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UVOD  
 
Delo javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje bo v letu 2015 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 2015 pripravljali in izvajali tudi nove projekte. 
 
V letu 2015 se pričenja programsko obdobje 2014-2020 za izvajanje regionalne politike 
zaradi česar bo poudarek v letu 2015 dan sodelovanju z organi upravljanja kohezijske politike 
na nacionalnem nivoju v okviru postopka priprave na izvajanje politik v finančni perspektivi 
2014-2020.  
 
Letni načrt dela RRA Posavje za leto 2015 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne 
operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih sredstev in 
finančni načrt. 
 
 
 
KRATICE UPORABLJENE V : 

 CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«) 
 DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
 GSP: Garancijska shema Posavje 
 IRO: Indeks razvojne ogroženosti 
 LAS: Lokalna akcijska skupina  

 LIN: Letni izvedbeni načrt 
 LRS: Lokalna razvojna strategija 
 MG: Ministrstvo za gospodarstvo 
 MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 MSP: mala in srednje velika podjetja 
 NIP: Načrt izvedbenih projektov 
 PRP: Program razvoja podeželja  
 PŠS: Posavska štipendijska shema 
 RDO: Regionalna destinacijska organizacija 
 RRA: Regionalna razvojna agencija 

 RRA GIZ: gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij 
 SPS: Slovenski podjetniški sklad 
 STO: Slovenska turistična organizacija 
 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija 

Posavje (Ur. l. RS, št. 25/2014, 95/2014);  
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/2011 in 

57/2012); 

 Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur.l. RS, št. 103/2006, 
14/2007 in 3/2013); 

 Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/2006 in 69/2012); 
 Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l. RS, št. 113/2009, 37/2010, 24/2011 in 

16/2013); 

 Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/2006, 34/2007 in 38/2009); 
 Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/2006, 

34/2007, 38/2009, 29/2012, 26/2012 in 24/2012); 

 Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (U.L. RS št. 3/2013); 
 Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991 in 8/1996); 

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002, 23/2005, 113/2005 in 63/2007); 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 108/2009, 13/2010,  

 59/2010, 85/2010, 94/2010, 107/2010, 35/2011,110/2011 in 46/2013); 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 
86/2008, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89
/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013 in 46/2013); 

 Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih, gospodarstvu, 
malemu gospodarstvu, turizmu in športu v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/2008); 

 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/2008, 
91/2008 in 113/2009); 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju 
(Uradni list RS, 53/2008 in 89/2008); 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 
69/2008 in 97/2008); 

 Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni 
list RS, 57/2008 in 85/2010); 

 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/2009, 23/2009, 48/2009, 113/2009, 25/2010, 67/2010, 105/2010, 
45/2012, 24/2012 in 51/2013); 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012; 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. 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED4108.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200886&stevilka=3738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200923&stevilka=988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&stevilka=1518
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200948&stevilka=2396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200991&stevilka=3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201031&stevilka=1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201083&stevilka=4495
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4769
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201159&stevilka=2794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20126&stevilka=218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201322&stevilka=806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201322&stevilka=807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201322&stevilka=808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1767
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
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II. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE  
 
Državni zbor je 7. marca 2011 sprejel Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2), ki je stopil v veljavo 19.3.2011. ZSRR-2 je bil objavljen v Ur.l. RS št. 20/2011, 
dopolnitve zakona pa v Ur.l. RS 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 (Ur.l. RS št. 3/2013), ki določa opredeljene naloge RRA in 
pogoje za vpis v evidenco. V letu 2015 se predvideva sprememba pravilnika, pri čemer bo 
RRA Posavje tvorno sodelovala v okviru RRA GIZ. Resorno 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 in usklajevanje regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje po 
letu 2020, 

 priprava dogovorov za razvoj regije, 
 priprava končnega poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2007-2013, 
 spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega 

razvojnega programa 2014-2020, 
 priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in 

dogovor za razvoj regij, 

 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, 
 oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže, 
 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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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,  
 

 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 s 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 RRA Posavju izdala odločbo za programsko 
obdobje o vpisu v evidenco pri MGRT. Vsako leto se preverja izpolnjevanje pogojev 
skladno s pravilnikom o RRA. 

 
 Izvajanje strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji z opredeljenimi cilji in 

kvantificiranimi kazalniki merjenja ciljev, kar je priloga k pogodbi o opravljanju 
splošnih razvojnih nalog, ki se je sklenila za programsko obdobje s pristojnim 
ministrstvom. Pogodba se sklepa z RRA za programsko obdobje RRP, o vsebini 
programa in obsegu sofinanciranja pa se RRA in ministrstvo dogovorita z letnimi 
aneksi. 

 
 
2. člen Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah opredeljuje minimalne pogoje za 
opravljanje nalog RRA in sicer: 
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- 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  
 

Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 18. 
členom novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) Ur.l. RS št. 
20/11, spremembami 57/2012 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje (Ur.l. RS št. 57/98) ter Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija 
Posavje (Ur.l. RS št. 107/03, 38/06, 34/07 ). 
 
Naloge se bodo v letu 2015 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 (MGRT). 

 
 
V 2015 bomo izvajali naslednje projekte: 

1. Posavska štipendijska shema 
2. Garancijska shema Posavje 
3. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 
4. Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah 
5. Vpliv trapistov na posavsko podeželje 
6. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) 
7. SLOHRA SOCIONET 
8. Iizvajanje koordinacije projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na 

območju Posavja« 
9. Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020- mnenje in sprejem na RSR 
10. Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2014-2018 
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1. SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE 

1.1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 in 
Dogovor za razvoj regije 2014-2017 

 
Letni operativni cilji: 

 Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov, 
 Aktivna vloga pri nastanku razvojnih dokumentov države in sicer partnerskega sporazuma 

in predvsem operativnega programa; 

 Priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije, 
 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in 

regijskih projektov v regiji, 

 Priprava končnega poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 
za obdobje 2007-2013, 

 Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega 
programa 2014-2020, 

 Priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor 
za razvoj regije, 

 Oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže, 

 Prenos dobrih praks regionalnega razvoja. 
 
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. Pripravljen je strateški del dokumenta, v letu 2014 pa bomo 
zaključili s programskim delom dokumenta. Regionalni razvojni program se pripravi skladno s 
13. Členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbo o regionalnih 
razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012), ki določa vsebino in strukturo RRP-ja. 
 
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. 
Regionalni razvojni program je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12) in Uredbe o regionalnih razvojnih programih 
(Ur.l. RS, št. 69/12). Slednja v 4. Členu določa obvezno vsebino dokumenta in sicer: 

1. Analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in 

prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru 

2. Opredelitev vizije razvoja regije, 

3. Opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije, 

4. Opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije, 

5. Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo 

virov podatkov za spremljanje kazalnikov, 

6. Skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP, 

7. Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z: 

 opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep, 

 časovnim načrtom za izvedbo, 
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 okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja, 

 prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov. 

8. Opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP, 

9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju 

RRP, 

10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt 

okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja: 

 delovni naziv projekta, 

 povzetek projekta, 

 navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt, 

 ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb, 

 opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo 

regije, 

 predstavitev nosilca projekta oziroma skupne partnerjev, 

 opis posameznih aktivnosti, 

 okvirni časovni načrt projekta, 

 prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti, 

 prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti, 

 prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in  

 opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov. 

 
Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del 
vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in 
prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev 
razvojne specializacije regije. Programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja 
regije s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in 
organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Regionalni razvojni program 
sprejme Razvojni svet regije Posavje, naknadno ga potrdi še Svet regije. 
Regionalni razvojni program mora biti usklajen z Strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi 
politikami. Skladen mora biti z državnim strateškim prostorskim aktom ter varstvenimi in 
razvojnimi dokumenti zavarovanih in varovanih območij. 
 
V letu 2015 bo na Regionalni razvojni program podano mnenje MGRT. Na podlagi mnenja 
gre RRP v sprejem na Razvojni svet regije Posavje, naknadno ga potrdi še Svet regije.  
 
MGRT bo na podlagi postopka, ki ga določa 2. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene 
regionalne politike (Ur.l. RS, št. 16/2013) pozval Razvojni svet regije k pripravi dogovora za 
razvoj regije, ki se pripravi za 4-letno obdobje. 
 
Skladno s 15. členom ZSRR -2 se Regionalni razvojni program uresničuje z dogovori za razvoj 
regije, ki jih vlada in svet sklepata za obdobje štirih let. Dogovor za razvoj regije podpišeta 
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predsednik sveta in minister. Pri pripravi dogovora za razvoj regije se upošteva načelo 
skladnega razvoja vseh območij v regiji. Dogovor za razvoj regije vključuje regijske in 
sektorske projekta. 
 

1.2 Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju razvojnega sveta 
regije in vodenje odborov razvojnega sveta regije 

 
RRA Posavje bo opravljala strokovna in administrativno tehnično podporo naslednjim 
organom: 

- Razvojni svet regije Posavje, 
- Svet regije Posavje, 
- Sodelovanje na sejah Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije, 
- Regijska razvojna mreža, 
- Vodenje odborov Razvojnega sveta regije Posavje in sicer: 

 Odbor za gospodarstvo, 
 Odbor za turizem in kulturo 
 Odbor za človeške vire in kakovost življenja 
 Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 

 Odbor za razvoj podeželja. 
 

V procesu priprave Regionalnega razvojnega programa so se oblikovale delovne skupine po 
naslednjih področjih, ki jih vodi RRA: 

- Turizem, podeželje s kmetijstvom, kultura in naravne znamenitosti, 
- Človeški viri in kakovost življenja 
- Okolje, prostor, infrastruktura in energetika 
- Gospodarstvo. 

 

2. SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE PO PODROČJIH DELA 

 

2.1. GOSPODARSTVO 

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

 
V letu 2015 je 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 v obliki dodeljevanja kreditov z garancijami po 
subvencionirani obrestni meri. 
 
V letu 2015 se predvideva, da bo RRA Posavje sodelovala pri izvajanju nove Regijske 
garancijske sheme, ki bo delovala pod okriljem Slovenskega regionalnega  razvojnega sklada, 
ki bo na podlagi Javnega razpisa za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem, izbrala 
izvajalce regijskih garancijskih shem. RRA Posavje se bo kot regionalni izvajalec prijavila na 
razpis ter bo na ta način prejela sredstva v upravljanje, ki jih bo v letu 2015 razpisala v obliki 
dodeljevanja garancij za bančna posojila za spodbujanje razvoja gospodarstva v regiji 
Posavje. Predvidena višina sredstev, ki bo namenjena dodeljevanju garancij in kreditiranju 
malega gospodarstva v regiji je 1 mio EUR. 
 
 
Letni operativni cilji: 

 sprememba in izboljšanje kreditnih in garancijskih pogojev Garancijske sheme Posavja; 
 izvajanje regijskih garancijskih shem, pod okriljem Slovenskega regionalnega razvojnega 

sklada in pogodbeno sodelovanje s Skladom  

 sodelovanje z vsemi prisotnimi bankami v Posavju pri izvajanju garancijskih shem; 
 izvajanje promocijskih aktivnosti regionalnih finančnih spodbud 
 
 

2.1.2 Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva   

 
Podporne storitve pri spodbujanju razvoja gospodarstva bodo v letu 2015 obsegale izvajanje 
nalog in projektov, ki bodo omogočili čim večje črpanje evropskih in državnih sredstev za 
javne in zasebne gospodarske projekte.  
 
Letni operativni cilji: 
 obveščanje javnih in zasebnih subjektov o aktualnih razpisih, 
 mreženje podjetij z visokošolskimi, raziskovalnimi, svetovalnimi in mednarodnimi 

institucijami za izmenjavo znanj, izkušenj, izpeljavo skupnih razvojnih projektov, 
odpiranje novih poslovnih priložnosti ter vzpostavitev novih razvojnih povezav, 

 svetovanje in pomoč javnim in zasebnim subjektom pri pripravi projektov za prijavo na 
javne razpise, ki bodo razpisani na nivoju države ali občin,  

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

 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. 
 

2.1.3 Evropsko teritorialno sodelovanje 

 

V letu 2015 si je RRA Posavje zadala, da bo sodelovala pri koriščenju potencialov čezmejnega 
sodelovanja v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). Z vsebinskim 
povezovanjem regionalnih projektov s projekti evropske kohezijske politike bo omogočena 
uveljavitev tako RRA Posavja kot ostalih deležnikov v širšem evropskem prostoru in 
spoznavanje dobrih praks partnerjev onstran meja.  
 
Izvajanje programa Evropskega teritorialnega sodelovanja bo RRA Posavje v letu 2015  
usmerila predvsem v naslednje sodelovanje: 
 
a) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami (NUTS 3), 
b) transnacionalno sodelovanje na večjem geografsko zaokroženem območju, ki pokriva  
     več držav (NUTS 2) in vključuje partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 
c) medregionalno sodelovanje na ozemlju vseh 28 držav članic Evropske unije, Norveške        

in Švice ter le v primeru programa ESPON 2020 še Islandije in Lihtenštajna.  
 
Letni operativni cilji: 

 povečati število tujih in domačih poslovnih partnerjev (networking), 
 povečati število povezav med posameznimi partnerji (matchmaking), 
 povečati število promocijsko/spodbujevalnih dogodkov 
 povečati število prijav na medregijske in transnacionalne razpise  
 

2.1.4  Turizem 

 
V letu 2015 bo RRA Posavje nadaljeval z aktivnostmi koordinatorja regijskih aktivnosti na 
področju turizma v razvojni regiji Posavje. V letu 2014 smo oblikovali osnutek regijskega 
projekta nacionalnega pomena RDO Posavje v okviru RRP 2014-2020. Končni projektni 
predlog bo oblikovan v sodelovanju z vsemi dejavniki posavskega turizma predvidoma v letu 
2015, po usklajevanju na ravni pristojnega ministrstva. V letu 2015 želimo zagotoviti nov 
sklep Sveta regije, s katerim bi Svet regije Posavje za izvajanje RDO v novi finančni 
perspektivi pooblastil RRA Posavje. 
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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: 

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

- oblikovanje aktivnosti RDO Posavje za obdobje 2014-2020  
 

2.2 ČLOVEŠKI VIRI 

 
V letu 2015 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 dvanajstih partnerjev v projektu. 
 
Poleg zgoraj omenjenih projektov je RRA Posavje s strani RRA GIZ imenovana za 
koordinatorja nacionalnega projekta Podporo manjšim projektom NVS, ki je vključen v 
Operativni program 2014-2020. Projekt bo vzpostavil shemo globalnih nepovratnih sredstev 
za reševanje lokalnih problemob.Projekt bomo v letu 2015 novelirali in s tem zagotovili 
implementacijo projekta v novi finančni perspektivi. Sodelovali bomo pri pripravi in izvajanju 
projektov s področja človeških virov vključenih 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 vsem trem skupinama trikrat 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; 

 Izvajanje aktivnosti v projektu Posavska štipendijska shema; 
 Izvajanje aktivnosti operaciji Podjetno v svet podjetništva 2014; 
 Novelacija projekta Podpora manjšim projektom NVS 
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2.2.1 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 regijskih štipendijskih shem temelji na podlagi uspešnih kandidatur na 
javnih razpisih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, na podlagi česar izvajamo 
Posavsko štipendijsko shemo kot posamezni projekt za naslednja šolska/študijska leta 
2008/2009, 2008/2009 – dodatni razpis, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 in 2014/2015. V okviru le teh izvajamo naslednje aktivnosti, ki jih bomo izvajali 
tudi v letu 2015:  
 
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 
štipendiste, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko/študijsko 
leto 2008/2009: 

 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 
 spremljanje štipendistov, ki še niso zaključili vseh pogodbenih obveznosti; 
 priprava sporazumov o vračilu štipendij v primeru kršenja pogodbenih 

obveznosti s strani štipendistova ali delodajalcev 
 

 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 
štipendiste, ki je pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko/študijsko 
leto 2008/2009 – dodatni razpis: 

 spremljanje štipendistov, ki še niso zaključili vseh pogodbenih obveznosti  
 

 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 
štipendiste, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko/študijsko 
leto 2009/2010: 

 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 
2010/2011: 

 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij; 
 mesečno nakazovanje štipendij štipendistom; 
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov; 
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 mesečno spremljanje nakazil podjetij; 
 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 

kadrov in štipendij za štipendije in za izvajanje; 
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 
 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: 

 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 in za izvajanje; 
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 
 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: 

 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 in za izvajanje; 
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 
 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 
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 in za izvajanje; 
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 
 priprava novih odločb z novo višino štipendij 
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 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja za Posavsko štipendijsko shemo za 
štipendiste, ki so pridobili pravico do štipendije na razpisu za šolsko leto 
2014/2015  

▪ izdaja odločb delodajalcem na podlagi prijave na javni razpis; 
▪ priprava in izdaja pogodb z delodajalci; 
▪ mesečno priprava seznamov in nakazovanje štipendij delodajalcem; 
▪ mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov; 
▪ mesečno spremljanje nakazil štipendij štipendistov s strani delodajalcev; 
▪ mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj 

kadrov in štipendij za štipendije in za izvajanje; 
▪ mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 

 
 Aktivnosti za izvajanje štipendiranja izbranih štipendistov za šolsko leto 

2015/2016: 
 objava Javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za 

šolsko/študijsko leto 2015/2016 
 prijava na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za razpis za 

kadrovske štipendije za šolsko leto 2015/2016 
 objava Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcev v okviru 

Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2015/2016: 
o izvedba postopka za vključitev podjetij v PŠS, 
o priprava obvestil podjetjem,  
o priprava pozivov k dopolnitvi vlog, 
o priprava odločb, 
o priprava pogodb z delodajalci, 
o preračun višine štipendij, 
o priprava seznamov za izplačila štipendij, 
o priprava seznamov za računovodstvo, 
o pregled nakazil štipendij štipendistom s strani delodajalcev 

 mesečna priprava seznamov za izplačilo štipendij delodajalcem; 
 mesečno nakazovanje štipendij delodajalcem; 
 mesečno spremljanje opravljenih obveznosti štipendistov; 
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR; 
 mesečna priprava zahtevkov za črpanje sredstev na Javni sklad RS za razvoj kadrov in 

štipendij za štipendije in za izvajanje; 
 mesečni vnos podatkov v sistem ISARR 

 
Terminski plan aktivnosti za razpis 2015/2016 
 

aktivnost 
januar 
2015 

avgust 
2015 

september 
2015 

oktober 
2015 

november 
2015  

 
december 

2015 

objava Javnega 
poziva 
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delodajalcem za 
oddajo potreb po 
kadrovskih 
štipendistih za 
šolsko/študijsko 
leto 15/16 

Zbiranje potreb 
delodajalcev po 
kadrovskih 
štipendistih za 
15/16 

 

    

 

Prijava na Javni 
razpis Javnega 
sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije 

 

    

 

javni razpis 
sofinanciranja 
kadrovskih 
štipendij 
delodajalcem za 
šolsko leto 15/16 

 

        

 

podpisovanje 
pogodb z 
delodajalci  

 

        

 

nakazovanje 
štipendij 15/16 

 
        

 

 

2.2.2 Podjetno v svet podjetništva 2014 (2015) 

 
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 in je vključen tudi v Operativni program 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
 
Program se je z desetimi udeleženci začel že leta 2012 v Zasavju, v drugih regijah pa v 
začetku leta 2013. Skupaj je bilo do konca leta 2013 vključenih 250 udeležencev. V letu 2014 
se je v program vključilo 360 udeležencev. Prav tako se je v letu 2012 začelo tudi 
usposabljanje mentorjev, ki so eni izmed ključnih in nepogrešljivih delov projekta.   
 
Projekt Podjetno v svet podjetništva se izvaja v vseh 12 (na ravni NUTS 3) regijah v 
Sloveniji. Njegova vrednost za leto 2014 je bila ocenjena 4.761.452,00 €, financirala pa ga 
bosta Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. V skladu s prošnjo vodilnega partnerja projekta RC Zasavje je bila dne 12. 12. 
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2014 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdano soglasje 
o podaljšanju roka aktivnosti za delo z udeleženci do 30. 4. 2015, skladno z njim pa se 
prenese tudi del finančnih sredstev za izvedbo aktivnosti v letu 2015. 
 
RCR kot vodilni partner je 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 namenjeno mladim, višje in visoko izobraženim osebam na območju vse 
Slovenije. Delo bo potekalo v skupinah z desetimi udeleženci, ki bodo v štirimesečnem 
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 
2015. 
 
V letu 2015 bo v program vključeno po 10 udeležencev 3. skupine PVSP 2014, ki so s svojim 
delom na projektu pričeli z dnem 22. 12. 2014 in bodo z njim zaključili 21. 4. 2015. 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. 
 
 
Kvantificirani cilji operacije: 
- število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje: najmanj 10 oseb, 
- število zaposlenih 12 mesecev po zaključku usposabljanja: najmanj 35 % udeležencev 

operacije (najmanj 4 udeležencev od 10).  
 
Glede na vključenost operacije Podjetno v svet podjetništva v Operativni program izvajanja 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pričakujemo, da bomo novelirano 
operacijo lahko izvajali konec leta 2015 oziroma v letu 2016. 
 

2.2.3  Problemsko območje Radeče Trbovlje Hrastnik 

 
Vlada Republike Slovenije je 25.7.2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Območje Občin Hrastnik, Radeče 
in Trbovlje, s katerim se v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
v obdobju od 2013 do 2018 upošteva omenjeno območje kot prednostno pri izvajanju 
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razvojnih politik. Sprejet je Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore na tem območju v obdobju 2013-2018. 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja dodatnih ukrepov 
razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Vlada je sprejela 
dodatne ukrepe za območje na katerem so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali 
zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane 
brezposelnosti dosegla kritično mejo. Sočasno s sprejemom dodatnih ukrepov vlada določi 
obdobje in problemsko območje za njihovo izvajanje. Območje Občin Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje ustreza določenim kriterijem. 
Tako je vlada za obdobje med leti 2013 in 2018 za to območje sprejela ukrepe razvojne 
podpore. Vrednost in dinamika posameznih programov in projektov se določi z državnim 
proračunom. Ukrepi so naslednji: 

 Ukrep 1: Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje, v višini 13.374.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo;  

 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. 
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga izvede Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 

 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena zakona, 
ki jih izvede Davčna uprava Republike Slovenije; 

 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-
2020, ki jih izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; 

 Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; 
 Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

 Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega 
premoženja iz države na občine, izvedba Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina 
Hrastnik. 

 Država bo s programom in ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 milijonov 
evrov, v obdobju 2013-2018 prispevala k razvoju gospodarstva in podjetij na območju Občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Strateški cilj je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi 
gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti. Operativna cilja sta: 
zmanjšati zaostanek v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, zagon novih podjetij, 
spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje 
infrastrukture: prometna, gospodarska). 
 

 
 
Letni operativni cilji: 

 Vključitev dveh skupin (2x 10 udeležencev) v instrument Podjetno v svet podjetništva 
za Občino Radeče 

 izvajanje strokovnih in tehničnih del ter izvajanje organizacijske podpore in 
koordinacije  v  Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
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občine Radeče v obdobju 2013-2018 na podlagi sklenjene pogodbe št. C2130-
14P999002 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

2.3 INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN PROSTOR 

 
Na zadevnem področju se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 
- Vodenje odbora RSR za okolje, prostor in infrastrukturo, 
- Pregled ključnih razvojnih dokumentov na ravni države in podajane pripomb z tega 

področja, 
- Pokrivanje področja pri Pripravi RRP in dogovora za razvoj regije, 
- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji, 
- Sodelovanje na projektih, ki jih izvaja RRA Posavje (mentorstvo PVSP 2014 in PVSP RTH). 

 
Izvajanje koordinacije za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema 
na območju Posavja« na osnovi Pogodbe o izvajanju strokovne pomoči na 
projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« v 
letih 2013 do 2015.  
 
Na podlagi sklenjene pogodbe bo RRA Posavje za naročnike Občino Brežice, Občino Krško in 
Občino Kostanjevica na Krki v letu 2015  izvajala koordinacijo izvedbe projekta »Hidravlična 
izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«  
 
Koordinacija izvedbe projekta v času izvedbe projekta (leto 2013-2015) zajema sledeče: 
 

- skrb za izvedbo koordinacije projekta kot dober strokovnjak, 
- koordinacija med sofinancerji, 
- korespondenca vseh aktivnosti na projektu, 
- koordinacija projektnega sveta, katerega člani so predstavniki občin, 
- administrativno usklajevanje, 
- sodelovanje z izvajalcem komuniciranja z javnostjo, 
- organiziranje periodičnih sestankov med investitorji, 
- sodelovanje in mesečno poročanje občinam, 
- priprava in predaja zahtevkov za izplačila do MKO-a na podlagi poročil s strani občin, 
- vnos vseh dokumentov v program ISSAR na podlagi zahtevkov, 
- usklajevanje pri pripravi obrazcev in spremembi obrazcev (npr. obrazec 3…), 

izračunov za potrebe državnega in občinskih proračunov ter uskladitev NRP, tako za 
posamezne občine in skupni pregled ter priprava ostalih obrazcev po sofinancerski 
pogodbi, 

- priprava skupnih spremnih poročil k obračunskim situacijam za MKO na podlagi poročil 
občin, 

- pregled pravilnosti izkazanih obračunanih del z vidika upravičenih stroškov – 
administrativna kontrola, 

- koordiniranje vseh udeležencev v projektu, 
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- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalci del in izvajalci nadzora, ki potekajo 
na gradbišču, 

- spremljanje skladnosti poteka projekta s terminskim planom, 
- organizacija izvedbe tehničnih pregledov, po posameznih zaključenih fazah  gradnje 

glede na izdana gradbena dovoljenja,  
- pregled in priprava vmesnih poročil v okviru administrativne kontrole projekta za vse 

občine, 
- priprava in predaja vse razpoložljive dokumentacije v trajno hranjenje investitorjem ob 

zaključku projekta (2015), 
- izdelava in izvedba zaključnega - končnega poročila projekta, rokovno skladno s 

sofinancersko pogodbo.  
 
Zgoraj navedene aktivnosti bo RRA Posavje izvajala z lastnimi kadri in zunanjimi izvajalci. 
 
Letni operativni cilji: 

 Izvajanje koordinacije za projekt Hidravlične izboljšave na območju Posavju v skladu s 
Pogodbo o izvajanju strokovne pomoči na projektu »Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na območju Posavja« v letih 2013 do 2015; 

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

 pokrivanje področja pri pripravi Regionalnega razvojnega programa in dogovora za 
razvoj regije; 

 sodelovanje v medresorski projektni skupini za razvoj gospodarskega središča Feniks v 
Spodnjeposavski razvojni regiji. 

 
 
Projekt SLOHRA SOCIONET – Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s 
pomočjo socialnega podjetništva 
 
Projekt SLOHRA SOCIONET je pogojno odobren na 3. Javnem razpisu v okviru IPA 
Operativnega programa Slovenija-hrvaška 2007-2013. Projekt je v fazi usklajevanja in ga 
bomo začeli izvajati po prejemu sklepa o odobritvi s strani MGRT. Obdobje trajanja projekta 
je 15 mesecev. Skupna vrednost projekta je 520.003,40 EUR. RRA Posavje je eden izmed 
sedmih projektnih partnerjev, katerega vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper.  
 
Vsebina projekta: 
Posebni čezmejni cilj je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega 
podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih 
trgih EU, kar bomo dosegli s uresničevanjem naslednjih  podciljev: 

- Izdelava analize z vidika ciljnih skupin in razvoja ponudb blaga in storitev , ki 
upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo. 

- Izobraževanje potencialnih ustanoviteljev socialnih podjetij in promotorjev 
socialnega podjetništva. 
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- Oblikovanje sedmih novih modelov socialnih podjetij in realizacija najmanj enega 
socialnega podjetja. 

- Vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju sodelovanja 
in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za krepitev socialnega 
podjetništva. 

- Promovirati socialno podjetništvo, kakor tudi  rezultate projekta in animirati okolje 
za ustanovitev socialnih podjetij kot dolgoročno rešitev za zaposlovanje težje 
zaposljivih socialnih skupin in s tem zmanjševanje brezposelnosti. 

 
Okvirni finančni načrt izvajanja projekta RRA Posavje: 
 

Skupaj upravičeni 
stroški 

Sofinanciranje IPA 
(85 %) 

Državno 
sofinanciranje (10 
%) 

Lastni viri 

71.423,44 60.709,92 7.142,34 3.571,17 

 
 

2.4 RAZVOJ PODEŽELJA  

 

Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem 
programu regije Posavje 2014-2020. Pri uresničevanju teh bo sodelovala tudi RRA Posavje v 
skladu s pristojnostmi, ki jih za to področje določa Zakon o skladnem regionalnem razvoju in 
Strategija RRA Posavje za izvajanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje za obdobje 
2014-2020.  
 
V kolikor bo želela regija Posavje izvajati nov razvojni pristop CLLD in posledično koristiti 
istoimenovana razvojna sredstva CLLD, bo potrebno v letu 2015 na podlagi »Uredbe o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost« v programskem obdobju 2014-2020 
vzpostaviti pogodbeno javno-zasebno partnerstvo in pripraviti Strategijo lokalnega razvoja 
2014-2020, v kateri bodo opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči s sredstvi CLLD.  
 
Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoj podeželja je s pomočjo 
tako pristopa LEADER kot novega razvojnega pristopa CLLD spodbuditi razvoj regije Posavje 
in okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim, gospodarskim in nevladnim 
sektorjem.  
 
 
Letni operativni cilji programskega področja: 
izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki so določene v Strategiji izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v regiji Posavje za obdobje 2014-2020, in obsegajo naslednje aktivnosti:  

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

- priprava dogovorov za razvoj regije 
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- sodelovanje in  podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih 
razvojnih partnerstev – vodenje odbora za podeželje pri RRS 

- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih 
partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov 

- skrb za prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja 
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, 

javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov 
- izvajanje nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti projekta Vpliv trapistov na 

posavsko podeželje, vodilni partner Kulturni dom Krško, RRA Posavje projektni partner 
- izvajanje nalog vodilnega partnerja in upravljavca za LAS Posavje za programsko 

obdobje 2007-2013,  
- vodenje projekta Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah 
- izvajanje nalog vodilnega partnerja za LAS Posavje za programsko obdobje 2014-2020 

 

2.4.1 Naloge upravljavca za obdobje LAS Posavje 2007-2013 

 
RRA Posavje je v letih 2007-2008 na ravni razvojne regije Posavje vzpostavila vse potrebne 
pogoje za črpanje sredstev LEADER, to je povezala javne, zasebne in nevladne partnerje z 
območja vseh šestih občin v javno-zasebno pogodbeno partnerstvo Lokalno akcijsko skupino 
Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje), ki so ji bila z odločbo MKGP v upravljanje za 
programsko obdobje na podlagi ocenjene strategije, velikosti območja in števila prebivalcev 
dodeljena evropska sredstva LEADER, ki so del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, v skupni višini 1,6 mio EUR. To se edina evropska sredstva, ki jih dobi v 
upravljanje lokalni nivo, v ta namen vzpostavljena javno-zasebna partnerstva, v našem 
primeru torej LAS Posavje. S pomočjo petih javnih pozivov je bilo izbranih 24 izvedbenih 
projektov, pri katerih je skupaj sodelovalo 110 različnih partnerjev, kar je bistvo LEADER 
projektov. Skupna vrednost projekt je 2,2 mio EUR. Zakoniti zastopnik LAS Posavje za to 
programsko obdobje 2007-2013 je RRA Posavje. Hkrati so člani LAS leta 2008 izbrali RRA 
Posavje za upravljavca, za izvajanje te naloge je sklenjena pogodba prav tako do izteka 
programskega obdobja. V ta namen je pri RRA Posavje odprta t.i. Tehnična pisarna LAS 
Posavje. V skladu s pravili, ki veljajo za sredstva iz ukrepov Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2007-2013, je dolžnost LAS Posavje oz. RRA Posavje kot vodilnega partnerja in 
hkrati upravljavca zagotavljanje trajnosti LAS Posavje najmanj do 31.12.2020. Na dan 
31.12.2014 ima LAS Posavje 38 članov. 
 
 
Naloge upravljavca za Las Posavje na regionalni ravni: 
 
Vodenje in delovanje organov LAS Posavje  
Organi LAS Posavje so: 

- ZBOR ČLANOV 
- UPRAVNI ODBOR 
- NADZORNI ODBOR 
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- PREDSEDNIK 
 
Naloge upravljavca: 
V imenu predsednika  

- sklicuje seje in pripravlja gradiva za seje, 
- pripravlja podlage za program dela,  
- obdobna in končna poročila,  
- uresničuje sklepe, sprejete na sejah vseh organov,  
- druge naloge po navodilih organov. 

 
 
Aktivnosti, vezane na projekte, ki jih je potrdil LAS Posavje in so sofinancirani s  
strani sredstev LEADER 
 
Spremljanje stanja in izvajanje kontrole že izvedenih projektov LAS Posavje iz 
LIN 2009, LIN 2010 in NIP 2011  
LAS Posavje in v njegovem imenu upravljavec je dolžan spremljati stanje in izvajati kontrole 
15-ih projektov, ki so bili vključeni v Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2009, Letni 
izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 2010 in Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 in je pri 
njih že zaključeno sofinanciranje s strani LAS Posavje. Pri njih je sodelovalo skupaj 80 
projektnih partnerjev, od katerih je vsak dolžan izkazovati trajnost za aktivnost, za katero je 
pridobil LEADER sredstva. 
 
V skladu s predpisi morajo ti projekti izkazovati trajnost še vsaj 5 let po zaključku projekta. V 
skladu s 106. Čl. Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. Osi Program razvoja podeželja RS za 
programsko obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011, se za zaključek projekta šteje datum 
zadnjega izplačila sredstev za vložen zahtevek na posameznem projektu (to je datum plačila 
zahtevka). 
 
Spremljanje stanja in izvajanje kontrole projektov LAS Posavje iz NIP 2012/I in 
NIP 2012/II, ki so v teku  
Postopki, ki jih izvaja upravljavec v imenu LAS Posavje, morajo biti skladni z Uredbo o 
ukrepih 1., 3. In 4. Osi programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011-
2013. V letu 2015 bo na LAS Posavje in potem na MKGP vloženih še 3 zahtevki za izvedbene 
projekte LAS Posavje in 2 zahtevka za delovanje LAS Posavje. 
 
Načrt izvedbenih projektov 2012/I – 7 projektov v teku, vključenih 35 partnerjev: 
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 
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Načrt izvedbenih projektov 2012/II – 2 projekta v teku, vključenih 11 partnerjev: 
Modra frankinja – žametno vino Posavja 
Ustvarimo zeliščni vrt Posavja 
 
Naloge upravljavca: 

- izvajati strokovno pomoč partnerjev projektov pri njihovem izvajanju in poročanju 
- izvajati prvo stopnjo administrativne kontrole zahtevkov in po pooblastilu organov LAS 

Posavje tudi kontrolo na kraju samem 
- skupaj s prijavitelji in projektnimi partnerji pripravljati zahtevke za povračila sredstev 

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter vmesna in končna poročila 
za izvedene aktivnosti v sklopu projektov 

- prisotnost pri kontrolah na kraju samem, ki jih pri izbranih projektih izvajajo MKGP, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali Evropska komisija  

- vodenje in arhiviranje dokumentacije za delovanje LAS in za vse izvedbene projekte, 
sofinancirane s sredstvi LEADER. 

- ažuriranje spletne strani s predstavitvami projektov, vmesnih rezultatov in dogodkov. 
 
Priprava poročila o delovanju LAS in izvedenih projektih za MKGP in Evropsko 
komisijo 
LAS Posavje je ena od 33 LASov, ki delujejo na območju R Slovenije. Zaradi upravljanja s 
sredstvi LEADER, ki so sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so LASi 
zavezani k pripravi letnih poročil o delovanju LAS in izvajanju projektov v skladu z Navodili in 
obrazci MKGP oz. ARSKTRP. 
 
Naloge Tehnične pisarne LAS Posavje: 
do 01.03.2015 za LAS Posavje izdelati poročilo v skladu z Navodili MKGP in Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. 
 
 
Aktivnosti za krepitev pripadnosti in dvig usposobljenosti obstoječih članov 
(upoštevajoč pristop LEADER) 
 
Naloge upravljavca so za člane LAS Posavje: 
izvedba 2 tematskih usposabljanj za člane LAS Posavje glede zaključevanja programskega 
obdobja 2007-2013 in 5-letnega izkazovanja trajnosti do 2020. 
 
 
Naloge upravljavca za Las Posavje na nacionalni in mednarodni ravni 
 
Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa v evropskem združenju 
LAS-ov, 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 
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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 MKGP v obravnavo in usklajevanje.  
 
V letu 2015 bodo naloge članov komisije aktivno sodelovati pri pripravi novih programskih 
izhodišč za črpanje sredstev LEADER v obdobju 2014-2020, komisija je namreč v imenu vseh 
slovenskih LAS neposredni sogovornik z MKGP in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. Komisiji od maja 2014 za mandatno obdobje štirih let predseduje vodja Tehnične 
pisarne LAS Posavje. 
Ta je hkrati s strani ministra na MKGP imenovana v delovno skupino za izbor dobrih praks 
projektov, financiranih iz ukrepov PRP 2007-2013, in opravlja naloge nadomestne članice v 
Usmerjevalni skupini za PRP 2014-2020.  
 
Na nacionalni ravni imajo LAS preko DRSP predstavnike v Nadzornem odboru za PRP 2007-
2013 in v Usmerjevalni skupini Mreže za podeželje na MKGP. 
 
Na evropski ravni pa imajo LAS preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in v 
ELARD, ki je Evropsko združenje lokalnih akcijskih skupin.  
 
 
Sodelovanje z nacionalno Mrežo za podeželje 
 
Nacionalna Mreža za podeželje deluje pod okriljem MKGP. Njeno poslanstvo je 
povezovati in združevati vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za razvoj podeželja. 
Predstavniki DRSP so imenovani v t.i. Usmerjevalno skupino mreže. 
 
Cilji in naloge Mreže za podeželje so opredeljene v 68. Členu Uredbe št. 1698/2005 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Programu 
razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP 2007–2013) in Akcijskem planu Mreže za podeželje. 
 
Mreža za podeželje je z letom 2014 prevzela izdajanje spletne revije PrePlet, preko katere 
informira splošno in strokovno javnost o vseh pomembnih informacijah za razvoj podeželja. 
Za LAS bo izvajala tematska usposabljanja in izobraževanja, vezana na pravila poročanja in 
izvajanja kontrol za ukrepe LEADER 2007-2013 in 2014-2020, pripravo projektov 
sodelovanja, informirala o dogodkih na EU ravni, pomembnih za LAS.  
 
 
Krepitev projektnih partnerstev med LASi na nacionalni in mednarodni ravni 
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Naloga upravljavca LAS Posavje je vzpostaviti stike z drugimi LAS po Sloveniji in EU 
(805 + 42 LAS na novo potrjenih v R Hrvaški) z namenom sodelovanja, izmenjave 
izkušenj, krepitve projektnih partnerstev in priprave predlogov skupnih projektov.  
 
Temu v pomoč je 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).  
 
 

2.4.2 Naloge vodilnega partnerja za obdobje LAS Posavje 2014-2020 

 
Pristop CLLD (slo. Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost; ang. Community Led Local 
Development) je nadgradnja dosedaj poznanega pristopa LEADER, njegovo bistvo pa je 
načrtovanje lokalnega razvoja in izvedbenih projektov po principu »od spodaj navzgor«. 
Bistvo metode je, da se v razvojno načrtovanje nekega območja vključi in medsebojno 
poveže vse tri sektorje: javnega, ekonomskega in nevladnega, prav tako v izvedbene 
projekte, ki so se razvili s pomočjo te metode.  
 
Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (v 
nadaljevanju CLLD) podprla s sredstvi treh EU skladov: EKSRP - Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.  
RRA Posavje v celoti izpolnjuje pogoje za vodilnega partnerja, kot jih predpisuje predlog 
Uredbe CLLD in druge pravne podlage, ki urejajo črpanje razvojnih sredstev CLLD v 
obdobju 2014-2020.  
 
Prav tako je tudi sedaj delujoča LAS Posavje vzpostavljena skladno z zahtevami novega 
programskega obdobja, to je kot pogodbeno javno-zasebno partnerstvo. To pomeni, da 
ni potrebno izvesti postopkov statusnega preoblikovanja, temveč le podaljšati veljavnost 
obstoječi partnerski pogodbi, ki se ustrezno dopolni glede na zahteve novega 
programskega obdobja. Hkrati je potrebno objaviti javno povabilo, s katerim se 
omogoči vstop vsem zainteresiranim novih članom v to partnerstvo.  
 
Za pridobitev pravice do sredstev CLLD za obdobje 2014-2020 bo potrebno v skladu z 
veljavno Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost: 
oblikovati lokalno partnerstvo in  
pripraviti strategijo lokalnega razvoja za območje tega lokalnega partnerstva.  
 
RRA Posavje v svojem programu dela za leto 2015 načrtuje, da bo izbrana za vodilnega 
partnerja in bo v sodelovanju s člani LAS Posavje 2014-2020 in po postopkih, kot jih 
določa uredba CLLD do konca leta 2015 izvedla vse naloge za pripravo popolne vloge za 
pridobitev statusa LAS in kvote sredstev CLLD za 2014-2020. 
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Stroški, nastali z izvedbo teh nalog pri RRA Posavje, se vodijo ločeno na svojem stroškovnem 
mestu (CLLD). 
 

IV. TRŽNA DEJAVNOST 
 
RRA Posavje bo v letu 2015 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 2015 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. 
 
Prav tako bomo za naročnike Občino Brežice, Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki,  
izvajali koordinacijo izvedbe projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na 
območju Posavja«. Vrednost pogodbenih del v letu 2015 je 46.083,47 EUR z DDV oz. 
37.773,34 EUR neto brez DDV. 
 
Storitve bomo izvajali zaposleni na RRA, pogodbeni sodelavci in podizvajalci.  
 

V. KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA RRA 
POSAVJE 

1. Organizacija delovanja RRA Posavje   

Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja bo v letu 2015 potrebno pripraviti 
sledeče dokumente: 

 Plan dela RRA Posavje za leto 2015; 
 Zaključni račun in izkazi za leto 2014; 
 Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2015; 
 Priprava novih oziroma novelacija/dopolnitev/sprememba ustanovnih in obstoječih 

notranjih aktov RRA Posavje; 
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 Zaključek 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 Stopnja 
 izobrazbe 

Vrsta  
zaposlitve 

PLAN  
2015 

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 – 
nezasedeno 

VII. *del. mesto je sistematizirano, 
vendar je nezasedeno 

Svetovalec za razvoj človeških 
virov 

VII. Nedol. čas 1 

Svetovalec za razvoj podeželja VII. Nedol. čas  1 

Koordinator v Tehnični pisarni 
LAS Posavje  

VII. Za čas 
trajanja 
projekta 

1 

Koordinator projekta Posavska 
štipendijska shema  

VII. Za čas 
trajanja 
projekta 

1 

Svetovalec v operaciji 
»Hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema na 
območju Posavja”  v letih 
2013 do 2015 

VII.  Za čas 
trajanja 
projekta 

1 

Sodelavec na operaciji 
»Podjetno v svet podjetništva 
2014« 

VII. za čas 
trajanja 
projekta  

1 

Sodelavec na Programu 
konkurenčnosti in ukrepov 
razvojne podpore za območje 
občine Radeče v obdobju 
2013-2018 

VII. za čas 
trajanja 
projekta  

1 

Sodelavec v operaciji 
„Podjetno v svet podjetništva 
za občino Radeče” 

VII. za čas 
trajanja 
projekta  

1 

SKUPAJ   12 
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Kadrovski načrt predvideva 12 zaposlenih.  
 
V letu 2015 bo v skladu z izvajanjem projekta Podjetno v svet podjetništva 2014 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 10 udeležencev operacije PVSP 
2014. Poleg tega je v kadrovski načrt vključenih tudi 20 udeležencev projekta Podjetno v 
svet podjetništva za Občino Radeče. 
 
 

Naziv delovnega mesta Stopnja 
 izobrazbe 

Vrsta  
zaposlitve 

PLAN  
2015 

Udeleženec v operaciji »Podjetno v svet 
podjetništva 2014« 

VI, VII. Za čas 4 
mesecev, kot 
predvideva 

projekt 

10 

Udeleženec v operaciji »Podjetno v svet 
podjetništva za Občino Radeče« 

 Za čas 4 
mesecev, kot 
predvideva 

projekt 

10 

 
 
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.  

 

Koordinator v Tehnični pisarni 
LAS Posavje  

VII. Za čas 
trajanja 
projekta 

1* 

Glede na predvidene naloge upravljanja LAS Posavje 2007-2013 v letu 2015 in potrebno 
izkazovanje trajnosti do leta 2020, ter glede na planirano izvedbo nalog za vzpostavitev LAS 
Posavje 2014-2020 in pripravo Strategije lokalnega razvoja v letu 2015, se podaljša 
zaposlitev/spremeni sistemizacija za delovno mesto koordinator v TP LAS Posavje 
(podaljšanje zaposlitve oz. sprememba v vrste zaposlitve za nedoločen čas in uvrstitev v 33. 
plačni razred).  
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Predlog izobraževanj zaposlenih: 
 Strokovna usposabljanja in izobraževanja, vezana na izvajanje nalog po posameznem 

področju delovanja. 
 

VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 
 
V letu 2015 bo izvedena nabava osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem interesu in 
redno vzdrževanje objekta RRA: 

- Računalniška oprema (ocenjena vrednost 1.000 €), 
- Arhivske omare (ocenjena vrednost 3.000 €). 
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VII. FINANČNI NAČRT  
 

1. Prihodki  

 

Str. mesto NAZIV PRIHODKA 

Realizacija 
2013 

Realizacija       
2014 

Plan 2015 

P15/R14 

  SKUPAJ PRIHODKI z DDV 1.316.856,19 1.145.430,39 1.039.212,02    0,91    

  DDV   17.549,51 8.310,13    0,47    

  
SKUPAJ PRIHODKI - NETO 
brez DDV                       

  1.127.880,88 1.030.901,89    0,91    

  ČASOVNE RAZMEJITVE         

1 
PRIHODKI IZ OBČINSKIH 
PRORAČUNOV                                302.082,48 351.108,37 241.901,18    0,69    

  Občina Brežice 90.857,79 124.660,27 85.306,74    0,68    

  Občina Krško 113.338,61 132.136,97 89.282,94    0,68    

  Občina Sevnica 72.227,16 64.878,97 45.597,13    0,70    

  Občina Kostanjevica na Krki 7.965,14 12.735,07 8.160,13    0,64    

  Občina Bistrica ob Sotli 4.812,26 4.638,00 3.418,00    0,74    

  Občina Radeče 12.881,52 12.059,09 10.136,24    0,84    

2 
PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 760.705,52 652.349,64 623.387,07    0,96    

  Državni proračun in sredstva ESS 760.705,52 652.349,64 623.387,07    0,96    

3 DRUGI PRIHODKI 249.514,19 141.558,78 165.613,64    1,17    

  Finančni prihodki (obresti) 0,00 18,51 0,00       -      

  Prihodki podjetij za štipendije 155.405,48 113.962,32 108.025,29    0,95    

  Članarine LAS Posavje 20.960,15 21.370,15 21.300,00    1,00    

  
Drugi prihodki 
(razm.prih.,sredstva za pokrivanje 
izgube, izredni prih.) 73.148,56 6.207,80 36.288,35   

  
PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 
TRŽNE DEJAVNOSTI - brez 
DDV 4.554,00 80.184,05 37.773,34    0,47    

4 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 4.554,00 413,60 0,00   

  TD - Hidravlične izboljšave 0,00 97.319,96 46.083,47    0,47    

  (Realizacija TD brez DDV)  0,00 79.770,45 37.773,34    0,47    

  Občina Krško 0,00 40.532,00 16.499,40    0,41    

  Občina Brežice 0,00 47.102,00 19.256,84    0,41    

  Občina Kostanjevica na Krki 0,00 6.026,00 2.017,10    0,33    

  Občina Sevnica 0,00 1.220,00 0,00   

  Občina Bistrica ob Sotli 0,00 1.220,00 0,00   

  Občina Radeče 0,00 1.220,00 0,00   

  obračunan DDV   17.549,51 8.310,13    0,47    
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PRIHODKI ZA REDNO 
DELOVANJE IN IZVAJANJE 
NALOG V JAVNEM INTERESU 237.914,09 240.112,85 231.556,33    0,96    

01-RRA Občina Brežice 46.961,81 47.000,00 47.000,00    1,00    

01-RRA Občina Krško 50.739,44 52.100,00 52.100,00    1,00    

01-RRA Občina Sevnica 35.963,73 36.889,00 36.889,00    1,00    

01-RRA Občina Kostanjevica na Krki 5.596,88 5.723,33 5.723,33    1,00    

01-RRA Občina Bistrica ob Sotli 3.342,47 3.418,00 3.418,00    1,00    

01-RRA Občina Radeče 9.372,45 9.426,00 9.426,00    1,00    

01-RRA Državni proračun 85.937,31 85.556,52 77.000,00    0,90    

  
PROJEKTI V JAVNEM 
INTERESU 982.196,12 722.901,02 453.891,59    0,63    

  

DELOVNO PODROČJE 
GOSPODARSTVO IN 
ČLOVEŠKI VIRI 981.187,16 722.901,02 453.891,59    0,63    

33-RDO 
Regionalna destinacijska 
organizacija 53.464,52 0,00 0,00   

33-RDO Občina Brežice 10.902,36 0,00 0,00   

33-RDO Občina Krško 7.807,15 0,00 0,00   

33-RDO Občina Sevnica 5.126,18 0,00 0,00   

33-RDO Občina Kostanjevica na Krki 906,42 0,00 0,00   

33-RDO Občina Bistrica ob Sotli 1.469,79 0,00 0,00   

33-RDO Občina Radeče 1.677,99 0,00 0,00   

33-RDO Državni proračun 25.574,63 0,00 0,00   

01-RRA Sejem TIP 2014   4.095,54 4.650,64    1,14    

01-RRA Občine in Zavodi   4.095,54 4.650,64    1,14    

01-RRA Drugi prihodki (izredni)   691,91 0,00       -      

35-PVSP Podjetno v svet podjetništva 294.186,03 233.180,41 103.139,21    0,44    

35-PVSP Državni proračun (15%) 42.612,44 34.977,06 15.470,88    0,44    

35-PVSP  Sredstva ESS (85%) 251.573,59 198.203,35 87.668,33    0,44    

35-PVSP Lastna sredstva 0,00 0,00 0,00   

            

17-PVSP 
RTH 

Podjetno v svet podjetništva - 
RTH 0,00  0,00  229.300,00   

17-PVSP 
RTH 

Državni proračun  0,00  0,00  229.300,00 
  

17-PVSP 
RTH 

Sredstva ESS  0,00  0,00  0,00 
  

09-PŠS Posavska štipendijska shema 634.545,57 461.204,43 330.522,38    0,72    

09-PŠS Občina Brežice 32.993,62 30.558,27 19.049,90    0,62    

09-PŠS Občina Krško 54.792,02 39.504,97 20.683,54    0,52    

09-PŠS Občina Sevnica 31.137,25 26.769,97 8.708,13    0,33    

09-PŠS Občina Kostanjevica na Krki 1.461,84 985,74 419,70    0,43    

09-PŠS Občina Radeče 1.831,08 1.413,09 710,24    0,50    

09-PŠS Državni proračun 237.620,21 208.780,97 146.960,38    0,70    
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09-PŠS 
Državni proračun-delovanje in 
mat. stroški 46.218,61 37.959,15 25.965,20    0,68    

09-PŠS Prihodki za štip. - vplačila podjetij 155.405,48 113.962,32 108.025,29    0,95    

09-PŠS Vračila štipendij, razmejitve 72.850,92 1.269,95 0,00       -      

09-PŠS Obresti 234,54 0,00 0,00   

07-RTH Program konkurenčnosti in 
ukrepov razvojne podpore za 
območje Hrastnik - Radeče -
Trbovlje  2013-2018   24.420,64 15.579,36    0,64    

07-RTH Državni proračun   24.420,64 15.579,36    0,64    

34-IPA SLO 
HR 

Prihodki iz naslova projekta 
SLOHR GLOBALNET -1.008,96 0,00 0,00   

34-IPA SLO 
HR Državni proračun -1.008,96 0,00 0,00   

34-IPA SLO 
HR IPA sredstva 0,00 0,00 0,00   

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

  

DELOVNO PODROČJE 
KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA, OKOLJE 
IN PROSTOR         

  
DELOVNO PODROČJE 
PODEŽELJE 81.592,33 83.991,01 58.380,63   

24- LAS LAS 80.193,51 83.235,81 58.380,63   

24 - TP 
LAS Upravljanje LAS Posavje 80.193,51 71.076,70 48.068,43    0,68    

24 - TP LAS 
Članarine 2014 

20.960,15 15.552,31 16.430,72    1,06    

24 - TP LAS Državni Proračun 59.170,26 55.505,88 0,00     

24-TP LAS Lastni viri (razmej.prih.) 0,00 0,00 31.637,71     

24-TP LAS Obresti 63,10 18,51 0,00     

24 - TP LAS 
Proj. Lokalno prid. hrana na 
posavskih tržnicah 0,00 12.159,11 10.312,20    0,85    

24 - TP LAS Državni Proračun  0,00 6.341,27 5.442,92    0,86    

24 - TP LAS 
Lastni viri (članarina članov LAS 
Posavje za leto 2014) 0,00 5.817,84 4.869,28    0,84    

36-
Trapistin 

Vpliv trapistov na posavsko 
podeželje 1.398,82 755,20 0,00     

36-Trapistin Državni proračun 1.398,82 604,80 0,00     

01-RRA Lastna sredstva 0,00 150,40 0,00     

CLLD CLLD 0,00 0,00 20.000,00   

CLLD Državni proračun     20.000,00   
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01-MRS Bilaterala 11.608,61 0,00 0,00   

01-MRS Državni proračun 11.608,61 0,00 0,00   

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

 

Področni 
odsek 

Str. 
mesto/ 
nosilec NAZIV ODHODKA 

Realizacija 
2013 

Realizacija         
2014 

Plan 2015 

P15/R14 

    ODHODKI  1.273.945,74 1.072.297,63 1.030.901,89        0,96    

    - Nabava OS   8.488,16 4.000,00        0,47    

    SKUPAJ ODHODKI   1.063.809,47 1.026.901,89        0,97    

  
1 

SKUPAJ ODHODKI - NALOGE 
V JAVNEM INTERESU 225.092,57 205.184,57 231.556,33        1,13    

  
2 

SKUPAJ ODHODKI - 
PROJEKTI V JAVNEM 
INTERESU                                 1.048.853,17 787.718,50 761.572,22        0,97    

  
3 

SKUPAJ ODHODKI - TRŽNA 
DEJAVNOST                                   79.394,56 37.773,34        0,48    

  
  

NABAVA OSNOVNIH 
SREDSTEV 0,00 8.488,16 4.000,00        0,47    

  
  

OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH 
LET 0,00 0,00 0,00   

  
  

SKUPAJ ODHODKI NALOGE 
V JAVNEM INTERESU 225.092,57 205.184,57 231.556,33        1,13    

01-RRA 
01-RRA   

SKUPAJ STROŠKI DELA 
ZAPOSLENIH 113.613,32 111.839,84 145.095,00        1,30    

01-RRA 01-RRA   Osnovne plače  87.518,56 89.668,57 113.500,00        1,27    

01-RRA 01-RRA   Regres za letni dopust                              4.870,18 1.248,21 2.100,00        1,68    

01-RRA 
01-RRA   Povračila stroškov prehrane in 

prevoza na delo 6.439,26 6.099,28 8.972,00        1,47    

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 0,00 0,00   

01-RRA 01-RRA   Prispevki delodajalca 14.006,90 14.467,75 18.273,00        1,26    

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

01-RRA 
01-RRA   Dodatno pokojninsko 

zavarovanje 778,42 356,03 2.250,00        6,32    

01-RRA 01-RRA   

MATERIALNI STROŠKI IN 
STROŠKI STORITEV IZ 
NASLOVA IZVAJANJA 
NALOG V JAVNEM 
INTERESU 76.433,23 68.591,38 82.461,33        1,20    

01-RRA   01-RRA   Pisarniški material in storitve 1.478,14 1.070,75 1.500,00        1,40    

01-RRA   01-RRA   Čistilni material in storitve 2.617,01 2.969,26 3.000,00        1,01    

01-RRA   01-RRA   Časopisi, revije, knjige in 
strokovna literatura 419,52 756,36 800,00        1,06    
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01-RRA   01-RRA   Storitve varovanja zgradb in 
prostorov 51,12   700,00   

01-RRA   01-RRA   Zavarovalne premije za objekte 
in opremo 457,58 480,88 500,00        1,04    

01-RRA   01-RRA   Računalniške storitve 
(vzdrževalne pogodbe) 2.353,17 1.237,27 3.100,00        2,51    

01-RRA   01-RRA   Izdatki za reprezentanco 1.517,15 1.519,68 1.500,00        0,99    

01-RRA   01-RRA   Drug splošni material in storitve  11.770,42 8.176,77 8.200,00        1,00    

01-RRA   01-RRA   Električna energija 1.423,76 1.328,46 2.000,00        1,51    

01-RRA   01-RRA   
Poraba kuriv in stroški 
ogrevanja 1.562,33 1.421,86 3.000,00        2,11    

01-RRA   01-RRA   Voda in komunalne storitve 243,18 226,19 400,00        1,77    

01-RRA   01-RRA   Telefonija (fiksna in mobilna 
telefonija, internet) 4.686,02 3.867,17 4.500,00        1,16    

01-RRA   01-RRA   Poštnina in kurirske storitve 1.585,70 1.375,10 2.000,00        1,45    

01-RRA   01-RRA   Tekoče vzdrževanje druge 
opreme in poslovnih prostorov 212,29 973,56 1.000,00        1,03    

01-RRA   01-RRA   
Sodni stroški, storitve 
odvetnikov,  notarjev, takse, 
obresti in drugo 1.673,54 1.878,80 2.500,00        1,33    

01-RRA   01-RRA   
Najemnine in zakupnine za 
poslovne prostore (najemnina 
za spletno stran posavje.com) 5.914,44 5.917,28 7.000,00        1,18    

01-RRA   01-RRA   Računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve 14.514,40 15.737,04 15.000,00        0,95    

01-RRA   01-RRA   Stroški oglaševalskih storitev 6.112,17 3.836,70 6.661,33        1,74    

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

01-RRA   01-RRA   Stroški seminarjev in strokovnih 
izobraževanj zaposlenih 2.230,40 1.196,09 3.500,00        2,93    

01-RRA   01-RRA   
Stoški prevozov in potovanj v 
SLO in tujini (kilometrine, 
dnevnice nočitve) 9.073,99 9.521,15 10.000,00        1,05    

01-RRA   01-RRA   Delo preko Študentskih 
servisov 1.265,54 0,00 0,00   

01-RRA   01-RRA   Stroški plačilnega prometa in 
bančnih storitev 330,03 103,40 350,00        3,38    

01-RRA   01-RRA   Zamudne obresti 12,63 15,18 50,00        3,29    

01-RRA   01-RRA   Članarine 4.551,00 4.600,59 4.700,00        1,02    

01-RRA   01-RRA   Drugi odhodki 377,70 381,84 500,00        1,31    

01-RRA 01-RRA OSNOVNA SREDSTVA 12.418,48 7.682,96 4.000,00        0,52    

01-RRA 01-RRA Nakup osnovnih sredstev 12.418,48 7.682,96 4.000,00        0,52    

01-RRA   01-RRA   SEJEM TIP 0,00 4.095,54 4.650,64        1,14    

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

01-RRA   01-RRA   Stroški materiala in storitev 0,00 4.095,54 4.650,64        1,14    

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

SVET REGIJE POSAVJE, 
REGIONALNI RAZVOJNI 
SVET 141,70 162,00 0,00                

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

01-RRA 
01-RRA 
SRP Stroški materiala in storitev 141,70 162,00 0,00              

01-RRA   02-GS Garancijska shema 1.927,56 222,95 0,00                

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

01-RRA   02-GS Stroški materiala in storitev 1.927,56 222,95 0,00                

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Projekt "Sava" 397,24 0,00 0,00   

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

01-RRA 
01-RRA 
SAVA Stroški materiala in storitev 397,24 0,00 0,00   

01-RRA 
01-RRA 
RRP 

Regionalni razvojni program 
2007-2013 (2014-2020) 6.130,16 4.648,57 0,00                

01-RRA 01 RRA 
RRP Stroški dela  4.285,24 1.377,43 0,00                

01-RRA 
01 RRA 
RRP Stroški materiala in storitev 1.844,92 3.271,14 0,00              

01-RRA 30 - DO Destinacijska organizacija 601,20 0,00 0,00   

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

01-RRA 30 - DO Stroški materiala in storitev 601,20 0,00 0,00   

PROJEKTI V JAVNEM INTERESU         

  
DELOVNO PODROČJE 
GOSPODARSTVO 53.263,15 0,00 0,00   

01-RRA 27 - KO Kohezija inženiring 775,02 0,00 0,00   

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

01-RRA 27 - KO Stroški materiala in storitev 775,02 0,00 0,00   

33-RDO 33 - RDO 
Regionalna destinacijska 
organizacija 53.263,15 0,00 0,00   

33-RDO 33 - RDO Stroški dela 0,00 0,00 0,00   

33-RDO 33 - RDO Stroški materiala in storitev 53.263,15 0,00 0,00   

  
DELOVNO PODROČJE 
ČLOVEŠKI VIRI 924.357,13 707.038,09 678.540,95        0,96    

09-PŠS 09-PŠS Posavska štipendijska shema 634.545,57 460.590,60 330.522,38        0,72    

09-PŠS 09-PŠS Stroški dela 31.693,84 23.899,97 18.708,65        0,78    

09-PŠS 09-PŠS Stroški materiala in storitev 15.111,96 15.180,71 7.256,55        0,48    

09-PŠS 09-PŠS Stroški štipendij 514.888,85 421.509,92 304.557,18        0,72    

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

09-PŠS 09-PŠS 
Vračila štipendij skladu, 
podjetjem 72.850,92 0,00 0,00   

09-PŠS 01-RRA Strošek DDV inf.   1.214,91     
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01-RRA 01-MRS Projekt MRS (BILATERALA) 10.496,02 0,00 0,00   

01-RRA 01-MRS Stroški dela 5.488,11 0,00 0,00   

01-RRA 01-MRS Stroški materiala in storitev 5.007,91 0,00 0,00   

01-RRA 01-MRS Lastni vir RRA 5.407,47 0,00 0,00   

35-
PVSP 

35- 
PVSP 

PODJETNO V SVET 
PODJETNIŠTVA  - KRŠKO 279.315,54 222.026,85 103.139,21        0,46    

35-
PVSP 35-PVSP Stroški dela 193.934,28 165.221,20 79.840,55        0,48    

35-
PVSP 35-PVSP Stroški materiala in storitev 85.381,26 56.805,65 23.298,66        0,41    

35-
PVSP 01-RRA Strošek DDV inf. 7.247,19 6.726,42     

35-
PVSP 

35- 
PVSP 

PODJETNO V SVET 
PODJETNIŠTVA - RTH 279.315,54 222.026,85 229.300,00        1,03    

17-
PVSP 17-PVSP Stroški dela 193.934,28 165.221,20 168.440,00        1,02    

17-
PVSP 17-PVSP Stroški materiala in storitev 85.381,26 56.805,65 60.860,00        1,07    

07- RTH 07- RTH 

Program konkurenčnosti in 
ukrepov razvojne podpore za 
območje Hrastnik - Radeče -
Trbovlje  2013-2018 0,00 24.420,64 15.579,36        0,64    

07- RTH 
koordin. 

07- RTH 
koordin. Stroški dela 0,00 12.859,94 11.394,00        0,89    

07- RTH 
koordin. 

07- RTH 
koordin. Stroški materiala in storitev 0,00 11.560,70 4.185,36        0,36    

  
DELOVNO PODROČJE 
PODEŽELJE 71.232,89 80.680,41 58.380,63        0,72    

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS LAS 69.261,36 80.680,41 58.380,63        0,72    

    Upravljanje LAS Posavje 27.952,26 67.766,09 48.068,43        0,71    

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Stroški dela 43.280,63 49.052,91 38.068,43        0,78    

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Stroški materiala in storitev  23.983,52 17.907,98 10.000,00        0,56    

24 - TP 
LAS 

24 - TP 
LAS Nabava osnovna sredstva 1.997,21 805,20 0,00           -      

24- TP 
LAS 

24 - TP 
LAS 

Lokalno pridelana hrana na 
posavskih tržnicah   12.914,32 10.312,20   

24-500 
TRŽ 

24-500 
TRŽ Stroški dela   3.157,26 2.500,00   

24-500 
TRŽ 

24-500 
TRŽ Stroški materiala in storitev  0,00 9.001,86 7.812,20        0,87    

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin 

Vpliv trapistov na Posavsko 
podeželje 1.971,53 755,20 0,00   

36-NIP 
2012 

36-
Trapistin Stroški materiala in storitev 958,95 755,20 0,00   
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36-NIP 
2012 

36-
Trapistin Stroški opreme 1.012,58 0,00 0,00   

CLLD CLLD CLLD 0,00 0,00 20.000,00   

CLLD CLLD Stroški dela     12.000,00   

CLLD CLLD Stroški materiala in storitev     8.000,00   

22-TD 22 - TD TRŽNA DEJAVNOST 0,00 79.394,56 37.773,34        0,48    

 22-TD  22110 HIDRAVLIKA  neto brez ddv   73.248,91 37.773,34        0,52    

    Stroški dela   24.191,43 9.689,00        0,40    

    Stroški materiala in storitev   49.057,48 28.084,34        0,57    

 22-TD  22100 SAVA KRKA BIKE brez DDV   5.840,30 0,00   

    Stroški dela   3.087,60 0,00   

    Stroški materiala in storitev   2.752,70 0,00   

22-TD 1 STORITVE   305,35 0,00   

    Stroški materiala in storitev   305,35 0,00   

 
 
Priloge: 

- Priloga 1 in Priloga 2: Kadrovski načrt 
- Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
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