA
SEVNICA Z.O.O.

Datum
plačila Izkazovanje trajnosti
zadnjega zahtevka še 5 let po zaključku
na projektu
projekta, najmanj do

24.12.2012

OBČINA
BISTRICA OB
SOTLI

30.09.2011

CPT KRŠKO

30.06.2011

KŠTM SEVNICA

30.06.2010
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INFORMATIVNE TABLE
OBČINE SEVNICA
PRAVLJIČNA POT
KOSTANJEVICE: POT
ČESTITK

DOLMARK
PROPAGANDA,
Tatjana Petrič s.p.

31.10.2011

31.10.2016

GOZDNI SADEŽI:
VRNITEV H
KORENINAM

KTRC RADEČE

24.12.2012

24.12.2017

5-KA ZA ZDRAVJE:
OBLIKOVANJE
VZORCEV ZDRAVEGA
PREHRANJEVANJA PRI
OTROCIH

KENEX D.O.O.

30.06.2011

30.06.2016

Skupna vrednost 7 projektov iz LIN 2010 je 409.628,15 EUR, sofinanciranje s
strani LAS Posavje, višina odobrenih sredstev LEADER 263.251,83 EUR.
Pri projektih je skupaj sodelovalo 39 različnih partnerjev.
V letu 2013 je potrebno v skladu z Navodili MKO in pravili delovanja LAS izvesti
kontrolo nad vsemi navedenimi projekti. Izvajanje kontrole je odgovornost in
pristojnost UO LAS Posavje, za kar pa lahko imenuje posebno komisijo.
Gre za izvedbo neposredne kontrole na kraju samem in bo obsegala najmanj:
- kontrolo hrambe projektne dokumentacije,
- kontrolo ustreznega označevanja zgradb in opreme projekta,
- kontrolo izkazovanja trajnosti projekta še pet let po zaključku projekta, to je
izvajanja sofinancirane aktivnosti projekta.

Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje:
-

-

pripraviti vse strokovne in pravne podlage za izvedbo kontrole na kraju samem,
pripraviti obrazce za izvedbo neposredne kontrole na kraju samem,
usposobitev članov komisije, ki bo izvajala neposredno kontrolo na terenu (seznanitev
s projektnimi aktivnostmi, opremo in storitvami, ki so bile sofinancirane s sredstvi
LEADER ter z nalogami in pristojnostmi članov komisije, ki bodo izvajali kontrolo),
koordiniranje komisije za izvedbo kontrole na kraju samem,
priprava poročil o izvedenih kontrolah na kraju samem (ločeno za vsak projekt)
posredovanje poročil o izvedenih kontrolah na kraju samem organom LAS
Posavje in MKO.
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2.2

Spremljanje stanja in izvajanje kontrole projektov LAS Posavje v teku iz
NIP 2011 in NIP 2012/I in NIP 2012/II

Postopki so vodeni v skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011-2013.
Oba načrta izvedbenih projektov (v nadaljevanju NIP) za leto 2012 (NIP 2012/I in NIP
2012/II) sta bila v roku, to je 30.10.2012, oddana na MKO v potrditev. Do danes s strani
MKO še nismo prejeli nobenega obvestila/odločbe o potrditvi ali potrebni dopolnitvi
omenjenih NIP.
V skladu s pravili delovanja LAS Posavje se bodo pogodbe z vodilnimi partnerji sklenile po
prejeti odločbi MKO o potrditvi obeh NIP. Izvajanje projektov pred tem podpisom je mogoče
že od 01.11.2012 dalje, s tem da morebitni stroški, ki jih MKO z odločbo ne bi potrdilo,
bremenijo partnerje projekta.

Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje:
-

-

-

-

izdelati navodila in obrazce za poročanje za projekte, upoštevajoč aktualna Navodila
MKO,
organizirati uvodno srečanje LAS Posavje in partnerjev projektov, vključenih v NIP
2012/I in NIP 2012/II (poudarek na usposabljanju partnerjev glede odgovornosti do
LAS Posavje, pravil izvajanja in poročanja o projektih),
pripraviti pogodbe med LAS Posavje in vodilnimi partnerji za projekte iz NIP 2012/I in
2012/II, po predhodni posvetu s pravno službo,
izvajati strokovno pomoč vodilnim partnerjev 9 projektov pri njihovem izvajanju in
poročanju,
izvajati administrativno kontrolo zahtevkov in po pooblastilu organov LAS Posavje tudi
kontrolo na kraju samem:
o Vodja tehnične pisarne 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.
o 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
o v letu 2013 bo 10 zahtevkov za izvedbene projekte LAS Posavje in 3 zahtevki
za delovanje LAS Posavje
s pooblastilom predsednice LAS Posavje vodja Tehnične pisarne LAS Posavje
prisostvuje pri kontrolah na kraju samem, ki jih pri izbranih projektih izvaja MKO,
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ali Evropska komisije v primeru
delovanja LAS Posavje in prav tako izvajanja projektov
vodenje in arhiviranje dokumentacije za delovanje LAS in za vse izvedbene projekte,
sofinancirane s sredstvi LEADER od leta 2009.
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-

ažuriranje spletne strani s predstavitvami projektov, vmesnih rezultatov in dogodkov.

To kontrolo za UO opravlja Tehnična pisarna LAS Posavje, kar pomeni, da vodilni partner v
pogodbenem roku v pisarno predloži zahtevek na predpisanih obrazcih. Po izvedenih
kontrolah in odpravi morebitnih napak pisarna pripravi in vloži zahtevek LAS Posavje na
MKO za povračilo za posamezen projekt.


Načrt izvedbenih projektov 2011:

1. Vrata turizma destinacije Posavje
2. Posavske poti prijetnih doživetij

Naziv
projekta

Vodilni partner

VRATA
TURIZMA
DESTINACIJE
POSAVJE / V
IZVAJANJU
POSAVSKE
POTI
PRIJETNIH
DOŽIVETIJ /
V IZVAJANJU

OBČINA BREŽICE

CPT KRŠKO

Število faz Datum
projekta
vložitve
zahtevka
fazah
1

31.01.2013

2

Datum
administrativne
po kontrole in kontrole
na kraju samem
2013
14.01.-31.01.2013

05.10.2012

01.10.-05.10.2012

26.07.2013

12.07.-26.07.2013

Skupna vrednost 2 projektov iz NIP 2011 je 565.461,80 EUR, sofinanciranje s strani LAS
Posavje, višina odobrenih sredstev LEADER 345.920,32 EUR.
Pri projektih skupaj sodeluje 12 različnih partnerjev.


Načrt izvedbenih projektov 2012/I:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Naziv projekta / Vodilni
stanje
partner
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NAJBOLJŠE Z RAKE

TURISTIČNO
DRUŠTVO
LOVRENC RAKA

2

KULTURNI DOM
KRŠKO

2
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

2

16.07.-31.07.2013

30.04.2014
05.09.2013

20.08.-05.09.2013

31.05.2014
30.06.2014

/

20.09.2013

06.09-20.09.2013

15.07.2014
2

SKLAD DELA
POSAVJE

31.07.2013

31.03.2015

2
SOCIALNO
PODJETNIŠTVO IZZIV ZA POSAVJE

29.11.-14.12.2013

02.10.2014
2

VPLIV TRAPISTOV
NA POSAVSKO
PODEŽELJE

14.12.2013

30.09.2013

16.09.-30.09.2013

21.03.2014
30.07.2013

15.07.-30.07.2013

15.12.2013

30.11.-15.12.2013

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:

1. Modra frankinja – žametno vino Posavja
2. Ustvarimo zeliščni vrt Posavja
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Naziv projekta Vodilni
/ stanje
partner

MODRA
FRANKINJA
– KŠTM SEVNICA
ŽAMETNO VINO
POSAVJA

Število faz Datum
Datum
administrativne
projekta
vložitve
kontrole in kontrole na
zahtevka po kraju samem 2013
fazah
2
06.12.2013
21.11.-06.12.2013
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.
Namen aktivnosti pod točkami 3., 4. in 5. spodaj je motivirati in informirati občin
in javne zavode, podjetja in nevladni sektor na območju razvojne regije Posavje,
da bi ti:
o razumeli pristop LEADER, ki je v Evropi že več kot 20 let uveljavljen pristop
pri načrtovanju razvoja nekega območja,
o izrazilo interes za vključitev v javno-zasebno partnerstvo in s tem
pridobili pravico in obveznosti soodločanja o izvajanju pristopa LEADER in
porabi sredstev LEADER, in
o aktivno pristopilo k oblikovanju projektnih partnerstev (sprva
neformalnih).
3. Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih članov
partnerstvu LAS Posavje (upoštevajoč pristop LEADER)

Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje so organiziranje usposabljanj in ogledov dobrih
praks za člane LAS Posavje z namenom krepitve njihove pripadnosti partnerstvu in dviga
usposobljenosti članov za izvajanja pristopa LEADER v praksi, to je pri delovanju partnerstva
in na drugi ravni pri pripravi in izvajanju skupnih projektov:
- 3 strokovna usposabljanja,
- 2 ogleda dobrih praks izvajanja programa LEADER v Sloveniji in/ali tujini
4. Aktivnosti za pridobivanje novih članov v partnerstvo LAS Posavje
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Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje so pripraviti in izvesti animacijsko – motivacijske
aktivnosti za vključitev v partnerstvo LAS Posavje:
- 2 javni predstavitvi,
- 6 delavnic na terenu,
- 2 plačani objavi v medijih,
- 1 novinarska konferenca,
- ažurirana spletna stran LAS Posavje,
- redna obvestila o dogodkih LAS Posavje in drugih,
- 1 dan odprtih vrat LAS Posavje.
5. Aktivnosti za krepitev projektnih partnerstev
Naloga Tehnične pisarne LAS Posavje je med občinami in drugimi javnimi zavodi,
podjetji in nevladnimi partnerji krepiti poznavanje pristopa LEADER kot ključne metode
za razvojno načrtovanje in pripravo projektnih predlogov na območju razvojne regije
Posavje, ki je hkrati območje LAS Posavje. V ta namen bo pisarna izvedla:
- posamične in skupinske sestanke z javnimi, ekonomskimi in nevladnimi subjekti z
namenom oblikovanja projektnih partnerstev (10 sestankov)
- posamična in skupinska svetovanja v podporo oblikovanju partnerstev in pripravi
predlogov projektov (15 svetovancev; 5 projektov)
Projektni predlogi naj bi izkazovali medsektorsko povezovanje in vsebinsko ter finančno
dopolnjevanje in nadgrajevanje. In izkazujejo, da izhajajo iz dejanskih potreb in pobud
okolja.
6. Priprava na novo programsko obdobje 2014-2020

Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje bodo šle v podporo aktivnostim, s pomočjo
katerih se bo LAS Posavje pričela pripravljati na novo programsko obdobje, to so:
- izvajanje informiranj in usposabljanje članov,
- delo na terenu,
- oblikovanje skupine za analizo obstoječe in pripravo nove t.i. lokalne razvojne
strategije območja LAS Posavje, to je območja vseh 6 občin regije Posavje.
- povezovanje s skupino za pripravo novega RRP.

Novost v obdobju 2014-2020 je ta, da se predvideva širitev pristopa LEADER tudi na
druge strukturne sklade (na ESS, ESRR), s čimer naj bi bila dosežena večja sinergija med
politikami in multiplikacija učinkov sredstev iz različnih skladov. Na ravni vseh skladov
govorimo o t.i. CLLD - Community-led local development v prevodu »lokalni razvoj,
ki ga vodi skupnost«. Tehnična pisarna bo spremljala vse aktualne dogodke v zvezi s tem
in o vsem obveščala člane LAS Posavje.
NA NACIONALNI IN MEDNARODNI RAVNI
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1. Članstvo v Društvo za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa v evropskem
združenju LAS-ov
2. Sodelovanje v Nacionalni mreži za podeželje
3. Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni ravni
1. Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa v
evropskem združenju LAS-ov

a. v okviru DRSP tudi članstvo v Komisiji za program LEADER

LAS Posavje je član Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki na ravni države
združuje večino delujočih LAS. Člani DRSP (to je predstavniki LAS) so v nadaljevanju
imenovani v različne organe in komisije, ki sodelujejo v procesih priprave in usmerjanja
politike razvoja podeželja na nacionalni in evropski ravni.
V okviru DRSP je imenovana posebna Komisija za izvajanje programa LEADER, ki je
zadolžena za to, da v imenu LAS-ov obravnava problematiko izvajanja programa LEADER in
jo posreduje na MKO, LEADER pisarno v obravnavo in usklajevanje. V letu 2013 bo aktivno
sodelovala pri pripravi novih programskih izhodišč za črpanje sredstev LEADER v obdobju
2014-2020. Kot Članica komisije je bila na skupščini DRSP leta maja 2012 izvoljena Darja
Planinc, ki opravlja naloge vodje Tehnične pisarne LAS Posavje – aktivno sodelovanje na
sejah organov DRSP in v okviru Komisije za izvajanje programa LEADER. Poleg tega je
naloga upravljavca, da o vseh teh aktivnostih tekoče obvešča člane LAS Posavje, jih pozove k
posredovanju svojih stališč in predlogov, ki jih lahko posredujemo na DRSP.
Na nacionalni ravni imamo tako preko DRSP predstavnike v Nadzornem odboru za
PRP 2007-2013 in v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKO.
Na evropski ravni pa imamo preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in v ELARD,
ki je Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin.
2. Nacionalna mreža za podeželje
Nacionalna mreža za podeželje, ki deluje pod okriljem MKO, spodbuja sodelovanje in
medsebojno pomoč med posamezniki in organizacijami, ki sodelujejo pri razvoju podeželja.
Njeno poslanstvo je povezovati in združevati vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za
razvoj podeželja.
Cilji in naloge Mreže za podeželje so opredeljene v 68. členu Uredbe št. 1698/2005 o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Programu
razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP 2007–2013) in Akcijskem planu Mreže za podeželje.
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Zasnovo mreže predstavljajo obstoječe organizacijske strukture s področja kmetijstva in
razvoja podeželja, kot so društva, združenja, različne interesne skupine in strokovne
organizacije ter posamezniki.
V okviru nacionalne mreže za podeželje se bodo izvajale naslednje aktivnosti:
informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju
o ukrepih razvojnih politik za podeželje;
spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja na medobmočnem in
meddržavnem nivoju, vključno z aktivnostmi usposabljanja, informiranja in podpore
projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami, vključno z uporabo
obstoječih navodil, baz in orodij Evropske komisije za ukrep sodelovanja med LASi;
zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov
razvojnih politik.
V letu 2013 se bodo intenzivno pripravljali programski dokumenti za prihodnje programsko
obdobje – Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). S tem v povezavi bo
potrebno izvesti številne aktivnosti, ki bodo nudili ustrezno podporo tem procesom za čim
boljšo pripravo na novo obdobje. Poleg aktivnosti, ki so potrebne za tekoče in uspešno
izvajanje PRP 2007–2013 bodo za novo programsko obdobje potrebne naslednje aktivnosti:
zbrati podatke o stanju in razvoju podeželskih območjih (strokovne študije in analize),
zagotavljanje informacij in transparentnosti pri pripravi na novo programsko obdobje,
izvesti aktivnosti vključevanja javnosti v razpravo in spodbujanja k podajanju
predlogov o politiki razvoja podeželja v prihodnjem obdobju,
zagotoviti podlage za izvedbo delavnic in usposabljanj potencialnih upravičencev za
novo programsko obdobje.
Do 25. januarja 2013 so člani, med njimi tudi LAS Posavje, pozvani, da posredujejo
predlog aktivnosti za njen program dela za leto 2013, s poudarkom na tistih, ki so v podporo
pripravam na novo programsko obdobje.
3. Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni ravni
Drug nivo spodbujanja projektnih partnerstev je na ravni države in EU, in sicer med
različnimi Lokalnimi akcijskimi skupinami (33 delujočih v Sloveniji in 805 delujočih v
EU). Namen je izmenjava izkušenj, prenos dobrih praks in pretok informacij med LAS.
Cilj naj bi bili oblikovani predlogi medregijskih in čezmejnih projektov, ki jih je mogoče
sofinancirati s sredstvi LEADER.
Naloga Tehnične pisarne LAS Posavje je krepiti sodelovanje LAS Posavje z drugimi
LAS po državi in na celotnem območju EU:
- organiziranje srečanj z drugimi LAS,
- sodelovanje LAS Posavje na dogodkih drugih LAS,
- ogledi dobrih praks,
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-

-

posamična in skupinska svetovanja v podporo oblikovanju partnerstev in pripravi
predlogov projektov (na podlagi ogleda dobrih praks v letu 2012 v regiji
Vulkanland v Avstriji in grofiji Mayo na Irskem je planirano, da se v mesecu
februarju pripravi predlog projektnega sodelovanja z omenjenima LASoma s teh
območij)
uporaba storitev in informacij, ki jih ponuja ENRD – Evropska mreža za razvoj
podeželja (zbira primere dobrih praks, organizira usposabljanja za razvoj
podeželja, išče in povezuje projektne partnerje na ravni EU)

5.2 Naziv Projekta: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah
LAS Posavje, njen zakoniti zastopnik RRA Posavje, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto,
Občina Krško in Občina Sevnica so se povezali v partnerstvo in na 4. javni poziv LAS Posavje
v letu 2012 oddali projekt: Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, akronim: Gremo
na tržnico.
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. 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),
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-

Občina Krško,
Občina Sevnica
Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto

Čas trajanja projekta:

01.08.2013 – 31.03.2015

Skupna vrednost projekta:

125.445,80 EUR

Viri sredstev za izvedbo projekta:
Projekt je sofinanciran s strani LAS Posavje, to je s sredstvi LEADER, v višini 69.645,02
EUR.
Potrebne lastne vire sredstev zagotavljajo vsi partnerji na projektu:
o Za stroške LAS Posavje so sredstva zagotovljena iz sredstev za delovanje, iz
članarin članov LAS Posavje, potrebna višina lastnih sredstev (15 % + DDV,
kjer je ta obračunan) je 4.919,88 EUR za:
 Stroški dela: v okviru izvajanja nalog upravljavca
 Stroški storitev (objava članov v regijskem časopisu, stroški
predavateljev, najem prostorov): 4.646,88 EUR
 Stroški opreme (nakup označevalnih tabel za vseh 6 posavskih tržnic):
273,00 EUR

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
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.
5. 3 Naziv Projekta: Vpliv trapistov na posavsko podeželje
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RRA Posavje je projektni partner pri projektu Kulturnega doma Krško-Mestnega muzeja
Krško z naslovom VPLIV TRAPISTOV NA POSAVSKO PODEŽELJE. Vloga RRA Posavje v
projektu je animiranje in motiviranje novih rokodelcev in izvajanje podjetniškega svetovanja
zanje, z namenom, da bi se vključili v t.i. odprte rokodelske delavnice Mestnega muzeja
Krško v okviru projekta, razvili svoje spretnosti in sposobnosti, nove izdelke, nekateri izmed
njih pa se odločili tudi za registracijo dejavnosti (vsaj priglasitev osebnega dopolnilnega
dela). Naloga RRA Posavje je v sodelovanju s partnerji izvesti 8 odprtih rokodelskih delavnic
po regiji (4 v prvi in 4 v drugi fazi).

Partnerji v projektu:
-

Kulturni dom Krško, vodilni partner
Hiša trt,vina in čokolade, Aleš Kunej s.p.
Gostilna Šempeter, Srečko Kunst s.p.
RRA Posavje

Čas trajanja projekta:

01.01.2013 – 30.04.2014

Skupna vrednost projekta:

92.080,77 EUR

Viri sredstev za izvedbo projekta:
Projekt je sofinanciran s strani LAS Posavje, to je s sredstvi LEADER, v višini 69.081,93
EUR.
Potrebne lastne vire sredstev zagotavljajo vsi partnerji na projektu (v dogovoru z
občino Krško bo potrebne lastne vire za RRA Posavje zagotovila Občina Krško, v višini
867,20 EUR za sofinanciranje nakupa opreme in stroškov predavateljev na rokodelskih
delavnicah)

Cilj projekta: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom

1. analizirati vpliv trapistov na podeželje za razvoj novih izdelkov z dodano vrednostjo,
2. povečati dostopnost do kakovostnih rokodelskih izdelkov v Posavju,
3. obuditi in rekonstruirati znanje izdelovanja čokoladnih in drugih izdelkov trapistov
(oprema in odprtje čokoladnice na gradu Rajhenburg),
4. dvigniti prepoznavnost rokodelskih izdelkov, vezanih na znanja trapistov
5. Povečati število novih registriranih rokodelcev,
6. Odpreti eno novo delovno mesto.

Načrtovani rezultati projekta:
1 novo delovno mesto
1 razvita nova prodajna pot
2 razvita nova rokodelska izdelka z mnenjem DUO
1 promocijski katalog
20 ponudnikov, vključenih v skupno trženje na novem in obstoječih prodajnim mestih
1 rekonstruiran lokalni izdelek
45 vključenih v rokodelske delavnice.
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IV. TRŽNA DEJAVNOST
RRA Posavje bo v letu 2013 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 2013 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;
izdelava predstavitev in vizualizacij za razvojne projekte;
priprava investicijske dokumentacije, idr.

V.

KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA RRA
POSAVJE
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1. Organizacija delovanja RRA Posavje
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja bo v letu 2013 potrebno pripraviti
sledeče dokumente:
Plan dela RRA Posavje za leto 2013;
Zaključni račun in izkazi za leto 2012;
Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2013;
Priprava novih oziroma novelacija/dopolnitev/sprememba ustanovnih in obstoječih
notranjih aktov RRA Posavje;
Osnutek priprave Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 in dogovora za razvoj
regij.

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
Direktor
Poslovni sekretar
Svetovalec za gospodarstvo in
finančne vzpodbude
Svetovalec za infrastrukturo,
okolje in prostor
Svetovalec za razvoj turizma
Svetovalec za razvoj človeških
virov
Svetovalec za razvoj podeželja
Tehnična pisarna LAS
Koordinator projekta Posavska
štipendijska shema
Sodelavec
na
operaciji
»Podjetno v svet podjetništva
2013«
SKUPAJ

Stopnja
izobrazbe
VII.
VII.
VII.

Vrsta
zaposlitve

Nedol. čas

PLAN
2013
1
1
1

VII.

Nedol. čas

1

VII.
VII.

Dol. čas

1
1

VII.
VII.
VII.
VII.

Mandat 4 leta
Nedol. čas

Nedol. čas
Nedol. čas
Za čas trajanja
projekta
Za čas trajanja
projekta
za čas trajanja
projekta

1
1
1
1
10

Kadrovski načrt predvideva 10 zaposlenih.
V letu 2013 bo v skladu s izvajanjem projekta Podjetno v svet podjetništva 2013 in v skladu s
6. Odstavkom 3. Člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. št. 59/2002 s
spremembami in dopolnitvami) v kadrovski načrt vključeno 20 udeležencev.
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Naziv delovnega mesta
Udeleženec v operaciji
podjetništva 2013«

»Podjetno

v

svet

Stopnja
izobrazbe
VI, VII.

Vrsta
zaposlitve
Za čas 5
mesecev kot
predvideva
projekt

PLAN
2013
20

ZSRR-2 je stopil v veljavo 19.3.2011 in tudi z njegovo implementacijo bo potrebno
organizacijo prilagoditi. MGRT je objavila Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, ki
določa minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, evidenco, pogodbo, razvojno mrežo,
merila in normative za določitev vrednosti splošnih razvojnih nalog, izplačila iz državnega
proračuna, ki je stopil v veljavo 12.1.2013.
Javni 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 2013 bo izvedena nabava osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem interesu in

redno vzdrževanje objekta RRA:
- Arhivske omare,
- Računalniška in komunikacijska oprema (LCD projektor),
- Pisarniška oprema,
- Platno za projeciranje.
Plan nabave osnovnih sredstev LAS Posavje 2013:
- prenosni računalnik.
- fotoaparat
- tiskalnik.
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VII. FINANČNI NAČRT
1. Prihodki

Področni Str.
odseki
mesto

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

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

NAZIV PRIHODKA
SKUPAJ PRIHODKI
ČASOVNE RAZMEJITVE

Letni načrt
2012
1.241.459,84

Realizacija
2012

Plan 2013

1.232.382,93 1.354.881,65

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

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

319.386,78
93.651,48
124.112,54
74.461,95
8.567,77
4.919,49
13.673,55

PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

571.215,66

632.284,57

811.695,26

Državni proračun

571.215,66

632.284,57

811.695,26

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

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

275.399,46
0,00
51.599,85
170.100,00
21.350,15

25.982,62

18.709,16

32.349,46

7.000,00

8.764,83

0,00

7.000,00

8.764,83

0,00

237.796,00
48.240,00
52.100,00
36.889,00
5.723,00

217.324,91
48.240,00
52.100,00
36.889,20
5.723,33

237.195,05
46.961,81
50.739,44
35.963,73
5.596,88

PRIHODKI ZA REDNO
DELOVANJE IN IZVAJANJE
NALOG V JAVNEM
INTERESU
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
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01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-RRA
01-RRA
01-RRA

Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni proračun

3.418,00
9.426,00
82.000,00

3.418,00
9.426,00
61.528,38

PROJEKTI V JAVNEM
INTERESU

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

33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
33-RDO
35PVSP
35PVSP
35PVSP
35PVSP
09-PŠS

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

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

Regionalni razvojni program
2007-2013
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
Državni Proračun

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

35-PVSP
35-PVSP

09-PŠS

1.008.977,76

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

0,00

362.877,76
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

56.760,00
11.689,67
8.373,10
5.498,22
970,89
1.577,02
1.801,10
26.850,00

0,00

0,00

306.117,76

Državni proračun

0,00

0,00

44.333,24

Sredstva ESS

0,00

0,00

251.221,72

Lastna sredstva

0,00

0,00

10.562,80

664.400,00

673.703,68

646.100,00

35-PVSP Podjetno v svet podjetništva
35-PVSP

3.342,47
9.372,45
85.218,27

Posavska štipendijska
shema
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09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS

09-PŠS
09-PŠS

Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Radeče
Državni proračun

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

34.116,82
69.128,14
32.187,91
1.367,69
1.806,31
290.317,30

35.000,00
65.000,00
33.000,00
2.000,00
2.500,00
283.500,00

53.400,00

56.707,36

55.000,00

175.500,00
0,00

169.362,99
18.709,16

170.100,00
0,00

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

118.990,63

127.626,91

125.627,04

19.513,13

24.602,90

0,00

1.951,31

2.692,15

0,00

16.586,16

21.910,75

0,00

Državni proračun-delovanje in
mat. stroški
Finančni prihodki - vplačila
podjetij
Vračila štipendij
DELOVNO PODROČJE
KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA, OKOLJE
IN PROSTOR

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

01-RRA

28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02
28 IOP02

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

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

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

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

Prihodki iz naslova projekta
SLOHR GLOBALNET
Državni proračun
IPA sredstva
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34-IPA
34-IPA
SLO HR SLO HR

Lastna sredstva

975,66

0,00

0,00

71.130,00

74.782,63

105.868,20

21.310,15

21.350,15

21.350,15

49.819,85

53.432,48

51.599,85

Lastni viri

0,00

0,00

16.000,00

Obresti
Proj. Lokalno prid. hrana na
Posavskih tžnicah

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

16.868,20

Državni Proračun

0,00

0,00

11.948,74

Lastni viri

0,00

0,00

4.919,46

Vpliv trapistov na posavsko
podeželje

0,00

0,00

2.890,64

Državni proračun

0,00

0,00

2.023,44

lastna sredstva

0,00

0,00

867,20

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

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

7.000,00
7.000,00
0,00

14.186,81
14.186,81
0,00

0,00
0,00
0,00

24-TP
LAS
24-TP
LAS
24-TP
LAS
24-TP
LAS
24-TP
LAS
24 - TP
LAS
24-TP
LAS
24-TP
LAS

24 - TP
LAS
24 - TP
LAS
24 - TP
LAS
24-TP
LAS
24-TP
LAS
24 - TP
LAS
24 - TP
LAS
24 - TP
LAS

36-NIP
2012
36-NIP
2012
36-NIP
2012

36Trapistin
36Trapistin
36Trapistin

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

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

01-RRA
01-RRA
01-RRA

01-MRS
01-MRS
01-MRS

Bilaterala
Državni proračun
Lastna sredstva

Upravljanje LAS Posavje
Članarine 2013
Državni Proračun
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2. Odhodki
Str.
Področni mesto/
odsek
nosilec

NAZIV ODHODKA
SKUPAJ ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI - NALOGE
V JAVNEM INTERESU

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

Rebalans
Realizacija
Letni načrt
2012
2012
2012
1.240.044,30 1.240.044,30 1.218.198,01

Plan 2013
1.354.341,60

254.950,00

254.950,00

226.064,09

236.605,00

SKUPAJ ODHODKI PROJEKTI V JAVNEM
INTERESU
SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA
DEJAVNOST

980.594,30

980.594,30
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ZAPOSLENIH
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Regres za letni dopust
Povračila stroškov prehrane in
prevoza na delo
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za delovno uspešnost
direktorja
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Dodatno pokojninsko
zavarovanje
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STROŠKI STORITEV IZ
NASLOVA IZVAJANJA
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