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UVOD  
 

Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v letu 2017 potekalo v skladu s 
področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo 
projekte, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in 
finančnih potreb pa smo v letu 2017 pripravljali in izvajali tudi nove projekte. 
 
Potrjena sta Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 in Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 2014-
2020, ki sta podlaga za črpanje evropskih sredstev in za izvajanje regionalne politike v 
programskem obdobju 2014-2020.  
 
Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju 
2014-2020 je izdana Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih 
agencij pri MGRT, št. 3030-11/2013/92 z dne 23.6.2014 za celotno 
programsko obdobje 2014-2020. 
 
KRATICE: 
• CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«) 
• DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
• GSP: Garancijska shema Posavje 
• IRO: Indeks razvojne ogroženosti 

• LAS: Lokalna akcijska skupina  
• LIN: Letni izvedbeni načrt 
• LRS: Lokalna razvojna strategija 
• MG: Ministrstvo za gospodarstvo 
• MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

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

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

• STO: Slovenska turistična organizacija 
• SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
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A. POSLOVNO POROČILO 
 

I. PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA 
 
Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: 
• Odlok o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 

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

št. 20/11, 57/12 in 46/2017); 
• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah  (Ur.l. RS, št. 3/2013, 

59/2015); 
• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 69/2012, 

78/2015); 
• Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l RS, št. 113/2009); 

• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur.L. RS št. 
16/2013, 78/2015); 

• Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur.l. RS št. 22/2011, 
97/2012 in 24/2015); 

• Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur.l. RS, št. 38/09); 

• Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (UR. list RS, št. 
29/12, 26/12 in 24/12); 

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

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

18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000); 
• Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-

1 (10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 
21/2006 Odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10); 

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

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

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

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 
51/08), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju 
(Uradni list RS, 53/08), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list 
RS, 69/08), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
http://www.uradni-list.si/1/ulkazalo.jsp?urlid=200410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=913
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• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 
(Uradni list RS, 57/08), 

• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, 64/08 in naslednji), 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
84/2017), 

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

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2017 – 
ZIPRS1617 (Uradni list RS,96/15, 46/16 in 80/16), 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16), 

• Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 
88/16), 

• Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1), (Ur. list RS, 43/2011), 
• Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za 

javne zavode. 
 
Že v letu 2016  se je v javnem zavodu RRA Posavje začel inšpekcijski nadzor s strani 
Inšpektorata za javni sektor, ki je opravila inšpekcijski nadzor na podlagi določil 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi 
zapisnika o inšpekcijskem nadzoru smo pristopili k izvedbi nekaterih ukrepov, na 
nekatere ukrepe pa smo se pritožili in prejeli odgovor ministrstva v letu 2017. Tako 
smo izvedli vse naložene ukrepe in s tem se je zaključil inšpekcijski nadzor konec leta 
2017. 
 

II. REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE  
 
Podlaga za izvajanje splošnih razvojnih nalog je Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja - ZSRR-2, (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2017). Dne 12.1.2013 
je stopil v veljavo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur.l. RS št. 3/2013 in 
59/2015), ki določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco. Sprememba pravilnika o 
RRA-jih določa, da mora RRA za izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog 
zagotavljati v razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur 
dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas. Resorno ministrstvo 
preverja izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred izplačilom 
državnega dela sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog.  
 
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. Člen 
ZSRR-2 so: 

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

• priprava dogovorov za razvoj regije, 
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• izvajanje  regijskih  projektov  in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih 
razpisov,  javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

• sodelovanje  in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in 
območnih razvojnih partnerstev, 

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

• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 

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

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

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

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih 
skladov, 

o spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, 
o promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
o izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 
o prostorsko planiranje na regionalni ravni in 
o druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi 

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

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

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

• administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Razvojnega 
sveta regije Posavje in njegovih odborov – sklici sej, komuniciranje z javnostjo, 
organizacijo drugih dogodkov za potrebe delovanja organov, 
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• opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni  
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencija (Ur.l. RS št. 3/2013 in 59/2015) 
določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco. RRA mora za izpolnjevanje 
pogojev za opravljanje nalog zagotavljati v razvojni regiji za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje 
zaposleni za polni delovni čas. Resorno ministrstvo preverja izpolnjevanje 
pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred izplačilom državnega dela sredstev 
za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog.  
MGRT, kot resorno ministrstvo je RRA Posavju izdala odločbo za programsko 
obdobje 2014-2020 o vpisu v evidenco pri MGRT. Vsako leto se preverja 
izpolnjevanje pogojev skladno s pravilnikom o RRA. 

 
• Izvajanje strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji z opredeljenimi 

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

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

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

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

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

Svet regije Posavje 
 
V obdobju poročanja se je Svet regije Posavje sestal na treh rednih sejah. 
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Srečanje županov je potekalo dne 13.3.2017, 30.5.2017, 3.7.2017, 29.11.2017 in 
4.12.2017 na aktualne teme. 
 
Predsedovanje Svetu regije Posavje je maja 2017 za obdobje enega leta prevzel g. 
Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli; do takrat pa je predsedoval g. Srečko 
Ocvirk, župan občine Sevnica. 
 

 
Razvojni svet regije Posavje 

 
Naloge RSR so: 

- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, 
- sprejem Regionalnega razvojnega programa, 
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 
- sklepanje dogovorov za razvoj regije, 
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
- spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za 

razvoj regije, 
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 

  
Skladno s Poslovnikom je predsednik Razvojnega sveta regije Posavje predsednik 
Sveta regije Posavje, podpredsednika pa sta predstavnik gospodarstva in nevladnih 
organizacij.  
 
Razvojni svet regije Posavje se je v obdobju poročanja sestal na 2 rednih sejah in 1 
srečanju za podpis prvega dogovora razvoj regije Posavje. 
 

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija: 
- Aktivno sodelovanje na rednih in izrednih sejah. 

 

Upravni odbor RRA Posavje 

Upravni odbor šteje osem članov in je sestavljen iz šestih predstavnikov občin 
ustanoviteljic, pri čemer vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega 
predstavnika zaposlenih in enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na 
podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje Razvojni svet regije Posavje. Člani 
upravnega odbora so imenovani oziroma izvoljeni za 4-letno mandatno obdobje in so 
lahko po izteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 
Upravni odbor deluje v naslednji sestavi: 
Predsednica:  
- direktorica OU občine Bistrica ob Sotli, ga. Anica Bercko 
Člani:  
- predstavnica občine Brežice, ga. Patricia Čular 
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- direktorica OU občine Kostanjevica na Krki, ga. Judita Lajkovič 
- direktorica OU občine Krško, ga. Melita Čopar 
- direktorica OU občine Radeče, ga. Brigita Stopar 
- direktor OU občine Sevnica, g. Zvone Košmerl 
- predstavnik zainteresirane javnosti, direktor GZS OZ Posavje, g. Darko Gorišek 
- predstavnica zaposlenih RRA Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak. 

 
UO v tej sestavi je bil konstituiran 23.10.2014. 
V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 4 redne seje in 4 dopisne 
seje.  

Članstvo RRA Posavje 
 

- RRA GIZ 
RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo 
se člani združenja sestali na 6 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko. 
 

- Čezmejno združenje za Evropsko teritorialno sodelovanje – TERIS  
RRA Posavje je ena izmed članic tega združenja, skupaj s še 12 RRA-ji iz Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Gre za teritorialni razvojni dialog v Savskem 
bazenu. 

1.1  Obveščanje javnosti 
 

Obveščanje splošne in strokovne javnosti izvajamo na RRA Posavje s pomočjo lastne 
spletne strani, elektronske in navadne pošte, facebook profila 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011292612019) preko zakupljenih 
strani v regionalnem časopisu Posavski obzornik ter na www.posavje.info in 
www.lokalno.si. 
 
V obdobju poročanja je RRA Posavje v Posavskem obzorniku objavila: 

- Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS Posavje v letu 2017 (2.2.2017); 

- Vabilo na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega 
regionalnega razvojnega sklada, in sicer Javni razpis za ugodna posojila 
začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v RS 
ter Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na 
področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (16.2.2017); 

- Najava Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za 
šolsko/študijsko leto 2017/2017 (22.6.2017);  

- Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v 
okviru Regijske garancijske sheme v Posavski regiji (6.7.2017), 

- Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v 
okviru Regijske garancijske sheme v Posavski regiji (14.9.2017); 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011292612019
http://www.posavje.info/
http://www.lokalno.si/
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- Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za 
šolsko/študijsko leto 2016/2017 (14.9.2017); 

- Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (28.9.2017); 

- Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice Dobre prakse krožnega 
gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji 
(28.9.2017); 

- Objava prostih kadrovskih štipendij delodajalcev v okviru Regijske štipendijske 
sheme Posavske regije za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (12.10.2017); 

- Objava članka Aktivna jesen v LAS Posavje – Povezovanje in začetek prvih 
projektov (9.11.2017); 

- Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument »Podjetno v svet 
podjetništva za Občino Radeče 2018« (7.12.2017). 

 
V mesecu marcu se je na Radiu Aktual STUDIO D predvajal oglas za predstavitev 
Javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v 
letu 2017.  
 
V obdobju poročanja pa smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme: 

- Vabilo na predstavitev podjetniških idej udeležencev 1. skupine operacije 
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče; 

- Vabilo na 7. redno sejo Razvojnega sveta regije Posavje; 
- Vabilo na zaključno predstavitev poslovnih načrtov udeležencev operacije 

Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče; 
- Vabilo na 71. redno sejo Sveta regije Posavje; 
- Vabilo na 12. redno sejo Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 

ki je potekalo na gradu Rajhenburg; 
- Vabilo na predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranje  

kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2017; 
- Zaključen 1. javni poziv za sofinanciranje iz sredstev CLLD na območju LAS 

Posavje; 
- Vabilo na predstavitev javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja 

kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017; 
- Obvestilo o podpisu pogodbe  z Evropsko komisijo v višini 50.000,00 eur; 
- Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice Dobre prakse krožnega 

gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji;  
- Vabilo na predstavitev javnega poziva za izbor projektov sofinanciranja 

kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko let 2017/2018; 
- Kadrovske štipendije in štipendije za nadarjene – RRA Posavje je objavila dva 

javna razpisa za pridobitev  štipendij v šolskem/študijskem letu 2017/2018;  
- Objava prvih potrditev operacij iz sredstev CLLD na območju LAS Posavje – 

sofinanciranje potrjeno za dve operaciji; 
- Člani LAS Obsotelje in Kozjansko obiskali LAS Posavje; 
- Vabilo medijem v okviru obiska Vlade RS v Posavju, 6.12.2017. 
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III. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA  
POSAVJE – NALOGE V JAVNEM INTERESU 

 
Programska področja v RRA Posavje se delita na službo za regionalni razvoj in v 
službo za projektno sodelovanje.  
 
Pravna podlaga za izvajanje nalog je: 18. člen in 19. člen Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)  Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2017); 
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). 
 
V 2017 smo izvajali naslednje projekte: 

1. Posavska štipendijska shema 2007-2013  
2. Regijska štipendijska shema 2017-2022 
3. Štipendije za nadarjene s področja kulture 
4. Garancijska shema Posavje 
5. Regijska garancijska shema 
6. Spremljanje LAS 2007-2013 
7. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020 
8. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) 
9. Dogovor za razvoj regije 2017-2019 
10.  Program ukrepov na problemskem območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik 

2013-2020. 
 

1. SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE 

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

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

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

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

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

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

• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
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• 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 46/2017) v svojem 21. členu določa da se naloge RRA iz 18. člena tega 
zakona financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna, ob upoštevanju števila 
upravičenih zaposlenih na splošnih razvojnih nalogah na regionalni ravni, glede na 
število prebivalcev in število občin v regiji. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in 
normative določi minister s pravilnikom iz osmega odstavka 20. člena tega 
zakona. Sofinanciranje iz državnega proračuna se določi s pogodbo, ki jo za 
programsko obdobje skleneta ministrstvo in RRA na podlagi ocene vrednosti splošnih 
razvojnih nalog na regionalni ravni v višini 60 odstotkov potrebnih sredstev na letni 
ravni. Plačilo po pogodbi se izvede glede na dejansko opravljeno delo. 
 

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

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

odborov, 
• Aktivna vloga pri izvajanju programskih dokumentov na nivoju države in s tem 

regijskih projektov, 
• usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in 

regijskih projektov v regiji, 
• Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega 

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

dogovor za razvoj regije, 
• Podajanje pripomb na ključne dokumente na državni ravni, ki so podlaga za 

izvajanje projektov, ter ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov. 
 
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na 
regionalni ravni in je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12) ter Uredbe o regionalnih razvojnih 
programih (Ur.l. RS, št. 69/12).  
RRP regije Posavje 2014-2020 sta na podlagi prejetega mnenja MGRT (10.3.2015) 
potrdila Razvojni svet regije Posavje (4.6.2015) in Svet regije Posavje (5.6.2015). 
 
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, 69/12) določa, da RRA kot 
administrativno strokovno telo za Razvojni svet (v nadaljevanju Svet) izvaja sledeče 
naloge: 
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- 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. 

Poročilo o izvajanju RRP za leto 2017 je bilo pripravljeno skladno s 22. členom uredbe 
in usklajeno s skrbnikom regije na MGRT. Razvojni svet regije Posavje je na svoji 7. 
redni seji dne 30.3.2017 potrdil Poročilo o izvajanju RRP za leto 2017, ki se je istega 
dne posredoval skupaj s sklepom na MGRT. 

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. 
 

1.2. Dogovor za razvoj regije 2017-2019 

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

• Sklenitev in izvajanje dogovora za razvoj regije 2017-2019, 
• Priprava potrebnih izhodišč za sklenitev dogovora za razvoj regije po letu 2019 do 

2023 (n+2 oz. n+3). 
 
MGRT je že v letu 2015 na podlagi postopka, ki ga določa 2. člen Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (Ur.l. RS, št. 16/2013 in dopolnitev 78/2015) 
pozval Razvojni svet regije k pripravi dogovora za razvoj regije, ki se pripravi za 4-
letno obdobje. Postopek priprave dogovora je sledeč: 
1.        Sprejem RRP  
2.        MGRT pošlje razvojnemu svetu regije povabilo za pripravo dogovora  
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3.        Sprejem regijsko specifičnih meril na razvojnem svetu regije  
4.        RRA posreduje povzetke RRP in regijsko specifična merila MGRT  
5.        RRA preveri izpolnjevanje pogojev in izvede ocenjevanje predlogov projektov 
skladno      z merili  
6.        Razvojni svet regije določi regijske projekte za usklajevanje v okviru dogovora  
7.        RRA pošlje MGRT osnutek dogovora  
8.        MGRT o osnutku dogovora obvesti pristojna resorna ministrstva, preveri 
izpolnjevanje pogojev in upoštevanje meril ter za posamezne projekte organizira 
teritorialni razvojni dialog (MGRT vodi sestanke med regijo in pristojnimi resornimi 
ministrstvi)  
9.        V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi MGRT predloge sektorskih 
projektov. O regijskih projektih se opredelijo resorna ministrstva, o sektorskih 
projektih se opredeli razvojni svet regije, o projektih, ki predvidevajo sofinanciranje iz 
sredstev evropske kohezijske politike se opredeli organ upravljanja operativnega 
programa. MGRT vodi usklajevanje prek skrbnikov regij.  
10.        Na podlagi pisnih soglasij pristojnih resornih ministrov in v primeru 
sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike tudi Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko sprejme razvojni svet regije predlog dogovora za razvoj 
regij.  
11.        Predlog dogovora za razvoj regij potrdi svet regije.  
12.        Dogovor za razvoj regij podpišeta minister, pristojen za regionalni razvoj in 
predsednik razvojnega sveta regije.  
13.        Spremembo dogovora lahko predlagata razvojni svet regije ali MGRT v 
primerih, ko pride do bistvenih odstopanj pri njegovem izvajanju ali do potrebe po 
njegovi dopolnitvi. Pri pripravi sprememb dogovora se smiselno uporabljajo postopki 
priprave dogovora. 
 

Skladno s 15. členom ZSRR -2 se Regionalni razvojni program uresničuje z dogovori za 
razvoj regije, ki ga skleneta ministrstvo in svet in velja do izteka obdobja trajanja 
vključenih projektov ali nadomestitve z novim dogovorom za razvoj regije. Dogovor za 
razvoj regije podpišeta predsednik sveta in minister. Pri pripravi dogovora za razvoj 
regije se upošteva načelo skladnega razvoja vseh območij v regiji. Dogovor za razvoj 
regije vključuje regijske projekte in sektorske projekte. Dogovor za razvoj regije mora 
upoštevati usmeritve ter javnofinančne in časovne okvire za pripravo programskega 
proračuna države ter že sprejete proračune države in občin. 

Postopek priprave dogovora za razvoj regije se začne po sprejetju regionalnega 
razvojnega programa s povabilom ministrstva razvojnemu svetu regije za pripravo in 
podpis dogovora (v nadaljnjem besedilu: povabilo). Na podlagi povabila pripravi RRA 
osnutek dogovora za razvoj regije, ki vključuje regijske in sektorske projekte ter ga 
pošlje ministrstvu. Predlog projekta za uvrstitev v dogovor RRA preveri glede 
izpolnjevanja pogojev in točkuje po merilih. Ministrstvo seznani z osnutkom dogovora 
pristojna ministrstva ter organizira in vodi usklajevanje med razvojno regijo in 
pristojnimi ministrstvi, ki se opredelijo o regijskih projektih prek teritorialnega 
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razvojnega dialoga. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi ministrstvo od 
pristojnih ministrstev predloge dodatnih sektorskih projektov po razvojnih regijah, ki 
uresničujejo program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na njegovem 
delovnem področju in tudi pomembno vplivajo na uresničevanje razvojnih prioritet v 
regiji. Do predloga sektorskega projekta, ki ga predlaga pristojno ministrstvo, se 
opredeli razvojni svet regije tako, da opredeli njegov pomen za doseganje ključnih 
razvojnih ciljev regije in ga vključi oziroma ne vključi v dopolnjen osnutek dogovora za 
razvoj regije. Regijski in sektorski projekti se uvrščajo v dogovor za razvoj regije s 
soglasjem razvojnega sveta regije, pristojnega ministra in ministra. Projekti iz 
dogovora se razvrščajo po prioriteti in izvajajo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi. Po izvedenem postopku se sredstva lahko dodelijo brez javnega razpisa z 
neposredno sklenitvijo pogodbe. 
 
RRA Posavje je v roku pripravila in oddala na MGRT Osnutek dogovora za razvoj regije 
Posavje 2017-2019.  
 

V Dogovor je bilo vključenih 21 projektnih predlogov od tega 5 pet prioritetnih 

regijskih projektov: 

• Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov; 

• Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov; 

• Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje; 

• Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave; 

• Podjetni mladi Posavci. 

 
RRA Posavje je že v letu 2017 podala pobudo za spremembo Operativnega programa, 
tako smo februarja 2017 na podlagi predloga vladnega gradiva pripravili odziv na 
sledeča dokumenta: 

-  Informacija o pripravi dogovorov za razvoj regij in potrditev projektov za 
uvrstitev v prve dogovore za razvoj regij s strani pristojnih ministrstev – 
predlog za obravnavo in 

- Izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 – predlog za obravnavo.  

 
Dne 28.3.2017 je potekal Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kjer sta 
oba ministra torej MGRT in SVRK predstavila zgoraj opredeljena predloga, ki se tičeta 
dogovorov za razvoj regije in spremembe OP-ja. Na seji Razvojnega sveta regije 
Posavje sta sodelovala oba predstavnika SVRK, mag. Boja Suvorov in MGRT, skrbnica 
regije, Snežana Čanak. 
 
V prvi fazi je tako Razvojni svet regije Posavje potrdil projekte za vključitev v prvi 
dogovor za razvoj regije na podlagi prvega povabila razvojnim svetom za pripravo 
dogovora za razvoj regije na predpisanem obrazcu 2 Dogovora za razvoj regije (z 
opredeljeno vsebino, vrednostjo in časovno dinamiko) in sicer: 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Letno poročilo RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2017 16 

• Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – Upravljanje vodotokov 
in poplavnih gozdov (Krakovski gozd), NOSILEC: ZAVOD RS ZA 
VARSTVO NARAVE,  partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski 
inštitut Slovenije, skupna vrednost projekta 2.488.678,29 EUR, EU 
1.990.942,63 EUR in 497.735,60 EUR SLO udeležba  

• Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, NOSILEC: 
Občina Brežice, Partnerji Občina Krško in Sevnica ter pridruženi 
partnerji, skupna vrednost 1.437.377 eur, EU 350.000 EUR, lastna 
sredstva 738.028,00 EUR in druga javna sredstva 349.349,00 EUR. 

• Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, NOSILEC: 
RRA POSAVJE, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 
1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ  430.435,77 EUR.  

Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike se v dogovor 
uvrščajo projekti potrjeni s strani Razvojnega sveta regije in naknadno potrditvijo 
Sveta regije. Tako je Razvojni svet regije zgoraj opredeljen projekte potrdil na svoji 
8.seji dne 14.9.2017 in naknadno potrdil tudi Svet regije Posavje na svoji 72. redni 
seji, dne 14.9.2017. Obrazci in sklepi Razvojnega sveta ter Sveta regije so bili 
posredovani na MGRT.  
Podpis dogovora s strani predsednika Razvojnega sveta regije Posavje je potekal 
23.11.2017. 
 

Priprava in objava drugega povabila regijam za pripravo dogovorov za 
razvoj regij 

 
MGRT je po sprejemu Izhodišč za spremembo Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 – 2020 na Vladi RS, takoj 
pristopil k pripravi drugega povabila razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov za 
razvoj regij po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 
Dne 7.6.2017 je na Gradu Rajhenburg potekala 12. redna seja Razvojnega sveta 
kohezijske regije Vzhodne Slovenija, kjer so potrdili izhodišča za spremembo 
Operativnega programa in informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regije. 
 
Na podlagi tega je  MGRT pripravil poziv za pripravo drugega dogovora za 
razvoj regije dne 13.11.2017 in dopolnitve poziva z dne 8.12.2017.  
RRA Posavje je na podlagi poziva Razvojnemu svetu regije Posavje obvestila Razvojni 
svet regije dne 14.11.2017 in obvestilo o spremembi dne 11.12.2017. 
 

RRA Posavje je obvestila o objavljene pozivu za pripravo drugega dogovora in pričela 
s postopkom dopolnitve dogovora. 
Tako so na predmet dopolnitve potekala delovna srečanja skupaj s posameznimi 
resorji: 

- 13.12.2017 prednostna naložba 6.1. in 6.2 v sodelovanju z MOP, 
- 13.12.2017 prednostna naložba 4.4. in 7.1. v sodelovanju z DRSI, 
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- 1.12.2017 prednostna naložba 4.4. v sodelovanju z MZI, 
Z namenom priprave ustreznih projektnih predlogov za vključitev v dogovor za razvoj 
regije. 
 
Osnutek dopolnitve dogovora za razvoj regije Posavje smo oddali na MGRT do 
15.2.2018 ob predhodni potrditvi na Razvojnem svetu regije in Sveta regije Posavje. 
Po opravljenem teritorialnem dialogu s posameznimi resorji in podpisu dopolnjenega 
dogovora za razvoj regije bo stekel postopek priprave vlog za neposredno potrditev 
operacij. 

 
 

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

 
Garancijska shema Posavje 
 
Na podlagi objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami garancijske sheme Posavja v 
Uradnem listu, na spletni strani RRA na spletnih straneh občin, vlagateljic v GSP smo 
nadaljevali z individualnimi svetovanji zainteresiranim prijaviteljem.  V sklopu 
predstavitev prvih javnih pozivov SLR na območju LAS Posavje smo izvedli 
predstavitev razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali 
nacionalnimi sredstvi z garancijami garancijske sheme Posavja in sicer: Radeče 
(13.2.2017), Sevnica (14.2.2017), Bistrica ob Sotli (16.2.2017), Brežice (20.2.2017), 
Kostanjevica na Krki (22.2.2017) in Krško (23.2.2017). 
 
V obdobju poročanja smo na Ministrstvu za finance preverili možnost spremembe 
upravičenih stroškov dela na že izdano mnenje o skladnosti sheme »de minimis« 
pomoči »Garancije garancijske sheme Posavje«. V skladu s prejetimi informacijami 
smo pripravili spremembo Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavje, ki 
so bili potrjeni na redni seji UO RRA Posavje dne 20.6.2017. Sledila je sprememba 
priglasitve »de minimis« na Ministrstvu za finance in sprememba Javnega razpisa za 
ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali 
nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja. Na 14. redni seji UO 
RRA Posavje, ki je bila 25.9.2017, je bila potrjena sprememba Splošnih pogojev 
poslovanja garancijske sheme Posavje, osnutek podaljšanja Javnega razpisa za 
ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali 
nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja ter sprejet sklep, da se 
za člane kreditnega odbora Garancijske sheme Posavje za mandatno obdobje štirih 
let od 23.10.2017 do 22.10.2021 ponovno imenujejo: Roman Matjašič, predstavnik 
občine Brežice, Irena Mesinger, predstavnica občine Krško, Vlasta Kuzmički, 
predstavnica občine Sevnica, Karla Gašpar, predstavnica občine Kostanjevice na 
Krki, Ana Bercko, predstavnica občine Bistrica ob Sotli, Marta Ašič, predstavnica 
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občine Radeče, Drago Krošelj, predstavnik Območne obrtne zbornice Sevnica, Mojca 
Lovše, predstavnica Območne obrtne zbornice Brežice, Janko Kerin, predstavnik 
Območne obrtne zbornice Krško, Fanika Stanko, predstavnica GZS Območne 
zbornice Posavje, Darko Gorišek, predstavnik GZS Območne zbornice Posavje, 
Nataša Šerbec, predstavnica RRA Posavje in Danica Kramžar, predstavnica RRA 
Posavje.  
Podaljšanje javnega razpisa za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z 
odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami garancijske sheme 
Posavja je bilo v Uradnem listu objavljeno dne 24.11.2017. Rok za prijavo na razpis je 
odprt do porabe sredstev posamezne občine oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 
30.11.2018. 

 
Letni operativni cilji: 
• izvajanje Garancijske sheme Posavja; 
• število podeljenih garancij GSP. 
 
Sava Krka bike 
 
RRA Posavje skupaj z RC Novo mesto izvaja koordinacijo projekta, vsaka za svojo 
regijo. 
Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske povezave ter v 
naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.  

Zaradi opredelitve nadaljnjih aktivnosti v okviru projekta smo organizirali usklajevalni 
sestanka s predstavniki Direkcije RS za investicije (DRSI), predstavniki DRI d.o.o. na 
sedežu RRA Posavje in sicer dne 30.11.2016. Na podlagi tega sestanka je potekal na 
RRA Posavje dne 18.1.2017 koordinativni sestanek z posameznimi občinami v Posavju. 
Z pripravljavcem prvega elaborata BPI d.o.o. so se opravili razgovori glede načina 
približka k elaboratu DRI. 

Dne 22.2.2017 je potekal sestanek na DRI d.o.o., kjer se je dogovorilo o nadaljnjih 
aktivnostih in sicer: 

- da DRI pripravi nov elaborat začasne signalizacije najkasneje do konca marca 

2017, ki bo upošteval možnosti začasne signalizacije iz elaborata umestitve in 

ureditve kolesarskih povezav BPI iz leta 2014, ki je bil usklajen s predstavniki 

občin. Na podlagi izdelanega in usklajenega elaborata bo RRA Posavje kot 

koordinator poskrbel za pridobitev potrebnih soglasij za začasno označitev 

- da se za izhodišče (tudi kasnejših gradbenih posegov) upošteva elaborat iz leta 

2014 s katerim se občine strinjajo 

Načrt razvojnih programov vključen projekt 2431-17 0014 Daljinska kolesarska pot 

Sava-Krka bike v delu Načrta razvojnih programov in predvideva za leto 2017 -100.00 

€ sredstev in leto 2018 – 200.000€, se v letu 2017 izvede začasna označitev daljinske 

kolesarske poti po vnaprej usklajenem elaboratu ter se v letu 2018 prične z izdelavo 
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projektne dokumentacije (PZI, PGD) za gradbene posege predvidene v elaboratu 2014 

(BPI). 

Dne 27.3.2017 je potekal sestanek na DRI d.o.o., kjer se je dogovorilo sledeče: 

- da DRI pripravi predlog sporazuma in seznam odsekov NEK-1, ki bodo predlog 

sporazuma, RAR Posavje pa vzpostavi komunikacijo z HESS z ciljem podpisa 

sporazuma (D5 in G 17, nasip Brežice, odsek Radeče in odsek pred Sevnico), 

- enako se uredi tudi za del večnamenske poti ob reki Savi v krškem, kjer je 

potrebno po predlogu sporazuma s strani DRI vstopiti kontakt s podjetjem Infra 

d.o.o., 

- DRI pripravi seznam lokalnih cest, ki so predmet sporazuma z občinami za G17, 

G19 in D5, 

- RRA Posavje pripravi sporazume za G17, G19 in D5 z lokalnimi skupnostmi na 

predmetnih lokalnih cestah. 

Dne 9.6.2017 in dne 21.6.2017 je potekal sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo, 
kjer smo uskladili nadaljnje aktivnosti na projektu Sava-Krka Bike in hkrati dogovoril, 
da se potrebe na področju kolesarskih povezav pošljejo na direkcijo (RRA je uskladila 
potrebe z lokalnimi skupnostmi in jih posredovala na direkcijo 23.6.2017). 
Cilj navedenih aktivnosti je začasna postavitev prometne signalizacije še v tem letu, 

kar je 1. faza. 

1. Faza: začasna postavitev prometne signalizacije 

2. faza: projektiranje po strokovnih podlagah BPI d.o.o. iz leta 2014 in izvedba. 

RRA Posavje je na DRI posredovala vse sporazume občin, ki so podlaga za postavitev 

začasne prometne signalizacije. 

 
RRA Posavje je zbrala vse potrebe občin in ji posredovala na Direkcijo za 

infrastrukturo. Na podlagi tega bo potekal usklajevalni sestanek na direkciji v mesecu 

avgustu. 

Sporazum za odseke, ki so v lasti upravljalca se je usklajeval s podjetjem Infra d.o.o. 
 

Dne 24.8.2017 je potekala na Direkciji RS za infrastrukturo delovni sestanek na temo 

kolesarskih stez, kjer se je dogovorilo, da gredo Sporazumi v podpis, da se predvideva 

oktobra razpis za inženirja in nato razpis za označitev, ki bo predvidoma spomladi 

2018. 

Seznam investicijskih ureditev, ki smo jih posredovale regije bo DRI pregledala in 

sporočila odseke, ki so predmet njihovega urejanja. Dogovorilo se je, da se predlog 

infrastrukturnih odsekov dokončno z njimi uskladi in nato še z MZI.  

 
 
 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Letno poročilo RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2017 20 

Razvoj projekta  na področju promocije novih ali atraktivnih turističnih 
produktov destinacije 2017-2018 
 
Pri pripravi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2014-2020 smo 
oblikovali osnutek regijskega projekta nacionalnega pomena RDO Posavje. Končni 
projektni predlog je bil oblikovan v sodelovanju z vsemi dejavniki posavskega turizma 
v letu 2017. V letu 2017 želimo skupaj s partnerji v regiji s predlaganim izoblikovani 
projektnim predlogom kandidirati na napovedani razpis MGRT: »Razvoj in krovna 
promocija novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2017-2018)«. 
 
DMMO Čatež in Posavje 
 
V okviru »Model makrodestinacij (MMD)«, kot ga je zastavila Strategija trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017-2018 (MGRT, 2017) aktivno sodelujemo s STO kot 
koordinator v Vodilni destinaciji Čatež in Posavje: 

- dne, 31.8.2017 sestanek na STO za uskladitev koncepta dela STO 
- dne, 12.9.2017 usklajevalni sestanek v okviru modela makrodestinacij MGRT-

STO za naše območje na RRA 
- dne 13.9.2017 usklajevalni sestanek z LTO-ji glede izpolnjevanja vprašalnika za 

tržni profil naše destinacije na RRA – usklajen vprašalnik je posredovan, dne 
14.9.2016 na STO v okviru aktivnosti razvoja MMD 

- dne, 19.9.2017 Prvo skupno zagonsko srečanje makrodestinacij na STO 
- dne, 9.10.2017 usklajevalni sestanek za učinkovito DMMO Čatež in Posavje z 

LTO-ji, Termami Čatež, Termami Paradiso in s Fakulteto za Turizem na RRA 
- dne, 10.10.2017 Prvo vsebinsko usklajevalno srečanje za makrodestinacijo 

Termalna Panonska Slovenija v Celju 
 
Na 73. izredni razširjeni seji Sveta regije Posavje, dne 23.10.2017 se je Svet regije 
Posavje seznanil s problematiko nujne organiziranosti v regiji na področju vodilne 
destinacije Čatež Posavje. Fakulteta za turizem pripravi različne modele organiziranosti 
predvsem kako naj se DMMO Posavje vzpostavi in nato razvija. Model naj vključuje 
tudi predlagane aktivnosti ter finančno - stroškovni del modela. Fakulteta za turizem 
pošlje predlog na RRA Posavje do 6.11.2017 in vsem občinam v pregled ter potrditev. 
RRA Posavje na podlagi tega skliče sestanek županov in ostalih deležnikov. 
 
Na 74. redni seji Sveta regije Posavje, dne 04.12.2017, je bila sprejeta odločitev, da 
bosta RRA Posavje in Fakulteta za Turizem izvršili povpraševanje pri gospodarskih 
subjektih glede interesa za samostojno izvajanje modela DMMO. V kolikor bo ta 
interes zaznan, bosta nadaljnje aktivnosti iz tega področja prepustili njim. Prisotni so 
se strinjali, da se bosta RRA Posavje in Fakulteta za turizem aktivirali v začetnih 
aktivnostih za organizacijo in realizacijo DMMO-ja, v kolikor ne bo zainteresiranih iz 
gospodarstva, in skupaj zastavili modele, ki naj bi zajemali: 1. vsebinski del, 2. 
organizacijski del, 3. »lastniški del«, 4. finančni del in 5. terminski del. Sprejete 
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modele so župani pripravljeni (so)financirati v odvisnosti od višine upravičenih 
sredstev iz naslova razpisa. 
 
 
Letni operativni cilji: 

- skupaj s partnerji v regiji z izoblikovanim  projektnim predlogom 
kandidirati na napovedani razpis MGRT: »Razvoj in krovna promocija 
novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2017-2018)«. 

 
RRA Posavje je na podlagi uskladitve z posameznimi občinami pripravila in 
posredovala v roku na MGRT Pripombe na predlog Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma-1.  
 
RRA Posavje je tudi na STO naslovila odziv na predlog turističnih območij, ki je 
predstavljen na novem portalu Slovenske turistične organizacije. 
 
RRA je dne 19.4.2017 sklicala usklajevalni sestanek na ravni občin in LTO-jev, kjer so 
se obravnavale tematike: Izhodišča regija za udeležbo na Sestanku STO v smislu 
organiziranosti po novi strategiji, nadgradnja ali opustitev www.posavje.com, 
Pohodništvo v Posavju, Projekt ribištva v Posavju, CRP in pobude ter predlogi. 
 
Prenovitev in nadgradnja spletne strani www.posavje.com – izbran je ponudnik za 
nadgradnjo našega promocijskega spletnega portala, ki bo v največji možni meri 
kompatibilen z STO-jevim. Potekala je nadgradnja, sestanek s ponudniki, 
koordinacijski sestanki z LTO-ji glede vsebin, ponudnikov in atrakcij iz Posavja: 

- dne, 28.8.2017 sestanek s ponudniki 
- dne, 20.9.2017 delovni sestanek z LTOji, Terami Čatež in Termami 

Paradiso (predstavljen koncept, pregled arhitekture). 
 
 
Gospodarsko središče Feniks 
 

Že v letu 2017 se je v okviru sestanka v prostorih Javnega gospodarskega zavoda 
Letalski center Cerklje ob Krki dogovarjalo o uporabi letališča Cerklje ob Krki za civilni 
letalski promet in o nadaljnjem razvoju civilnega letališča s projektom nacionalnega 
pomena Gospodarsko središče Feniks. Na sestanku so bili prisotni Župan občine 
Brežice Ivan Molan, Župan občine Krško Miran Stanko,  ministrica za obrambo Andreja 
Katič in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Strinjali so 
se, da obstajajo pogoji za nadaljevanje aktivnosti razvoja projekta Feniks, zato bo 
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko pristojnih služb promoviralo 
projekt z namenom iskanja investitorjev. 
RRA Posavje je tako pripravila osnovna izhodišča za nadaljnje korake v okviru projekta 
Feniks.  

http://www.posavje.com/
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RRA Posavje je pripravil predstavitveni tekst za promocijo poslovne cone na spletni 
strani SPIRIT-a, ki je prevedel tudi promocijski tekst v angleški jezik. Tako bo potekala 
aktivna promocija iskanja investitorjev. RRA Posavje pri tem izvaja koordinacijo 
aktivnosti med MGRT, ostalimi resorji in SPIRIT.  
 
Poleg zgoraj opredeljenih projektov smo izvajali še sledeče aktivnosti na projektih: 

- Sodelovanje pri projektu Hidrološko-hidravlična študija za pripravo 
celovitih ukrepov poplavne varnosti v porečju reke Krke in priprava 
projektnih rešitev za izvedbo ukrepov poplavne varnosti OPVP 
Kostanjevica na Krki, katerega nosilec je Inštitut za vode Republike 
Slovenije. Koordinacijski sestanek je potekal dne 6.9.2017. 

 
- Sodelovanje pri pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti obiska Vlade 

RS, ki je potekal dne 6.12.2017. Priprava programa in izvedba obiska 
ministrice Alenke Smerkolj. 

 

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

 
RRA Posavje opravlja strokovno in administrativno tehnično podporo 
naslednjim organom: 

- Razvojni svet regije Posavje, 
- Svet regije Posavje, 
- Odbor za HE na spodnji Savi, 
- Razvojni svet vzhodne kohezijske regije, 
- Regijska razvojna mreža, 
- Vodenje odborov Razvojnega sveta regije Posavje in sicer: 

• Odbor za gospodarstvo, 
• Odbor za turizem in kulturo 
• Odbor za človeške vire in kakovost življenja 

• Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo 
• Odbor za razvoj podeželja, 

- Komisija za podeljevanje štipendij s področja kulture. 
 
Regijska razvojna mreža sestavlja 20 institucij na regionalni ravni.  
 
RRA Posavje v okviru vseh organov opravlja administrativno tehnične in strokovne 
naloge.  
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1.5 Obveščanje,  splošno  svetovanje,  popis projektnih idej ter usmerjanje 
razvojnih  partnerjev  v  regiji  pri oblikovanju, prijavi na razpise in 
izvedbi regijskih projektov 

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

glede na vrsto upravičencev, 
• mreženje podjetij z visokošolskimi, raziskovalnimi, svetovalnimi in mednarodnimi 

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

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

• sodelovanje tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva 
(SPIRIT, obrtne zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri,…) in občinami 
pri 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); 

 
RRA Posavje izvaja naslednje aktivnosti obveščanja: 
 

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

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

- spremljanje aktualnih dogodkov na področju turizma ter pošiljanje obvestil 
turističnim subjektom o aktualnih dogodkih  preko elektronske pošte na 
področju turizma v Posavju, 

- informiranje o aktualnih zadevah v zvezi s sredstvi CLLD (gradiva z delavnice 
MKGP glede upravičenih stroškov za CLLD), 

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

 
Dne  13.2.2017 je potekala predstavitev Javnega razpisa za ugodna posojila 
podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 
2017 (Ur. l. RS, št. 5/17). 
 

http://www.rra-posavje.si/
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V mesecu februarju (13., 14., 16., 20., 22. in 23.2.2017) so v vseh šestih občinah 
območja LAS Posavje potekale predstavitve Javnih pozivov za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 
EKSRP, ESRR in ESPR. 
V mesecu marcu (20. in 30.3.2017) pa sta bili organizirani delavnici na temo 
Izpolnjevanje vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 EKSRP, ESRR in ESPR. 
 
Sodelovanje na naslednjih dogodkih: 

- konferenci Razvoj socialne ekonomije v jugovzhodni Evropi, dne 25.4.2017, 
- Nacionalni informativni dan na temo tretjega razpis Interreg območje Alp, 

13.4.2017, 
- Interreg Europe – informativni dan v Sloveniji, 6.3.2017, 
- Udeležba na Regionalnem turističnem forumu – posvetu, v organizaciji 

Fakultete za turizem v Brežicah, dne 27.9.2017. 
- Udeležba na prvem posvetu o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki 

je potekal dne 15.9.2017. 
- Udeležba na dogodku Razbijamo mite o tujih neposrednih investicija na sejmu 

MOS, dne 12.9.2017. 
- Udeležba na konferenci Kreiranje delovnih mest na lokalnem nivoju, ki je 

potekala na Brdu dne 5.9.2017. 
 
Dne 20.1.2017 smo se kot upravljalci Las Posavje udeležili 1. srečanja lokalnih 
akcijskih skupin, ki je bil organiziran na Dvoru Jezeršek v Cerkljah na Gorenjskem. 
 
Predstavniki RRA Posavje so se udeležili delavnice na MGRT na temo aplikativnega 
raziskovalnega projekta z naslovom Celovita metodologija za popis in analizo 
degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra. 
Namen je bil predstavitev rezultatov in pogovora o možnih korakih za srednjeročni in 
dolgoročno reševanje problematike DO ter vloge RRA-jev (dne 12.3.2017 na MGRT). 
 
RRA Posavje se je na podlagi podpisanega sporazuma za koordinacijo z Zagrebačko 
županijo udeležila srečanja 11.3.2017 v Bregani, kjer so se predstavile potencialne 
vsebine čezmejnega sodelovanja.  
 
Udeležba na usklajevalni delavnici za Pripravo Strategije trajnostnega turizma 2017-
2021, Panonska Slovenija, 8. 5. 2017 v Ptuju. 
Podane so bile tudi pripombe na gradivo, ki smo ga prejeli na podlagi prej opredeljene 
delavnice.  
 
Spletna stran www.posavje.com 
Prenovitev in nadgradnja spletne strani www.posavje.com - našega promocijskega 
spletnega portala, ki bo v največji možni meri kompatibilen z STO-jevim. 
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Vzpostavljena je demo spletna stran. Na podlagi sestanka z občinami, RRA in LTO-ji v 
Posavju, z dne 19.4.2017, smo obvestili predstavnike LTO-jev, da je v teku prenovitev 
in nadgradnja spletne strani www.posavje.com in jih prosili za pregled in ažuriranje 
vsebin (opisi, slike, lokacije). Potekala je nadgradnja, sestanek s ponudniki, 
koordinacijski sestanki z LTO-ji glede vsebin, ponudnikov in atrakcij iz Posavja: 
- dne, 28.8.2017 sestanek s ponudniki 
- dne, 20.9.2017 delovni sestanek z LTOji, Termami Čatež in Termami Paradiso 
(predstavljen koncept, pregled arhitekture). 
 
Dne 5.7.2017 je potekala predstavitev javnega razpisa za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij za š.l. 2016/2017, dne 19.10.2017 pa predstavitev 
javnega razpisa za š.l. 2017/2018, na katerima smo delodajalcev in štipendistom 
predstavili njihove pravice in obveznosti ter predstavili novosti in spremembe Regijske 
štipendijske sheme v primerjavi s Posavsko štipendijsko shemo, ki se je izvajala v 
finančni perspektivi 2007 – 2013. 
 
Udeležba na prvem posvetu o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je 
potekal dne 15.9.2017. 
Udeležba na dogodku Razbijamo mite o tujih neposrednih investicija na sejmu MOS, 
dne 12.9.2017. 
 
Sodelovanje pri projektu Celoviti ukrepi poplavne varnosti v porečju reke Krke, 
katerega nosilec je Inštitut za vode Republike Slovenije. Koordinacijski sestanek je 
potekal dne 6.9.2017. 
 
Udeležba na konferenci Kreiranje delovnih mest na lokalnem nivoju, ki je potekala na 
Brdu dne 5.9.2017. 
 
Dne 30.11.2017 smo na spletni strani objavili javni poziv delodajalcem za oddajo 
potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Zbiranje prijav 
poteka. 
 

1.6 Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja 

RRA Posavje izvaja prenos znanj in dobrih praks na regionalni, državni, čezmejni in 
evropski ravni. 
 
RRA Posavje je sodelovala na 2. srečanju RRA Slovenije in Hrvaške, ki je potekalo v 
Kranjski Gori.  
 
Sodelovanje na Okrogli mizi o regionalnem sodelovanju na področju razvoja 
trajnostnega turizma v Savskem bazenu, ki je potekala 7.3.2017 v Zagrebu. 
 

http://www.posavje.com/
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RRA Posavje je dne 15.6.2017 sodelovala na konferenci BWF - Bled Water Festival na 
Bledu, kjer je prestavila Čezmejni pilotni projekt večnamenske ureditve Save z 
namenom povezovanja Slovenije in Hrvaške.  
Predstavnik RRA Posavje je bil prisoten dne 18.7.2017 v Zaječarju na praznovanju 
10.obletnice RARISa - Regionalne razvojne agencije za razvoj istočne Srbije, kjer je 
predstavil dobre prakse z namenom povezovanja regionalnih agencij Slovenije in 
Srbije. 
 
Sodelovanje na dogodku s prenosom dobrih praks v Zrenjaninu, RCR Banat in Grad 
Zrenjanin, 1.in 2.9.2017. 
 

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

 

RRA Posavje izvaja regijsko garancijsko shemo (v nadaljevanju Shema) na nivoju 
regije Posavje v skladu s Pogodbo o financiranju stroškov izvedbe RGS na območju 
regije Posavje v obdobju 2015 -2025 ter Pogodbo o dolgoročni finančni vlogi Sklada v 
RGS na območju regije Posavje, podpisanima s Slovenskim regionalno razvojnim 
skladom iz Ribnice (v nadaljevanju Sklad). Shema se izvaja od meseca oktobra 2015 
naprej, v prvi polovici leta 2017 je bila posodobljena. Podrobneje je predstavljena med 
projekti spodaj. 
 

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

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

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

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih 
skladov, 

o spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, 
o promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
o izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 
o prostorsko planiranje na regionalni ravni in 
o druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi 

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

2.1 Regijska garancijska shema Posavje  

 
RRA Posavje izvaja regijsko garancijsko shemo (v nadaljevanju Shema) na nivoju 
regije Posavje v skladu s Pogodbo o financiranju stroškov izvedbe RGS na območju 
regije Posavje v obdobju 2015 -2025 ter Pogodbo o dolgoročni finančni vlogi Sklada v 
RGS na območju regije Posavje, podpisanima s Slovenskim regionalno razvojnim 
skladom iz Ribnice (v nadaljevanju Sklad). Shema se izvaja od meseca oktobra 2015, 
ko je bil objavljen javni razpis, v mesecu marcu 2016 je bila objavljena sprememba 
javnega razpisa z določenimi poenostavitvami in vključitvijo več bank v Shemo.  
 
V obdobju poročanja je bilo izvedenih 12 individualna svetovanj zainteresiranim 
podjetnikom in gospodarstvenikom. Za dvig informiranosti in večjo promocijo 
produkta smo nadaljevali z direktnim marketingom – pošiljanje promocijskega 
materiala po pošti potencialnim prijaviteljem na območju regije.  
 
V obdobju poročanja je potekalo usklajevanje predlaganih izboljšav same sheme in 
posodobljenih pravil delovanja – splošnih pogojev in Pravilnika o delovanju regijskih 
garancijskih shem. Po podpisu aneksa s Skladom smo dne 30.6.2017 na spletni strani 
RRA Posavje in v Uradnem listu objavili nov javni razpis in starega razveljavili, ker so 
se namenska sredstva za garancije vrnila skladu in se bo  shema izvajala na podlagi 
prevzetih pravil delovanja sklada.  
 
Po objavi novega javnega razpisa smo do konca obdobja poročanja prejeli tri vloge na 
javni razpis v skupni vrednosti 271.396,38 EUR kreditov in 171.701,00 EUR garancij. 
 
Letni operativni cilji: 
• prenova in izvajanje Regijske garancijske sheme pod okriljem Slovenskega 

regionalnega razvojnega sklada in pogodbeno sodelovanje s Skladom  
• sodelovanje z vsemi prisotnimi bankami v Posavju pri izvajanju garancijskih shem; 
• izvajanje promocijskih aktivnosti regionalnih finančnih spodbud. 

 
 
 
 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Letno poročilo RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2017 28 

2.2. Posavska štipendijska shema 

 
Operacijo Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z Zakonom o štipendiranju 
(ZŠtip-1, Ur.l.RS št. 56/2013) in Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2017).  
 
 
Posavska štipendijska shema 2007-2013 
 
Regionalna razvojna agencija Posavje je za izvajanje projekta Posavska štipendijska 
shema v prejšnji finančni perspektivi 2007-2013, pridobivala 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 operacije spremljamo 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 2017-2022 
 
Izvajanje regijskih štipendijskih shem je v OP EKP 2014-2020 uvrščeno v prednostno 
os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost s specifičnimi 
cilji:  
• Povečanje vključenosti manj vključenih v vseživljenjsko učenje 
• Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in potrebami trga dela 
• Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostnemu poklicnemu 

usmerjanju za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema 
• Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
• Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja konkurenčnost in 

usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju 
in učenju 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.  
 
RRA Posavje je operacijo »Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija«  
prijavila na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je 
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z dnem, 07.04.2017 prejela Javno pooblastilo za izvajanje operacije »Regijska 
štipendijska shema - Posavska statistična regija« do 31. 12. 2022.  
 
V okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovskih 
štipendij  je RRA Posavje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti dne 5.6.2017 podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije »Regijska 
štipendijska shema – Posavska statistična regija«.  
 
Dne 29.6.2017 je bil objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2016/2017, na katerega se je prijavilo 5 
delodajalcev z osmimi štipendisti. 
Dne 28.9.2017 je bil objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2017/2018 z rokom prijave do 30.9.2018, na 
katerega se je prijavilo 17 delodajalcev s tridesetimi štipendisti, iz š.l. 2016/2017 pa v 
š.l. 2017/2018 nadaljujejo sofinanciranje 4 delodajalci s sedmimi štipendisti. 
 
Dne 30.11.2017 smo na spletni strani objavili tudi javni poziv delodajalcem za oddajo 
potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2018/2019, za kar prijave še 
zbiramo. 
 
 
Štipendije za nadarjene s področja kulture 
 
V sodelovanju z občinami Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in 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 dne 28.9.2017 
objavila javni razpis štipendij za študij v tujini za š.l. 2017/2018.  
  
Na razpis se je prijavilo 11 kandidatov (trije iz Občine Krško, štirje iz Občine Brežice, 
trije iz Občine Sevnica, en iz občine Radeče), vsem je komisija za štipendiranje 
odobrila prejemanje štipendije. 
 

Izvajanje aktivnosti zajema tekoče spremljanje štipendistov, mesečna nakazila 
štipendij, komunikacijo s štipendisti in hrambo dokumentacije.  
 
Letni operativni cilji: 
• Spremljanje nepravilnosti po pogodbenih obveznostih za operacije v Posavski 

štipendijski shemi 2007-2013; 
• Izvajanje regijske štipendijske sheme 2017-2022, 
• Izvajanje štipendiranja za posameznike, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti 

ter na področju kulturne dediščine. 
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2.3  Ukrepi razvojne podpore na območju občin Radeče, Trbovlje in 
Hrastnik 

 
Problemsko območje z visoko brezposelnostjo po ZSRR-2 je bilo določeno in 
utemeljeno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko 
območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
(Uradni list RS, št. 63/13). 
Instrumenti in ukrepi v Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 so: 

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

Programe spodbujanja konkurenčnosti izvajajo MGRT in njegove izvajalske institucije 
(Slovenski regionalno razvojni sklad in Slovenski podjetniški sklad), pristojne 
regionalne razvojne agencije (RRA) in lokalne razvojne institucije v regijski razvojni 
mreži. RRA in lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži lahko izvajajo 
posamezne instrumente programa v skladu s 25. členom Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja 
Poleg zgoraj omenjenih se na problemskem območju v obdobju 2013-2020 izvaja 
ukrep vračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) ter ukrep 3 davčne 
olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena ZSRR-2.  
Ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-
2020 se izvaja iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 z dodelitvijo 
sredstev lokalnim akcijskim skupinam (LAS), na področju katerega je problemsko 
območje v okviru novega mehanizma EU za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Lasu 
Posavje, je za problemsko območje - Občino Radeče, z odločbo št.: 33151-9/2015/31, 
dodeljena pravica do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada v znesku 
254,151,00 EUR in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 9.733,00 EUR. 
 
Skladno s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za 
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013-2020 (v nadaljevanju Program) je 
RRA Posavje opravljala naslednje naloge: 

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

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

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

razpise v okviru izvajanja Programa,; 
o sodelovanja pri izvajanju razpisov, ki jih vodi MGRT, skladno z 

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

o priprava letnih poročil o izvajanju Programa v sodelovanju z MGRT; 
o sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in pri posredovanju 

informacij, skladno s Programom; 
o sodelovanje pri spremljanju izvajanja pogodb do izpolnitve vseh 

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

o poročanje o rezultatih pogodb (doseganje kazalnikov), skladno s 
Programom; 

o vzdrževanje evidenc in priprava posameznih poročil v zvezi s 
Programom; 

o pomoč prijaviteljem pri uveljavljanju davčnih olajšav za investiranja in 
spodbud za zaposlovanje v skladu s sklepom Vlade RS z dne 
26.7.2013, št. 00726-19/2013; 

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

 
Navedene aktivnosti ne spadajo med splošne razvojne naloge regionalnih razvojnih 
agencij po 18. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče   
 
V okviru instrumenta Podjetno v svet podjetništva (PVSP) za občino Radeče, ki je del 
Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020, smo v prvi polovici leta 2017 
izvedli usposabljanje za skupino desetih udeležencev. 
 

Namen instrumenta PVSP RTH je brezposelnim osebam s prebivališčem na območju 
občine Radeče (ne glede na starost in stopnjo izobrazbe), s poslovno idejo in 
izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje nuditi podjetniško 
usposabljanje, s ciljem, da se po zaključku programa v obdobju enega leta po 
zaključku samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo pri drugem 
delodajalcu.  
 
RRA Posavje je v obdobju poročanja izvedla eno tovrstno usposabljanje, udeleženci 
tokratne skupine so z njim pričeli s 1. 1. 2017 in zaključili s 30. 4. 2017. V času 
izvajanja projekta, smo imeli zaradi zaposlitve udeleženca pri drugem delodajalcu en 
predčasen izhod, po končanem usposabljanju so se pri drugih delodajalcih zaposlile še 
štiri osebe. Ob zaključku programa, 30.4.2017 ni nihče od udeležencev odprl lastnega 
podjetja. Ker se je od zaključka usposabljanja do datuma poročanja zaposlilo pet 
udeležencev, je RRA Posavje po izvedenem projektu PVSP RTH za leto 2017 že 
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dosegla 50-odstotno uspešnost pri doseganju cilja »izhodi v podjetništvo« Programa 
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje, z dne 25. 7. 2013, ki sicer od izvajalcev operacij zahteva 35-
odstotno uspešnost.   
 
Doseženi letni operativni cilji: 

• vključitev ene skupine (10 udeležencev) v instrument Podjetno v svet 
podjetništva za Občino Radeče 

• izvajanje strokovnih in tehničnih del ter izvajanje organizacijske podpore in 
koordinacije  v  Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za 
območje občine Radeče v obdobju 2013-2020 na podlagi sklenjene pogodbe št. 
C2130-14P999002 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

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

 

Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem 
programu regije Posavje 2014–2020. Pri uresničevanju teh bo sodelovala tudi RRA 
Posavje v skladu s pristojnostmi, ki jih za to področje dela določa Zakon o skladnem 
regionalnem razvoju. Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju 
razvoja podeželja je s pomočjo pristopa LEADER, ki ostaja osnova mehanizma CLLD, 
spodbuditi razvoj regije Posavje in okrepiti medsektorsko ter projektno sodelovanje 
med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem.  
 
Za izvajanje ukrepov CLLD v programskem obdobju 2014–2020 se je v skladu z 
določili Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/2017) 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 pravice do upravljanja s sredstvi CLLD za programsko obdobje 2014–
2020. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. 9. 2016 izdalo LAS 
Posavje odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) in 
Lokalne akcijske skupine Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA Posavje. Na 
podlagi te odločbe je LAS Posavje upravičen do koriščenja sredstev do največ 
5.030.430,00 EUR, in sicer: 
 
- do največ 1.948.491,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP), od tega 254.151,00 EUR za problemsko območje Občine Radeče, 
- do največ 1.321.533,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 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 (ESPR). 
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S prejemom Odločbe o potrditvi SLR in Lokalne akcijske skupine Posavje je bil 
izpolnjen pogoj podaje vloge za prenos pravnih obveznosti med LAS ustanovljenim za 
obdobje 2007–2013 in LAS ustanovljenim za obdobje 2014–2020, ki je bila vložena na 
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dne, 19. 10. 2016. 
 
Letni operativni cilji programskega področja: 
 
• izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 

2014–2020,  
 

• izvajanje nalog povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS 
Posavje za programsko obdobje 2007–2013 in v okviru tega tudi za 
projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah. 

 
LAS Posavje in njegovi organi imajo svoje naloge in pristojnosti določene v Pogodbi o 
ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje in v poslovnikih 
posameznih organov, naloge vodilnega partnerja pa opredeljuje Pogodba o izvajanju 
nalog vodilnega partnerja LAS Posavje. Operativne naloge LAS Posavje za leto 2017 
so navedene v Letnem načrtu aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2017, ki so ga 
organi LAS Posavje potrdili decembra 2016. Te so: 
 

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

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

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

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

• sodelovanje s Koordinacijskim odborom CLLD 

• članstvo v Društvo za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa v evropskem 
združenju LAS-ov 

• sodelovanje v nacionalni Mreži za podeželje 
• projekti sodelovanja med LAS-i na ravni države, celotne EU in tretjih držav 
• zagotavljanje trajnosti za projekte LEADER iz programskega obdobja 2007– 

2013. 
 
V obdobju poročanja je RRA Posavje za LAS Posavje 2014–2020 izvedla 
naslednje naloge: 
 

• naloge v zvezi z vodenjem in delovanjem LAS Posavje 
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Vodilni partner LAS Posavje je v obdobju poročanja v obliki treh polnovrednih delovnih 
mest zagotavljal kadrovsko, administrativno in tehnično podporo za vodenje in 
delovanje LAS Posavje. Skrbel je za sklice sej organov, pripravo gradiv za seje in 
realizacijo sklepov sej. Izvedenih je bilo šest rednih in ena dopisna seja upravnega 
odbora, ena redna seja nadzornega odbora, ena redna seja skupščine ter tri redne 
seje ocenjevalne komisije LAS Posavje. 

 
• naloge v zvezi s SLR: izvajanje SLR skozi promocijo, animacijo okolja 

na splošno, strokovna pomoč zainteresiranim 
 

Vodilni partner je v obdobju poročanja zagotavljal informacije in izvajal animacijo o 
SLR in delovanju LAS Posavje za vse zainteresirane s sledečimi aktivnostmi: 

o osebno svetovanje, e-mail svetovanje, svetovanje po telefonu; 
o ažurno informiranje preko spletne in Facebook strani LAS Posavje; 
o objava sporočil za medije in promocijskih oglasov v medijih 
o priprava in distribucija promocijske brošure LAS Posavje 2014–2020 
o izvajanje promocije na sejmu POK v Brežicah (14. in 15. 10. 2017); 
o udeležba/izvedba več sestankov in delavnic: sestanek s posavskimi turističnimi 

ponudniki s predstavitvijo delovanja LAS in mehanizma CLLD kot priložnosti za 
povezovanje v turizmu sestanek s predstavnikom MKGP na temo Spremljanja 
delovanja LAS; srečanje za razvoj partnerstev; izvedba delavnice za promocijo 
SLR in animacijo predstavnikov Razvojne mreže regije, itd; 

o ustrezno oblikovanje, posodobitve ter izdelava oznak: logotip, žig, tabla LAS 
Posavje; posodobitve in dopolnitve spletne strani LAS Posavje;  

o priprava Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2018 ter 
vseh rednih in izrednih poročil o izvajanju SLR na območju LAS Posavje. 

 
• naloge v zvezi z javnimi pozivi LAS Posavje in v zvezi z izvajanjem 

projektov na območju LAS Posavje:  
 

Vodilni partner je 2. 2. 2017 objavil 1. javne pozive za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017: Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Februarja je v vsaki od šestih 
občin regije izvedel delavnico/predstavitev 1. javnih pozivov za izbor operacij LAS 
Posavje v letu 2017. Navedeno predstavitev je opravil tudi 23. 3. 2017 v JZ Kozjanski 
park na delavnici Zavarovana območja za naravo in ljudi, v aprilu pa je izvedel tudi 
dve delavnici na temo Izpolnjevanje vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR 
na območju LAS Posavje v letu 2017. V času odprtega razpisa – do 21. 4. 2017, je 
aktivno izvajal svetovanje vsem zainteresiranim deležnikom, osebno in preko ostalih 
sredstev komunikacije. 
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Po zaprtju 1. javnih pozivov je vodilni partner nudil tehnično in administrativno 
podporo ocenjevalni komisiji LAS Posavje. Do 21. 6. 2017 je zaključil z vsemi postopki, 
povezanimi s potrditvijo operacij, ki so bile oddane na 1. javne pozive, do konca 
avgusta pa je organom upravljanja predal vseh 15 vlog, ki so na nivoju LAS Posavje v 
okviru razpoložljivih finančnih sredstev ustrezale pogojem za oddajo. Za črpanje 
sredstev v skupni zaprošeni višini sofinanciranja 1.752.151,00 EUR je bilo na Agencijo 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo oddano: 
 

• za EKSRP skupno šest vlog prijaviteljev, od tega tri za problemsko območje 
Občine Radeče,  

• za ESRR skupno šest vlog, od tega ena za problemsko območje,  
• za ESPR tri vloge.  

 
Do 31. 12. 2017 sta bili s strani organov upravljanja za sofinanciranje odobrenih dve 
operacij, obe v okviru ESRR. Za ostale štiri operacije ESRR je vodilni partner oddal 
dopolnitve vlog, ki so v pregledu. Prav tako so bile dopolnitve oddane za dve vlogi v 
okviru ESPR, za tretjo vlogo ESPR in šest vlog EKSRP pa vodilni partner še ni prejel 
pozivov k dopolnitvi oziroma potrditev operacij. Po prejemu prvih potrditev operacij 
konec leta 2017 je vodilni partner že pričel z aktivnostmi za objavo 2. javnega poziva 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2018 – 
ločeno za vse tri sklade. V letu 2018 bo predvidoma najprej objavljen javni poziv za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje za sklad ESRR. Po 
prejemu ostalih potrditev/odločb za operacije pa bosta objavljena tudi javna poziva za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za sklada ESPR in EKSRP.  
 
Vodilni partner je v novembru organiziral tudi Srečanje za razvoj partnerstev, na 
katerem je predstavnikom javnega, ekonomskega in civilnega sektorja predstavil 
mehanizem CLLD, napovedal predvidene termine 2. javnih pozivov za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v 2018: EKSRP, ESRR in ESPR ter 
potencialnim prijaviteljem nudil svetovanje glede priprave operacij. Tudi sicer je 
vseskozi skrbel za ažurno obveščanje članov LAS Posavje ter zainteresirane javnosti o 
aktualnih zadevah. 
 

• Aktivnosti LAS Posavje na nacionalni in mednarodni ravni:  
 

• Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja, preko tega 
pa v evropskem združenju LAS – ov   

 
Vodilni partner je bil tudi v letu 2017 član Društva za razvoj slovenskega podeželja 
(DRSP), ki je preko svojih organov neposredni sogovornik z resornimi ministrstvi, ki so 
vključena v mehanizem CLLD in z tudi z ostalimi ključnimi akterji. Na evropski ravni 
imajo LAS preko DRSP predstavnike v pobudi PREPARE in v ELARD, ki je Evropsko 



Regionalna razvojna agencija Posavje 

 

Letno poročilo RRA Posavje za obdobje 1.1. – 31.12.2017 36 

združenje lokalnih akcijskih skupin. Vodilni partner je tudi član Komisije za program 
LEADER/CLLD v DRSP.  
 
Vodilni partner se je v obdobju poročanja udeležil več sestankov ter skrbel za 
obveščanje organov LAS Posavje o aktualnih zadevah in pozive k posredovanju stališč 
in predlogov v zvezi z delovanjem LAS-ov na nacionalni ravni. Izvedene aktivnosti: 
 

o 29. 03. 2017 udeležba na delavnici Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za 
delovanje LAS, ki jo je v dogovoru s KO CLLD in ARSKTRP izvedel DSPR, 

o 18. 04. 2017 udeležba na srečanju predsednikov slovenskih LAS in imenovanju 
predstavnika LAS v odbor za spremljanje PRP 2014-2020 pri MKGP, 

o 05. 07. 2017 udeležba na posvetu LAS na temo aktualne problematike 
projektov sodelovanja,  

o 21. 09. 2017 udeležba 4. slovenskem podeželskem parlamentu »Konferenca 
pod kozolci« v Šentrupertu, 

o 29. 11. 2017 udeležba na 2. izrednem zboru članov DRSP in na Slavnostni seji 
ob petnajstletnici letnici DRSP 
 

• Sodelovanje s Koordinacijskim odborom za CLLD, ločeno z MKGP in 
MGRT za področje CLLD in z nacionalno Mrežo za podeželje, ki deluje 
pod okriljem MKGP in katere poslanstvo je povezovati in združevati 
vse, ki si na različnih ravneh prizadevajo za razvoj podeželja. 
Predstavniki DRSP so imenovani v t. i. Usmerjevalno skupino mreže. 

 
Vodilni partner je v letu 2017 sodeloval s Koordinacijskim odborom CLLD tako, da je 
tekoče spremljal navodila in smernice Koordinacijskega odbora, opravljal vse potrebne 
aktivnosti ter zagotavljal vse potrebne informacije, ki so omogočile uspešno 
sodelovanje. Udeleževal se je posvetov in o aktualnih zadevah obveščal zainteresirano 
javnost in organe LAS Posavje: 
 

o 24. 04. 2017 udeležba na delovnem sestanku Sektorja za lovstvo in ribištvo, 
o 08. 06. 2017 udeležba na izobraževanju za informacijski sistem e-MA, 
o 04. 07. 2017 udeležba na sestanku na temo uvedbe Pripravljalne tehnične 

podpore za Podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS«, 
o 11. 09. 2017 udeležba na sestanku Izvajanje ukrepa 19 »Podpora za lokalni 

razvoj v okviru pobude LEADER« na MKGP v Ljubljani, 
o 12. 09. 2017 udeležba na sestanku Problematika izvajanja projektov CLLD, 

financiranih iz EKSRP na ARSKTRP v Ljubljani, 
o 24. 10. 2017 udeležba na sestanku na temo Dinamika črpanja sredstev na 

MKGP v Ljubljani, 
 
• Krepitev projektnih partnerstev med LAS-i na nacionalni in 

mednarodni ravni z namenom oblikovanja projektov sodelovanja: 
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Vodilni partner LAS Posavje je bil aktiven tudi v okviru ukrepa 19.3 - Priprava in 
dejavnosti sodelovanja LAS, izvajal je sledeče aktivnosti: 
 

o 20. 01. 2017 udeležba na 1. srečanju LAS v Cerkljah na Gorenjskem, kjer je bil 
predstavljen javni razpis za Podukrep 19.3, primeri projektov sodelovanja ter 
problematika goljufij, 

o 14. 02. 2017 udeležba na sestanku z LAG Sava,  
o udeležba na mednarodni konferenci v Cerkvenjaku, ki jo je z namenom 

oblikovanja projektov sodelovanja LAS organizirala Mreža za podeželje,  
o 14. 06. 2017 udeležba na delovnem sestanku v BSC Kranj na temo projekta 

sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov, 
o udeležba na več sestankih na temo priprave projekta sodelovanja »Biosferna 

območja Slovenije«, ki ga je vodilni partner 31. 07. 2017 oddal na ARSKTRP na 
2. javni razpis za Podukrep 19.3, 

o poziv članom LAS Posavje k podaji idej/predlogov za projekte sodelovanja in  
obravnava več projektnih idej za projekte sodelovanja, ki so jih posredovali 
slovenski in tuji LAS, 

o organizirana enodnevna strokovna ekskurzija na območju LAS Posavje, na 
kateri je članom LAS Obsotelje in Kozjansko predstavil delovanje in primere 
dobrih praks LAS Posavje, srečanje pa je služilo tudi prepoznavanju vsebin za 
prihodnje projekte sodelovanja. 
 

2.5 Izvajanje spremljanja LAS Posavje za programsko obdobje 2007–2013 

 
Vodilni partner je v obdobju poročanja pozval k izkazovanju trajnosti nosilne partnerje 
13 projektov, ki so v preteklem programskem obdobju prejeli LEADER sredstva za 
izvajanje operacij in so še zavezani k izkazovanju petletne trajnosti. Sodeloval je tudi 
pri izvedbi kontrole na kraju samem za projekt »Pridelano v Posavju – lokalna hrana 
naj ima prednost«, ki jo je Kontrolna služba ARSKTRP opravila v dveh fazah,  in sicer 
28. 09. 2017 in 02. 10. 2017. 

3. Evropsko teritorialno sodelovanje 

 

V prvi polovici leta je RRA Posavje sodelovala pri koriščenju potencialov čezmejnega 
sodelovanja v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). Z 
vsebinskim povezovanjem regionalnih projektov s projekti evropske kohezijske politike 
bo omogočena uveljavitev tako RRA Posavja kot ostalih deležnikov v širšem 
evropskem prostoru in spoznavanje dobrih praks partnerjev onstran meja.  
 
Izvajanje programa Evropskega teritorialnega sodelovanja je RRA Posavje v prvi 
polovici leta 2017 usmerila predvsem v naslednje sodelovanje: 
a) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami (NUTS 3), 
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b) transnacionalno sodelovanje na večjem geografsko zaokroženem območju, ki 
pokriva  

     več držav (NUTS 2) in vključuje partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 
c) medregionalno sodelovanje na ozemlju vseh 28 držav članic Evropske unije, 

Norveške        in Švice ter le v primeru programa ESPON 2020 še Islandije in 
Lihtenštajna.  

 
Letni operativni cilji: 
• povečati število tujih in domačih poslovnih partnerjev (networking), 
• povečati število povezav med posameznimi partnerji (matchmaking), 
• povečati število promocijsko/spodbujevalnih dogodkov 
• povečati število prijav na medregijske in transnacionalne razpise  
 
RRA Posavje je kot vodilni partner v sodelovanju s partnerji iz Litve, Romunije, 
Portugalske, Italije, Estonije, Švice in Španije na 3. poziv Interreg Europe prijavil 
projekt Cluster&Growth (Podjetniški grozdi&Rast). 
Oblikovale so se tudi osnutki projektnega predloga za prijavo na 3. javni razpis 
Transnacionalnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa z izvedbo aktivnosti 
neposredne podpore povezovanja tradicionalnih industrijskih sektorjev s kreativnimi 
industrijami. 
Poleg tega je RRA Posavje partner v projektu prijavitelja Občina Škofja Loka oddal 
prijavo na razpis Mediteran z naslovom Creative Community clusters for Blooming 
Historical Town.   
 
4. Promocija zdravja na delovnem mestu 
Na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 
43/11) in Smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu Ministrstva za zdravje 
izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu, ki je namenjena  ohranjanju in 
krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in v nobenem 
primeru ne nadomeščajo ukrepov potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja 
delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s 
preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti poškodb pri delu, 
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi, kakor predpisuje zakon.  
Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri 
izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih. To dosežemo s 
kombinacijo: 

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

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

Skladno z načrtom izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je RRA v obdobju 
poročanja izvajala opredeljene ukrepe. 
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IV. TRŽNA DEJAVNOST 
 
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti v obdobju poročanja so se izvedli na naslednjih 
področjih: 

- na projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju 
Posavja« za spremljanje projekta za posamezno leto, 

- organizacija in izvedba nacionalnega dogodka Evalvacija in 
kapitalizacija izkušenj in znanj, pridobljenih v ovkiru EU MRS 
Konferenca o medijih in komuniciranju-Spoznajmo soseda, 

- Grafična obdelava in priprava predstavitvenega gradiva za strokovni 
svet Savske komisije, 

- Organizacija strokovne ekskurzije, ogled dobrih praks in delovanje 
LAS Posavje 2014-2020. 

 

V. KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA 
RRA POSAVJE   

VI. 1. Organizacija delovanja RRA Posavje   
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2017 pripravili 
sledeče dokumente: 
• Plan dela RRA Posavje za leto 2018; 
• Zaključni račun in izkazi za leto 2017; 
• Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2017. 

2. Kadrovski načrt  

1. Organizacija delovanja RRA Posavje   

Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja so se v letu 2017 pripravili 
sledeči dokumenti: 
• Plan dela RRA Posavje za leto 2018; 

• Zaključni račun in izkazi za leto 2017; 
• Letno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2017; 
• Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2017; 
• Priprava novih oziroma novelacija/dopolnitev/sprememba ustanovnih in obstoječih 

notranjih aktov RRA Posavje. 

2. Kadrovski načrt  

Kadrovski načrt je za leto 2017 skladno s Programom dela narejen na podlagi potreb, 
ki jih zahteva izvajanje nalog in projektov v javnem interesu, Pravilnika o notranji 
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organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnika o subjektih spodbujanja na 
regionalni ravni. Po stanju na dan 31.12.2017  je stanje zaposlenih 9.  

VII. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV  
V obdobju poročanja  smo nabavili računalniško opremo in arhivske omare. 
 

VIII. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU 
ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2017 in v primerjavi s 
preteklimi leti 

 

RRA Posavje je v letu 2017 realizirala večino zastavljenih ciljev na posameznih 
področjih delovanja in v okviru posameznih projektov. 
Vsebinsko je doseganje ciljev predstavljeno v poslovnem delu poročila. 
 
V primerjavi s preteklimi leti smo skladno s področno zakonodajo in programom dela 
uspešno nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega obdobja. 
 

IX. MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE 
POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2017 

 

Pri izvajanju programa dela 2017 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma 
negativnih učinkov na izvajanje dejavnosti RRA Posavje. Določene  nepričakovane 
okoliščine pri izvajanju programa dela, ki so bile povzročene z zakonodajnimi 
spremembami na posameznih področjih ali manjšimi zamudami pri izvajanju določenih 
aktivnosti, smo omilili tako, da smo poslovanje na teh področjih delovanja prilagodili 
novonastalim okoliščinam. 
 

X. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
POSLOVANJA 2017 GLEDE NA OPREDELJENE 
STANDARDE IN MERILA 

 

Za leto 2017 RRA Posavje niso bili izdelani dodatni standardi in merila za izdelavo 
ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato lahko podamo le oceno 
gospodarnosti in učinkovitosti v skladu s svojim finančnim načrtom in programom dela 
za obravnavano leto. 
 
Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena na njegovo izvedbo 
ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito. 
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XI. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI 
CILJI V 2017 NISO BILI DOSEŽENI 

 

Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 je sprejet in potrjen že 
februarja 2015. Pripravljen je bil tudi osnutek dogovora za razvoj regije za obdobje 
2016-2019 ter oddan na MGRT že decembra 2015. V letu 2017 je potekal teritorialni 
dialog skladno s 5. Členom Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 
(Ur. list RS, št. 69/2012 in 78/2015). Konec leta je prišlo do podpisa prvega dogovora 
za razvoj regije in MGRT je objavil povabilo za dopolnitev dogovora za razvoj regije. 
Zastavljeni cilji tako niso bili časovno realizirani v letu 2017 zaradi zamaknjene 
časovnice ministrstva.  
 
 

XII. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA 
GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, 
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA 
V 2017 
 

Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v obdobju poročanja potekalo v 
skladu s področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali 
smo projekte, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in 
finančnih potreb smo v letu 2017 pripravili in izvajali tudi nove regionalne projekte. 
 
V obdobju poročanja je potekalo usklajevanje predlaganih izboljšav Regijske 
garancijske sheme in posodobljenih pravil delovanja – splošnih pogojev in Pravilnika o 
delovanju regijskih garancijskih shem. Po podpisu aneksa s Skladom smo na spletni 
strani RRA Posavje in v Uradnem listu objavili nov javni razpis in starega razveljavili, 
ker so se namenska sredstva za garancije vrnila skladu in se bo  shema izvajala na 
podlagi prevzetih pravil delovanja sklada. Po objavi novega javnega razpisa smo do 
konca obdobja poročanja prejeli tri vloge na javni razpis v skupni vrednosti 
271.396,38 EUR kreditov in 171.701,00 EUR garancij. 
 
V letu poročanja smo na Ministrstvu za finance preverili možnost spremembe 
upravičenih stroškov dela na že izdano mnenje o skladnosti sheme »de minimis« 
pomoči »Garancije garancijske sheme Posavje«. V skladu s prejetimi informacijami 
smo pripravili spremembo Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavje, 
sledila je sprememba priglasitve »de minimis« na Ministrstvu za finance in sprememba 
Javnega razpisa za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja.  
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Lokalna akcijska skupina Posavje je bila za območje regije Posavje vzpostavljena z 
namenom uvajati nov razvojni pristop pri načrtovanju razvoja in njegovem 
uresničevanju, to je pristop CLLD. Bistvo tega pristopa je medsebojno povezati vse tri 
sektorje (javnega, gospodarskega in nevladnega), ki sodelujejo pri načrtovanju 
razvojnih ciljev in pri izvajanju konkretnih projektov, ki te cilje dosegajo. RRA Posavje 
je predložila Strategijo lokalnega razvoja CLLD na prvi rok, to je 31.10.2015, odločba 
o potrditvi s strani MKGP pa je prišla šele v mesecu septembru 2016. V mesecu 
oktobru 2016 je MKGP izdalo odločbo o potrditvi SLR in LAS Posavje, ki jo zastopa 
vodilni partner RRA Posavje in na osnovi katere je LAS Posavje upravičen do 
upravljanja s sredstvi CLLD v višini 5,03 mio EUR. RRA Posavje je kot vodilni partner 
LAS Posavje  pripravila 3 javne pozive za izbor operacij za uresničevanje cilje SLR na 
območju LAS Posavje za sklad EKSRP, ESRR in ESPR, ki pa do konca leta 2016 niso bili 
potrjeni s strani resornih ministrstev, zato objave javnih pozivov v letu 2016 ni mogla 
izvesti. Vodilni partner je 2. 2. 2017 objavil 1. javne pozive za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 
2017: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Po 
zaprtju 1. javnih pozivov je vodilni partner nudil tehnično in administrativno podporo 
ocenjevalni komisiji LAS Posavje. Do 21. 6. 2017 je zaključil z vsemi postopki, 
povezanimi s potrditvijo operacij. Do konca avgusta je organom upravljanja predal 
vseh 15 vlog, ki so po zaključenih postopkih na nivoju LAS Posavje v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev ustrezale pogojem za oddajo. Do 31. 12. 2017 sta bili 
s strani organov upravljanja za sofinanciranje odobreni dve operacij, obe v okviru 
ESRR. Za ostale štiri operacije ESRR je vodilni partner oddal dopolnitve vlog, ki so v 
pregledu. Prav tako so bile dopolnitve oddane za dve vlogi v okviru ESPR, za tretjo 
vlogo ESPR in šest vlog EKSRP pa vodilni partner še ni prejel pozivov k dopolnitvi 
oziroma potrditev operacij.   
 

V letu poročanja je RRA Posavje operacijo »Regijska štipendijska shema - Posavska 
statistična regija«  prijavila na razpis MDDSZ in prejela Javno pooblastilo za izvajanje 
operacije »Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija« do 31. 12. 2022. 
V okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovskih 
štipendij  je z MDDSZ podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije »Regijska 
štipendijska shema – Posavska statistična regija«. Sledili sta objavi Javnega razpis za 
izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2016/2017, na 
katerega se je prijavilo 5 delodajalcev z osmimi štipendisti in za š.l. 2017/2018 z 
rokom prijave do 30.9.2018, na katerega se je prijavilo 17 delodajalcev s tridesetimi 
štipendisti, iz š.l. 2016/2017 pa v š.l. 2017/2018 nadaljujejo sofinanciranje 4 
delodajalci s sedmimi štipendisti. Na spletni strani smo objavili tudi javni poziv 
delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 
2018/2019, za kar prijave še zbiramo. 
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Izvajali smo operacijo Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, kjer smo 
vključili 10 udeležencev. V letu 2017 smo imeli  predčasen izstop iz operacije zaradi 
zaposlitve na drugem delovnem mestu. 
Rezultate o uspešnih izhodih pa na projektu beležimo vse do enega leta po zaključku 
dela posamezne skupine. Pri spremljanju rezultatov operacije PVSP za občino Radeče 
2016 smo zabeležili uspešen izhod (samozaposlitev ali zaposlitev) 5 od 10 udeležencev 
iz 1. ter 7 od 8 udeležencev iz 2. skupine, ki sta bili vključeni v letu 2016. Operacijo 
financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Program 
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020. 
 

REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE  

 

Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 
18. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 
(Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16) in  
Odlokom o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 
95/2014). 
 
Letni operativni cilji: 
• Sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih 

odborov, 
• Aktivna vloga pri izvajanju programskih dokumentov na nivoju države in s tem 

regijskih projektov, 
• usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in 

regijskih projektov v regiji, 
• Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega 

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

dogovor za razvoj regije, 
• Podajanje pripomb na ključne dokumente na državni ravni, ki so podlaga za 

izvajanje projektov, ter ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov. 
 
Vsi opredeljeni cilji so bili v letu 2017 realizirani. V okviru dogovora za razvoj regije je 
bil podpisan prvi dogovor za razvoj regije, poteka pa postopek za pripravo projektov 
za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugi dogovor, kjer je rok za predložitev na 
MGRT 15.2.2018. 
 
 

XIII. ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O 
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2017 
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ANALIZA KADROVANJA  
Kadrovski načrt predvideva 10 delovnih mest.  
Poleg tega pa še 1 skupina * 10 udeležencev (4 mesece) v času trajanja projekta 
PVSP RTH. 
 
Na dan 31.12.2017 je bilo 9 zaposlenih.  
 

 
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2017 

V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena  v letnem 
planu  (arhivske omare, računalnik). 
 

XIV. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega 
nadzora 

RRA Posavje zaradi majhnega števila zaposlenih nima organiziranih službe notranjega 
nadzora. Zagotavlja pa postopke nadzora v skladu z zakonskimi predpisi. V letu 2017 
smo upoštevali pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in obvladovali 
tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju. 
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B. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
Računovodsko poročilo zajema sledeče priloge: 
 

 OPIS  

1 Bilanca stanja  Priloga 1 

2 
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 

Priloga 1A 

3 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil Priloga 1B 

4 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov Priloga 3 

5 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 

Priloga 3A 

6 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

Priloga 3A1 

7 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov Priloga 3A2 

8 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti 

Priloga 3B 

 
 
In razkritje računovodskih informacij: 

OPIS 

sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na 

dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in 

porabo dolgoročnih rezervacij po namenih 

vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 

prihodkov in odhodkov 

metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje 

podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma 

razlogih neplačila 

podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o 

vzrokih neplačila 
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vire sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe 

(kapitalske naložbe in posojila) 

naložbe prostih denarnih sredstev 

razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne 

evidence 

podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za 

opravljanje dejavnosti 

drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 

premoženjskega stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta 

 
 

PRILOGA JE RAČUNOVODSKO POROČILO! 

 

 
 
PREDLOG SKLEPA O UPORABI PRESEŽKA IZ LETA 2017 
 
Presežek iz leta 2017 v višini 8.670 EUR se nameni za nakup osnovnih sredstev in 
razvoj dejavnosti v RRA Posavje v letu 2018. 
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