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 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ................................................................................... 31 
 

  POSLANSTVO IN VIZIJA RRA POSAVJE  
 
Regija Posavje si je za svojo vizijo razvoja opredelila: 

• Posavje 2030 je trajnostna regija. 
• Posavje je vitalna in vključujoča regija. 
• Posavje je zelena, zdrava in varna regija. 
• Posavje je prostorsko, institucionalno in funkcionalno povezana regija. 

 
Osrednji strateški cilj razvojne regije Posavje je zmanjšati razvojni zaostanek za drugimi slovenskimi 
regijami, razvojno dohitevati razvite evropske regije in se strateško pozicionirati v obmejnem prostoru, 
kar pomeni: 

• dinamičen gospodarski razvoj na temelju regionalnih potencialov in priložnosti, 
• prilagoditveni ukrepi v regiji glede na nove razmere, 
• maksimiziranje človeških ustvarjalnih potencialov regije za trajnostna delovna mesta z 
• višjo dodano vrednostjo, 
• dvig kakovosti življenja in povečanje vitalnosti regije s preprečevanjem odliva mladih, 
• doseganje večje socialne vključenosti vseh skupin prebivalcev, 
• visoko kakovost okolja in trajnostno upravljanje z okoljem, viri in naravno in kulturno dediščino 

za sedanje in prihodnje generacije, 
• trajnostno upravljanje s prostorom, 
• ohranjanje poseljenosti in celosten teritorialni razvoj mest in podeželja, 
• dostopnost regije in njeno povezanost znotraj regije in navzven, 
• močno regionalno identiteto in prepoznavnost v slovenskem in širšem prostoru, 
• okrepljeno čezmejno in transnacionalno sodelovanje na temelju skupnih interesov. 

 

 UVODNA BESEDA 
 
Delo javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje poteka v skladu s področno zakonodajo in 
usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali bomo projekte, ki smo jih pričeli izvajati v preteklih 
letih, skladno z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih potreb pa bomo v letu 2022 pripravljali in izvajali 
tudi nove projekte. 
 
Program dela RRA Posavje za leto 2022 vsebuje vsebinske obrazložitve dejavnosti, letne operativne 
cilje po posameznih področjih, kadrovski načrt, plan nabave osnovnih sredstev in finančni načrt z 
obrazložitvami, skladno s podanimi izhodišči ustanoviteljic. 
 
Izhodišča za pripravo finančnega načrta v drugem odstavku 63. člena Zakona (ZIPRS2223) določajo, 
da mora predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine posredovati vsem 
posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti izhodišča za pripravo finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izhodišča za pripravo 
finančnih načrtov posrednih uporabnikov, ki se pretežno financirajo iz proračuna države, morajo biti 
usklajena s pretežnim financerjem posrednega uporabnika in z ministrstvom. Osmi odstavek 63. člena 
določa tudi, da morajo posredni proračunski uporabniki posredovati sprejete finančne načrte in 
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programe dela v soglasje občinski upravi najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč za pripravo 
finančnega načrta. 
 
Program dela je pripravljen na podlagi upoštevanja: 

• Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022. 

• Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 
• Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223). 

 

 PREDSTAVITEV RRA POSAVJE 
 
Regionalna razvojna agencija Posavje povezuje šest občin posavske statistične regije, v 
katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne 
dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s 
svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije.  
 
Mlada in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij 
snuje, koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji, išče 
sinergije med projekti ter se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki. Zainteresiranim 
deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno pripravo, koordinacijo in 
izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi tudi za promocijo regije, njenega razvoja in dosežkov tako na 
nacionalni kot mednarodni ravni. 
 

 

 
 

 
Regija Posavje leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save in meji na sosednjo 
Hrvaško. Posavje zajema območje šestih občin: Bistrico ob Sotli, Brežice, Kostanjevico na Krki, Krško, 
Radeče in Sevnico. Po površini je druga najmanjša regija v Sloveniji, saj meri le 968 km² in pokriva 
4,78 % površine Slovenije. V regiji je približno tretjina urbanega prebivalstva, medtem ko največji delež 
regije tvori podeželsko območje, ki zajema hribovit in gričevnat svet, pa tudi območje Krško-Brežiškega 
polja kjer se nahajajo številna naselja.  
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 ORGANIZIRANOST RRA POSAVJE- ORGANIGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RRA POSAVJE 

Služba za regionalni razvoj Služba za projektno sodelovanje 

Splošne razvojne naloge 
 

RRP 2021-2027 
 

Dogovor za razvoj regije 

Garancijska shema Posavje 

Posavska štipendijska shema 

Izvajanje nalog vodilnega partnerja 
LAS Posavje 

Projekti sodelovanja LAS Posavje 

Razvoj in promocija turistične ponudbe 
vodilne destinacije Čatež in Posavje 

INNO INDUSTRY – INTERREG 
EUROPE 

Regionalno skrbništvo - SPIRIT 

Koordinacija vodenja in 
spremljanja projektov iz 

Dogovora za razvoj regije 
2014 - 2020 
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 PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA POSAVJE 
 

Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: 
 
• Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje (Ur. l. RS, št. 95/14);  
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16); 
• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15, 12/17); 
• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/12, 78/15); 
• Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 – ZSRR-2 in 24/11); 
• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. L. RS št. 16/13, 78/15, 46/19); 
• Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur. l. RS št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 

101/20); 
• Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur. l. RS, št. 38/09); 
• Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (Ur. L. RS, 24/12); 
• Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Ur. L. RS št. 33/13, 61/16); 
• Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. l. 

RS, št. 34/14); 
• Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC IN 

127/2006 - ZJZP); 
• Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-

A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 - ZIUPOPDVE); 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 

• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91-I, 53/92, 
13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – 
ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – 
ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 
1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19, 80/19, 97/20, 160/20 IN 88/21), 

• Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 
95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18, v nadaljnjem besedilu KPJS), 

• Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in v javnih zavodih v plačne 
razrede (Ur. l. RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18), 

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, 51/08, 91/08, 113/09, 
22/19, 121/21), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, 53/08, 
89/08, 175/20), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, 97/09, 41/12), 
• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, 

14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 
24/14,52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/2
0, 13/21, 101/21, 122/21 in 145/21), 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, 3/2021), 

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 s spremembami), čistopis ZUJF-NPB17 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – ZIPRS2223 (Ur. l. 
RS,187/21) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-0682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-0590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-1135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-4007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0150
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0151
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-21-0054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4874
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3577
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5940
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3625
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2837
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3964
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3867
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3017
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0199
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1063
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0674
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3257
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0175
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2670
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3352
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3352
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0303
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2185
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2856
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• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter 
izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Ur. l. RS, 75/19, 139/20), 

• Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1), (Ur. list RS, 43/11), 
• Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za javne zavode, 
• Notranji akti RRA Posavje. 
 
 
POGOSTE KRATICE: 
• ARSKTRP: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
• CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«) 
• DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
• EKSRP: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
• ESPR: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
• ESPRA: Evropski za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 
• ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj 

• ESS+: Evropskega sklada plus 

• GSP: Garancijska shema Posavje 
• LAS: Lokalna akcijska skupina  
• MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

• MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
• MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
• MSP: Mala in srednje velika podjetja 
• OPO: Obmejna problemska območja 
• RRA: Regionalna razvojna agencija 
• RRP: Regionalni razvojni program 
• SLR: Strategija lokalnega razvoja 
• STO: Slovenska turistična organizacija 
• SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
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 REGIONALNE RAZVOJNE NALOGE  
 
Podlaga za izvajanje splošnih razvojnih nalog je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- ZSRR-2, (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16).  Dne 12. 1. 2013 je stopil v veljavo Pravilnik o 
regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013, 59/15 in 12/17), ki določa naloge RRA in pogoje 
za vpis v evidenco.  
 
Pravilnik o RRA-jih določa, da mora RRA za izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog v 
razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog zagotavljati 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 so: 
 

• izvajanje regijske finančne sheme; 
• izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij; 
• dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi 

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

zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministra. 
 
Letni operativni cilji: 
 

• Strokovna podpora delovanju Sveta regije Posavje, Regionalnemu razvojnemu svetu regije 
Posavje in njegovim odborom, Razvojni mreži ter priprava strokovnih gradiv za seje organov po 
navodilih predsednikov organov in v skladu z veljavno zakonodajo, ki opredeljuje vlogo organov 
v postopkih. 
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• Administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Razvojnega sveta regije 
Posavje in njegovih odborov – sklici sej, komuniciranje z javnostjo, organizacija drugih 
dogodkov za potrebe delovanja organov. 

 
• Opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni  

Skladno s Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013, 59/15 in 12/17), 
ki določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco pri resornemu ministrstvu, bo RRA 
zagotavljala izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog. In sicer, za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog bo zagotovljenih najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za 
polni delovni čas. Prav tako bo RRA resornemu ministrstvu, t. j. MGRT, ki preverja izpolnjevanje 
pogojev za vpis v evidenco, vsako leto pred izplačilom državnega dela sredstev za sofinanciranje 
splošnih razvojnih nalog, omogočila preverbo izpolnjevanja pogojev.  

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

kvantificiranimi kazalniki merjenja ciljev, skladno s prilogo k Pogodbi o opravljanju splošnih 
razvojnih nalog, ki je med RRA in pristojnim ministrstvom sklenjena za programsko obdobje 
RRP. O vsebini programa in obsegu sofinanciranja se RRA in ministrstvo dogovorita z letnimi 
aneksi. 

 
RRA Posavje je prejela Odločbo o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij pri MGRT, 
št. 3030-36/2020/30, z dne 18. 12. 2020, za celotno programsko obdobje 2021-2027. 
 
Članstvo RRA Posavje v organih na državni/regionalni/ čezmejni/transnacionalni ravni: 
 

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

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

o Združenje regionalnih razvojnih agencij – RRA GIZ, 
o Kohezijska mreža pri SVRK, 
o Odbor za spremljanje programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 
o Delovna skupina za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v Republiki Sloveniji, 

za večletni finančni okvir ESPRA za obdobje 2021-2027. 

 

 DOLGOROČNI CILJI RRA POSAVJE 
 
RRA Posavje si je v svojem poslanstvu delovanja zastavila sledeče dolgoročne cilje: 

- izvajati splošne razvojne naloge v regiji Posavje s ciljem usklajenega regionalnega razvoja ter 
sodelovanja z deležniki; 

- pripravljati strateške dokumente na ravni regije in jih spremljati pri njihovem izvajanju; 
- aktivno sodelovati z nacionalno ravnjo pri vseh načrtovanih dolgoročnih strategijah in 

programih, ki vplivajo na izvajanje regionalne politike; 
- izvajati razvojno funkcijo v regiji v sodelovanju z vsemi deležniki v regiji. 
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 CILJI IN AKTIVNOSTI V LETU 2022 – letni delovni načrt 
 

 PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA POSAVJE  
 
Temelj programskih področij delovanja RRA Posavje predstavljata:  

• Služba za regionalni razvoj in  
• Služba za projektno sodelovanje. 

 
Pravno podlago za izvajanje nalog predstavljajo: 18. 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 v okviru programskih področij: 
• neposredno izvajajo zaposleni na RRA Posavje preko 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 izvaja skozi samostojne projekte 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. 
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V 2022 bomo izvajali naslednje projekte: 
1. Posavska štipendijska shema 2007-2013- spremljanje 
2. Regijska štipendijska shema 2016-2022 
3. Štipendije za nadarjene s področja kulture 
4. Garancijska shema Posavje 
5. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020 
6. Projekti sodelovanja LAS Posavje 2014-2020 (sklad EKSRP: »Centri interpretacije zavarovanih 

območij«) 
7. Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027 
8. Dogovor za razvoj regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020 
9. Trajnost projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje  
10. INNO INDUSTRY – INTERREG EUROPE  
11. Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti  

 
V okviru tržne dejavnosti bomo izvajali Koordinacija vodenja in spremljanja projektov iz Dogovora za 
razvoj regije 2014 – 2020. 
 
Poleg nalog, ki se izvajajo v okviru navedenih dveh programskih področij, RRA Posavje skrbi tudi za 
udejstvovanje v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja – prijave na odprte razpise, kot tudi za 
med-regijsko povezovanje, sodelovanje ter izmenjava znanja in dobrih praks.  
 

 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 
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višini 60 odstotkov potrebnih sredstev na letni ravni. Plačilo po pogodbi se izvede glede na dejansko 
opravljeno delo. 

 Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020, 
spremljanje regijskih projektov v regiji 

 
Letni operativni cilji: 
• spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 

2014-2020; 
 
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 in 78/15) 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. 

 

 Regionalni razvojni programi regije Posavje 2021-2027 – 
usklajevanje, potrditev, spremljanje in vrednotenje regijskih 
projektov v regiji 

 
Regionalni razvojni program (v nadaljevanju RRP) 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 in 78/15). 
RRP 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 
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programe za spodbujanje razvoja regije s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem 
spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa.  
 
Postopek priprave RRP zajema: 

• potrditev programa priprave RRP, katerega je Razvojni svet regije Posavje sprejel na svoji 
12. seji, dne 25. 7. 2018; 

• priprava strateškega dela RRP 2021 – 2027: 
o 1. osnutek RRP je bil na MGRT poslan decembra 2019 in vključuje analizo regionalnih 

razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s 
položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev 
in utemeljitev razvojnih specializacij regije, opredelitev in opis (strateških) razvojnih 
ciljev regije, opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in 
navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov; 

• priprava programskega dela RRP: 
o 2. osnutek RRP je bil na MGRT poslan decembra 2020 in vsebuje dodatno indikativni 

nabor projektov, ki so prispeli na poziv RRA Posavje ter bili dodatno predlagani na 
izvedenih posvetovanjih z deležniki v decembru 2020; 

o 3. osnutek RRP je bil na MGRT poslan julija 2021 in vključuje dodatno opredelitev in 
opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki ter ukrepov v okviru posamezne 
prioritete; 

o 4. osnutek RRP je bil na MGRT poslan oktobra 2021 in dodatno vsebuje okvirno 
predstavitev najpomembnejših regijskih in skupnih regijskih projektov; 

• usklajevanje RRP na nacionalni ravni, ki bo potekala v 1. kvartalu 2022 v koordinaciji 
MGRT z razvojnimi cilji ostalih ministrstev in razvojnimi politikami države; 

• izdaja pozitivnega mnenja MGRT, ki se predvideva v 2. kvartalu 2022 in 
• potrditev RRP na Razvojnem svetu regije Posavje in Svetu regije Posavje, ki bo predvidoma 

30.6.2022. 
 
V letu 2022 bodo sočasno potekale tudi naslednje aktivnosti: 

- izvajanje obstoječe finančne perspektive 2014-2020; 
- sodelovanje pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost 2021-2023; 
- načrtovanje pri pripravi Operativnih programov za izvajanje Evropske kohezijske politike 

2021-2027. 

 Dogovor za razvoj regije Posavje 

 
Letni operativni cilji: 
• spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije. 

Skladno s 15. členom ZSRR -2 se Regionalni razvojni program uresničuje z dogovorom 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. 
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Že v letu 2017 in 2018, v letu 2020 in 2021 pa dodatki k dogovoru s spremembami, so se podpisali 
dogovori za razvoj regije. Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regije bo RRA Posavje izvajala 
spremljanje  projektov, ki se že izvajajo in imajo odločitev o podpori: 
 

- Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, nosilec projekta: RRA Posavje, 
skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ  
430.435,77 EUR –izvajanje do 31.10.2022; 

- Projekt: Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta  
470.388,68 EUR, od tega 84.824,19 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR sredstev 
državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);  

- Projekt: Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, nosilec projekta: Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupna vrednost projekta je 854.535,87 
EUR, od tega 350.000 EUR OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
504.535,87 EUR občinskih sredstev;  

- Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, nosilec 
projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta  2.146.813,00 EUR, od tega 828.281,45 EUR 
občinskih sredstev in 1.318.531,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO 
udeležba); 

- Projekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna 
vrednost projekta  1.392.062,00 EUR, od tega 284.041,00 EUR občinskih sredstev in 
1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);  

- Projekt: Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, nosilec projekta: Občina Krško, 
skupna vrednost projekta  375.489,56 EUR, od tega 233.484,33 EUR občinskih sredstev in 
142.005,23 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba); 

- Projekt: Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica, nosilec projekta Občina Sevnica, skupna 
vrednost projekta 3.496.247,09 EUR, od tega 2.593.618,79 EUR sredstev državnega proračuna 
(EU sredstva + SLO udeležba) ter 902.628,30 EUR občinskih sredstev; 

- Projekt: Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, 
nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 6.602.768,93 EUR, od tega 
4.814.767,23 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 
1.788.001,70 EUR občinskih sredstev; 

- Projekt: Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice - Dobova, nosilec projekta: Občina Brežice, 
skupna vrednost projekta  2.860.056,16 EUR, od tega 601.357,04 EUR občinskih sredstev in 
2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba). 

- Projekt: Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi, nosilec 
projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta  3.340.545,03 EUR, od tega 2.036.710,91 
EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO 
udeležba); 

- Projekt: Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, (zamenjava projekta), 
nosilec: Direkcija RS za vode, skupna vrednost projekta 6.718.343,30 EUR, od tega 
2.342.285,43 EUR sredstev iz DRR (EU sredstva + SLO udeležba) ter 4.376.057,87 EUR Direkcija 
RS za vode; 

- Projekt: Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki, nosilec projekta: Občina Krško, 
skupna vrednost projekta  6.726.458,62 EUR, od tega 2.277.242,07 EUR občinskih sredstev in 
4.449.216,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba)  

- Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica: nosilec 
projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 792.582,82 EUR, od tega 547.847,78 EUR 
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sredstev državnega proračuna (EU sredstev + SLO udeležba)  ter 244.735,04 EUR občinskih 
sredstev. 

 

 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 mesecu decembru 2021 objavljen Javni razpis za ugodne 
kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja, v okviru katerega so ugodni bančni krediti namenjeni 
za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, investicije s subvencijo 
obrestne mere in obratna sredstva. Z razpisom so zajeti tako s. p., MSP ter socialna podjetja in zadruge 
kot tudi negospodarski subjekti, ki imajo možnost pridobiti ugodnejši bančni kredit z zavarovanjem 
garancije GSP. Razpis bo odprt do porabe sredstev posameznih občin oz. do 30. 11. 2022. 
 
V letu 2022 bo RRA Posavje izvajala promocijo 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. 

 
 

 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, 
• 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. 
 
RRA Posavje v okviru vseh zgoraj navedenih organov opravlja administrativno tehnične in strokovne 
naloge. Prav tako RRA Posavje sodeluje pri načrtovanju, pripravi strokovnih podlag in gradiv za Razvojni 
svet vzhodne kohezijske regije in se udeležuje sej ter posvetov.  



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Program dela RRA Posavje za leto 2022 

 

 

15 

 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, občin in RRA Posavje; 

• sodelovanje tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva (SPIRIT, obrtne 
zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri…) in občinami pri 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 s Posavsko štipendijsko shemo in razvoju podeželja, 
vezano na razpise LAS Posavje. RRA Posavje na regionalnem nivoju kot izvajalka Regionalnega 
skrbništva (projekt Javne agencije SPIRIT Slovenija) opravlja naloge identifikacije, zbiranja, 
popisovanja in ažuriranja investicijskih priložnosti oz. projektnih idej, svetovanje in organiziranje 
delavnic za nove vpisovalce v SPOT-IP aplikacijo, svetovanje in obveščanje podjetij glede aktualnih 
razpisov in javnih pozivov, obveščanja tujih in domačih investitorjev glede investicijskih priložnosti in 
razpoložljivosti oz. prostih kapacitet znotraj poslovnih con ter obstoječih industrijskih objektov, 
informiranje in obveščanja podjetij glede povpraševanj tujih in domačih investitorjev. 
 
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, razpisi in javni pozivi Javne agencije SPIRIT Slovenija) 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, 

http://www.rra-posavje.si/
http://www.posavje.com/
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• organizacija delovnih sestankov, posvetov, konferenc glede na aktualnost bodisi razpisa ali 
problematike. 

 

     
 

  
 

 RAZVOJNE NALOGE SLUŽBE ZA PROJEKTNO SODELOVANJE 
 
ZSRR-2 v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, ki se na 
regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in so: 
 

• izvajanje regijske finančne sheme, 
• izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
• dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi 

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

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 
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javnega razpisa se upoštevajo izkušnje in usposobljenost za izvajanje nalog. Pooblaščena pravna oseba 
se vključi v regijsko razvojno mrežo. 
 
RRA Posavje opravlja in bo na podlagi odločbe o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij tudi v 
letu 2022 nadaljevala z izvajanjem sledečih razvojnih nalog države, ki so v interesu javnosti:  
 

 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«. 
 
V okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij izvajalec 
javnega pooblastila izvaja na letni ravni naslednje aktivnosti: 
 

• izvedba javnega poziva delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij 
za posamezno šolsko/študijsko leto;  

• 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;  
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• 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. 
 
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 
2021/2022, ki je bil objavljen 26. 02. 2021 je odprt od 1.09.2021 do porabe sredstev oz. najkasneje 
do 30. 06. 2022. Razpisanih sredstev je v višini 210.000,00 EUR. 
 
Vezano na upravičenost stroškov so se aktivnosti operacije začele izvajati v letu 2016 in se morajo 
zaključiti najkasneje do 31. 10. 2022. Glede na to, da se programski dokumenti za novo finančno 
perspektivo šele pripravljajo  za naslednje šolsko leto 2022/2023 potekajo dogovori med RRA GIZ- 
združenjem regionalnih razvojnih agencij in ministrstvi glede zagotavljanja sredstev za nemoteno 
tekoče delovanje enotnih regijskih štipendijskih shem. 
 
Štipendije za nadarjene s področja kulture 
 
V sodelovanju z Občino Krško, Občino Brežice, Občino Sevnica, Občino Bistrico ob Sotli, 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 2021/2022 
podelila 14 štipendij. Tudi v letu 2022 predvidevamo, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi 
posameznih občin, objaviti razpis za dodelitev štipendij posameznikom, ki se usposabljajo v tujini za 
poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine. Javni razpis štipendij za študij v tujini za 
šolsko/študijsko leto 2022/2023 se bo objavil v prvem tednu meseca septembra z enomesečnim rokom 
prijave. 
 
Letni operativni cilji:  
 
• spremljanje pogodbenih obveznosti za operacije v Posavski štipendijski shemi 2007-2013; 
• izvajanje regijske štipendijske sheme 2016-2022; 
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• izvajanje štipendiranja za posameznike, ki se usposabljajo v tujini za poklice v umetnosti ter na 
področju kulturne dediščine. 

 

 Obmejna problemska območja 

 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), v 24. 
členu določa obmejna problemska območja. Obmejna problemska območja obsegajo obmejne občine 
in občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine. Obmejne občine po zakonu so občine, v katerih 
več kakor 50 odstotkov prebivalcev živi v 10-kilometrskem obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj 
delovnih mest ter podpovprečno gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno mejijo na obmejne 
občine, se kot merilo za vključitev v obmejna problemska območja upošteva več kot 45 minutna 
povprečna dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine 
vključene v območje Nature 2000. Vlada z uredbo natančneje določi merila za določitev obmejnih 
problemskih območij in seznam občin, ki izpolnjujejo ta merila. 
 
Dodatni začasni ukrepi na obmejnih problemskih območjih (OPO) bodo v letu 2022 prednostna naloga 
MGRT s katerimi se bo stremelo k doseganju ciljev regionalne politike - ohranjanja poseljenosti in 
razvojne vitalnosti problemskih območji ter zmanjšanja regionalnih razvojnih razlik. OPO so večinoma 
odmaknjena od glavnih prometnih koridorjev. Srečujejo se z močnim procesom družbeno-
gospodarskega preoblikovanja, ki vodi k pretežno negativnim učinkom na regionalni ravni. So 
prednostna območja vseh razvojnih politik. Prebivalcem je treba, kljub višjim stroškom, zagotavljati 
primerne življenjske pogoje, dostop do storitev splošnega pomena in delovna mesta na domu ali v 
neposredni bližini. 
 
V regiji Posavje so obmejna problemska območja sledeča: Občina Brežice, Občina Bistrica ob Sotli in 
Občina Kostanjevica na Krki. 
 
Za realizacijo teh ukrepov in doseganje zastavljenih ciljev, med drugimi tudi začetek spodbujanja 
razvojnih investicij za zagotavljanje delovnih mest na problemskih obmejnih območjih, pa se načrtuje 
v okviru MGRT sledeče 
- Sprememba Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;  
- Sprememba Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih; časovni okvir; 
- Priprava programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja za obdobje 2021-2024; 

časovni okvir. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), katerega nosilec je Direktorat za regionalni 
razvoj, v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji, pripravlja Program razvojnih spodbud za obmejna 
problemska območja, kjer bo RRA Posavje aktivno vključena v ta proces priprave omenjenega 
programa. 

  

 Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje 

 
Za programsko obdobje 2014-2020 so cilji razvoja podeželja regije Posavje 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. Strateški 
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cilj RRA Posavje na področju razvoja podeželja s pomočjo pristopa LEADER/CLLD je spodbuditi razvoj 
regije Posavje in okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim, gospodarskim in 
nevladnim sektorjem.  
 

 LAS Posavje 2014-2020 

 
Za izvajanje ukrepov CLLD v programskem obdobju 2014–2020 se je v skladu z Uredbo 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 13. 9. 2016 LAS Posavje izdalo Odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja (v 
nadaljevanju SLR) in LAS Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA Posavje. 
Na podlagi te Odločbe je bil LAS Posavje upravičen do koriščenja sredstev do 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. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi Uredbe CLLD konec junija 2019 izdalo 
obvestilo, da je LAS Posavje na podlagi pregleda uspešnosti lahko upravičen do dodatnih sredstev 
EKSRP v skupni višini do največ 180.481,76 EUR. 
Konec oktobra 2019 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz 4. Prednostne naloge Unije 
dodelilo LAS Posavje dodatna sredstva ESPR v višini do 375.384,82 EUR. 
Konec novembra 2020 je LAS Posavje še s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel 
dopis št. 331-9/2015/150 o dodelitvi ostanka sredstev sklada ESRR za izvajanje lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, na podlagi katerega je LAS Posavje upravičen 
do dodatnih 293.865,97 EUR. 
V oktobru 2021 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano LAS Posavje izdalo Obvestilo o 
dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014-2020, št. 
dopisa 33151-9/2015/103. Na podlagi navedenega je LAS Posavje upravičen do dodatnih sredstev 
EKSRP v skupni višini do največ 187.454,00 EUR, ki jih lahko skladno s pogoji Uredbe CLLD razporedi 
na Podukrepa 19.4 (»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«) in 19.2 (»Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«). Na podlagi navedenega obvestila 
bo LAS Posavje do konca leta 2021 nacionalnim organom upravljanja CLLD predložil vlogo za 4. 
spremembo SLR LAS Posavje, s katero bodo po prejemu pozitivne o potrditvi v letu 2022 dodatna 
sredstva sklada EKSRP razpoložljiva za črpanje. 
 
Letni operativni cilji programskega področja: 
 
• izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 2014–2020; 
• izvajanje nalog in priprava vsebin za programsko obdobje 2021-2027. 
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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 št. 1 k pogodbi o 
ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje, z dne 18. 10. 2016 in Aneksu št. 2 k 
pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje, z dne 29. 08. 2019, ter v 
poslovnikih posameznih organov. Naloge vodilnega partnerja opredeljuje Pogodba o izvajanju nalog 
vodilnega partnerja LAS Posavje, z dne 29. 10. 2015.  
LAS Posavje je operativne naloge za 2022 opredelil v Letnem načrtu aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 
za leto 2022, ki so ga potrdili organi LAS Posavje decembra 2021. Te so: 
 

• naloge v zvezi z delovanjem LAS (organov LAS in vodilnega partnerja): organiziranje delovanja 
s strokovnega, kadrovskega in administrativno-tehničnega vidika; 

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

• naloge v zvezi z javnimi pozivi LAS Posavje: priprava razpisne dokumentacije in pripadajočih 
potrebnih dokazil za objavo 4. javnega poziva LAS Posavje za sklad EKSRP, strokovna pomoč 
vsem zainteresiranim prijaviteljem, strokovna podpora ocenjevalni komisiji LAS Posavje v času 
izvedbe javnega poziva, posredovanje projektov v pregled organu upravljanja, strokovna 
podpora prijaviteljem pri pripravi dopolnitev dokumentacije vlog, obveščanje o odprtem javnem 
pozivu v medijih, prijava morebitnih novih projektov sodelovanja ... 

• naloge v zvezi z izvajanjem projektov na območju LAS Posavje: spremljanje vseh potrjenih 
projektov v okviru skladov EKSRP, ESRR in ESPR, strokovna podpora vsem subjektom na 
območju LAS Posavje - za pripravo, izvajanje projektov in podajo zahtevkov za izplačilo ob 
zaključku (faz) projektov, izvajanje projekta sodelovanja LAS – EKSRP: »Centri interpretacije 
zavarovanih območij«;  

• sodelovanje s Koordinacijskim odborom CLLD; 
• Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja (DRSP), preko tega pa tudi v evropskem 

združenju LAS 
• sodelovanje z nacionalno Mrežo za podeželje;  
• sodelovanje v delovni skupini za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v Republiki 

Sloveniji, za večletni finančni okvir ESPRA za obdobje 2021-2027; 
• Priprava na programsko obdobje 2021 (2023) – 2027 za CLLD (EKSRP, ESRR, ESS+) in ESPRA 
• sodelovanje v projektih sodelovanja med LAS-i na ravni države, celotne EU in tretjih držav 

 

 Priprava na programsko obdobje 2021(2023) -2027 za CLLD 
(EKSRP, ESRR ESS+) in ESPRA 

 
 

Po dveh uspešno izvedenih programskih obdobjih se pristop LEADER/CLLD nadaljuje tudi v programsko 
obdobje 2021(2023)-2027. Na nacionalni ravni potekajo usklajevanja pri pripravi vseh potrebnih 
dokumentov za izvajanje pristopa LEADER/CLLD za sklade EKSRP, ESRR, ESS+ kot tudi za ribiški 
LAS/sklad ESPRA. RRA Posavje se, kot vodilni partner LAS Posavje, udeležuje srečanj in sestankov, kjer 
se obravnavajo tematike, ki so ključne za uspešen in hiter začetek izvajanja pristopa v novem 
programskem obdobju 2021(2023) – 2027. Aktivno udejstvovanje vodilnega partnerja LAS Posavje je 
načrtovano tudi v letu 2022. 
 
Na podlagi Uredbe (EU) 2020/2022 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. 12. 2020, o določitvi 
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
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je za sklad EKSRP sprejeto 2-letno prehodno obdobje izvajanja, s čimer se izvajanje Programa razvoja 
podeželja 2014-2020 podaljša – in sicer v leti 2021 in 2022 (posledično se v leti 2024 in 2025 zamaknejo 
tudi izplačila (N+3)). Za Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
ni prehodnega obdobja. 
 
V juliju 2021 je RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano prejela Povabilo za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za 
ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, 
ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027, št. dopisa 342-17/2017/236. Na podlagi 
navedenega so predstavniki sektorja akvakulture na območju regije Posavje in RRA Posavje podpisali 
Pismo o nameri za izkaz interesa za oblikovanje lokalne akcijske skupine za ribištvo za izvajanje ukrepa 
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) 
v programskem obdobju 2021 – 2027 v regiji Posavje. Podpisniki pisma so se dogovorili, da bodo 
vključeni v oblikovanje in kasnejše delovanje LAS za ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost iz sklada ESPRA v obdobju 2021 – 2027 v regiji Posavje. Skladno s podpisom pisma o 
nameri ter sklepa Sveta regije Posavje, z dne 26. 8. 2021, je RRA Posavje 1. 9. 2021 na MKGP že 
oddala izkaz interesa za oblikovanje LAS za ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost iz ESPRA v programskem obdobju 2021 – 2027 v regiji Posavje. 
 
Prav tako je RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, oktobra 2021 s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela Povabilo za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih 
skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v programskem obdobju 
2021-2027, št. dopisa 33157-5/2020/68. Na podlagi navedenega bo RRA Posavje pripravila Izkaz 
interesa za oblikovanje LAS za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada plus v programskem 
obdobju 2021-2027 - v regiji Posavje. Izkaz interesa bo v roku – do 31. 1. 2022 posredovala na MKGP. 
 
 
Vodilni partner LAS Posavje je v novembru 2021 že pripravil in poslal dopise Koordinacijskemu odboru 
CLLD/Medsektorski delovni skupini CLLD 2021-2027 in na SVRK, s katerimi je izrazil interes in pobudo, 
da se sklad ESS+ vključi v programska dokumenta za obdobje 2021-2027,  izvajanje LEADER/CLLD 
(ESS+ v sklopu CLLD ni vključen v Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in EK za obdobje 2021-2027 
niti v Izhodišča programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021- 2027, ki jih je 8. 
11. 2021 objavil SVRK), oddal pa je tudi pobudo za povečanje sredstev sklada EKSRP za CLLD v sklopu 
Predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike za leta 2021(2023) – 2027.  
 
RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, bo v letu 2022 nadaljevala s spremljanjem priprav vseh 
strateških dokumentov za programsko obdobje 2021(2023) – 2027, tako za CLLD (EKSRP, ESRR, ESS+) 
kot za ESPRA. Po najboljših zmožnostih bo zagovarjala pomembnost obeh pristopov za razvoj lokalnih 
območij in poskrbela za pripravo predvidenih programskih dokumentov, in sicer: 
• priprava SLR za LAS Posavje 2021(2023)-2027 

• priprava SLR za LAS Posavje 2021 -2027 – ESPRA 
 
Nadaljevalo se bo tudi:  
• sodelovanje na delavnicah in predstavitvah 
• posredovanje predlogov nacionalnim organom upravljanja CLLD2021(2023)-2027 in ESPRA ter 
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• izvedba drugih naloge v zvezi s pripravo strateških dokumentov za izvajanje programov 
CLLD2021(2023)-2027 in ESPRA. 
 
 

 Projekti sodelovanja LAS Posavje za programsko obdobje 2014–2020 

 
V letu 2022 se bo nadaljevalo izvajanje projekta sodelovanja LAS Centri interpretacije zavarovanih 
območij, ki sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
 
Partnerstvo na nivoju LAS Posavje sestavljajo: LAS Posavje, RRA Posavje, Občina Sevnica in JZ 

Kozjanski park. 

Projekt se bo izvajal na štirih zavarovanih območjih narave: Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje, 

Biosferno območje Mura, Krajinski park Zg. Idrijca in Planinsko polje. Projekt s prenosom znanj in 

implementacijo praktičnih rešitev med območji nadgrajuje vsebine in krepi turistično ponudbo 

vključenih območij, in sicer po načelih programa MaB – človek in biosfera (ohranjanje biotske 

raznovrstnosti, spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja, podpora raziskavam, izobraževanju, 

ozaveščanju za ohranjanje naravne in kulturne dediščine).  

V letu 2022 bosta RRA in LAS Posavje skladno s prijavo izvajala sledeče sklope aktivnosti: 

- vodenje in koordinacija projekta (partnerski sestanki, koordinacija na ravni LAS in operacije 
– administrativno, finančno, vsebinsko vodenje);  

- organizacija in izvedba strokovnih ogledov vključenih zavarovanih območij narave ter prenos 
in implementacija znanja med območji (izvedba in udeležba na kulinaričnih delavnicah, 
organizacija in izvedba ogleda dobrih praks na Planinsko polje in KP Zgornja Idrijca) 

- organizacija in izvedba lokalne prireditve znotraj vključenih LAS – povezovanje ponudnikov 
(organizacija in izvedba dogodka na BO Kozjansko in Obsotelje, udeležba na partnerskih 
dogodkih za ponudnike); 

- priprava skupnih načrtov interpretacije narave – akcijski načrt in itinerarji (pilotne izvedbe 
itinerarjev/programov za različne ciljne skupine) 

- investicijske ureditve interpretacijskih točk v naravi in objektih v vključenih zavarovanih 
območjih narave (izvedba naravoslovnih dni za šolske skupine na interpretacijski točki -
Tončkov dom na Lisci – v sodelovanju s partnerjema Občina Sevnica in JZ Kozjanski park) 

- promocija operacije (komunikacija z mediji, priprava sporočil za javnost, objava vsebin na 

spletni strani in socialnih omrežjih, podelitev sadik avtohtonih sadnih dreves) 

V letu 2022 bo administrativno zaključena 1. faza projekta, v februarju 2022 bo vodilni partner – LAS 

Posavje na ARSKTRP posredoval 1. zahtevek za izplačilo.  

 Projektno izvajanje aktivnosti na področju turizma  

 
Glede na to, da ni zagotovljenega sistemskega vira za izvajanje dejavnosti RRA Posavje na področju 
turizma bomo tudi v letu 2022 nadaljevali s projektnim izvajanjem in razvojem tega področja. V letu 
2021 smo uspešno zaključili projekta e-Gradovi Posavja in Posavje Polno Priložnosti – 3P 2021. 
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 Koordinacija na ravni vodilne destinacije Čatež in Posavje  

 
V okviru »Modela makrodestinacij (MMD)«, kot ga je zastavila Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021 (MGRT, 2017) aktivno sodelujemo s STO in MGRT kot koordinator vodilne 
destinacije Čatež in Posavje. Model makro destinacij (skupaj s področjem razvoja produktov) je prva 
od šestih politik v trenutni 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). Slovenija se, 
v skladu s trenutno strategijo pozicionira kot zelena butična globalna destinacija za zahtevnega 
obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in oseben koristi oziroma kot destinacija za pet-
zvezdična doživetja. Ker se do sedaj veljavna strategija z letom 2021 izteka, je MGRT objavilo javni 
razpis za izdelavo nove strategije - Strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028. 
 
V letu 2022 bo RRA Posavje opravljala koordinacijo s pristojnimi ministrstvi in lokalnimi institucijami pri 
izvajanju nalog in funkcij na področju regijskih aktivnosti na področju turizma. Istočasno bo spremljala 
javne razpise in pozive s področja turizma ter bo koordinirala in izvajala že odobrene in nove projekte, 
kamor spadata doseganje trajnosti operacije e-Gradovi Posavja in doseganje trajnosti projekta Razvoj 
in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje. 
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 Projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije 
Čatež in Posavje – doseganje trajnosti in spremljanje učinkov 

 
V letu 2022 bo RRA Posavje izvajala aktivnosti za doseganje trajnosti projekta Razvoj in promocija 
turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, za katerega je z RS, Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala Pogodbo št. C2130-18-090122 o sofinanciranju operacije. 
Skupna vrednost upravičenih stroškov brez DDV je znašala 225.000,00 € (90% sofinanciranje).  
 
Projekt se je zaključil 15. 10. 2019. V letu 2022 se bo nadaljevalo izvajanje sledečih aktivnosti za 
doseganje trajnosti in spremljanje učinkov projekta: 

- spremljanje analitike spletne strani www.posavje.com; 
- optimiziranje in ažuriranje vsebin na strani www.posavje.com; 
- redno komuniciranje in usklajevanja s predstavniki LTO-jev in ključnimi deležniki vodilne 

destinacije Čatež in Posavje (v nadaljevanju VD Čatež in Posavje); 
- komuniciranje s turističnimi ponudniki VD Čatež in Posavje; 
- upravljanje in posodabljanje adreme turističnih ponudnikov VD Čatež in Posavje; 
- upravljanje z družbenimi omrežji Posavje polno priložnosti – Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube in pridobivanje novih sledilcev ter 
- izvajanje promocije turistične ponudbe na spletni strani www.posavje.com in družbenih 

omrežjih.   
 

 Operacija e-Gradovi Posavja - doseganje trajnosti in spremljanje 
učinkov 

 
RRA Posavje je za operacijo e-Gradovi Posavja uspešno pridobila sredstva preko javnega razpisa 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) “Za preoblikovanje turistične ponudbe v 
vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19”. Vrednost 
sofinanciranja je znašala 257.968,096 €, kar je predstavljalo 89,9% upravičenih stroškov, medtem ko 
je skupna vrednost operacije znašala približno 340.000,00 €. Naložbo sta sofinancirali Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine regije Posavje – Krško, 
Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.  

http://www.posavje.com/
http://www.posavje.com/
http://www.posavje.com/
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Projekt se je izvajal od 1. 7. 2020 do 15. 10. 2021. V okviru projekta so bila predvidena sredstva za 
digitalno inoviranje kulturne dediščine, razvoj novih turističnih produktov in usposabljanja zaposlenih 
na področju gostinstva in turizma. Predmet digitalnega inoviranja kulturne dediščine je bilo sedem enot 
kulturne dediščine: grad Brežice, grad Rajhenburg, grad Mokrice, grad Sevnica, samostan Kostanjevica 
na Krki, grajske razvaline Svibno in grajske razvaline Kunšperk.  
 
Cilji operacije: 

- dvig kakovosti turistične ponudbe destinacije Čatež in Posavje ter nadgrajevanje turistične 
ponudbe, 

- preoblikovanje obstoječih in razvoj novih turističnih produktov, 
- krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma in gostinstva, 
- motivirati in usmerjati obiskovalce k obisku gradov Posavja, 
- ustvariti povezano digitalno in fizično rešitev, ki celovito prikazuje, interpretira in usmerja 

obiskovalce na dediščinsko turistično ponudbo na destinaciji preko digitalnega inoviranja 
kulturne dediščine. 

Projektne aktivnosti: 
- vodenje in administracija operacije, 
- razvoj novih turističnih produktov, 
- digitalno inoviranje kulturne dediščine, 
- izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu. 

 
RRA Posavje bo v letu 2022 izvajala aktivnosti za doseganje trajnosti in spremljanje učinkov operacije 
e-Gradovi Posavja, ki bodo vključevale sledeče: 

- spremljanje analitike in ažuriranje spletne aplikacije www.egradovi-posavja.si  
- aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem nemotenega delovanja interpretacijske sobe; 
- zagotavljanje vključenosti vseh sedem digitaliziranih enot kulturne dediščine v turistično 

ponudbo; 
- zagotavljanje vključenosti butičnega doživetja »Sedem veličastnih« v turistično ponudbo; 
- priprava in oddaja vloge za doživetje »Sedem veličastnih« na poziv za 5-zvezdična doživetja, ki 

se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE); 
- dostavljanje ministrstvu letnih poročil o doseganju kazalnikov učinka (najpozneje do 28. 

februarja rekočega leta za preteklo). 

 
RRA Posavje se je s pogodbo z MGRT-jem zavezala, da v nadaljnjem roku 5 let po zaključku operacije 
ne bo opustila dejavnosti za doseganje trajnosti operacije e-Gradovi Posavja, izvedla ali dopustila 
bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi katerih 
bi se spremenili prvotni cilji operacije. 

 

 Med-regijsko sodelovanje, povezovanje ter izmenjava znanja in 
dobrih praks na transnacionalni ravni 

 
RRA Posavje se povezuje s potencialnimi partnerji in deležniki tudi na transnacionalni ravni z namenom 
večje prepoznavnosti regije, projektnega sodelovanja, ogleda dobrih praks, prenosa inovativnih rešitev 
v regionalno okolje ipd. S tem namenom izvajamo aktivnosti na področju transnacionalnega mreženja, 
srečevanja na različnih dogodkih, konferencah in ogledih dobrih praks v širšem evropskem prostoru. S 
temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letu 2022.  
 

http://www.egradovi-posavja.si/
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 INNO INDUSTRY – INTERREG EUROPE 

 
V okviru programa Interreg Europe je RRA Posavje pridobila sredstva za sofinanciranje projekta INNO 

INDUSTRY, Improving innovation delivery policies (INNO INDUSTRY, Izboljšanje izvajanja inovacijskih 

politik). Regionalna razvojna agencija Posavje sodeluje v projektu kot vodilni partner. V projektu 

sodelujejo partnerji iz 10 držav, in sicer Avstrije, Latvije, Španije, Portugalske, Švedske, Slovaške, 

Romunije, Madžarske in Združenega kraljestva. Projekt traja 42 mesecev, in sicer od 1. 8. 2019 – 31. 

1. 2023. V začetku leta 2021 je RRA Posavje kot vodilni partner oddala skupno vlogo za podaljšanje 

prve faze projekta, za obdobje 6 mesecev, kar je bilo s strani skupnega sekretariata tudi potrjeno. Z 

31. 1. 2022 se zaključuje prva faza projekta, s 1. 2. 2022 se začenja druga faza projekta, ki je 

namenjena implementaciji akcijskih načrtov ter njenem spremljanju. Druga faza se zaključi 31. 1. 2023. 

Skupna vrednost projekta znaša 1.637.941,00 EUR. 

Vse aktivnosti projekta INNO INDUSTRY so usmerjene v medsebojno učenje, in sicer: 

- spoznati prednosti in slabosti v regijah sodelujočih partnerjev v povezavi z delovanjem grozdov 
in izvajanjem načel 4.0; 

- določiti in si izmenjati najboljše prakse v vsaki od sodelujočih regij; 
- izdelati akcijske načrte za različne instrumente politik v državah projekta INNO INDUSTRY z 

namenom, da se uvedejo spremembe, ki podpirajo razvoj grozdov, da se trenutna industrija 
preoblikuje v pametno industrijo;  

- usposobiti deležnike za nove tehnološke napredke; 
- uvesti izboljšave za razvoj grozdov v povezavi z industrijo 4.0. 

Naloge vodilnega partnerja RRA Posavje so:  

- koordinacija projektnih aktivnosti, zagotavljanje izvedbe vseh projektnih aktivnosti v skladu z 
delovnim načrtom;  

- koordinacija dogodkov in aktivnosti posameznih partnerjev;  
- spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad optimalno porabo sredstev;  
- zagotavljanje osrednje podlage in podpore za vse vidika dela;  
- zagotavljanje pravilnega izvajanja pravnih, pogodbenih in finančnih obveznosti; 
- zagotavljanje ustrezne kakovosti projektnih rezultatov. 

 

 Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti na območju Posavja 

 
RRA Posavje je dne 9.6.2020 z Javno agencijo SPIRIT Slovenija sklenila pogodbo o opravljanju nalog 
regionalnega skrbništva na območju Posavske regije št. 303-10-6/2017/18. Pogodbena vrednost znaša 
25.256,20 EUR brez DDV, kar skupno predstavlja 30.812,57 EUR z DDV. RRA Posavje kot izvajalka 
mora v okviru nalog regionalnega skrbništva opraviti naloge identifikacije, zbiranja, popisovanja in 
ažuriranja specifičnih podatkov ter organizacijo oz. so-organizacijo določenih aktivnosti in delavnic. 
Predvsem pa mora izvajalec na regionalnem nivoju identificirati, zbrati, popisati, ažurirati, predstavljati 
in komunicirati podatke o sledečih zadevah: 

- investicijske priložnosti (identifikacija in vpis v SPOT-IP aplikacijo), 
- regionalni / lokalni strateški dokumenti (strategije, OPN, OPPN), 
- poslovne in druge cone (aktivnosti, širitve, zasedenost, opremljenost, proste kapacitete), 
- tuje investicije v regiji, 
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- struktura poslovnega okolja, 
ter izvajati: 

- aktivnosti za promocijo in trženje investicijskih priložnosti, 
- delavnice za izobraževanje novih vpisovalcev investicijskih priložnosti v SPOT-IP aplikacijo in 

ostalih podatkov, 
- obveščanje tujih in domačih investitorjev o investicijskih priložnostih in prostih kapacitetah 

poslovnih con v regiji, 
-  obveščati oz. informirati podjetja iz regije o ponudbah tujih in domačih investitorjev.  

 
Cilji regionalnega skrbništva:  

- zagotavljanje ažurnih podatkov o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi 
poslovnega okolja, 

- pretočnost informacij iz lokalnega / regionalnega nivoja na državni nivo in obratno,  
- dvig kompetenc na regionalnem nivoju ter posledično več realiziranih investicij, več delovnih 

mest in več izvozno orientiranih podjetij. 
 
RRA Posavje bo v letu 2022 izvajala aktivnosti za doseganje kazalnikov Regionalnega skrbništva.  

 TRŽNA DEJAVNOST  
 
RRA Posavje bo v letu 2022 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. Tržna 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.  
V letu 2021 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. 
Tržna dejavnost se bo v l. 2022 izvajala pri sledečih aktivnostih: Koordinacija vodenja in spremljanja 
projektov iz dogovora za razvoj regije 2014-2020.  

 

 Koordinacija vodenja in spremljanja projektov iz Dogovora za razvoj 
regije 2014 - 2020 

 
V okviru pogodbe, ki jo je RRA Posavje podpisala z Občinami Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Bistrica ob Sotli, izvaja koordinacijo vodenja projektov od oktobra 2021 do decembra 2023 in 
bo spremljala projekte v obdobju od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2028 za  naslednje projekte:  

• odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, PN 6.1., po pogodbi 
z Ministrstvom za okolje in prostor, 

• kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, PN 4.4., po pogodbi z Ministrstvom za 
infrastrukturo, 

• kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki, PN 4.4., po pogodbi z Ministrstvom za 
infrastrukturo, 

• komunalno opremljanje v PC Sevnica, PN 3.1., po pogodbi z Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, 

• hidravlične izboljšave v občini Sevnica, PN 6.1., po pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor, 
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• odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, PN 6.1., po 
pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor, 

• hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, PN 6.1., po pogodbi z Ministrstvom 
za okolje in prostor, 

• kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova, PN 4.4., po pogodbi z Ministrstvom za 
infrastrukturo, 

• kolesarska povezava  ob R2 419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi, PN 4.4., po 
pogodbi z Ministrstvom za infrastrukturo. 

 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 nadomešča 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 izbire zdravega načina življenja in 

• spodbujanje osebnostnega razvoja. 
 
Vodstvo zavoda se zavezuje, da bo v letu 2022 v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zaposlenim 
omogočilo: 

• športno udejstvovanje zaposlenih, 
• posebno pozornost bomo namenjali individualnim, prilagojenim športno rekreacijskim 

aktivnostim zaposlenih,  
• enkrat tedensko zdrava malica, 

• nakup opreme in izdelkov za krepitev in ohranjanje zdravja na delovnem mestu ter izboljšanje 
delovnih pogojev (npr. razkužila, zaščitne maske, pripomočki in oprema za ohranjanje zdravja 
hrbtenice, oči, itd.: vozički za prevoz bremen, ergonomski pisarniški stoli, podstavki za rač. 
ekrane, namestitev klimatskih naprav …). 

 

 KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA RRA POSAVJE 

 Organizacija delovanja RRA Posavje za leto 2022   

 
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja bo v letu 2022 potrebno pripraviti sledeče 
dokumente: 
 
• Plan dela RRA Posavje za leto 2022, rok januar 2022; 

• Zaključni račun in izkazi za leto 2021, rok 28. 2. 2022; 
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• Letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2021, rok 28. 2. 2022; 
• Polletno poročilo delu RRA Posavje za leto 2022, rok 31. 8. 2022; 
• Priprava novih oziroma novelacija/dopolnitev/sprememba ustanovnih in obstoječih notranjih aktov 

RRA Posavje; 
• Letno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2014-2020 

za leto 2021, rok 30. 3. 2022. 
 

 Kadrovski načrt za leto 2022 

 
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 

ŠTEVILO 
DELOVNIH 

MEST 

Plan 2022 

1. / DIREKTOR VII/2 1 1 

2. 1 
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA 

I - VODJA SLUŽBE ZA 

REGIONALNI RAZVOJ 

VII/2 1 
0 

3. 1 
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA 

I 
VII/2 1 

1 

4. 1 
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA 

III 
VII/2 1 

0 

5. 1 
PODROČNI SVETOVALEC I - 

POSLOVNI SEKRETAR 
VII/1 1 

1 

6. 1 PODROČNI SVETOVALEC II VII/1 0 0 

7. 2 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA 

I - VODJA SLUŽBE ZA 
PROJEKTNO SODELOVANJE 

VII/2 1 
1 

8. 2 
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA 

III  
VII/2 6 

3 

9. 2 PODROČNI SVETOVALEC I VII/1 6 4 

10. 2 PODROČNI SVETOVALEC II VII/1 3 2 

 
Plan predvideva 13 delovnih mest, ki upoštevajo tudi nadomeščanja, ki se predvidevajo v letu 2022. 

 
V kolikor se bo izkazala potreba po dodatnih kadrih za katere bomo imeli zagotovljene vire, bomo izvedli 
postopek spremembe kadrovskega načrta. 
 
V prilogi je Kadrovski načrt za 2022 na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (UL RS 
3/21). 
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Predlog izobraževanj zaposlenih: 
• Strokovna usposabljanja in izobraževanja, vezana na izvajanje nalog po posameznem področju 

delovanja, 
• Strokovni izpit iz upravnega postopka. 

 

 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2022 
 
V letu 2022 bo izvedena nabava osnovnih sredstev za izvajanje nalog v javnem interesu in redno 
vzdrževanje objekta RRA: 

vir financiranja opis znesek 

SRN osebni računalnik 
arhivska omara 

1.500,00 eur 
   500,00 eur 

RŠS osebni računalnik 1.500,00 eur 

LAS  pisarniška oprema 
arhivska omara (2 kos) 

2.000,00 eur 
1.000,00 eur 

Skupaj: 6.500,00 eur 

 

  FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 
 
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, v spodnji tabeli pa 
so prikazani celotni prihodki in odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodka. 
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Naziv 

REALIZACIJA 

2020
PLAN 2021

REBALANS NA 

PLAN 2021

OCENA 

REALIZACJE 2021
PLAN 2022

Indeks

P22/OR21

CELOTNI PRIHODKI  (1+2+3+4-6)         719.493,36           988.775,42       1.028.339,87           899.676,95           754.360,74        0,84   

PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdboja  (5)                          -               11.964,15             11.964,15               9.697,87             10.768,38        1,11   

Prihodki, porabljeni za nabavo OS  (6)           18.251,98               9.000,00               7.015,56               5.703,84               6.500,00        1,14   

    1.009.739,57       1.040.304,02           909.374,82           765.129,12   

PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE in 

nabavo osnovnih sredstev * 219.219,89       243.608,60       253.891,60       233.187,53       253.484,80       1,09    

Državni proračun 84.160,50         85.488,00         95.771,00         89.492,95         95.771,00         1,07    

Občina Krško 46.625,29         54.204,00         54.204,00         49.335,28         53.797,00         1,09    

Občina Brežice 42.962,88         50.537,80         50.537,80         45.886,86         50.537,80         1,10    

Občina Sevnica 31.119,86         36.605,60         36.605,60         33.534,25         36.605,60         1,09    

Občina Kostanjevica na Krki 4.341,99           5.113,37           5.113,37           4.629,05           5.113,57           1,10    

Občina Radeče 7.603,13           8.835,62           8.835,62           7.778,52           8.835,62           1,14    

Občina Bistrica ob Sotli 2.406,24           2.824,21           2.824,21           2.530,62           2.824,21           1,12    

PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV 493.531,89       741.831,82       774.438,27       656.397,83       405.595,09       0,62    

Državni proračun in sredstva ESS 411.648,31       547.877,81       601.202,81       533.674,60       295.666,71       0,55    

Občina Krško 27.408,79         45.832,15         50.616,66         46.204,80         37.929,14         0,82    

Občina Brežice 23.996,42         44.630,13         49.080,06         43.828,90         24.546,38         0,56    

Občina Sevnica 28.324,42         42.583,94         45.836,35         37.199,48         18.420,40         0,50    

Občina Kostanjevica na Krki 9.905,35           9.832,99           10.281,88         7.615,39           2.911,81           0,38    

Občina Radeče 6.849,48           19.191,83         19.951,62         17.940,26         6.366,88           0,35    

Občina Bistrica ob Sotli 1.168,15           14.181,14         14.426,50         12.139,16         2.356,32           0,19    

Članarine + drugi financerji 1.920,00           1.830,00           1.830,00           1.770,00           1.770,00           1,00    

Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92) 14.675,00         -                      14.675,00         -       

Razmejitve prihodkov E-gradovi 2.026,20           -       

Odloženi prihodki za financiranje programa RŠS, LAS 31.479,46 -        19.984,44 -        45.171,59 -        -                      -       

Poraba odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29) 11.764,23         1.196,83           1.196,83           1.196,83           952,45               0,80    

PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI 6.728,36           12.325,00         -                      10.081,59         95.265,85         9,45    

Državni proračun in sredstva ESS -                      12.325,00         -       

Občina Krško 1.790,16           2.489,28           23.522,40         9,45    

Občina Brežice 2.089,35           3.684,50           34.816,63         9,45    

Občina Sevnica -                      2.098,63           19.830,97         9,45    

Občina Kostanjevica na Krki 218,85               793,00               7.493,46           9,45    

Občina Radeče -                      

Občina Bistrica ob Sotli -                      1.016,18           9.602,39           9,45    

Drugi (podjetja, zavodi) 2.630,00           

FINANČNI PRIHODKI (obresti) 13,22                 10,00                 10,00                 10,00                 15,00                 1,50    

PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obrač. obdboja -PROJEKTI -                      11.964,15         11.964,15         9.697,87           10.768,38         1,11    

Prihodki porabljeni za nabavo OS 18.251,98         9.000,00           7.015,56           5.703,84           6.500,00           1,14    

Poraba presežka prihodkov za nabavo OS (kt 985)

CELOTNI ODHODKI   (7+8+9) 736.175,34       1.009.739,58   1.040.304,02   897.409,88       765.129,12       0,85    

CELOTNI ODHODKI brez nabav OS 717.923,36       1.000.739,58   1.033.288,46   891.706,04       758.629,12       0,85    

Stroški materiala in storitev (a) 279.147,03       535.331,68       583.968,04       524.597,59       314.808,38       0,60    

Nabava OS 18.251,98         9.000,00           7.015,56           5.703,84           6.500,00           1,14    

Stroški dela (b) 438.776,33       465.407,90       449.320,42       367.108,45       443.820,74       1,21    

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE 221.035,84       243.608,60       253.891,60       233.187,53       253.484,80       1,09    

Stroški materiala in storitev 62.268,06         74.088,73         84.371,73         70.259,83         88.750,00         1,26    

Stroški dela 156.951,83       167.519,87       167.519,87       160.548,48       162.734,80       1,01    

Nabava OS 1.815,95           2.000,00           2.000,00           2.379,22           2.000,00           0,84    

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV 509.976,34       753.805,98       786.412,42       661.935,55       416.378,47       0,63    

Stroški materiala in storitev 214.105,00       453.237,95       499.596,31       453.032,76       190.878,05       0,42    

Nabava OS 16.436,03         7.000,00           5.015,56           3.324,62           4.500,00           1,35    

Stroški dela 279.435,31       293.568,03       281.800,55       205.578,17       221.000,42       1,08    

ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI 5.163,16           12.325,00         -                      2.286,80           95.265,85         41,66  

Stroški materiala in storitev 2.773,97           8.005,00           -                      1.305,00           35.180,33         26,96  

Stroški dela 2.389,19           4.320,00           -                      981,80               60.085,52         61,20  

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  (I-II) 1.570,00           2.666,07           

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  (II-I) 11.964,15 -        11.964,15 -        10.768,38 -        -       

Davek od dohodka pravnih oseb 297,39               1.481,01           

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   (III-

IV) 1.570,00           -                      -                      1.185,06           -                      

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   (IV-

III) 297,39 -              11.964,15 -        11.964,15 -        10.768,38 -        -       

PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI -                      11.964,15         11.964,15         9.697,87           10.768,38         1,11    

PRIHODKI porabljeni za nabavo OS

SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893-AOP 

892) 1.272,61           -                      -                      1.185,06           -                      
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Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 754.360,74 EUR in bodo za 16 % nižji od doseženih v 
letu 2021. Po vrstah dejavnosti se bodo: 

- prihodki za splošne razvojne naloge povečali za 9 %, 
- prihodki za izvedbo projektov znižali za 38 % in 
- prihodki iz tržne dejavnosti povečali za 945 %. 

 
Največji delež znižanja prihodkov za izvedbo projektov predstavlja zaključen projekt e-gradovi Posavja 
v višini 329.644,90 EUR, izjemno visok delež povečanja tržne dejavnosti pa predstavlja projekt 
koordinacije vodenja projektov DRR 2014 – 2020, ki se je pričel izvajati v zadnjem kvartalu 2021. 

 
Viri financiranja celotnih prihodkov so državni proračun ter sredstva EU v višini 391.437,71 EUR, kar 
predstavlja 52 % vseh prihodkov in občinski proračuni v višini 362.923,03 EUR, kar predstavlja 48 % 
vseh prihodkov. 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let v višini 10.768,38 eur bo namenjen kritju lastnega deleža stroškov 
na projektu INNO Industry. 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 765.129,12 EUR in bodo za 15 % nižji od doseženih v 
letu 2021. Po vrstah dejavnosti se bodo: 

- odhodki za splošne razvojne naloge povečali za 9 %, 
- odhodki za izvedbo projektov znižali za 37 % in 
- odhodki iz tržne dejavnosti povečali za 4397 %. 

 
Od celotnih odhodkov brez nabav osnovnih sredstev predstavljajo stroški dela 58 % vseh odhodkov in 
bodo zaradi dveh novih zaposlitev na tržni dejavnosti za 21 % višji od doseženih za leto 2021, medtem 
ko stroški materiala in storitev predstavljajo 42 % vseh odhodkov in bodo za 40 % nižji v primerjavi z 
letom 2021. 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2022 
- Priloga 2: Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka za 2022 
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……………. redna seja UO RRA Posavje  
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