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UVOD  
 
Delo javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje bo v letu 2018 potekalo v skladu 
s področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali bomo projekte, 
ki so smo jih pričeli izvajati v preteklih letih, skladno z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih 
potreb pa bomo v letu 2018 pripravljali in izvajali tudi nove projekte. 
 
Potrjena sta Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 in Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 2014-2020, ki sta 
podlaga za črpanje evropskih sredstev in za izvajanje regionalne politike v programskem 
obdobju 2014-2020. V letu 2018 bomo posebno pozornost namenili sodelovanju z organi 
upravljanja kohezijske politike na nacionalnem nivoju v okviru postopka priprave na izvajanje 
politik v finančni perspektivi 2014-2020 in realizacije Dogovora za razvoj regije, predvsem 
izvajanje teritorialnega dialoga za uresničitev projektov iz dogovora. 
 
Letni načrt dela RRA Posavje za leto 2018 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne 
operativne cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih sredstev in 
finančni načrt. 
 
 
KRATICE: 
• CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«) 
• DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
• GSP: Garancijska shema Posavje 

• IRO: Indeks razvojne ogroženosti 
• LAS: Lokalna akcijska skupina  
• LIN: Letni izvedbeni načrt 
• LRS: Lokalna razvojna strategija 
• MG: Ministrstvo za gospodarstvo 

• MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
• MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
• MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
• SME: mikro, mala in srednje velika podjetja 
• MSP: mala in srednje velika podjetja 
• NIP: Načrt izvedbenih projektov 

• PRP: Program razvoja podeželja  
• PŠS: Posavska štipendijska shema 
• RDO: Regionalna destinacijska organizacija 
• RRA: Regionalna razvojna agencija 
• RRA GIZ: gospodarsko interesno združenje regionalnih razvojnih agencij 

• SPS: Slovenski podjetniški sklad 
• STO: Slovenska turistična organizacija 
• SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
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I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA 
Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: 
• Odlok o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 

95/2014);  
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 

20/11, 57/12 in 46/2016); 
• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah  (Ur.l. RS, št. 3/2013, 59/2015); 

• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012, 78/2015); 
• Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l RS, št. 113/2009); 
• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur.L. RS št. 

16/2013, 78/2015); 
• Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur.l. RS št. 22/2011, 

97/2012 in 24/2015); 
• Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/09); 
• Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (UR. list RS, št. 29/12, 

26/12 in 24/12); 
• Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS št. 33/2013); 
• Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko 

obdobje 2014-2020 (UR. list RS, št. 34/2014); 
• Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 

Odl. US: U-I-34/98, 36/2000); 
• Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 

(10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl. 
US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10); 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno 
besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS), 

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu 
KPJS), 

• Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih, gospodarstvu, 
malemu gospodarstvu, turizmu in športu v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08), 

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/08), 
• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju 

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

69/08), 
• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni 

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

(Uradni list RS, 64/08 in naslednji), 
• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2018 (Uradni list RS, 
84/2016), 

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/12), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
http://www.uradni-list.si/1/ulkazalo.jsp?urlid=200410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=913
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• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 
(Uradni list RS, 80/16, 33/17 in 59/17), 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepih v 
javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16), 

• Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 88/16), 
• Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1), (Ur. list RS, 43/2011), 
• Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za javne 

zavode. 
 

II. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE  
Podlaga za izvajanje splošnih razvojnih nalog je Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja - ZSRR-2, (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016).  Dne 12.1.2013 je 
stopil v veljavo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur.l. RS št. 3/2013 in 59/2015), ki 
določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco. Sprememba pravilnika o RRA-jih 
določa, da mora RRA za izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog zagotavljati v 
razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot 
bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas. 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 dogovorov za razvoj regije, 
• izvajanje  regijskih  projektov  in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov,  

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

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

partnerjev  v  regiji  pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 
• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
• pomoč  pri  izvajanju  regijskih  finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena  Zakona 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,  kadar  jih  izvaja   Slovenski 
regionalno razvojni sklad. 

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

o izvajanje regijske finančne sheme, 
o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov, 
o spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1811
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2769
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o promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
o izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 
o prostorsko planiranje na regionalni ravni in 
o druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega 

ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju 
ministra. 

Za izvedbo opredeljenih nalog, se skladno z zakonom izvede postopek javnega razpisa, na 
podlagi katerega pristojni minister podeli javno pooblastilo izbrani pravni osebi, ki izkaže 
usposobljenost za opravljanje teh nalog, če ni z zakonom, ki ureja posamezno nalogo, 
določeno drugače. Med merili javnega razpisa se upoštevajo izkušnje in usposobljenost za 
izvajanje nalog. Pooblaščena pravna oseba se vključi v regijsko razvojno mrežo. 
 
Letni operativni cilji: 

• strokovna podpora delovanju  Svetu regije Posavje, Regionalnemu razvojnemu svetu 
regije Posavje in njegovih odborov in Razvojne mreže priprava strokovnih gradiv za 
seje organov po navodilih predsednikov organov in v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
opredeljuje vlogo organov v postopkih,  
 

• administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Razvojnega sveta 
regije Posavje in njegovih odborov – sklici sej, komuniciranje z javnostjo, organizacijo 
drugih dogodkov za potrebe delovanja organov, 

 
• opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni  

Pravilnik o regionalnih razvojnih agencija (Ur.l. RS št. 3/2013 in 59/2015) določa 
naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco. RRA mora za izpolnjevanje pogojev za 
opravljanje nalog zagotavljati v razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog 
najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas. Resorno 
ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred 
izplačilom državnega dela sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog.  
MGRT, kot resorno ministrstvo je RRA Posavju izdala odločbo za programsko obdobje 
2014-2020 o vpisu v evidenco pri MGRT. Vsako leto se preverja izpolnjevanje pogojev 
skladno s pravilnikom o RRA. 

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

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

 
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur.l. RS, št. 3/2013, 59/2015) določa minimalne 
pogoje za opravljanje nalog regionalnih razvojnih agencij in vpis v evidenco, način vodenja 
evidence, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog RRA, merila in normative za 
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financiranja splošnih razvojnih nalog v regiji in splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog 
države v regiji. 
 
Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju 2014-
2020 je izdana Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij pri 
MGRT, št. 3030-11/2013/92 z dne 23.6.2014 za celotno programsko obdobje 
2014-2020. 
 
Članstvo RRA Posavje v organih na državni/regionalni/čezmejni/transnacionalni ravni: 

- Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter med regionalni program 
Interreg Europe in Interact v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, 

- Fokusna skupina funkcionalna urbana območja in nizkoogljična družba, 
prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije, 

- Združenje regionalnih razvojnih agencij, 
- Kohezijska mreža pri SVRK, 
- Odbor za spremljanje programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. 
 

III. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA  POSAVJE  
 

Programska področja v RRA Posavje se delita na dva dela in sicer v okviru službe za 
regionalni razvoj in v okviru službe za evropsko teritorialno sodelovanje.  
 
Pravna podlaga za izvajanje nalog je: 18. člen in 19. člen Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2)  Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016); Pravilnik o regionalnih 
razvojnih agencijah (U.L. RS št. 3/2013, 59/2015) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014). 
 
Naloge se bodo v letu 2018 izvajale: 
• 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 potrjeni v okviru letnih planov dela RRA Posavje ali s posamičnimi sklepi 
Upravnega odbora RRA Posavje. Del sredstev za njihovo izvajanje na podlagi teh sklepov 
in posebnih pogodb zagotavljajo občine ustanoviteljice RRA Posavje. 

 
V 2018 bomo izvajali naslednje projekte: 

1. Posavska štipendijska shema 2007-2013- spremljanje 
2. Posavska štipendijska shema 2016-2022 
3. Štipendije za nadarjene s področja kulture 
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4. Garancijska shema Posavje 
5. Regijska garancijska shema 
6. Spremljanje LAS 2007-2013 
7. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2015-2020 
8. Dogovor za razvoj regije Posavje – drugi dogovor 
9.  Program ukrepov na problemskem območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik 2013-

2020. 

1. SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE 

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

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

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

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

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

partnerjev  v  regiji  pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 
• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
• pomoč  pri  izvajanju  regijskih  finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena  Zakona 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,  kadar  jih  izvaja   Slovenski 
regionalno razvojni sklad. 

 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/2016) v svojem 21. členu določa da se naloge RRA iz 18. člena tega zakona financirajo iz 
proračunov občin in državnega proračuna, ob upoštevanju števila upravičenih zaposlenih na 
splošnih razvojnih nalogah na regionalni ravni, glede na število prebivalcev in število občin v 
regiji. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in normative določi minister s pravilnikom iz 
osmega odstavka 20. člena tega zakona. Sofinanciranje iz državnega proračuna se določi s 
pogodbo, ki jo za programsko obdobje skleneta ministrstvo in RRA na podlagi ocene 
vrednosti splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni v višini 60 odstotkov potrebnih 
sredstev na letni ravni. Plačilo po pogodbi se izvede glede na dejansko opravljeno delo. 
 

1.1. Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 – 
usklajevanje, spremljanje in vrednotenje in regijskih projektov v regiji 

 
Letni operativni cilji: 
• Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov, 
• Aktivna vloga pri izvajanju programskih dokumentov na nivoju države in s tem regijskih 

projektov, 
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• 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, 

• Podajanje pripomb na ključne dokumente na državni ravni, ki so podlaga za izvajanje 
projektov, ter ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov. 

 
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni 
in je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, 
št. 20/11, 57/12) ter Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/12).  
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 vsebuje programe za spodbujanje razvoja regije 
s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in 
organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa.  
 
RRP regije Posavje 2014-2020 sta na podlagi prejetega mnenja MGRT (10.3.2015) potrdila 
Razvojni svet regije Posavje (4.6.2015) in Svet regije Posavje (5.6.2015). 
 
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, 69/12) določa, da RRA kot 
administrativno strokovno telo za Razvojni svet (v nadaljevanju Svet) izvaja sledeče naloge: 
 

- Svet spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev RRP in po potrebi predlaga 
njegove spremembe. Za postopek priprave sprememb RRP se smiselno 
uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo postopek priprave RRP, 

- Za spremljanje izvajanja RRP je odgovoren svet, ki sprejema letna in 
končno poročilo o izvajanju RRP, ki jih pripravi RRA, 

- RRA pripravi Letno poročilo, ki se predloži ministrstvu v treh mesecih po 
koncu koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku 
programskega obdobja. 

 
Letna in končno poročilo o izvajanju RRP vključujejo:  
– kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP, ter njihov vpliv na doseganje 
ciljev RRP,  
– napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov,  
– dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov in  
– povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejete ukrepe za njihovo odpravo. 
 
RRA Posavje spremlja razvojne dokumente države, izvedbene dokumente, zakonske predloge 
in podzakonske akte, ki vplivajo bodisi na izvajanje dejavnosti in aktivnosti v regiji bodisi 
vplivajo na izvajanje začrtanih projektov v okviru RRP-ja in dogovora za razvoj regije. Vse 
predloge uskladi s  posameznimi deležniki v regiji, ki se jih dotična problematika, dokument 
ali zakonodaja dotika. 
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1.2. Dogovor za razvoj regije Posavje 

 
Letni operativni cilji: 
• Priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije, 
• Sklenitev in izvajanje dogovora za razvoj regije. 

Skladno s 15. členom ZSRR -2 se Regionalni razvojni program uresničuje z dogovori za razvoj 
regije, ki ga skleneta ministrstvo in svet in velja do izteka obdobja trajanja vključenih 
projektov ali nadomestitve z novim dogovorom za razvoj regije. Dogovor za razvoj regije 
podpišeta 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 
projekte in sektorske projekte. Dogovor za razvoj regije mora upoštevati usmeritve ter 
javnofinančne in časovne okvire za pripravo programskega proračuna države ter že sprejete 
proračune države in občin. 

Postopek priprave dogovora za razvoj regije se začne po sprejetju regionalnega razvojnega 
programa s povabilom ministrstva razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis dogovora (v 
nadaljnjem besedilu: povabilo). Na podlagi povabila pripravi RRA osnutek dogovora za razvoj 
regije, ki vključuje regijske in sektorske projekte ter ga pošlje ministrstvu. Predlog projekta 
za uvrstitev v dogovor RRA preveri glede izpolnjevanja pogojev in točkuje po merilih. 
Ministrstvo seznani z osnutkom dogovora pristojna ministrstva ter organizira in vodi 
usklajevanje med razvojno regijo in pristojnimi ministrstvi, ki se opredelijo o regijskih 
projektih prek teritorialnega razvojnega dialoga. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga 
pridobi ministrstvo od pristojnih ministrstev predloge dodatnih sektorskih projektov po 
razvojnih regijah, ki uresničujejo program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na 
njegovem delovnem področju in tudi pomembno vplivajo na uresničevanje razvojnih prioritet 
v regiji. Do predloga sektorskega projekta, ki ga predlaga pristojno ministrstvo, se opredeli 
razvojni svet regije tako, da opredeli njegov pomen za doseganje ključnih razvojnih ciljev 
regije in ga vključi oziroma ne vključi v dopolnjen osnutek dogovora za razvoj regije. Regijski 
in sektorski projekti se uvrščajo v dogovor za razvoj regije s soglasjem razvojnega sveta 
regije, pristojnega ministra in ministra. Projekti iz dogovora se razvrščajo po prioriteti in 
izvajajo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Po izvedenem postopku se sredstva 
lahko dodelijo brez javnega razpisa z neposredno sklenitvijo pogodbe. 
 
Do konca januarja 2018 bo potrebno pripraviti naslednje postopke, ki so skladni s povabilo 
RSR: 
– izvedba postopka dopolnitve dogovorov, ki bodo do 15. 1. 2018 podpisani na podlagi 
prvega povabila št. 3030-118/2015/6 z dne 13. 11. 2015 (v nadaljnjem besedilu: prvo 
povabilo),  
– izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso 
podpisale dogovora..   
 
Oba postopka se izvajata po enotnem postopku kot dopolnitev dogovora. 
 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Program dela RRA Posavje za leto 2018 

 

10 

Na podlagi tega povabila pripravijo regionalne razvojne agencije (v nadaljnjem besedilu: 
RRA) osnutke dopolnjenih dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, 
medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših 
razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in 
uresničevali regijske razvojne specializacije (v nadaljevanju: najpomembnejši projekti). 
 
Po oddaji osnutka Dogovora za razvoj regije in potrditve na Razvojnem svetu in Svetu regije 
sledi teritorialni dialog in sicer: 

- Razvojni svet regije sprejme sklep za uvrstitev najpomembnejših projektov 
v osnutek dopolnjenega dogovora in jih predlaga za izvedbo. Na podlagi 
sklepa razvojnega sveta regije o določitvi najpomembnejših projektov pošlje 
RRA osnutek dopolnjenega dogovora ministrstvu (do 31. januarja 2018).  

- Ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev iz 3. člena in uporabo meril iz 4. 
člena in tretjega odstavka 2. člena Uredbe, seznani s predlaganimi 
najpomembnejšimi projekti pristojna resorna ministrstva ter organizira in 
vodi teritorialni razvojni dialog za usklajevanje dopolnjenih dogovorov med 
razvojnimi regijami in pristojnimi resornimi ministrstvi. Posamezne 
predstavitve najpomembnejših projektov (Obrazec 2) bodo predmet 
obravnave s pristojnimi resornimi ministrstvi. Resorno ministrstvo upošteva 
prispevek najpomembnejšega projekta k uresničevanju ciljev in doseganju 
ciljnih vrednosti kazalnikov učinkov in rezultatov iz OP EKP 2014 – 2020, 
predpisane pogoje in merila ter postopke, način financiranja ter 
spremljanje, vrednotenje in nadzor izvajanja evropske kohezijske politike. 
Resorno ministrstvo v teritorialnem razvojnem dialogu upošteva tudi 
veljavni Izvedbeni načrt OP EKP 2014 – 2020 in po potrebi predlaga 
njegove spremembe. Za uskladitev osnutka dopolnjenega dogovora pošlje, 
če je potrebno, RRA na ministrstvo izpolnjen dopolnjen Obrazec 2 in 
dopolnjen Obrazec 1 iz tega povabila. V okviru teritorialnega razvojnega 
dialoga pridobi ministrstvo od pristojnih resornih ministrstev soglasje glede 
vsakega posameznega predlaganega najpomembnejšega projekta, 
vključenega v osnutek dopolnjenega dogovora (do konca marca 2018).  

- V predlog dopolnjenega dogovora se uvrstijo le tisti najpomembnejši 
projekti, za katere je doseženo soglasje razvojnega sveta regije, pristojnega 
resornega ministra in ministra, pristojnega za regionalni razvoj (do sredine 
leta 2018). 

- Za pripravo medregijskih projektov, ki imajo razvojni učinek na več regij, 
lahko razvojni sveti vključenih regij pooblastijo eno od RRA. Pri medregijskih 
projektih je treba ločiti aktivnosti in sredstva po regijah. Če se medregijski 
projekt izvaja v obeh kohezijskih regijah, je treba upoštevati upravičenost in 
različna pravila izvajanja evropske kohezijske politike v kohezijskih regijah. 
Del medregijskega projekta, ki se izvaja v regiji, se uvrsti v Obrazec 1 tega 
povabila. Obrazec 2 tega povabila pa se pripravi za medregijski projekt kot 
celoto in je enak v dogovorih vseh vključenih regij.  

- Pri pripravi dopolnjenega dogovora se identificirajo specifične potrebe za 
razvoj območij, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti in 
romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Pri pripravi dopolnjenega dogovora 
se upošteva načelo skladnega razvoja vseh območij v regiji. 

- Sprememba dopolnjenega dogovora je mogoča v skladu s sedmim 
odstavkom 5. člena Uredbe. 
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- Uvrščenost najpomembnejših projektov v sklenjen dopolnjen dogovor še ne 
pomeni, da so finančna sredstva za izvedbo le-teh odobrena. Pomeni pa, da 
imajo najpomembnejši projekti zagotovljena sredstva za izvedbo, na podlagi 
sklepa Vlade RS št. 30301-5/2017/4 z dne 1. 6. 2017. Najpomembnejše 
projekte iz dopolnjenega dogovora uvrščajo v INOP in načrt razvojnih 
programov državnega proračuna po postopku, določenem s predpisi, ki 
urejajo pripravo proračuna, pristojna resorna ministrstva. 

 
Po podpisu dopolnjenega dogovora za razvoj regije Posavje sledi postopek neposredne 
potrditve operacije skladno z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o 
podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020. 
 

1.3 Izvajanje  regijskih  projektov  in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 
razpisov,  javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh 
projektov 

 
Garancijska shema Posavje 
V okviru Garancijske sheme Posavje je bil v novembru 2016 objavljen Javni razpis za ugodne 
kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z 
garancijami Garancijske sheme Posavja. Skupnega kreditnega potenciala za kredite z 
garancijami je 1.316.821,70 EUR, garancijskega potenciala pa 1.053.457,36 EUR. Razpis je 
odprt do porabe sredstev,  najkasneje do 30.11.2018. Podaljšanje razpisa ali nov razpis  bo 
predvidoma objavljen konec novembra 2018 in bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje 
do 30.11.2019. 
 
V letu 2018 bo RRA Posavje izvajala predstavitve Javnega razpisa in dodeljevala garancije za 
bančne kredite s ciljem zagotoviti sredstva za izvedbo projektov in posledično temu 
spodbuditi enakomeren regionalni razvoj in razvoj podeželja na območju regije Posavje. 
 
Letni operativni cilji: 
• izvajanje Garancijske sheme Posavja; 
• število podeljenih garancij GSP. 
 
Sava Krka bike 
V letu 2014 je RRA Posavje skupaj z RC Novo mesto pričela z uradnim izvajanjem koordinacije 
in vodenja projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« na osnovi Pogodbe o 
sofinanciranju priprave 1. faze projekta  »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)«. 
 
Za ureditev kolesarskih povezav v okviru projekta »Sava – Krka bike« izdelani dve strokovni 
podlagi, in sicer: 
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a. Strokovne podlage št. 438-SP »Elaborat umestitve in ureditve kolesarskih povezav – 
Državne kolesarske povezave Sava – Krka bike«, ki ga je izdelalo podjetje BPI biro za 
projektiranje in inženiring d.o.o., september 2014. 
• Strokovne podlage so predstavljale osnovo za izdelavo DI-IP-a ter posledično 

umestitev projekta Sava – Krka bike v NRP Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo. 

b. Elaborat prometne ureditve – »Začasna postavitev signalizacije in izvedba gradbenih 
ukrepov na glavnih in daljinskih državnih kolesarskih povezavah D2, G17, G19 in D5 – 
Sava – Krka bike«, ki ga je izdelalo podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o., januar 
2016. 
• Elaborat prometne ureditve je bil izdelan z namenom vzpostavitve začasnih 

kolesarskih povezav po obstoječi infrastrukturi, vključno z manjšimi gradbenimi 
posegi.  

 
V letu 2018 bodo potekale naslednje aktivnosti: 

• pregled Elaborata prometne ureditve ter predlog začasne označitve po obstoječi 
cestni infrastrukturi posredovala na DRSI in DRI, kar bo ob zagotavljanju še 
sprejemljivega nivoja prometne varnosti osnova za samo izvedbo začasne 
označitve.  
 

Direkcija RS za infrastrukturo bo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v letu 2018 
pričela z izvajanjem aktivnosti na področju pridobivanja projektne dokumentacije v skladu s 
strokovnimi podlagami na celotnem območju projekta Sava Krka bike. 
Stroški postavitve in vzdrževanja prometne signalizacije v celoti bremenijo upravljavca 
državne kolesarske povezave Direkcijo RS za Infrastrukturo. 
 

Koordinacija na ravni DMMO do vzpostavitve nove strukture organiziranosti 
 
V okviru »Model makrodestinacij (MMD)«, kot ga je zastavila Strategija trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017-2018 (MGRT, 2017) aktivno sodelujemo z STO kot koordinator v 
Vodilni destinaciji Čatež in Posavje. Model makro destinacij (skupaj s področjem razvoja 
produktov) je prva od šestih politik v novi Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017-2021, ki predstavlja temeljno razvojno in trženjsko platformo tako za aktivnosti 
Slovenske turistične organizacije (STO) kot tudi za Direktorat za turizem pri Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 
 
Na 73. izredni razširjeni seji Sveta regije Posavje, dne 23.10.2017 se je Svet regije Posavje 
seznanil s problematiko nujne organiziranosti v regiji na področju vodilne destinacije Čatež in 
Posavje. Fakulteta za turizem je pripravila različne modele organiziranosti predvsem kako naj 
se DMMO Čatež in Posavje vzpostavi in nato razvija. 
Na 74. redni seji Sveta regije Posavje, dne 04.12.2017, je bila sprejeta odločitev, da bosta 
RRA Posavje in Fakulteta za Turizem izvršili povpraševanje pri gospodarskih subjektih glede 
interesa za samostojno izvajanje modela DMMO. V kolikor bo ta interes zaznan, bosta 
nadaljnje aktivnosti iz tega področja prepustili njim. Prisotni so se strinjali, da se bosta RRA 
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Posavje in Fakulteta za turizem aktivirali v začetnih aktivnostih za organizacijo in realizacijo 
DMMO-ja, v kolikor ne bo zainteresiranih iz gospodarstva, in skupaj zastavili modele, ki naj bi 
zajemali: 1. vsebinski del, 2. organizacijski del, 3. »lastniški del«, 4. finančni del in 5. 
terminski del. Sprejete modele so župani pripravljeni (so)financirati v odvisnosti od višine 
upravičenih sredstev iz naslova razpisa. 
 

1.4 Sodelovanje  in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in 
območnih razvojnih partnerstev 

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

- Razvojni svet regije Posavje, 
- Svet regije Posavje, 
- Odbor za HE na spodnji Savi, 
- Razvojni svet 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, 

- Komisija za podeljevanje štipendij s področja kulture. 
 
Regijska razvojna mreža sestavlja 20 institucij na regionalni ravni.  
 
RRA Posavje v okviru vseh organov opravlja administrativno tehnične in strokovne naloge.  
 

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

 
Letni operativni cilji: 
• obveščanje javnih in zasebnih subjektov o aktualnih razpisih – ciljno usmerjenih glede na 

vrsto upravičencev, 
• 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, 

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

 
Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti bodo usmerjene v podporo zasebnim in javnim 
subjektom pri realizaciji njihovih ciljev, projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in 
državnih pomoči.  
Dejavnost svetovanja bo tudi obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na 
programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov. V projektu Posavska 
štipendijska shema nudimo informacije podjetjem in štipendistom v zvezi z izvajanjem 
projekta, kakor tudi  informacije glede  prijave na vsako leto objavljene razpise potencialnim 
podjetjem in štipendistom. 
 
RRA Posavje izvaja naslednje aktivnosti obveščanja: 

- spremljanje aktualnih razpisov ter informiranje podjetnikov telefonsko in preko 
elektronske pošte v zvezi z aktualnimi razpisi na področju gospodarstva, javnega 
sektorja, podeželja, človeških virov, okolja in prostora (razpisi Slovenskega 
podjetniškega sklada, razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada, MGRT, SID 
banke, MKGP iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020) ter objava na spletni 
strani www.rra-posavje.si, ter Facebook strani RRA Posavje, 

- spremljanje aktualnih razpisov ter informiranje turističnih ponudnikov v zvezi z 
aktualnimi razpisi na področju turizma, 

- spremljanje aktualnih dogodkov na področju turizma ter pošiljanje obvestil turističnim 
subjektom o aktualnih dogodkih  preko elektronske pošte na področju turizma v 
Posavju in objava na spletni strani www.posavje.com ter Facebook strani Posavje 
Polno Priložnosti, 

- informiranje o aktualnih zadevah v zvezi s sredstvi CLLD (gradiva z delavnice MKGP 
glede upravičenih stroškov za CLLD) in objava na spletni strani www.las-posavje.si ter 
Facebook strani LAS Posavje, 

- organizacija delovnih sestankov, posvetov, konferenc glede na aktualnost bodisi 
razpisa ali problematike. 

 

1.6 Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja 

RRA Posavje izvaja prenos znanj in dobrih praks na regionalni, državni, čezmejni in evropski 
ravni. 
 

1.7  Pomoč  pri  izvajanju  regijskih  finančnih shem iz prvega odstavka 19. 
člena  Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,  kadar  jih  
izvaja   Slovenski regionalno razvojni sklad 

 

http://www.rra-posavje.si/
http://www.posavje.com/
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RRA Posavje izvaja regijsko garancijsko shemo (v nadaljevanju Shema) na nivoju regije 
Posavje v skladu s Pogodbo o financiranju stroškov izvedbe RGS na območju regije Posavje v 
obdobju 2015 -2025 ter Pogodbo o dolgoročni finančni vlogi Sklada v RGS na območju regije 
Posavje, podpisanima s Slovenskim regionalno razvojnim skladom iz Ribnice (v nadaljevanju 
Sklad). Shema se izvaja od meseca oktobra 2015 naprej, v letu 2018 bo posodobljena. 
Podrobneje je predstavljena med projekti spodaj. 
 
 

2. IZVAJANJE DRUGIH RAZVOJNIH NALOG DRŽAVE, KI SE NA REGIONALNI 
RAVNI OPRAVLJAJO V JAVNEM INTERESU 

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

o izvajanje regijske finančne sheme, 
o izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
o dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov, 
o spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, 
o promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
o izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 
o prostorsko planiranje na regionalni ravni in 
o druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega 

ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju 
ministra. 

 
Za izvedbo opredeljenih nalog, se skladno z zakonom izvede postopek javnega razpisa, na 
podlagi katerega pristojni minister podeli javno pooblastilo izbrani pravni osebi, ki izkaže 
usposobljenost za opravljanje teh nalog, če ni z zakonom, ki ureja posamezno nalogo, 
določeno drugače. Med merili javnega razpisa se upoštevajo izkušnje in usposobljenost za 
izvajanje nalog. Pooblaščena pravna oseba se vključi v regijsko razvojno mrežo. 
 

2.1 Regijska garancijska shema Posavje  

 
V letu 2018 bo RRA Posavje sodelovala pri prenovi in izvajanju Regijske garancijske sheme, 
ki deluje pod okriljem Slovenskega regionalnega  razvojnega sklada.  RRA Posavje je v letu 
2015 objavila Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v 
regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje, v okviru katerega dodeljuje 
garancije za bančna posojila za spodbujanje razvoja gospodarstva v regiji Posavje. Skupnega 
kreditnega potenciala za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR, garancijskega potenciala 
pa 1.600.000,00 EUR. Razpis je odprt do porabe sredstev, oz. najkasneje do 15.6.2018, ki je 
tudi skrajni rok za prijavo.  
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Prenova regijske garancijske sheme in objava novega razpisa v letu 2018 bo zajemala 
vključitev več bank iz regije k podeljevanju kreditov in zmanjšanje ter poenostavitev razpisne 
dokumentacije pri prijavi potencialnih prijaviteljev na javni razpis s ciljem pospešiti razvoj 
malega in srednjega gospodarstva v regiji in olajšati dostop mikro in MSP do kreditov na 
območju regije Posavje.  
 
Letni operativni cilji: 
• prenova in izvajanje Regijske garancijske sheme 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. 

2.2. Posavska štipendijska shema 

 
Operacijo Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1, 
Ur.l.RS št. 56/2013) in Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 
(Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016).  

 
Posavska štipendijska shema 2007-2013 
 
Regionalna razvojna agencija Posavje je za izvajanje projekta Posavska štipendijska shema v 
prejšnji finančni perspektivi 2007-2013 pridobila sredstva evropskega socialnega sklada in 
sicer na podlagi letnih prijav na javne razpise, ki jih je objavljal Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendije. Na podlagi uspešnih kandidatur na razpise Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije smo izvajali Posavsko štipendijsko shemo kot samostojno operacijo za 
naslednja šolska/študijska leta 2008/2009, 2008/2009 – dodatni razpis, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015.  
Z zaključkom finančne perspektive 2007-2013 so vsem štipendistom Posavske štipendijske 
sheme, ne glede na letnik oziroma zaključek izobraževalnega programa, z dnem 30.9.2015 
prenehale pogodbe o štipendiranju. Ne glede na to pa nas pogodbene obveznosti zavezujejo, 
da se operacije spremljajo do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Tako je potrebno še naprej 
spremljati morebitne nove nepravilnosti in poročati o vračilih sredstev za že nastale in 
poročane nepravilnosti za vse vključene štipendiste.  
 
 
Regijska štipendijska shema 2016-2022 
 
Glede na zamujanje Slovenije pri sprejemanju Operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020, v letu 2015/2016 regijskih 
štipendijskih shem v Sloveniji nismo izvajali. V januarju 2017 smo se prijavili na javni razpis 
za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za 
obdobje 2016 – 2022 in junija 2017 z MDDSZ tudi podpisali Pogodbo o sofinanciranju 
operacije »Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija«. 
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V okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij 
izvajalec javnega pooblastila izvaja naslednje aktivnosti: 
- izvedba javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih 
štipendij za posamezno šolsko/študijsko leto na način, da izvajalec javnega pooblastila 
analizo potreb po kadrovskih štipendistih posreduje ministrstvu najkasneje do konca 
februarja tekočega leta; 
- izvedba letnega javnega razpisa (za posamezno šolsko/študijsko leto) za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem; 
- priprava napovedi izplačil sredstev iz državnega proračuna, potrebnih za izvajanje 
operacije, skladno s Prilogo 1 pogodbe o sofinanciranju, ki jih izvajalec javnega pooblastila 
posreduje ministrstvu najkasneje do konca maja tekočega leta;  
- v okviru javnih razpisov izvajalca javnega pooblastila sklenitev pogodb o sofinanciranju 
projektov z delodajalci, v skladu z veljavnimi predpisi; 
- izvedba vsaj enega informativnega dogodka na letni ravni in na ravni statistične regije ter 
drugih aktivnosti, povezanih z informiranjem in komuniciranjem z javnostjo; 
- spremljanje podatkov o dijakih in študentih na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in 
vnos navedenih podatkov v ustrezen informacijski sistem;  
- odločanje v upravnem postopku o dodelitvi sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem; 
- izvedba postopkov sofinanciranja mesečnih izplačil štipendij; 
- strokovna in administrativna podpora delodajalcem in štipendistom; 
- spremljanje izpolnjevanja obveznosti delodajalcev in štipendistov; 
- priprava in posredovanje zahtevkov za izplačilo ministrstvu; 
- priprava vsebinskih in finančnih poročil o operaciji; 
- posredovanje podatkov za vodenje evidence štipendistov, ki jim je dodeljena sofinancirana 
kadrovska štipendija, Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, v 
skladu z ZŠtip-1, ter podatkov, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti in morebitnih drugih 
podatkov na zahtevo ministrstva; 
- vzpostavitev terjatev in izvedba vseh postopkov za vračilo neupravičeno izplačanih 
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, določenimi v pogodbi o sofinanciranju 
skladno z Navodili PO;  
- spremljanje in vodenje evidence o vzpostavljenih in izvršenih terjatvah. 
 
Vezano na upravičenost stroškov so se aktivnosti operacije začele izvajati v letu 2016 in se 
morajo zaključiti najkasneje do 31. 10. 2022. 
 
Štipendije za nadarjene s področja kulture 
 
V sodelovanju z Občino Krško, Občino Brežice, Občino Sevnica, Občino Kostanjevica na Krki 
in Občino Radeče ter skladno s Pravilnikom o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na 
Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica, je RRA Posavje za šolsko leto 
2016/2018 podelila 11 štipendij. Tudi v letu 2018 predvidevamo, skladno z razpoložljivimi 
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proračunskimi sredstvi posameznih občin, razpis za dodelitev štipendij posameznikom, ki se 
usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine.  
 
 
Letni operativni cilji: 
• Spremljanje pogodbenih obveznosti za operacije v Posavski štipendijski shemi 2007-2013; 
• Izvajanje regijske štipendijske sheme 2016-2022, 
• Izvajanje štipendiranja za posameznike, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na 

področju kulturne dediščine. 
 

2.3  Ukrepi razvojne podpore na območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik 

 
Problemsko območje z visoko brezposelnostjo po ZSRR-2 je bilo določeno in utemeljeno s 
Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 36/16 in 
64/16). 
Instrumenti in ukrepi v Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 
za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 so: 

- Podjetno v svet podjetništva HRT,  
- finančne spodbude za novonastala podjetja, 
- investicije v razvoj: MSP in velika podjetja in  
- koordinacija, promocija ter skrbnik programa.  

V okviru instrumenta program Radeče papir je bila vloga družbe Radeče papir nova d. o. o. s 
strani MGRT zavrnjena. 
Programe spodbujanja konkurenčnosti izvajajo MGRT in njegove izvajalske institucije 
(Slovenski regionalno razvojni sklad in Slovenski podjetniški sklad), pristojne regionalne 
razvojne agencije (RRA) in lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži. RRA in 
lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži lahko izvajajo posamezne instrumente 
programa v skladu s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) (ZSRR-2). 
Poleg zgoraj omenjenih se na problemskem območju v obdobju 2013-2020 izvaja ukrep 
vračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) ter ukrep davčne olajšave za 
zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena ZSRR-2.  
Ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 se 
bo izvedel v letih 2018 -2020 iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 z dodelitvijo 
sredstev lokalnim akcijskim skupinam (LAS), ki bodo v naslednjem programskem obdobju 
pokrivale problemsko območje v okviru novega mehanizma EU za lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost. Lasu Posavje, je za problemsko območje - Občino Radeče, z odločbo št.: 33151-
9/2015/31 z dne 13.9.2016, dodeljena pravica do koriščenja sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada v znesku 254,151,00 EUR in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
znesku 9.733,00 EUR. 
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Skladno s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013-2020 (v nadaljevanju Program) bo RRA Posavje v 
letu 2018 opravljala naslednje naloge: 

• strokovne, tehnične in organizacijske naloge ter zagotavljanje prostorske 
podpore pri izvajanju Programa; 

• sodelovanje pri pripravi Programa in sodelovanje pri pripravi sprememb in 
dopolnitev Programa;  

• poročanje o izvajanju aktivnosti in nalog; 
• v sodelovanju z MGRT informiranje potencialnih prijaviteljev na javne razpise v 

okviru izvajanja Programa,; 
• sodelovanja pri izvajanju razpisov, ki jih vodi MGRT, skladno z vsakokratnimi 

zahtevami in navodili MGRT; 
• svetovanje potencialnim prijaviteljem v zvezi s Programom; 
• izvedba posameznih svetovalnih delavnic na temo posameznih javnih razpisov 

skladno s Programom; 
• priprava letnih poročil o izvajanju Programa v sodelovanju z MGRT; 
• sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in pri posredovanju informacij, 

skladno s Programom; 
• sodelovanje pri spremljanju izvajanja pogodb do izpolnitve vseh pogodbenih 

obveznosti prejemnikov sredstev (npr. zaposlitev oseb v treh letih po 
zaključku investicije, petletna prisotnost investicije v regiji) skladno z 
usmeritvami skrbnikov pogodb; 

• poročanje o rezultatih pogodb (doseganje kazalnikov), skladno s Programom; 
• vzdrževanje evidenc in priprava posameznih poročil v zvezi s Programom; 
• pomoč prijaviteljem pri uveljavljanju davčnih olajšav za investiranja in spodbud 

za zaposlovanje v skladu s sklepom Vlade RS z dne 26.7.2013, št. 00726-
19/2013; 

• usklajevanje dejavnosti ministrstev na območju izvajanja Programa; 
• sodelovanje pri vrednotenjih Programa in 
• druge naloge po nalogu MGRT v skladu s Programom. 

 
Navedene aktivnosti ne spadajo med splošne razvojne naloge regionalnih razvojnih agencij 
po 18. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 
 
 
 
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče   
 
V okviru instrumenta Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, katerega namen je 
podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s prebivališčem na območju občine Radeče ne 
glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in 
uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku programa v obdobju enega leta po 
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zaključku samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo pri drugem delodajalcu, bo 
v letu 2018 potekalo usposabljanje ene skupine desetih udeležencev. 
 
Letni operativni cilji: 

• vključitev ene skupine (predvidoma 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 
občine Radeče v obdobju 2013-2020 na podlagi sklenjene pogodbe št. C2130-
14P999004 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Regionalno 
razvojno agencijo Posavje. 

 
Promocija problemskega območja HRT 
 
V okviru Instrumenta 5.2.5.1. Promocija problemskega območja HRT in privabljanja tujih in 
domačih investitorjev Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov  razvojne podpore za 
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 bo RRA Posavje po 
pogodbo št. C2130-17Z989150 opravljala naslednje naloge: 
 

• priprava in ažuriranje načrtov privabljanja investicij; 

• obveščanje podjetij glede možnosti udeležbe v gospodarskih delegacijah, na sejmih in 
pri drugih dogodkih v tujini; 

• izdelava promocijskih materialov (tiskanih in multimedijskih) za potrebe privabljanja 
domačih in tujih investitorjev in promocijo območja na različnih dogodkih (sejmi v 
Sloveniji in tujini, ipd.); 

• udeležba na specializiranih sejmih s področja nepremičnin v Sloveniji in Evropi; 
• neposredno trženje oz. konkretno sodelovanje s podpornimi inštitucijami (SPIRIT 

Slovenija, predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini, GSZ, … ), svetovalnimi 
podjetji in potencialnimi investitorji, izvajal naj bi se kot t.i. »branding« blagovne 
znamke regije oz. območja; 

• oglaševanje in priprava promocijskih materialov za industrijske/poslovne cone ter 
poslovne prostore; 

• druge naloge po nalogu MGRT v skladu s Programom. 
 
 
  

2.4 Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 
2014–2020 

 
 

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.  
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Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoja podeželja je s 
pomočjo pristopa LEADER, ki ostaja osnova mehanizma CLLD, spodbuditi razvoj regije 
Posavje in okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim, gospodarskim in 
nevladnim sektorjem.  
 
Za izvajanje ukrepov CLLD v programskem obdobju 2014–2020 se je v skladu z določili 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014– 
2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) na območju celotne regije Posavje v letu 
2015 vzpostavilo javno-zasebno partnerstvo z nazivom: Lokalna akcijska skupina Posavje 
2014–2020 (v nadaljevanju LAS Posavje). Vodilni partner LAS Posavje je RRA Posavje, ki je 
oddala vlogo za pridobitev statusa delujoče LAS in s tem pravic do upravljanja s sredstvi 
CLLD za programsko obdobje 2014–2020.   
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 13. 9. 2016 izdalo LAS Posavje 
Odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) in Lokalne akcijske 
skupine Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA Posavje. Na podlagi Odločbe je LAS 
Posavje upravičen do koriščenja sredstev do največ 5.030.430,00 EUR,  in sicer: 
 
- do največ 1.948.491,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, od 

tega 254.151,00 EUR za problemsko območje Občine Radeče, 
- do največ 1.321.533,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 9.733,00 

EUR za problemsko območje Občine Radeče in 
- do največ 1.760.406,00 EUR iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 
 
S prejemom Odločbe o potrditvi SLR in Lokalne akcijske skupine Posavje, ki jo zastopa 
vodilni partner RRA Posavje, je bil izpolnjen pogoj podaje vloge za prenos pravnih obveznosti 
med LAS ustanovljenim za obdobje 2007–2013 in LAS ustanovljenim za obdobje 2014– 2020, 
ki je bila dne, 19. 10. 2016 vložena na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  
 
Letni operativni cilji programskega področja: 
• izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 2014–2020,  
• izvajanje nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS Posavje za programsko 

obdobje 2007–2013 in v okviru tega tudi za projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih 
tržnicah. 

 
LAS Posavje in njegovi organi imajo svoje naloge in pristojnosti določene v Pogodbi o 
ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje, z dne 19. 10. 2015, v Aneksu 
k pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje, z dne 18. 10. 
2016, ter v poslovnikih posameznih organov. Naloge vodilnega partnerja so opredeljene v 
Pogodbi o izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS Posavje, z dne 29. 10. 2015. 
 
Operativne naloge LAS Posavje za leto 2018 so navedene v Letnem načrtu aktivnosti LAS 
Posavje 2014–2020 za leto 2018, ki so ga potrdili organi LAS Posavje decembra 2017. Te so: 
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• naloge v zvezi z delovanjem LAS Posavje (organov LAS in vodilnega partnerja): 
organiziranje delovanja LAS Posavje z vidika strokovnega (kadrovskega) in 
administrativno-tehničnega vidika; 

• naloge v zvezi s SLR: izvajanje SLR skozi promocijo, animacijo okolja na splošno, 
strokovna pomoč zainteresiranim;  

• naloge v zvezi z javnimi pozivi LAS Posavje: javne predstavitve javnih pozivov, 
strokovna pomoč zainteresiranim, priprava razpisne dokumentacije in vseh potrebnih 
aktov za drugi javni poziv LAS Posavje;  

• naloge v zvezi z izvajanjem projektov na območju LAS Posavje: strokovna podpora 
vodilnega partnerja vsem subjektom na območju LAS za pripravo in izvajanje 
projektov, izbor projektov; 

• zagotavljanje trajnosti za projekte LEADER iz programskega obdobja 2007–2013; 
• sodelovanje s Koordinacijskim odborom za CLLD  
• članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja (DRSP), preko tega pa v 

evropskem združenju LAS-ov;  
• sodelovanje v nacionalni Mreži za podeželje;  
• sodelovanje v projektih sodelovanja med LAS-i na ravni države, celotne EU in tretjih 

držav. 
 

2.5 Izvajanje spremljanja  LAS Posavje za programsko obdobje 2007–2013 

 
Letni operativni cilji  
• izvajanje nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS Posavje za programsko 

obdobje 2007–2013 in v okviru tega tudi za projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih 
tržnicah. 

 

3. Evropsko teritorialno sodelovanje 

 

V letu 2018 bo RRA Posavje 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 2018  
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.  
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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  
 
 
4. Promocija zdravja na delovnem mestu 
Na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11) in 
Smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu Ministrstva za zdravje izvajamo promocijo 
zdravja na delovnem mestu, ki je namenjena  ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega 
zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in v nobenem primeru ne nadomeščajo ukrepov 
potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v 
delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti 
poškodb pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in 
potrebnimi materialnimi sredstvi, kakor predpisuje zakon.  
Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri izboljšanju 
splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih. To dosežemo s kombinacijo: 

- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, 
- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in 

krepitev zdravja, 
- omogočanja izbira zdravega načina življenja in 
- spodbujanje osebnostnega razvoja. 

Vodstvo zavoda se zavezuje, da bo v letu 2018 v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi 
zaposlenim omogočilo: 

- predavanje iz promocije zdravja na delovnem mestu preko zunanje 
institucije, 

- prednost bomo posvetili kolektivnim zaščitnim ukrepom pred individualnimi, 
- posebno pozornost bomo namenjali športno rekreacijskim aktivnostim, 
- enkrat tedensko zdrava malica. 

 
 

IV. TRŽNA DEJAVNOST 
 
RRA Posavje bo v letu 2018 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: 
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• Pridobivanje in izvajanje javnih naročil za ministrstva, vladne službe in organe 
ter občine 

V letu 2018 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. 
 
V okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja bomo v 
skladu s pogodbo o Izvajanju strokovne pomoči izvajali vse potrebne aktivnosti poročanja v  
obdobju petih let po zaključku projekta, ki se je zaključil v letu 2015. RRA Posavje je dolžna 
spremljati in poročati o trajnosti projekta še 5 let po zaključku projekta. 
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 2018 potrebno pripraviti 
sledeče dokumente: 
• Plan dela RRA Posavje za leto 2018; 
• Zaključni račun in izkazi za leto 2017; 
• Polletno in letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2018; 
• Priprava novih oziroma novelacija/dopolnitev/sprememba ustanovnih in obstoječih 

notranjih aktov RRA Posavje; 

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.  
Plan zasedenosti sistematiziranih delovnih mest: 
 
 
 

ŠT. NOE NAZIV TARIFNI RAZRED Plan 2018 

1. / DIREKTOR VII/2 1 

2. 1 
VODJA SLUŽBE ZA REGIONALNI 

RAZVOJ 
VII/2 

1 

3. 1 VIŠJI SVETOVALEC  VII/2 0 

6. 1 POSLOVNI SEKRETAR VII/1 1 

7. 1 PODROČNI SVETOVALEC VII/1 0 
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9. 2 
VODJA SLUŽBE ZA PROJEKTNO 

SODELOVANJE 
VII/2 

1 

10. 2 VIŠJI SVETOVALEC  VII/2 3 

11. 2 PODROČNI SVETOVALEC VII/1 3 

  Skupaj   10 

 
V kolikor se bo izkazala potreba po dodatnih kadrih za katere bomo imeli zagotovljene vire, 
bomo izvedli postopek spremembe kadrovskega načrta. 
 
V okviru operacije Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče je predvideno 10 
zaposlenih udeležencev za obdobje 4 mesecev (od marca do junija 2018). 
 
V prilogi je Kadrovski načrt za 2018 na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 
in 2019 (UL RS 3/18). 
 
Viri financiranja za zaposlene na dan 01.01.2018: 
 

Vir financiranja Stanje 01.01.2018 Število zaposlenih / projekt 

Državni proračun 3,42 1,92 / SRN 
1,00  / RTH koordinacija 
0,50 / RGS 

Proračun občin 2,08 2,08 / SRN 

Sredstva EU, vključno s 
sofinanciranjem iz državnega 
proračuna 

3,50 3,00 / LAS 
0,50 / RŠS 

Skupaj 9,00 9,00 

 
 

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

področju delovanja. 

VI. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 
 
V letu 2018 bo izvedena nabava osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem interesu in 
redno vzdrževanje objekta RRA: 

- Računalniška oprema, 
- Arhivske omare. 

Ob zaključnem računu in poročilu za leto 2017 bomo predlagali sklep o uporabi presežka za 
leto 2017 za namen nabave osnovnih sredstev. 
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V skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.list RS št. 42/2017) 
bo RRA Posavja v začetku leta vzpostavila hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki, za kar je potrebno najeti certificirano opremo, ki je 
potrjena s strani Arhiva RS. Ta obveznost nastopi s 1.1.2018. Potrebna sredstva smo vključili 
v FN 2018. 
 

VII. FINANČNI NAČRT 
 

Finančni načrt RRA Posavje je pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega 
dogodka in po načelu denarnega toka. Finančni načrt prihodkov in odhodkov je v prilogi 
prikazan  po načelu nastanka poslovnega dogodka po vrstah dejavnosti in po načelu 
denarnega toka. 
 

 
Priloge: 

- Priloga 1: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2018 
- Priloga 2: Kadrovski načrt  
- Priloga 3: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka za 2018 

 
Datum sprejema: 6.2.2018 
 
Seja UO RRA Posavje: 15. redna seja  
 
 
 
 

Ana Bercko 
Predsednica UO RRA Posavje 

 
 
 
 
 

Martin Bratanič 
Direktor RRA Posavje 

 
 


