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A. POSLOVNO POROČILO 
 
Letno poročilo RRA Posavje za leto 2021 je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega 
poročila. 
 
V poslovnem poročilu so opisane dejavnosti zavoda, predstavljena organiziranost ter kazalniki 
poslovanja. Podano je tudi poročilo o doseženih ciljih, izvedbi programa dela ter projektov. 
Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim 
izkazom. 
Računovodsko poročilo predstavlja podrobno analizo postavk računovodskih izkazov (po 26. 
členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava), računovodske izkaze in obvezne priloge k računovodskim izkazom ter 
obrazložitev poslovanja po dejavnostih ter primerjavo s preteklim letom. 

Javni zavodi morajo v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu pripraviti letna poročila do 
zadnjega dne v februarju. 

 

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

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

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

• dinamičen gospodarski razvoj na temelju regionalnih potencialov in priložnosti, 
• maksimiziranje človeških ustvarjalnih potencialov regije za trajnostna delovna mesta z 

višjo dodano vrednostjo, 
• dvig kakovosti življenja in povečanje vitalnosti regije s preprečevanjem odliva mladih, 
• doseganje večje socialne vključenosti vseh skupin prebivalcev, 

• visoko kakovost okolja in trajnostno upravljanje z okoljem, viri in naravno in kulturno 
dediščino za sedanje in prihodnje generacije, 

• trajnostno upravljanje s prostorom, 
• ohranjanje poseljenosti in celosten teritorialni razvoj mest in podeželja, 
• dostopnost regije in njeno povezanost znotraj regije in navzven, 

• močno regionalno identiteto in prepoznavnost v slovenskem in širšem prostoru, 
• okrepljeno čezmejno in transnacionalno sodelovanje na temelju skupnih interesov. 

 
RRA Posavje se je v obdobju poročanja z načrtovanimi aktivnostmi usmerjala k realizaciji 
osrednjih strateških ciljev, ki so dolgoročni. 
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PREDSTAVITEV RRA POSAVJE 
 
Regionalna razvojna agencija Posavje povezuje šest občin posavske statistične regije, v 
katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in 
kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi 
deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije.  
 
Mlada in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij  
snuje, koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v 
regiji, išče sinergije med projekti ter se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki. 
Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno 
pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi tudi za promocijo regije, 
njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni. 
 
Regija Posavje leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save in meji na 
sosednjo Hrvaško. Posavje zajema območje šestih občin: Bistrico ob Sotli, Brežice, Kostanjevico 
na Krki, Krško, Radeče in Sevnico. Po površini je druga najmanjša regija v Sloveniji, saj meri le 
968 km² in pokriva 4,78 % površine Slovenije. V regiji je približno tretjina urbanega 
prebivalstva, medtem ko največji delež regije tvori podeželsko območje, ki zajema hribovit in 
gričevnat svet, pa tudi območje Krško-Brežiškega polja, kjer se nahajajo številna naselja.  
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ORGANIZIRANOST RRA POSAVJE- ORGANIGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RRA POSAVJE 

Služba za regionalni razvoj Služba za projektno sodelovanje 

Garancijska shema Posavje 

Posavska štipendijska shema 

Ukrepi razvojne podpore na območju 
Radeče, Trbovlje, Hrastnik 

Izvajanje nalog vodilnega partnerja 
LAS Posavje 

Projekti sodelovanja LAS Posavje 

Razvoj in promocija turistične ponudbe 
vodilne destinacije Čatež in Posavje 

INNO Industry – Interreg Europe 

e-Gradovi Posavja 

Regionalno skrbništvo - SPIRIT 

Splošne razvojne naloge 
 

RRP 2014-2020 
RRP 2021-2027 

 
Dogovor za razvoj regije 

Koordinacija vodenja in 
spremljanja projektov iz 

Dogovora za razvoj regije 
2014 - 2020 

Problemska območja in obmejna 
problemska območja 

Posavje polno priložnosti – 3P 2021 
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PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA POSAVJE 
 

Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so: 
 
• Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje (Ur. l. RS, št. 95/14);  
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16); 
• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15, 12/17); 
• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/12, 78/15); 
• Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 – ZSRR-2 in 

24/11); 
• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. L. RS št. 16/13, 78/15, 

46/19); 
• Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur. l. RS št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, 97/09, 
41/12), 

• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. 
l. RS, 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 
24/14,52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20
, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21 in 145/21), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-0682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-0682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-0590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-1135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-4007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0150
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0151
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-21-0054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4874
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3577
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5940
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3625
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2837
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3964
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3867
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3017
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0199
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1063
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0674
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3257
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0175
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2670
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3352
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0303
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2185
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2856
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• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, 3/2021), 

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

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

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Ur. l. RS, 75/19, 139/20), 

• Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1), (Ur. list RS, 43/11), 
• Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za javne 

zavode, 
• Notranji akti RRA Posavje. 
 
 
POGOSTE KRATICE: 
• ARSKTRP: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
• CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«) 
• DRR: Dogovor za razvoj regije 
• DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
• EKSRP: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
• ESPR: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
• ESPRA: Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 
• ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj 

• ESS+: Evropski socialni sklad plus 
• FARNET: Fisheries Aereas Network (»Mreža ribiških območij«) 
• GSP: Garancijska shema Posavje 
• LAS: Lokalna akcijska skupina 
• KO CLLD: Koordinacijski odbor za CLLD  
• MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
• MDS CLLD 2021(23)-2027: Medresorska delovna skupina za CLLD 2021(23)-2027 
• MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
• MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
• MSP: Mala in srednje velika podjetja 
• OPO: Obmejna problemska območja 

• RRA: Regionalna razvojna agencija 
• RRP: Regionalni razvojni program 
• SLR: Strategija lokalnega razvoja 
• STO: Slovenska turistična organizacija 
• SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
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REGIONALNE RAZVOJNE NALOGE  
 
Podlaga za izvajanje splošnih razvojnih nalog je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja - ZSRR-2, (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016).  Dne 12. 1. 2013 je stopil v veljavo 
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 59/2015), ki določa naloge 
RRA in pogoje za vpis v evidenco.  
 
Pravilnik o RRA-jih določa, da mora RRA za izpolnjevanje pogojev za opravljanje 
nalog v razvojni regiji zagotavljati za opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj 
toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas. Resorno 
ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred 
izplačilom državnega dela sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog.  
 
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRR-2 so: 

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

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

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

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

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

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

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

• izvajanje regijske finančne sheme, 
• izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 

• dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov, 

• spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, 
• promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
• izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 

• prostorsko planiranje na regionalni ravni in 
• druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekte po odločitvi pristojnega 

ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministra. 
 
V letu 2020 se je izvedel postopek izbora RRA za programsko obdobje 2021 - 2027 skladno s 
prvim odstavkom 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Slednji 
določa, da za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona, svet regije za programsko obdobje 
izbere RRA po postopku skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna razmerja 
med svetom regije in RRA se določijo s pogodbo. 
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Letni operativni cilji: 
 

• strokovna podpora delovanju  Sveta regije Posavje, Regionalnemu razvojnemu svetu 
regije Posavje in njegovim odborom, Razvojni mreži ter priprava strokovnih gradiv za 
seje organov po navodilih predsednikov organov in v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
opredeljuje vlogo organov v postopkih,  

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

• opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni  
Skladno s Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 59/2015), 
ki določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco pri resornemu ministrstvu, bo RRA 
zagotavljala izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog. In sicer, za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog bo zagotovljenih najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni 
za polni delovni čas. Prav tako bo RRA resornemu ministrstvu, t. j. MGRT, ki preverja 
izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred izplačilom državnega dela 
sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, omogočila preverbo izpolnjevanja 
pogojev.  

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

 
Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju 2021-2027 je izdana 
Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij pri MGRT, št. 3030-36/2020/30, z dne 
18.12.2020 za celotno programsko obdobje 2021-2027. 
 
 
Članstvo RRA Posavje v organih na državni/regionalni/čezmejni/ transnacionalni 
ravni: 
 

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

Sloveniji, za večletni finančni okvir ESPR za obdobje 2021-2027. 
 
Svet regije Posavje 
 
V obdobju poročanja se je Svet regije Posavje sestal na 5 rednih in 3 dopisnih sejah. 
Predsedovanje Svetu regije Posavje je maja 2021 za obdobje enega leta prevzel g. Tomaž 
Režun, župan Občine Radeče, do takrat pa je predsedoval g. Miran Stanko, župan Občine Krško. 
 
Razvojni svet regije Posavje 

 
Naloge RSR so: 

- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, 
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- 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. 

  
V marcu 2021 je bila konstituiran Razvojni svet regije Posavje za obdobje 2021 – 2027. Skladno 
s Poslovnikom je predsednik Razvojnega sveta regije Posavje aktualni predsednik Sveta regije 
Posavje, podpredsednika pa sta Igor Arh kot predstavnik gospodarstva in Andreja Pavlin kot 
predstavnica nevladnih organizacij.  
Razvojni svet regije Posavje se je v obdobju poročanja sestal na 1 redni – konstitutivni seji in 4 
dopisnih sejah. 
RRA Posavje je sodelovala pri organizaciji 1. konstitutivne seje Razvojnega sveta vzhodne 
kohezijske regije, ki je potekala v Krškem ter se udeležila 2. redne seje v Zagorju.  
 
 
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:  
- direktorica OU občine Brežice, ga. Patricia Čular 
- direktorica OU občine Kostanjevica na Krki, ga. Judita Lajkovič 
- direktorica OU mestne občine Krško, ga. Melita Čopar 
- direktorica OU občine Radeče, ga. Marjetka Lipec 
- direktor OU občine Sevnica, g. Zvone Košmerl 
- predstavnik zainteresirane javnosti, direktor GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško, 

g. Darko Gorišek 
- predstavnica zaposlenih RRA Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak. 

UO v tej sestavi je bil konstituiran dne 20. 11. 2018 za obdobje 4 let, in sicer od 20. 11. 2018 
do 19. 11. 2022. 
 
V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 5 rednih in 2 dopisni seji.  
 
Članstvo RRA Posavje 
 

- RRA GIZ 
RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo se 
člani združenja sestali na 5 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko. 
 

- LAS Posavje  
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RRA Posavje je ena izmed članic javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa 
CLLD in vodilni partner LAS Posavje. V obdobju poročanja smo izvedli 4 seje organov 
LAS Posavje, in sicer 1 redno in 1 dopisno sejo UO LAS Posavje, 1 redno sejo NO LAS 
Posavje in 1 redno sejo skupščine LAS Posavje. 
 

 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI  
 
Obveščanje splošne in strokovne javnosti izvajamo na RRA Posavje s pomočjo lastne spletne 
strani, elektronske in navadne pošte, Facebook profilov (RRA Posavje: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011292612019, LAS Posavje: Lokalna akcijska 
skupina Posavje 2014-2020 | Facebook,  Posavje polno priložnosti: Posavje - polno priložnosti 
| Facebook, Posavska štipendijska shema: Posavska Štipendijska Shema | Facebook, 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: 

- objava Javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v 
šolskem/študijskem letu 2021/2022 (1.4.2021), 

- objava spremembe Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme 
Posavja (27.5.2021), 

- objava prostih kadrovskih štipendij delodajalcev v okviru Regijske štipendijske sheme 
Posavske regije za šolsko leto 2021/2022 (10.6.2021), 

- objava na tematskih straneh »Znanje«: objava povabila na JR za izbor sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2021/2022 v okviru izvajanja Regijske 
štipendijske sheme Posavske regije (19.8.2021), 

- objava javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS 
Posavje v letu 2021 sklada ESRR (2.9.2021), 

- objava povabila JR za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko leto 2021/2022 v okviru RŠS Posavska regija (2.9.2021), 

- objava vabila za hibridni otvoritveni dogodek e-Gradovi Posavja (30.9.20219),   
- objava spletne konference Razvojni pogledi Posavja 2021 – 2027 (30.9.2021), 
- objava novega Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme 

Posavja (9.12.2021), 
- objava novoletnega voščila (23.12.2021). 

 
 
V obdobju poročanja smo imeli še pet objav, in sicer: 

- objava spremembe Javnega razpisa Garancijske sheme Posavje na portalu 
ePosavje.com (v mesecu maju 2021), 

- objava spremembe Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme 
Posavje v Uradnem listu (28.5.2021), 

- objava povzetka Javnega razpisa štipendij za tujino v Uradnem listu (3.9.2021), 
- objava novega Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme 

Posavje v Uradnem listu (3.12.2021), 
- objava novoletnega voščila na portalu ePosavje.com (21.12.2021). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011292612019
https://www.facebook.com/lasposavje
https://www.facebook.com/lasposavje
https://www.facebook.com/posavjepolnopriloznosti
https://www.facebook.com/posavjepolnopriloznosti
https://www.facebook.com/pss.pss.376
http://www.posavje.info/
http://www.lokalno.si/
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V obdobju poročanja so bila pripravljena obvestila za medije na sledeče teme: 
- obvestilo Sveta regije Posavje o poslanemu Pozivu za odprtje osnovnih šol v Posavski 

regiji, ki so ga župani poslali Vladi Republike Slovenije, 
- obvestilo o potrjenih dveh ribiških projektih LAS Posavje, in sicer Po-Savski rečni turizem 

in Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes, 
- obvestilo o 6-mesečnem podaljšanju izvajanja mednarodnega projekta INNO 

INDUSTRY, 
- obvestilo o poteku 92. redne seje Sveta regije Posavje, ki je bila sklicana 23.2.2021 na 

RRA Posavje, 
- obvestilo o poteku 93. redne seje Sveta regije Posavje in 1. konstitutivne seje 

Razvojnega sveta regije Posavje, ki so se odvile 29.3.2021, 
- izjava za javnost o pričetku izvajanja projekta sodelovanja LAS Posavje »Centri 

interpretacije zavarovanih območij« s partnerji LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS pri 
dobrih ljudeh 2020 in LAS s ciljem, 

- najava objave 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju 
LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 

- obvestilo o poteku konstitutivne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija za programsko obdobje 2021-2027, ki je potekala v sejni sobi A Občine Krško, 

- obvestilo o izvedbi in izjava za medije o poteku 94. redne seje Sveta regije Posavje, ki 
je potekala dne 17.5.2021 na RRA Posavje, 

- obvestilo o srečanju na gradu Rajhenburg v okviru operacije »e-gradovi Posavja«, kjer 
je bila predstavljena digitalizacija vsebin kulturne dediščine gradov Posavja, 

- vabilo na drugo regijsko konferenco na temo gastronomije v okviru operacije »e-gradovi 
Posavja«, ki je potekala v Kulturni dvorani v Sevnici, 

- izjava za javnost o poteku druge regijske konference na temo gastronomije v okviru 
operacije »e-gradovi Posavja«, 

- izjava za javnost o otvoritvi Digitalne grajske sobane gradov Posavja, ki je bila 
vzpostavljena v sklopu operacije e-Gradovi Posavja in o poteku projektne aktivnosti 
digitalnega inoviranja kulturne dediščine, 

- izjava za medije o otvoritvi PZA – postajališča za avtodome, ki je bilo postavljeno v 
okviru projekta »Ujemi ribo in doživi energijo Save«, ki ga financira CLLD iz sklada ESPR 
v okviru Lokalne akcijske skupine Posavje, 

- obvestilo o izvedbi virtualnega študijskega obiska podjetja Senseair na Švedskem v 
okviru mednarodnega projekta INNO INDUSTRY pod okriljem programa INTERREG 
EUROPE,  

- vabilo na novinarsko konferenco z odprtjem namestitvenih kapacitet Tončkovega doma 
na Lisci v sklopu projekta sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin pod imenom »Centri 
interpretacije zavarovanih območij«, 

- objava za medije o slavnostnem odprtju prenovljenih namestitvenih kapacitet 
Tončkovega doma na Lisci, 

- obvestilo o potrditvi dveh operacij iz sredstev CLLD na območju LAS Posavje iz sredstev 
ESRR, in sicer »Čebelarski mozaik« in »Varuj o(ko)lje«,   

- objava Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), 

- obvestilo o poteku konference v Digitalnem središču Slovenije – Po stopinjah inovacij 
turizma 4.0, kjer je bil kot primer odlične inovacije predstavljen projekt e-Gradovi 
Posavja, 
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- obvestilo o potrjenem javnem razpisu za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 
2021/2022, 

- vabilo na zaključni dogodek in izjava za medije ob zaključevanju Programa spodbujanja 
konkurenčnosti ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje, 

- vabilo na zaključni spletni dogodek e-Gradov Posavja, 
- vabilo k sodelovanju na spletni razvojni konferenci z naslov Razvojni pogledi Posavje 

2021-2027, 
- obvestilo o zaprtju 4. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, 
- obvestilo za medije o mednarodnem posvetu LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in 

odporno Evropo, ki je potekal od 30.9.-2.10.2021 v Posavju v soorganizaciji RRA 
Posavje, kot vodilnega partnerja LAS Posavje, 

- obvestilo o izvedbi evalvacijskega pregleda izvedbe projekta INNO Industry in uspešnem 
nadaljevanju projekta, 

- obvestilo o izvedbi 5. redne seje Razvojnega sveta regije Posavje, 
- obvestilo o izvedbi hibridnega študijskega obiska Portugalske v okviru projekta INNO 

Industry, 
- Obvestilo o zaključku dve leti trajajočega projekta Pametne vasi za jutri, ki je bil odobren 

na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine, projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi EKSRP, 

- obvestilo o izvedbi in izjava za medije o poteku 97. redne seje Sveta regije Posavje, ki 
je potekala dne 2.12.2021 v Nuklearni elektrarni Krško, 

- obvestilo o potrditvi dveh novih projektov, ki sta prispela na 4. javni poziv LAS Posavje 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v programskem 
obdobju 2014-2020 ESRR, in sicer »Središča za krepitev podjetniških kompetenc 
mladih« in »Digivoda«, 

- obvestilo o sodelovanju RRA Posavje s projektom INNO Industry na dogodku Pametna 
tovarna v praksi, ki ga je organiziral RC Novo mesto v prostorih DIH Slovenije v Ljubljani, 

- objava o uspešnem zaključevanju LAS Posavje v letu 2021.  

 

CILJI IN AKTIVNOSTI V LETU 2021  
 

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

• Služba za regionalni razvoj in  
• Služba za projektno sodelovanje 

 
Pravno podlago za izvajanje nalog predstavljajo: 18. in 19. člen Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)  Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016); Pravilnik o 
regionalnih razvojnih agencijah (U.L. RS št. 3/2013, 59/2015) in Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014). 
 
Naloge v okviru programskih področij: 
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• neposredno izvajajo zaposleni na RRA Posavje preko dnevnih delovnih aktivnosti, 
sodelovanja v delovnih telesih pristojnih ministrstev in ostalih državnih organov, dela v 
koordinacijskih skupinah, ki jih sestavljajo zaposleni v občinskih upravah občin in lokalnih 
razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev vzpostavljenih z gospodarskimi 
družbami in drugimi organizacijami. 
 

• Del nalog v javnem interesu se izvaja skozi samostojne projekte v javnem interesu, katerih 
vodje so zaposleni na RRA Posavje. Ti projekti so bili ali bodo kot projekti potrjeni v okviru 
letnih planov dela RRA Posavje ali s posamičnimi sklepi Upravnega odbora RRA Posavje. Del 
sredstev za njihovo izvajanje na podlagi teh sklepov in posebnih pogodb zagotavljajo občine 
ustanoviteljice RRA Posavje. 

 
V 2021 smo izvajali naslednje projekte: 
1. Posavska štipendijska shema 2007-2013 - spremljanje 
2. Regijska štipendijska shema 2016-2022 
3. Štipendije za nadarjene s področja kulture 
4. Garancijska shema Posavje 
5. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020 
6. Projekt sodelovanja LAS Posavje - sklad EKSRP: Centri interpretacije zavarovanih 

območij 
7. Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 
8. Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027 
9. Dogovor za razvoj regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020 
10. Program ukrepov na problemskem območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik 2013-

2020 
11. Izvajanje aktivnosti za doseganje trajnosti projekta Razvoj in promocija turistične 

ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje  
12. Operacija »e-Gradovi Posavja« 
13. INNO INDUSTRY – INTEREG EUROPE  
14. Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti  
15. Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P 2021«  
16. Koordinacija vodenja in spremljanja projektov iz Dogovora za razvoj regije 2014 - 2020 

 
Poleg nalog, ki se izvajajo v okviru navedenih dveh programskih področij, RRA Posavje skrbi 
tudi za udejstvovanje v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja – prijave na odprte 
razpise, kot tudi za med-regijsko povezovanje, sodelovanje ter izmenjavo znanja in dobrih 
praks.  

1.1 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, 
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• obveščanje,  splošno  svetovanje,  popis projektnih idej ter usmerjanje 
razvojnih  partnerjev  v  regiji  pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih 
projektov, 

• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
• pomoč  pri  izvajanju  regijskih  finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena  Zakona o 

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

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

 Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 
2014–2020: usklajevanje, spremljanje in vrednotenje 
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, 
• 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. 
 
RRP regije Posavje 2014-2020 sta na podlagi prejetega mnenja MGRT (10. 3. 2015) potrdila 
Razvojni svet regije Posavje (4. 6. 2015) in Svet regije Posavje (5. 6. 2015). 
 
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, 69/12) določa, da RRA kot 
administrativno strokovno telo za Razvojni svet (v nadaljevanju Svet) izvaja sledeče naloge: 

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

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

• RRA pripravi Letno poročilo, ki se predloži ministrstvu v treh mesecih po koncu 
koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku programskega 
obdobja. 
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V obdobju poročanja je RRA Posavje pripravila Letno poročilo o izvajanju regionalnega 
razvojnega programa 2014-2020 za leto 2020 skladno z 22. členom uredbe in usklajeno s 
skrbnikom regije na MGRT. Razvojni svet regije Posavje je na svoji 1. konstitutivni seji dne 
29.3.2021 potrdil Poročilo o izvajanju RRP za leto 2020, ki se je dne 30.3.2021 posredovalo 
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. 

 Regionalni razvojni programi regije Posavje 2021–2027; 
priprava in usklajevanje 

 
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 in 78/15). 
Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del 
vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti 
regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne 
specializacije regije. Programski del vsebuje programe za spodbujanje razvoja regije s časovnim 
in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti 
izvajanja regionalnega razvojnega programa.  
Razvojni svet regije Posavje je sprejel Program priprave RRP na svoji 12. seji, dne 25. 7. 2018. 
Skladno s sprejetim programom priprave RRP 2021-2027 se je v 2019 začel postopek priprave 
RRP in konec meseca decembra 2019 posredoval strateški del RRP na MGRT v pregled in 
dopolnitev.  
V letu 2020 je RRA Posavje že v mesecu avgustu 2020 na podlagi poziva MGRT pripravila in 
zbrala vse projekte, ki so pripravljeni za izvedbo ali se že izvajajo (obdobje upravičenosti od 
1.2.2020) in jih posredovala na MGRT. Pripravili in uskladili smo nabor projektov z NOO in VFO 
2021-2027, ki je podlaga za osnutek programskega dela RRP.  
Konec leta 2020 smo pripravili 2. osnutek programskega dela RRP 2021-2027 in ga posredovali 
na MGRT, v prvi polovici leta 2021 smo programski del še dopolnili in 3. osnutek RRP poslali na 
MGRT. V nadaljevanju leta smo ažurirali statistične podatke v analizi razvojnih potencialov 
strateškega dela RRP in  dopolnjevali programski del na podlagi prejetih evidentiranih pobud 
deležnikov ter ga pripravili v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Za dopolnitve 
in predloge smo dne 27.9.2021 pozvali člane RSR Posavje, razvojne mreže, delovnih odborov 
RSR, LAS-a Posavje in UO RRA Posavje. Dne 12.10.2021 smo organizirali spletno razvojno 
konferenco Razvojni pogled Posavja 2021 – 2027, na kateri je sodelovalo 72 udeležencev. Na 
konferenci sta sodelovala tudi državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je predstavila Izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021 – 2027 in generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj mag. Grega 
Kordež, ki je sodelujoče seznanil z Regionalnimi instrumenti in ukrepi v novi finančni perspektivi. 
Po zaključku konference je bil na podlagi prejetih predlogov dopolnjen 4. osnutek RRP regije 
Posavje 2021 – 2027, ki ga je potrdil Razvojni svet regije in poslan na MGRT za 1. uskladitev z 
razvojnimi cilji ostalih ministrstev. 

RRP 2021-2027- 4. osnutek je objavljen na spletni stran www.rra-posavje.si.    

http://www.rra-posavje.si/
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 Dogovor za razvoj regije Posavje 

 
Letni operativni cilji: 

• priprava in usklajevanje dopolnitev dogovora za razvoj regije, 

• sklenitev in izvajanje dogovora za razvoj regije. 

 

V skladu z določili 11. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS št. 69/12) 

se regionalni razvojni program uresničuje z dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za 

štiriletno obdobje. Dogovor za razvoj regije je dokument, v katerem so zapisani ključni razvojni 

regijski projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in 

prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijsko razvojno 

specializacijo. O vsebini dogovora mora biti sklenjen sporazum med regijo in državo.  

 
V letu 2021 so potekale manjše dopolnitve obrazca 2, skladno z usklajevanjem vlog za 

neposredno potrditev operacij in usklajevanji s posameznimi resorji. Razvojni svet regije in 
Svet regije sta potrdila dva dodatka k dogovoru in sicer: 

- dodatek št. 3 k dogovoru je Razvojni svet regije potrdil na 23. dopisni seji z dne 
26.1.2021 ter Svet regije na 91. dopisni seji z dne 28.1.2021 in 

- dodatek št. 4 k dogovoru je Razvojni svet regije v novi sestavi potrdil na 3. dopisni seji 
z dne 1.6.2021 ter Svet regije na 95. dopisni seji z dne 3.6.2021.  

 
Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regije je RRA Posavje izvajala spremljanje  
projektov: 
 

a) odobreni projekti v izvajanju: 
- Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, nosilec projekta: RRA Posavje, 

skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba 
MDDSZ  430.435,77 EUR – izvajanje do 31.10.2022; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica: 
nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 792.582,82 EUR, od tega 
547.847,78 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstev + SLO udeležba)  ter 
244.735,04 EUR občinskih sredstev – odločba izdana v juliju 2021, pogodba o 
sofinanciranju še ni podpisana; 

 
b) neodobreni projekti: 

- Projekt: Ureditev kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda – odstop od projekta s 
strani DRSI; 

- Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče – 
odstop od projekta s strani Občine Radeče. 

 
Skupna vrednost 13 odobrenih projektov je 38.091.671,82 EUR, od tega znaša 
sofinancirani del 23.766.570,14 EUR (EU in SLO udeležba). Glede na podpisan 
dogovor iz leta 2017  je bilo za regijo Posavje odobrenih sredstev v višini 
25.614.960,37 EUR, iz česar sledi, da ima regija Posavje ostanke sredstev v višini 
1.848.390,23 EUR.  
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 Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju 
postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-
zasebnega partnerstva v okviru teh projektov 

 
Garancijska shema Posavje 
 
Garancijska shema Posavje deluje v okviru dejavnosti RRA Posavje od leta 2000. Glavni cilj  
sheme je pospešiti razvoj malega gospodarstva s pomočjo dajanja garancij in posojil z 
ugodnejšo obrestno mero. Premoženje sheme sestavljajo sredstva iz proračuna Občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. V letu poročanja smo 
nadaljevali s prenovljeno garancijsko shemo, ki pokriva tudi potrebe gospodarstva. Iz 
garancijske sheme so sredstva namenjena za pred-financiranje projektov, financiranje investicij 
in obratnih sredstev, s čimer ohranjamo namen garancijske sheme, ki je zagotavljanje likvidnosti 
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19, izvedbo projektov sofinanciranih z 
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, 
zmanjšanje stopnje brezposelnosti in povečanje investicijske aktivnosti v regiji. 

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP je bil objavljen 3.12.2021 v višini 796.050,00 
EUR kreditnega potenciala in 636.840,00 EUR garancijskega potenciala v sodelovanju z 
Delavsko hranilnico d.d.. Rok prijave na razpis je do porabe sredstev posamezne Občine glede 
na razpisana sredstva oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 30.11.2022.  

Na javni razpis sta v letu 2021 prispeli dve vlogi. Prva je vloga podjetja iz občine Sevnica za 
investicijo v višini 160.000 EUR za snovno in energetsko sanacijo gostilne. Vlagatelj se je prijavil 
na javni razpis MGRT in prejeli pozitiven sklep o sofinanciranju v višini 75.492,14 EUR. Za 
130.000 EUR so najeli kredit pri poslovni banki, od tega 60.000 EUR z garancijo RRA Posavje 
pod pogoji iz garancijske sheme, del investicije pa so financirali iz lastnih sredstev. Za 
zavarovanje kredita je kreditni odbor GSP odobril izdajo garancije RRA Posavje v višini 48.000,00 
EUR, kar predstavlja 80 % odobrenega kredita z rokom veljavnosti 30.11.2026. 

Drugo vlogo je oddalo podjetje iz občine Krško za nakup rabljene CNC stružnice s pripadajočo 
opremo in orodjem za zagon stružnice ter nakup zalog za BBQ program za spletno in novo 
odprto trgovino v Krškem. Vlagatelju je bila odobrena garancija v višini 40.000,00 eur, kar 
predstavlja 80 % odobrenega kredita z rokom veljavnosti 30.1.2025. 

 
Letni operativni cilji: 
• izvajanje Garancijske sheme Posavja; 
• število podeljenih garancij GSP. 
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 Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske 
razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev 

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

• Razvojni svet regije Posavje, 
• Svet regije Posavje, 
• 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, 
• Kreditni odbor za odobritev garancij iz Garancijske sheme Posavje. 

 
Regijsko razvojno mrežo sestavlja 18 institucij na regionalni ravni. 

 
RRA Posavje v okviru vseh organov opravlja administrativno tehnične in strokovne naloge.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so usmerjene v podporo zasebnim in javnim subjektom 
pri realizaciji njihovih ciljev, projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in državnih 
pomoči. Dejavnost svetovanja so obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na 
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programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov s Posavsko štipendijsko shemo in 
razvoju podeželja, vezano na razpise LAS 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 
in objava na spletni strani www.posavje.com ter Facebook strani Posavje Polno 
Priložnosti, 

• informiranje o aktualnih zadevah v zvezi s sredstvi CLLD in objava na spletni strani 
www.las-posavje.si ter Facebook strani LAS Posavje, 

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

 
RRA Posavje je pripravila 3 vloge na javne razpise: 

- Posavje polno priložnosti – 3P 2021 = Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti 
promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021«, 

- Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji 
Posavje = Javni razpis iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 -2021 v 
okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, 

- Vzpostavitev strukture čezmejne trajnostne mobilnosti med Slovenijo in Hrvaško za 
dostopna čezmejna območja = Javni razpis Interreg SI-HR. 

 
 

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

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

ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov, 
• spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, 
• promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
• izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 
• prostorsko planiranje na regionalni ravni in 

http://www.rra-posavje.si/
http://www.posavje.com/
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• druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega 
ministrstva in zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministra. 

 
Za izvedbo opredeljenih nalog, se skladno z zakonom izvede postopek javnega razpisa, na 
podlagi katerega pristojni minister podeli javno pooblastilo izbrani pravni osebi, ki izkaže 
usposobljenost za opravljanje teh nalog, če ni z zakonom, ki ureja posamezno nalogo, določeno 
drugače. Med merili javnega razpisa se upoštevajo izkušnje in usposobljenost za izvajanje nalog. 
Pooblaščena pravna oseba se vključi v regijsko razvojno mrežo. 
 
RRA Posavje je v letu 2021 nadaljevala z izvajanjem sledečih razvojnih nalog države, ki so v 
interesu javnosti:  

 

1.2.1 Posavska štipendijska shema 

 
Operacijo Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1, 
Ur.l.RS št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) in Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016).  

 
Posavska štipendijska shema 2007-2013 
 
Regionalna razvojna agencija Posavje je za izvajanje projekta Posavska štipendijska shema v 
prejšnji finančni perspektivi 2007-2013, pridobivala sredstva Evropskega socialnega sklada in 
sicer na podlagi letnih prijav na javne razpise, ki jih je objavljal Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad RS. Na podlagi uspešnih kandidatur na razpise Sklada 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, vzpostavljati terjatve do štipendistov oz. delodajalcev 
in kvartalno poročati o vračilih sredstev za že nastale in poročane nepravilnosti za vse vključene 
štipendiste.  
 
Regijska štipendijska shema 2016-2022 
 
Regijska štipendijska shema temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme, Ministrstvom 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti). 

Projekt se izvaja na območju celotne Slovenije, saj se z njegovim izvajanjem spodbuja razvoj 

človeških virov in razvoj gospodarstva za skladnejši razvoj regij. Prvi začetki izvajanja 

štipendijskih shem so se pričeli  v Posavju v letu 2002, z letom 2008 pa se je projekt začel 

izvajati na območju celotne Slovenije, saj je bil prepoznan kot učinkovit na državnem nivoju. S 

projektom se želi približati zaposlitvene potrebe delodajalcev mladim v posameznih regijah, 

usmerjati mlade za vpis v izobraževalne programe, ki so zaposljivi, spodbuditi delodajalce k 

dolgoročnemu načrtovanju kadrov s pomočjo štipendiranja, izboljšati kompetence za 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1404
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zmanjšanje neskladij na trgu dela, uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela ter povečati 

zaposljivosti mladih. 

 
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 bo operacijo »Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija«  izvajala 
do 31. 10. 2022, zadnje izplačilo MDDSZ se lahko izvede najkasneje do 31.12.2022.  
 
V letu poročanja sta bila odprta dva javna razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem. Do 30.9.2021 je bil odprt javni razpis za šolsko/študijsko leto 2020/2021, v 
mesecu februarju 2021 pa je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022 z rokom prijave od 1.9.2021 do porabe 
sredstev oz. najkasneje do 30. 6. 2022.  
 
Prejeli smo 8 vlog na javni razpis za šolsko/študijsko leto 2020/2021, 21 vlog na javni razpis za 
šolsko/študijsko leto 2021/2022 in 65 vlog za nadaljevanje sofinanciranja vlagateljev, ki so se 
prvič prijavili na javne razpise v šolskem/študijskem letu 2018/2019, 2019/2020 ali 2020/2021. 
Konec leta  2021 je bilo v regijsko štipendijsko shemo od začetka izvajanja v letu 2017 vključenih 
131 delodajalcev s 207 štipendisti, od tega je 134 aktivnih, kar pomeni, da se še izobražujejo 
in delodajalci zanje prejemajo sofinancirano kadrovsko štipendijo. 
 
Na objavljen javni poziv za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 
2021/2022 smo prejeli 45 potreb delodajalcev. »Proste« štipendije so objavljene na spletni 
strani RRA Posavje, v Izmenjevalnici spletne strani Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada RS ter v mesecu juniju v regijskem časopisu Posavski 
obzornik.  
  
Štipendije za nadarjene s področja kulture 
 
V sodelovanju z občinami Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli 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 septembra 2021 objavila Javni razpis štipendij 
za študij v tujini za šol. l. 2021/2022.  
  
Na razpis se je prijavilo 14 kandidatov in sicer 6 iz občine Krško, 5 iz občine Brežice, 2 iz občine 
Sevnica in 1 iz občine Radeče. Vsem kandidatom je strokovna komisija odobrila štipendije za 
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šol. leto 2021/2022. Štipendijo za nadarjene s področja kulture tako v šol. letu prejema 14 
štipendistov. 
 
V obdobju poročanja poteka izvajanje, ki 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 2016–2022, 

• Izvajanje štipendiranja za posameznike, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na 
področju kulturne dediščine. 

 

1.2.2 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 bili: 

- 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. 
 
Skladno s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013‒2020 je RRA Posavje opravljala naslednje naloge: 

o spremljanje udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, 
o vzdrževanje evidenc, 
o priprava posameznih poročil ter letnega poročila o izvajanju ukrepov na 

problemskem območju za leto 2020, 
o priprava vsebin in koordinacija potrebnih aktivnosti za končno vrednotenje 

programa ter 
o so-organizacija zaključnega dogodka programa v Trbovljah.  

 
Letni operativni cilji: 

• 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 med MGRT in RRA Posavje. 
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1.2.3 Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje  

 
Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem programu 
regije Posavje 2014‒2020. Pri uresničevanju teh RRA Posavje sodeluje v skladu s pristojnostmi, 
ki jih za to področje določa Zakon o skladnem regionalnem razvoju.  
 
Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoj 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.  
 
LAS Posavje 2014-2020 
 
Za izvajanje ukrepov CLLD v programskem obdobju 2014–2020 se je v skladu z Uredbo o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni 
list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) na območju celotne regije Posavje v letu 2015 vzpostavilo 
javno-zasebno partnerstvo z nazivom Lokalna akcijska skupina Posavje 2014–2020 (v 
nadaljevanju LAS Posavje). Vodilni partner LAS Posavje je RRA Posavje, ki je oddala vlogo za 
pridobitev statusa delujoče LAS in s tem pravic do upravljanja s sredstvi CLLD za programsko 
obdobje 2014–2020. MKGP je 13. 9. 2016 LAS Posavje izdalo Odločbo o potrditvi Strategije 
lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) in LAS Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA 
Posavje. 
Na podlagi te Odločbe je bil LAS Posavje prvotno upravičen do koriščenja sredstev do 
5.030.430,00 EUR, in sicer: 
• do največ 1.948.491,00 EUR iz EKSRP, od tega 254.151,00 EUR za problemsko območje 

Občine Radeče; 
• do največ 1.321.533,00 EUR iz ESRR, od tega 9.733,00 EUR za problemsko območje Občine 

Radeče in 
• do največ 1.760.406,00 EUR iz ESPR. 
 
Konec junija 2019 pa je MKGP na podlagi Uredbe CLLD in pregleda uspešnosti LAS Posavje 
dodelilo dodatna sredstva EKSRP, in sicer v skupni višini do največ 180.481,76 EUR, in nato 
oktobra 2019 še dodatna sredstva ESPR v višini do 375.384,82 EUR. Konec novembra 2020 pa 
je LAS Posavje še s strani MGRT prejel dopis o dodelitvi ostanka sredstev sklada ESRR za 
izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014‒2020, na 
podlagi katerega je LAS Posavje upravičen do dodatnih 293.865,97 EUR. V oktobru 2021 je 
MKGP LAS Posavje izdalo Obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova 
podaljšanja programskega obdobja 2014-2020, št. dopisa 33151-9/2015/103, z dne 19. 10. 
2021.  
 
Na podlagi tega obvestila je LAS Posavje upravičen do dodatnih sredstev EKSRP v skupni višini 
do največ 187.454,00 EUR, ki jih lahko skladno s pogoji Uredbe CLLD razporedi na Podukrepa 
19.4 (»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«) in 19.2 (»Podpora za izvajanje operacij 
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«). Vodilni partner LAS Posavje je 9. 
12. 2021 nacionalnim organom upravljanja CLLD predložil vlogo za 4. spremembo SLR LAS 
Posavje, s katero bodo po prejemu pozitivne odločbe v letu 2022 dodatna sredstva sklada EKSRP 
razpoložljiva za črpanje.  
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Na podlagi navedenega bo LAS Posavje po potrditvi 4. spremembe SLR upravičen do 
2.316.426,77 EUR iz EKSRP, 1.615.398,97 EUR iz ESRR in 2.135.790,82 iz ESPR, oziroma skupaj 
do največ 6.067.616,56 EUR. 
 
 
Letni operativni cilji programskega področja: 
• izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 2014–2020; 
• izvajanje nalog in priprava vsebin za programsko obdobje 2021-2027. 
 
Naloge in pristojnosti LAS Posavje in njegovih organov so določene v Pogodbi o ustanovitvi in 
delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje (in aneksih k tej pogodbi), v poslovnikih 
posameznih organov, kar se tiče nalog vodilnega partnerja pa v Pogodbi o izvajanju nalog 
vodilnega partnerja LAS Posavje. 
 
Operativne naloge LAS Posavje so navedene v Letnem načrtu aktivnosti LAS Posavje 2014‒
2020 za leto 2021, ki so ga potrdili organi LAS Posavje decembra 2020. Te so: 
 

• naloge v zvezi z delovanjem LAS Posavje: 
V letu 2021 je RRA Posavje za LAS Posavje izvedla 11 sej organov LAS (3 redne in 2 
dopisni UO LAS Posavje, 1 redno NO LAS Posavje, 1 redno sejo Skupščine in 4 seje 
Ocenjevalne komisije LAS Posavje); 
 

• naloge v zvezi s SLR:  
- RRA je pripravila letna poročila o izvajanju SLR in jih posredovala organom upravljanja, 
in sicer januarja 2021 za sklada ESRR in ESPR ter marca 2021 za sklad EKSRP;  
- zagotavljala informacije in izvajala animacijo vsem zainteresiranim na območju LAS 
Posavje o delovanju LAS Posavje in SLR (osebno, e-mail in telefonsko svetovanje, 
sprotno ažuriranje spletne in FB strani LAS Posavje, sporočila za medije, informacije za 
člane LAS Posavje); 
- izvajala animacijo ter motivacijo prebivalcev in drugih subjektov z območja LAS Posavje 
(časopisne objave, objave na spletu (Posavski obzornik.si, mojeposavje.si, lokalno.si, 
eposavje.com, radio/TV) ter 
- pripravila Letni načrt aktivnosti za leto 2021 in predvideno dinamiko črpanja sredstev 
za MKGP in MGRT; 
- februarja 2021 je uspešno sodelovala na nadzoru nad delovanjem LAS Posavje za 
ribiški sklad ESPR, ki ga je izvedel MKGP; 
- maja 2021 je s strani organov upravljanja CLLD prejela potrjeno 3. spremembo SLR 
LAS Posavje, ki je izhajala iz naslova »dodelitve ostanka sredstev sklada ESRR«; 
- decembra 2021 je uspešno sodelovala na nadzoru nad delovanjem LAS Posavje za 
sklad EKSRP, ki ga je izvedel MKGP; 
- konec decembra 2021 je RRA Posavje na MKGP oddala vlogo za 4. spremembo SLR 
LAS Posavje. Potreba po 4. spremembi SLR je izhajala iz »dodelitve dodatnih sredstev 
sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014-2020. 
  

• naloge v zvezi z javnimi pozivi LAS Posavje: 
- vodilni partner LAS Posavje je v začetku leta 2021 (po zaključku izvedbe javnih pozivov 
2020 za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje – iz skladov  
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EKSRP, ESRR in ESPR) s strani organov upravljanja CLLD prejel potrditvi 2 operacij ESPR 
(Ribje Legende in PORT), marca potrditev 3 operacij EKSRP (AJDI, TUJERODKE in 
Sveže-okusno-lokalno), julija pa še potrditev 2 operacij ESRR (Čebelarski mozaik in Varuj 
o(ko)lje);   
- Vodilni partner LAS Posavje je 24. avgusta 2021 (po prejemu Odločbe o potrditvi 3. 
spremembe SLR LAS Posavje in potrditvi razpisne dokumentacije s strani MRGT) objavil 
4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v 
letu 2021 - ESRR. Rok za vložitev predlogov operacij je bil 14. 10. 2021, višina razpisanih 
sredstev pa  299.408,56 EUR. Na poziv so prispele 3 vloge operacij;  
- Vodilni partner LAS Posavje je vse do zaprtja javnega poziva izvajal svetovanje vsem 
zainteresiranim deležnikom, tako osebno kot preko različnih sredstev komunikacije, po 
zaprtju javnega poziva pa je nudil tehnično in administrativno podporo Ocenjevalni 
komisiji LAS Posavje. Decembra 2021 so bile vloge obravnavane na 8. redni seji UO LAS 
Posavje in na podlagi sklepov UO prijavitelji seznanjeni o izboru/ne-izboru/zavrnitvi 
operacije na nivoju LAS Posavje. V začetku leta 2022 bo vodilni partner organu 
upravljanja predložil 2 vlogi operacij. 
- Konec leta 2021 je RRA Posavje pričela s pripravo postopkov in razpisne dokumentacije 
za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje 
v letu 2022 - EKSRP;     
- Poleg navedenega je vodilni partner po e-pošti, telefonu in preko spletne strani LAS 
Posavje sproti informiral in obveščal člane LAS in drugo zainteresirano javnosti o 
aktualnih zadevah. 
 

• naloge v zvezi z izvajanjem projektov na območju LAS Posavje:  
- RRA Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje skrbela tudi za izvajanje projektov 
EKSRP, ESRR in ESPR, potrjenih na javnih pozivih za izbor operacij za uresničevanje SLR 
na območju LAS Posavje v letih 2017, 2018, 2019 in 2020, vključno s spodbujanjem 
zmogljivosti njihovega upravljanja projektov, tako da jim je nudila strokovno svetovanje 
in podporo pri upravljanju in vodenju projektov; 
- zagotavljala pregled in posredovanje vlog, zahtevkov za izplačilo, odgovorov na pozive 
organov upravljanja, skladno s pravili zadevnih skladov in časovnico posamezne 
operacije; 
- informirala izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznosti ter skrbela za prenos 
informacij med organi upravljanja in prijavitelji operacij; 
- skrbela za nemoten potek dela in delovanje LAS Posavje, okrepljeno strokovno 
informiranje in podporo prijaviteljem/ izvajalcem operacij LAS Posavje v času trajanja 
razmer, povezanih s pandemijo Covid-19, kot tudi v času veljave posebnih ukrepov vlade 
za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 ter  
- prisostvovala na 10 kontrolah organov upravljanja (»in situ« oz. kontroli na kraju 
samem) za projekte skladov EKSRP in ESPR. Vse kontrole so bile uspešne. 

 
• na nacionalni in mednarodni ravni:  
- je RRA Posavje sodelovala z vsemi organi upravljanja CLLD (MKGP, ARSKTRP, MGRT), s 
Koordinacijskim odborom za CLLD, ponovno se včlanila v Društvo za razvoj slovenskega 
podeželja (DRSP), sodelovala je z Mrežo za podeželje, FARNET… Med drugim je:  
- marca 2021 je RRA Posavje izvedla delovno srečanje z MKGP s predstavitvijo primerov 
dobrih praks projektov LAS Posavje za predsednico KO CLLD;  
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- v avgustu pa je za predstavnike LAS iz Poljske izvedla predstavitve primerov dobrih praks 
projektov ribiškega sklada ESPR. 
- Vodilni partner LAS Posavje je sodeloval pri pripravi in izvedbi Mednarodnega Posveta LAS 
v Posavju: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki je potekal od 30. 09.-
02. 10. 2021, z udeležbo več kot 100 predstavnikov različnih institucij iz 9 držav. 
- Vodilni partner LAS Posavje se je udeležil več delovnih sestankov z organi upravljanja CLLD 
in DRSP na temo mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014-2020 in tranzicijskega 
obdobja za sklad EKSRP; za sklad ESPR pa delovnih sestankov z MKGP, sestankov celinskih 
ribiških LAS ter spletnih srečanj s FARNET.   

 
• projekti sodelovanja med LAS-i:  
- LAS Posavje je v okviru ukrepa 19.3 Priprava in dejavnosti sodelovanja LAS v letu 2021 z 
oddajo končnih zahtevkov na AKTRP uradno zaključil izvajanje dveh projektov sodelovanja: 
Pametne vasi za jutri in Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, oba iz EKSRP. 
Za oba je tudi prejel izplačilo s strani ARSKTRP.  
- Z začetkom leta 2021 je vodilni partner LAS Posavje začel izvajati nov projekt sodelovanja 
LAS »Centri interpretacije zavarovanih območij«, aktivnosti 1. faze je zaključil do konca leta 
2021, v letu 2022 pa bo februarja na AKTRP podal 1. zahtevek za izplačilo in nadaljeval z 
izvajanjem 2. faze.  
- Vodilni partner LAS Posavje je aktivno sodeloval tudi pri pripravi novih projektov 
sodelovanja LAS, in sicer s strokovnim svetovanjem zainteresiranim upravičencem in z 
udeležbo na partnerskih sestankih – z namenom morebitne prijave na 6. javni razpis MKGP 
za Podukrep 19.3, za sofinanciranje iz sklada EKSRP, ki je bil objavljen novembra 2021. 
- Marca 2021 je na spletnem seminarju FARNET za tuje ribiške LAS predstavil projekt 
sodelovanja »Ocenjevanje ribjih izdelkov«.  

 
• zagotavljanje trajnosti za projekte LEADER iz programskega obdobja 2007-2013: 

V sklopu izvajanja nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS Posavje za 
programsko obdobje 2007–2013, je bila RRA Posavje dolžna izkazovati trajnost še za projekt 
Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah. 5-letno izkazovanje trajnosti se je zaključilo 
februarja 2021. S tem pa so se v letu 2021 v celoti zaključile vse obveznosti izkazovanja trajnosti 
za preteklo programsko obdobje.  

  
• izvajanje nalog in priprava vsebin za programsko obdobje 2021-2027. 
RRA Posavje je v obdobju poročanja aktivno spremljala in sodelovala pri pripravi strateških 
podlag za programsko obdobje 2021(23)-2027, ki bodo ključne za pripravo vsebin SLR LAS 
Posavje in vsebin SLR ESPRA LAS Posavje za programsko obdobje 2021-2027.  
- Sodelovala je v delovni skupini za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v RS, 
za večletni finančni okvir ESPR za obdobje 2021-2027 in se udeležila več sestankov za pripravo 
OP ESPRA in ustanovitev LAS ESPRA. Izkazala je interes za ustanovitev LAS ESPRA v regiji 
Posavje in ga septembra 2021 posredovala na MKGP; s predstavniki sektorja akvakulture na 
območju regije pa je RRA Posavje za novo programsko obdobje že podpisala tudi pismo o 
nameri za nadaljnje sodelovanje. 
- Vodilni partner LAS Posavje se je udeležil tudi več sestankov Medresorske delovne skupine 
CLLD 2021(23)-2027 in KO CLLD z namenom skupnega načrtovanja novega programskega 
obdobja in pristopa LEADER/CLLD v obdobju 2021(23)-2027 iz skladov EKSRP, ESRR in ESS+. 
Večkrat je posredoval predloge/pripombe vodilnega partnerja LAS Posavje za izboljšanje 
mehanizma CLLD in na osnutke strateških dokumentov. Spremljal je predstavitve Strateškega 
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načrta Skupne kmetijske politike 2021(23)-2027 ter posredoval pripombe na KO CLLD, MDS 
CLLD 2021(23)-2027, pripombe je oddal tudi na e-obrazcu direktno na predlog SN SKP 
2021(23)-2027. Pripombe/predloge je poslal tudi na SVRK – na Partnerski sporazum Slovenije 
in EK za 2021-2027 in na Izhodišča programa izvajanja EKP 2021-2027. Prav tako je pripravil 
Izkaz interesa za LAS CLLD 2021(23)-2027 iz skladov EKSRP, ESRR in ESS+ v regiji Posavje, ki 
ga bo v začetku leta 2022 poslal na MKGP. 
- Člani Sveta regije Posavje so RRA Posavje tudi že pooblastili, da kot vodilni partner LAS Posavje 
pristopi k pripravi potrebnih podlag za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v obdobju 2021(23)-
2027 iz skladov EKSRP, ESRR in ESS+ in za samostojni ribiški LAS, preko katerega bo lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost sofinanciral ESPRA.  

1.2.4 Projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne 
destinacije Čatež in Posavje 

 
RRA Posavje je v letu 2021 izvajala aktivnosti za doseganje trajnosti projekta Razvoj in 
promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje na podlagi pogodbe o 
sofinanciranju za izvajanje projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije 
Čatež in Posavje« in aneksov k tej pogodbi, ki jih je RRA Posavje sklenila z občinami 
sofinancerkami projekta.  
Spremljanje projekta bo RRA Posavje izvajala do 15. 10. 2024.  
 

1.2.5 Operacija e-Gradovi Posavja 

 
RRA Posavje je uspešno pridobila sredstva v okviru Javnega razpisa za preoblikovanje turistične 
ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19 za 
izvajanje operacije e-Gradovi Posavja. Namen operacije je z digitalnim inoviranjem kulturne 
dediščine gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti edinstveno turistično doživetje ter 
destinacijo Čatež in Posavje pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem prostoru kot unikatno 
turistično destinacijo. Skupna vrednost operacije znaša 341.337,97 EUR, pri čemer je 
upravičenih stroškov brez DDV 286.950,00 EUR, medtem ko predstavlja višina sofinanciranja 
89,9 % vrednosti upravičenih stroškov. Operacija se je začela izvajati 1. 7. 2020 in se je 
zaključila do 15. 10. 2021.  
 
V letu 2021 je RRA Posavje v okviru operacije e-Gradovi Posavja izvajala sledeče aktivnosti: 

- vodenje in administracija operacije; 
- izvedba postopka na e-JN portalu in pričetek aktivnosti digitalnega inoviranja kulturne 

dediščine gradov Posavja; 
- izvedba javnega naročila za izvajanje izobraževanj za dvig kompetenc zaposlenih v 

gostinstvu in turizmu; 
- izvedba regijske konference na temo gastronomije v povezavi z dodatno ponudbo gradov 

Posavja. 
 
V okviru aktivnosti digitalnega inoviranja kulturne dediščine je RRA Posavje v sodelovanju z 
zunanjim izvajalcem, tehnološkim podjetjem Arctur izvedla digitalni zajem sledečih enot 
kulturne dediščine: grad Brežice, grad Mokrice, samostan Kostanjevica na Krki, grad 
Rajhenburg, grad Sevnica, grajske ruševine Svibno in grajske ruševine Kunšperk. Gradovi 
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Rajhenburg, Brežice, Sevnica in samostan Kostanjevica na Krki so zajeti v obliki 
visokokakovostnih 3D modelov zunanjosti, medtem ko smo za grajski ruševini Svibno in 
Kunšperk izdelali poskus rekonstrukcij nekdanjih stanj obeh gradov v obliki 3D modelov. Na 
vseh sedmih gradovih smo izvedli 360-stopinjsko produkcijo videov, ki prikazujejo 
najatraktivnejše točke gradov. Vsa digitalizirana gradiva so smiselno opremljena z deloma 
animiranimi informacijami, ki bodo olajšale spoznavanje dediščine gradov. Za gradova 
Rajhenburg in Brežice ter samostan Kostanjevica na Krki smo izdelali tudi videe s 3D modeli, 
kjer smo predstavili muzejske dejavnosti in ostalo ponudbo vseh treh navedenih enot.  
V sklopu digitalnega inoviranja dediščine je bila vzpostavljena t.im. interpretacijska soba v 
Termah Čatež, poimenovana Digitalna grajska sobana gradov Posavja. Interpretacijska soba je 
vzpostavljena kot skupen doživljajski prostor vseh sedmih gradov, njen namen je navdušiti 
obiskovalce nad gradovi in dediščino Posavja ter jih motivirati za fizični obisk vsaj enega od 
gradov. Soba je opremljena z najsodobnejšo tehnološko opremo: hologrami, VR očala, LCD 
zasloni in pametne tablice. 3D modeli gradov so predstavljeni preko hologramskih 
predvajalnikov, medtem ko so 360-stopinjski posnetki na ogled preko modernih VR očal. Videi 
s 3D modeli in ostalo ponudbo gradov se prikazujejo na LCD zaslonih. V sklopu projektnih 
aktivnosti je bila razvita tudi posebna mobilna aplikacija Sedem veličastnih, ki uporabniku 
omogoča potovanje po vseh sedmih gradovih in odkrivanje njihovih legend ter skrivnosti. 
Aktivnost digitalnega inoviranja kulturne dediščine gradov Posavja je bila izvedena v tesnem 
sodelovanju z ZVKDS ter vsemi ostalimi vključenimi gradovi in pomembnimi deležniki destinacije 
Posavje. 3D modeli in 3D rekonstrukcije so bile oblikovane na podlagi gradiv, pridobljenih s 
strani ZVKDS in so s strani tega organa tudi potrjene.  
Izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu so bila  namenjena 
zaposlenim v nastanitvenih in prehrambnih objektih, organizatorjem prireditev, gostinskim 
ponudnikom, turističnim agencijam, vodnikom, zaposlenim  v kulturi in zaposlenim na LTO-jih. 
Potekala so v sklopu šestih interaktivnih delavnic: (1) Dvig kakovosti ponudbe v gastronomiji, 
(2) Razvoj butične ponudbe, (3) Pridobitev znanja na področju identificiranja turistične 
ponudbe, (4) Komunikacija, (5) Pristopi zelenega okolja, (6) Ohranjanja in prezentacije kulturne 
dediščine. Tematike izobraževanj so bile vezane na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne 
in inovativne turistične izkušnje oz. storitve. V sklopu aktivnosti za krepitev kompetenc je RRA 
Posavje v letu 2021 izvedla tudi Drugo Regijsko konferenco e-Gradov Posavja na temo 
gastronomije. Tematika strokovne konference je bila skladno z razpisno dokumentacijo vezana 
na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje oz. storitve. Na 
dogodku so bili prisotni strokovni in izkušeni govorniki, ki so pokrivali zgoraj navedene tematike. 
V ospredje konference je bila postavljena ponudba gradov Posavja v povezavi z gastronomijo 
in dodatno povezavo turistično ponudbo Posavja. Dogodek je bil namenjen zaposlenim v 
gostinstvu in turizmu. 
RRA Posavje je v sklopu operacije e-Gradovi Posavja oblikovala novo edinstveno turistično 
doživetje, ki utrjuje vizijo destinacije Čatež in Posavje kot zelene butične destinacije za 5-
zvezdična doživetja za zahtevnega gosta, ki išče raznolike, edinstvene in avtentične turistične 
izkušnje. V sklopu projektne aktivnosti razvoja turističnih produktov je bilo oblikovano novo 
doživetje »Sedem Veličastnih - Kraljica Posavskih doživetij: pot med grajskimi zgodbami.« Novo 
doživetje je bilo oblikovano z namenom preoblikovanja turistične ponudbe zaradi epidemije 
COVID-19. Z novim edinstvenim doživetjem želimo obiskovalcem destinacije Čatež in Posavje 
predstaviti sedem veličastnih gradov Posavja, jim približati bogato kulturno dediščino Posavja v 
povsem novi luči. To edinstveno doživetje je primerno tudi za najbolj zahtevnega gosta, ki išče 
nove dimenzije raziskovanja in turističnih izkušenj. Doživetje Sedem veličastnih je zasnovano 
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kot mistični preplet dediščine in preteklosti Posavja ter vrhunske avtentične gastronomske 
ponudbe Posavja. 
RRA Posavje je skladno s pogodbo o sofinanciranju zaključila z izvajanjem projektnih aktivnosti, 
dne 15. 10. 2021. Skladno s pogodbo o sofinanciranju se načrtuje 5-letno spremljanje učinkov 
in trajnosti operacije e-Gradovi Posavja.  

 

1.2.6 INNO INDUSTRY – Interreg Europe 

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

projekta INNO INDUSTRY, Improving innovation delivery policies (INNO INDUSTRY, Izboljšanje 

izvajanja inovacijskih politik). Regionalna razvojna agencija Posavje sodeluje v projektu kot 

vodilni partner. Projekt traja 42 mesecev, in sicer od 1. 8. 2019 – 31. 1. 2023.  

V začetku leta 2021 je RRA Posavje kot vodilni partner oddala skupno vlogo za podaljšanje prve 

faze projekta, in sicer za obdobje 6 mesecev. Tako se je trajanje projekta podaljšalo iz prvotnih 

36 na 42 mesecev in se zaključi 31. 1. 2023. Skupna vrednost projekta znaša 1.637.941,00 

EUR. 

V letu 2021 je RRA Posavje izvedla vse predvidene aktivnosti v projektu. Vseskozi pa smo tudi 
opravljali sledeče naloge vodilnega partnerja: 

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

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

 

1.2.7 Posavje polno priložnosti – 3P 2021 

 
RRA Posavje je na javnem razpisu za »Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021« uspešno pridobila sredstva za izvajanje 
projekta Posavje polno priložnosti – 3P 2021 in podpisala pogodbo s Slovensko turistično 
organizacijo dne 5.5.2021.  
Namen operacije, ki je trajala do 10. 12. 2021 je promocija turistične ponudbe vodilne 
destinacije Čatež in Posavje na domačem in tujem trgu z namenom okrepitve prepoznavnosti 
destinacije kot destinacije za odkrivanje vrhunske gastronomije, spoznavanje aktivnosti v naravi 
in na podeželju ter skrbi za zdravje in dobro počutje in podpisala pogodbo s Slovensko turistično 
organizacijo. 
Cilji operacije so povečanje obiska uradne spletne strani  vodilne destinacije v letu 2021 za 2 %  
v primerjavi z letom 2020, povečanje števila sledilcev uradnega Facebook profila vodilne 
destinacije v letu 2021 za 4 % v primerjavi z letom 2020, povečanje prepoznavnosti in imidža 
destinacije Čatež in Posavje kot trajnostne turistične destinacije, nadgradnja digitalnih orodij za 
upravljanja destinacije in za krepitev promocije na domačem in tujih trgih s pripravo novih 
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materialov ter promocija destinacije na domačem in bližnjih tujih trgih z izpostavitvijo produktov 
za HVT gosta (obiskovalec, ki išče edinstvena in raznolika doživetja z visoko dodano vrednostjo. 
 
V letu 2021 so bile izvedene sledeče promocijske aktivnosti: 

- administriranje in vodenje operacije, izvedba javnih naročil, usklajevanja z LTO-ji in 
ostalimi ključnimi deležniki, 

- spletni webinar za italijanski trg (24. 6. 2021), 
- medijska promocija na hrvaškem trgu s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč 

(izvedba medijskega zakupa), 
- medijski zakup na frekventni točki (off-line oglaševanje), 
- medijska promocija gastronomije Posavja za hrvaški trg (medijski zakup in sodelovanje 

z vplivnežem), 
- produkcija promocijskega filma in fotografij za promocijo na digitalnih medijih 

(sodelovanje z vplivnežem), 
- promocija  destinacije Čatež in Posavje na avstrijskem trgu (off-line oglaševanje, 16.-

17. 9. 2021), 
- medijski zakup za promocijo destinacije na slovenskem trgu (off-line in on-line 

oglaševanje), 
- izdelava lastnih promocijskih tiskovin. 

 
 

1.2.8 Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti 

 
RRA Posavje je dne 22. 6. 2020 z Javno agencijo SPIRIT Slovenija sklenila pogodbo št. 303-10-
6/2017/18 o opravljanju nalog regionalnega skrbništva na območju Posavske regije do leta 
2022. 
Namen projekta je v posamezni regiji identificirati, popisati, zbirati, redno ažurirati in tudi 
predstavljati ter komunicirati podatke oz. informacije o investicijskih priložnosti v regiji, s čimer 
sledimo cilju projekta, ki je zbiranje vseh ključnih informacij o investicijskih priložnostih v regiji 
v centralni bazi podatkov (SPOT-IP), kjer bodo v primerni obliki dostopni vsem potencialnim 
investitorjem in drugi zainteresirani javnosti. 
 
RRA Posavje je v obdobju poročanja v okviru nalog regionalnega skrbništva opravljala naloge 
identifikacije, zbiranja, popisovanja in ažuriranja specifičnih podatkov ter organizacijo oz. so-
organizacijo določenih aktivnosti in delavnic, kot sledi: 
na regionalnem nivoju identificirala, zbirala, popisovala, ažurirala, predstavljala in komunicirala 
podatke o sledečih zadevah: 

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

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

aplikacijo in ostalih podatkov, 
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- obveščanje tujih in domačih investitorjev o investicijskih priložnostih in prostih 
kapacitetah poslovnih con v regiji, 

-  obveščanje oz. informiranje podjetij iz regije o ponudbah tujih in domačih investitorjev.  
 

1.3 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 
2020 usmerila predvsem v naslednje sodelovanje: 
a) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami (NUTS 3), 
b) transnacionalno sodelovanje na večjem geografsko zaokroženem območju, ki pokriva 

več držav (NUTS 2) in vključuje partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 
c) med-regionalno 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 prijav na med-regijske in transnacionalne razpise.  

 

1.4  MED-REGIJSKO SODELOVANJE, POVEZOVANJE TER 
IZMENJAVA ZNANJA IN DOBRIH PRAKS NA TRANSNACIONALNI 
RAVNI 
 
RRA Posavje se povezuje s potencialnimi partnerji in deležniki tudi na transnacionalni ravni z 
namenom večje prepoznavnosti regije, projektnega sodelovanja, ogleda dobrih praks, prenosa 
inovativnih rešitev v regionalno okolje ipd. S tem namenom izvaja aktivnosti na področju 
transnacionalnega mreženja, srečevanja na različnih dogodkih, konferencah in ogledih dobrih 
praks v širšem evropskem prostoru. S temi aktivnostmi je nadaljevala tudi v letu 2021.  

 

1.5 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 

Na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11) in 
Smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu Ministrstva za zdravje izvajamo promocijo 
zdravja na delovnem mestu, ki je namenjena ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega 
zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in v nobenem primeru ne nadomešča ukrepov, potrebnih 
za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, 
vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti poškodb pri delu, 
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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. 

1.6 TRŽNA DEJAVNOST  
 
RRA Posavje je v obdobju poročanja z Občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško in Sevnica podpisala Pogodbo o financiranju koordinacije vodenja in spremljanja 9 
projektov iz DRR 2014 -2020 v skupni vrednosti 246.368,74 eur brez DDV. Pogodba zajema 
koordinacijo vodenja projektov od oktobra 2021 do decembra 2023 in spremljanje projektov v 
obdobju od 1.1.2024 – 31.12.2028 za projekte: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
spodnje Save – občina Krško, Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, Kolesarska 
povezava Krško – Kostanjevica na Krki, Komunalno opremljanje v PC Sevnica, Hidravlične 
izboljšave v občini Sevnica, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina 
Sevnica, Hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, Kolesarska povezava ob 
R2-420 Brežice – Dobova in Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice – Krška vas in Brežice – 
Čatež ob Savi. 

 KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA 
RRA POSAVJE   

 

2.1 Organizacija delovanja RRA Posavje za leto 2021   

 
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2021 pripravili sledeče 
dokumente: 
• Plan dela RRA Posavje za leto 2021; 
• Zaključni račun in izkazi za leto 2020; 
• Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2021. 

 

2.2. Kadrovski načrt  

 
Kadrovski načrt je bil za leto 2021 skladno s Programom dela narejen na podlagi potreb, ki jih 
zahteva izvajanje nalog in projektov v javnem interesu, Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnika o subjektih spodbujanja na regionalni ravni. Po stanju 
na dan 31. 12. 2021  je stanje zaposlenih 11. 
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 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2021 
 
V tekočem letu so bila nabavljena osnovna sredstva v skladu s sprejetim Programom dela RRA 
Posavje za leto 2021 in sicer računalniška oprema na splošnih razvojnih nalogah in LAS Posavje 
v skupni višini 4.688,28 eur ter pisarniško pohištvo na projektu Regijska štipendijska shema v 
višini 1.015,56 eur. 
Viri financiranja za  nabavo osnovnih sredstev so bili zagotovljeni iz omenjenih projektov. 

 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH 
CILJEV V LETU 2021 IN PRIMERJAVA S PRETEKLIMI 
LETI 

 
RRA Posavje je v letu 2021 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. 

 

 MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE 
POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2021 

 
Pri izvajanju programa dela 2021 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma negativnih 
učinkov pri izvajanju 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.  
Glede na epidemijo COVID smo delo prilagodili in izvedli vse aktivnosti na prilagojen način. 
Program dela smo realizirali s prilagoditvami izvedbe aktivnosti (spletne konference, delo na 
domu, izvedba aktivnosti na prilagojen način ipd.). 

 

 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
POSLOVANJA 2021 GLEDE NA OPREDELJENE 
STANDARDE IN MERILA 

 

Za leto 2021 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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 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI 
V LETU 2021 NISO BILI DOSEŽENI 

 
Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji. 
 

 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJU 
GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, 
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA V 
2021 

 
 
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 
2021 pripravili in izvajali tudi nove regionalne projekte. 
 
RRA Posavje je postopku priprave regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027 
(RRP Posavje) v obdobju poročanja izvedla 1 spletno razvojno konferenco za usklajevanje 
razvojnih prioritet in regijskih projektov s ključnimi deležniki v regiji, kateri je prisostvovalo 72 
udeležencev. V 4. osnutek RRP Posavje 2021–2027 je po opravljenem delu vključenih 
36 najpomembnejših regijskih projektov, ki se jih je evidentiralo in pripravilo skozi 
vključujoče aktivnosti za pripravo RRP. Trenutno poteka usklajevanje programa z 
resornimi ministrstvi in viri financiranja. Vsi dokumenti, ki so predmet usklajevanja, so objavljeni 
na spletni strani RRA Posavje. 
 
Regija Posavje je v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije že prejela vse 
odločitve o podpori za projekte v skupni vrednosti 38.091.671,82 EUR (od tega je 
EU sredstev in SLO udeležbe za 23.766.570,14 EUR). Gre za ključne razvojne projekte:  
• okoljska infrastruktura, vrednost projektov 13.134.062,76 EUR, od tega sofinanciranje v 

višini 9.274.765,35 EUR  
• kolesarske povezave za dnevno mobilnost v skupni dolžini 28,77 km, vrednost projektov 

13.302.549,44 EUR, od tega sofinanciranje v višini 8.153.755,02 EUR  
• podjetniška infrastruktura, 30 novih zaposlitev, vrednost projektov 1.897.653,30 EUR, od 

tega sofinanciranje v višini 1.493.585,49 EUR. 
Za 9 od 13 projektov je že podpisana pogodba o sofinanciranju, od tega sta 2 
projekta že zaključena. V letu 2021 je bilo izdanih in plačanih 7 zahtevkov za 
izplačilo v skupni višini 2.106.247,16 EUR. 
 
Na podlagi javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme 
Posavja sta bili   v letu poročanja izdani dve garanciji RRA Posavje v skupni vrednosti 
88.000,00 eur za kredita v skupni vrednosti 110.000 eur, najeta pri Delavski 
hranilnici d.d.. Skrajni rok veljavnosti izdanih garancij je 30. 11. 2026. 
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Lokalna akcijska skupina Posavje je za območje regije Posavje nadaljevala z izvajanjem 
mehanizma CLLD, katerega bistvo je povezovanje vseh treh sektorjev (javnega, gospodarskega 
in nevladnega), ki sodelujejo pri načrtovanju razvojnih ciljev in izvajanju projektov, ki te cilje 
dosegajo. Z Odločbo o potrditvi SLR in LAS Posavje, izdano oktobra 2016 s strani MKGP, je LAS 
Posavje za aktualno programsko obdobje pridobila sredstva v višini 5.030.430 EUR. 
Zaradi uspešnega in učinkovitega delovanja je LAS Posavje s strani resornih 
ministrstev MKGP in MGRT pridobil dodatna sredstva v skupni vrednosti 849.732,55 
EUR (180.481,76 EUR iz EKSRP, 375.384,82 EUR iz ESPR in 293.865,97 EUR ter iz ESRR). Z 
vsemi razpoložljivimi sredstvi je bilo skupaj odobrenih že 38 projektov (7 v letu 
2021) in sicer 14 iz regionalnega, 11 iz kmetijskega in 13 projektov iz ribiškega 
sklada. Skupaj so ustvarili 23 novih delovnih mest in en nov zasebni zavod. 
Oktobra 2021 so bila pridobljena tudi dodatna sredstva EKSRP (MKGP) v višini 
187.454,00 EUR iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014 – 2020, na podlagi 
katerega bo predvidoma spomladi 2022 objavljen nov javni poziv LAS Posavje.  
V letu 2021 je bilo uspešno izvedenih 10 kontrol nad projekti, ki jih je na terenu preverila 
ARSKTRP. 
LAS Posavje je svoje delo uspešno uresničevala tudi na področju prijave in izvajanja t. i. 
projektov sodelovanja, kjer se v partnerstva povezujemo z drugimi lokalnimi akcijskimi 
skupinami. V letu 2021 smo izvajali projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij«, 
ki se sofinancira s sredstvi EKSRP. Projekti sodelovanja predstavljajo dodaten finančen vir 
za razvoj območja LAS Posavje. 
S sodelovanjem z organi na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni so projekti vse bolj 
prepoznani kot primeri dobrih praks, ki so prenosljivi tudi na druga območja. Poleti 2021 so LAS 
Posavje z namenom spoznavanja rezultatov in načina dela obiskali predstavniki poljskega LAS, 
od 30.9. – 2.10.2021 pa je bil izveden Mednarodni posvet LAS: «Pametne vasi za zeleno, 
digitalno in odporno Evropo«, kjer je sodelovalo več kot 100 predstavnikov slovenskih lokalnih 
in nacionalnih ustanov, evropskih ustanov in gospodarstva, ki so prišli iz 9 držav.  
Načrtuje se tudi nadaljevanje pristopa LEADER/CLLD tudi za programsko obdobje 2021 (2023)-
2027, saj so člani Sveta regije Posavje RRA Posavje že pooblastili, da kot vodilni partner LAS 
Posavje pristopi k pripravi vseh potrebnih podlag za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v obdobju 
2021 (2023)-2027 iz skladov EKSRP, ESRR in ESS+ ter samostojni ribiški LAS. V ta namen so 
predstavniki sektorja akvakulture na območju regije in RRA Posavje že podpisali tudi pismo o 
nameri za nadaljnjo sodelovanje. 
 
Z operacijo »e-gradovi Posavja« so bili v letu 2021 doseženi naslednji rezultati: 

- 7 enot inovirane kulturne dediščine: 3D modeli (gradovi Brežice, Rajhenburg, Sevnica, 
Kunšperk, Svibno in samostan Kostanjevica na Krki), dva poskusa 3D konstrukcij (grajske 
razvaline Svibno in Kunšperk), 7 360-stopinjskih VR posnetkov gradov, 3 digitalni zajemi 
notranjosti gradov v obliki oblaka točk, 

- vzpostavitev interpretacijske sobe e-Gradov Posavja, 
- razvoj spletne mobilne aplikacije »Sedem veličastnih«, 
- 6 izvedenih delavnic za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu, 
- 1 nov turistični produkt: Butično doživetje »Sedem veličastnih«, 
- izvedba 2 strokovnih regijskih konferenc na temo gradov Posavja in 

gastronomije, 
- predstavitev operacije na EXPO Dubaj. 
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Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P 2021« je bila namenjena krepitvi promocije 
turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje z namenom krepitve pozicioniranja 
destinacije kot zelene, trajnostno naravnane destinacije, ki ponuja edinstvena in raznolika 
doživetja za zahtevnega obiskovalca. V letu 2021 so bili doseženi naslednji rezultati: 

- učinkovito izvedena spletna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije, 
- posnet 1 nov promocijski film in 16 novih kvalitetnih fotografij, 
- izveden 1 spletni webinar za tuje turistične agente,  
- izdana 1 nova promocijska tiskovina (razglednice) ter 
- promocija turistične ponudbe na 4 trgih: domači slovenski trg, Hrvaška, Italija 

in Avstrija. 

 
INNO Industry, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, projektni partnerji želijo 
doseči izboljšanje izvajanja inovacijskih politik v okviru industrije 4.0 in povečati stopnjo 
grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0. Partnerstvo z razvojem 
akcijskih načrtov stremi k izboljšanju regionalnih in nacionalnih politik. V letu 2021 so bili 
doseženi naslednji rezultati: 

- podaljšanje trajanje projekta za 6 mesecev, 
- organizacija in izvedba 7 partnerskih videokonferenc, 
- izvedba 2 delavnic za deležnike, 
- so-organizacija 4 virtualnih študijskih obiskov in webinarjev, 
- predstavitev projekta na delavnici v organizaciji Interreg Europe, 
- uspešno izveden evalvacijski pregled s strani skupnega sekretariata Interreg 

Europe, 
- priprava 2 semestrskih poročil na ravni celotnega konzorcija ter 
- izdelava akcijskega načrta.  

 
V letu poročanja je RRA Posavje nadaljevala z zbiranjem prijav na Javni razpis za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šol. leto 2020/2021 ter od 1.9.2021 na Javni 
razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šol. leto 2021/22, 
ki je bil objavljen 28. 2. 2021. V štipendijsko shemo se je vključilo 46 novih štipendistov 
in 28 delodajalcev iz regije Posavje. Vseh aktivnih pa je bilo v letu 2021 skupaj 170 
štipendistov in 87 podjetij.  
 
V okviru javnega razpisa štipendij za nadarjene s področju kulture, ki se izobražujejo 
v tujini za šol. leto 2021/22, prejema štipendijo 14 kandidatov, in sicer 6 iz občine 
Krško, 5 iz občine Brežice, 1 iz občine Radeče in 2 iz občine Sevnica. 
 
Skladno s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za 
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013‒2020 je RRA Posavje v letu 2021 
opravljala naslednje naloge: 

o spremljanje udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva, 
o vzdrževanje evidenc, 
o priprava posameznih poročil ter letnega poročila o izvajanju ukrepov na 

problemskem območju za leto 2020, 
o priprava vsebin in koordinacija potrebnih aktivnosti za končno vrednotenje 

programa ter 
o so-organizacija zaključnega dogodka programa v Trbovljah.  
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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 2021 realizirani. V okviru dogovora za razvoj regije so se v 
sklopu dveh dogovorov za razvoj regije pripravljale vloge za neposredno potrditev operacije,  
vse spremembe projektov in usklajevanja. 
V okviru priprave RRP 2021-2027 je bil izdelan 4. osnutek  RRP 2021-2027 in objavljen v oktobru 
2021 na spletni strani www.rra-posavje.si.  
 
ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2021 
 
ANALIZA KADROVANJA  
 
Kadrovski načrt predvideva 11 delovnih mest.  
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo 11 zaposlenih.  
 
 
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2021 
 
V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena  v letnem planu  
(računalniška in pisarniška oprema).  
 

 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA 
FINANČNEGA NADZORA 

 

RRA Posavje zaradi majhnega števila zaposlenih nima organizirane službe notranjega nadzora. 
Zagotavlja pa postopke nadzora v skladu z zakonskimi predpisi. V letu 2021 smo upoštevali 

http://www.rra-posavje.si/
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pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in obvladovali tveganja, ki jim je 
izpostavljena pri svojem poslovanju. 

B. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo zajema: 

- računovodske izkaze in  
- pojasnila k računovodskim izkazom. 

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

neplačila 

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 

 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO JE PRILOGA 
 
 
PREDLOG SKLEPA O UPORABI PRESEŽKA IZ LETA 2021 
 
Presežek iz leta 2021 v višini 5.661,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti se nameni za nakup 
osnovnih sredstev, lastno udeležbo na projektih in razvoj dejavnosti RRA Posavje v letu 2022. 
 
 
 
Datum sprejema: ________.2022 
 
Seja UO RRA Posavje: __. redna seja 
 
 

                                     Ana Bercko 
                          predsednica UO RRA Posavje 

 
 
 
 
 

             mag. Nataša Šerbec 
                     direktorica  RRA Posavje 

 


