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A. POSLOVNO POROČILO 

1 SPLOŠNI PODATKI 

• Firma: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE 

• Skrajšana firma: RRA ZASAVJE 

• Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 

• Poslovni naslov: Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi 

• Sedež: Zagorje ob Savi 

• Davčna številka: SI 27400336 

• Matična številka: 7032927000 

• Vpis v sodni register: 14. 3. 2016 

• Šifra dejavnosti: 84.130 

• TRR: 01342-6000000581 (Uprava Republike Slovenije za javna plačila) 

• Zastopnik: Špitalar Tadej, direktor 

1.1 SVET ZAVODA 

Statut RRA Zasavje opredeljuje svet zavoda, ki šteje osem članov, in sicer: 

• šest predstavnikov ustanoviteljic, 

• enega predstavnika zaposlenih, 

• enega predstavnika zainteresirane javnosti. 

1.2 STROKOVNI SVET ZAVODA 

Statut RRA Zasavje opredeljuje strokovni svet zavoda, ki šteje pet članov, in sicer: 

• enega predstavnika občin ustanoviteljic, 

• enega predstavnika zaposlenih, 

• tri predstavnike lokalnih razvojnih partnerstev, ki sestavljajo Razvojni svet regije. 

1.3 ČLANSTVO ZAVODA 

RRA Zasavje je članica Združenja regionalnih razvojnih agencij RRA - GIZ . V obdobju poročanja je 
bilo izvedenih 5 rednih sej in 1 redna letna skupščina. 

RRA Zasavje je članica Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice Zasavje. 

1.4 JAVNOST DELOVANJA ZAVODA 

RRA Zasavje obvešča splošno in strokovno javnost s pomočjo lastne spletne strani, facebook profila, 
elektronske in navadne pošte ter preko lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijev. 



 
  

 
 

5 

V obdobju poročanja smo objavljali redne tedenske e-novice ob sredah, tki. »newsletter«, v katerih 
subjekte v regiji (gospodarske družbe, občine, nevladne organizacije..) redno obveščamo o naših 
aktivnostih, domačih in mednarodnih javnih razpisih in pozivih ter vseh aktualnih temah, ki se nanašajo 
na regionalni razvoj. 

V obdobju poročanja smo pripravljali zbirne informacije o posameznih temah, za katere so nas 
zaprošali mediji, prav tako smo zbirali informacije in jih posredovali določenim ustanovam, 
gospodarskim subjektom in zainteresiranim posameznikom. 

V decembru 2018 je bil objavljen intervju z direktorjem RRA Zasavje in Razvojnim centrom Murska 
Sobota na spletnem portalu RTV Slovenija (MMC RTVSLO) na temo kohezijskih sredstev in 
regionalne politike. 

2 NAMEN IN OSNOVE ZA PRIPRAVO POROČILA O DELU REGIONALNE 
RAZVOJNE AGENCIJE ZASAVJE ZA LETO 2017 

Poročilo je pripravljeno na osnovi dogovora ustanoviteljic, občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 
da bo RRA Zasavje opravljala splošne razvojne naloge kot nosilna institucija izvajanja regionalne 
politike za Zasavsko razvojno regijo, na osnovi vpisa RRA Zasavje v sodni, poslovni in davčni register 
z dnem 14. 3. 2016, na osnovi Sklepa Zasavske razvojne regije z dne 18. 5. 2016 in na osnovi prejete 
Odločbe o vpisu RRA Zasavje v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2014-
2020 za opravljanje splošnih razvojnih nalog v Zasavski razvojni regiji z dne 29. 7. 2016. 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja izvajala zakonsko opredeljene splošne razvojne naloge - 
spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa, sodelovanje in podpora pri delovanju 
Sveta zasavske regije, Razvojnega sveta zasavske regije in vodenje njegovih odborov, oblikovanje in 
vodenje Regijske razvojne mreže Zasavje, sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi 
institucijami, spremljanje priprave dogovora za razvoj regije, prenos znanja in dobrih praks 
regionalnega razvoja itn. RRA Zasavje je v obdobju poročanja redno sodelovala z ministrstvi in ostalimi 
institucijami. 

3 ZAKONSKE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZASAVJE 

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 

• Statut javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 

• Zakon o zavodih 

• Zakon o javnih uslužbencih 

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

• Zakon o javnih financah 

• Zakon o delovnih razmerjih 

• Zakon o računovodstvu 

• Uredba o regionalnih razvojnih programih 

• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 
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• Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2018 

• Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov 

• Pravilnik o neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

• Pravilnik o sestavi letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

• Kolektivna pogodba za javni sektor 

• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 

• Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov 

• Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 

4 REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa način medsebojnega usklajevanja 
države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti 
in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike. 
 
V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge: 
 

• 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, sveta regije, 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 ter 

• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena zakona, kadar jih 
izvaja sklad. 

V regiji se opravljajo v javnem interesu tudi naslednje razvojne naloge države: 

• izvajanje regijske finančne sheme, 

• izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 

• dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov, 
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• spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti, 

• promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 

• izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 

• prostorsko planiranje na regionalni ravni in 

• druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega ministrstva po 
zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministrstva. 

Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah določa minimalne pogoje za opravljanje nalog regionalnih 
razvojnih agencij in vpis v evidenco, način vodenja evidence, obvezne elemente pogodbe o opravljanju 
nalog regionalnih razvojnih agencij, merila in normative za financiranja splošnih razvojnih nalog v regiji 
in splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji. 

Cilji RRA Zasavje so določeni v ustanovnih aktih RRA Zasavje ter nacionalnih programih in področnih 
strategijah, ki zadevajo področje delovanja regionalnih razvojnih agencij. 

RRA Zasavje je vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij za obdobje 2014-2020 na podlagi 
odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z dne 29. 7. 2016 in je ena od 12 
regionalnih razvojnih agencij v državi. 

Razvojne odločitve na ravni regije sprejemata: 

• svet regije, 

• razvojni svet regije. 

4.1 SVET ZASAVSKE REGIJE (SR) 

Svet regije je organ na ravni regije, ki ga sestavljajo župani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 

Svet Zasavske regije vodi predsednik Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi. 

RRA Zasavje nudi strokovno in administrativno tehnično podporo delovanju Sveta regije Zasavje. 

V obdobju poročanja se je Svet Zasavske regije sestal na 2 rednih sejah in obravnaval 6 točk dnevnega 
reda. 

4.2 RAZVOJNI SVET ZASAVSKE REGIJE (RSR) 

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, ki ga sestavlja 
23 članic in članov iz vrst gospodarstva, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij. 

Razvojni svet Zasavske regije vodi predsednik Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi. 

Razvojni svet regije ima naslednje naloge: 

• vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme, 

• na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav, 

• sklepa dogovore za razvoj regije, 

• sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu, 

• spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in 
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• opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom. 

RRA Zasavje nudi strokovno in administrativno tehnično podporo delovanju Razvojnega sveta 
Zasavske regije. 

V obdobju poročanja se je Razvojni svet Zasavske regije sestal na 1 redni in 4 korespondenčnih sejah, 
na katerih je obravnaval 18 točk dnevnega reda. 

V okviru Razvojnega sveta Zasavske regije deluje sedem odborov: 

• za gospodarstvo, 

• za človeške vire in kakovost življenja, 

• za okolje, prostor in infrastrukturo, 

• za razvoj podeželja, 

• za turizem, 

• ad-hoc odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ), 

• ad-hoc odbor za okolje in zdravje. 

Osnovna vloga odborov je priprava predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega 
razvojnega programa. Delovanje odborov, razen dveh ad-hoc, vodi RRA Zasavje. 

V obdobju poročanja je bila izvedena 1 seja ad-hoc odbora OREZ. 

4.3 RAZVOJNI SVET KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA (RS KRVS) 

Člani KRVS iz Zasavske razvojne regije so: 

• Marko Funkl, župan Občine Hrastnik 

• Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje 

• Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi 

• Staša Baloh Plahutnik, direktorica GZS OZ Zasavje 

• Tadej Špitalar, direktor RRA Zasavje 

V obdobju poročanja sta bili izvedeni 2 redni seji RS KRVS. 

4.4 REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA (RRM) 

RRA Zasavje vodi regijsko razvojno mrežo od vpisa v evidenco regionalnih razvojnih agencij dalje. V 
regijsko razvojno mrežo je vključenih 24 institucij. 

V obdobju poročanja so potekali posamični sestanki s člani razvojne mreže, in sicer z Gospodarsko 
zbornico Slovenije – Območno zbornico Zasavje, vsemi tremi zasavskimi obrtnimi zbornicami, 
Zasavsko ljudsko univerzo, Mladinskim centrom Hrastnik in Trbovlje, CSD Trbovlje in Zagorje ob Savi, 
Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje, Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje ter Zavodom 
za kulturo delavski dom Trbovlje. 

RRA Zasavje je aprila 2018  organizirala prvi delovni sestanek regijske razvojne mreže po prenovitvi 
le-te. 
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4.5 PRENOS ZNANJA IN DOBRIH PRAKS REGIONALNEGA RAZVOJA 

RRA Zasavje kot članica nacionalnega združenja regionalnih razvojnih agencij RRA-GIZ redno 
sodeluje z regionalnimi razvojnimi agencijami v državi in širše. 

Zasavski podjetniški MeetUp-i 

Zasavski podjetniški Meetup-i so srečanja, ki so namenjena vsem, ki jih podjetništvo zanima na takšen 
ali drugačen način, in se odvijajo približno enkrat mesečno, vsakokrat pa organizatorji poskrbijo, da je 
mreženje čim bolj učinkovito in da vsak udeleženec z vsakega srečanja odide z okrepljeno socialno 
mrežo. 

Zasavske podjetniške Meet-up-e organiziramo: 

• RRA Zasavje 

• PUNKT – Laboratorij za kreativne industrije 

• KAMERAD – skupina zasavskih podjetnikov 

• Katapult 

• Mladinski center Zagorje ob Savi 

• Mladinski center Trbovlje 

Organizirani dogodki v obdobju poročanja v okviru Zasavskih podjetniških MeetUp-ov: 

• Deveti Zasavski podjetniški MeetUp: Valentina Radič (Iconic Specialty Coffee, udeleženka 
"Štartaj Slovenija!") in Jernej Pintar (Tehnološki park Ljubljana), 1. 2. 2018 

• Deseti Zasavski podjetniški MeetUp: Menedžment idej, 20.9.2018 

• Enajsti Zasavski podjetniški MeetUp: Od hobija do službe, 6.12.2018 

Medregijski projekt za večjo zaposljivost mladih – KLJUČ  

Projekt za večjo zaposljivost mladih »KLJUČ« koordinira Mladinski center Trbovlje, v njem pa 
sodelujejo projektni partnerji: 

• RRA Zasavje 

• RA Kozjansko 

• MC Zagorje ob Savi 

• MC Šmocl Laško 

• Katapult Trbovlje 

Projekt se je izvajal do 15. 9. 2018, sredstva za izvajanje pa so bila namenjena preko Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport iz Evropskega socialnega sklada (Javni razpis za spodbujanje 
aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016 – 2018). 

Projekt se je izvajal v Zasavski in Savinjski regiji, njegov glavni namen je bil dvig zaposljivosti in 
zaposlenosti mladih (15 – 29 let), vključno z ranljivimi skupinami (NEET, dolgotrajno brezposelni itd.) 
preko metod mladinskega dela (usposabljanja mehkih veščin), specifičnih usposabljanj (odgovor na 
potrebe gospodarstva) ter reševanja izzivov podjetij s ciljem zaposlitve.  
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RRA Zasavje je imela v projektu vlogo povezovalca med zaposlovalci in brezposelnimi mladimi oz. 
institucijami, ki na področju neformalnega izobraževanja skrbijo za razvoj kompetenc mladih. 

V sklopu projekta so bile v obdobju poročanja izvedene raznovrstne aktivnosti za za dvig kompetenc 
brezposelnih, zaključna konferenca projekta (11. 6. 2018, Mladinski center Šentjur) ter oblikovan 
KLJUČni priročnik s smernicami za načrtovanje in izvedbo projekta s področja zaposlovanja mladih. 

Mednarodni projekt ACCESS (EU4Citizens Evropske komisije) 

Regionalna razvojna agencija Zasavje je v obdobju poročanja, s še šestimi partnerji iz različnih 
evropskih držav, sodelovala v mednarodnem projektu z naslovom "European Association: Common 
Challenges, Experiences of Shared Solutions for Migrants" (ACCESS). 

Projekt je bil financiran s strani programa Evropa za državljane in je potekal v obdobju od 2017 do 
konca leta 2018. 

Primere dobrih praks integracije migrantov v lokalno okolje bo RRA Zasavje prenesla med deležnike 
v regiji. 

Srečanja projektnih partnerjev v obdobju poročanja: 

8.5.2018 – 10.5.2018: študijski obisk projektnih partnerjev v Sloveniji (Zasavje) 

Regionalna agencija Zasavje je pri pripravi študijskega obiska združila moči s Punktom – laboratorijem 
za kreativne industrije, Mladinskim centrom Zagorje ob Savi ter z OŠ Toneta Okrogarja iz Zagorja ob 
Savi.  

25. 6. 2018 – 26. 6. 2018: študijski obisk projektnih partnerjev v Nemčiji (Leipzig) 

Regionalna agencija Zasavje se je v okviru študijskega obiska udeležila konference Diversity in the 
labor market- Perspectives for refugees in Saxony, Thuringia and the EU. 

Srečanja projektnih partnerjev med 1. 10. 2018 in 31. 12. 2018: 

21. 11. 2018 – 23. 11. 2018: zaključna konferenca projekta v Španiji (Madrid) 

Na zaključni konferenci so projektni partnerji udeležencem predstavili zaključke uspešno izvedenega 
projekta in dobre prakse, ki so bile identificirane tekom izvajanja projekta saj le-te predstavljalo 
potencialne rešitve reševanja problematike in izzivov priseljencev v evropskih državah. 

Projekt ACCESS se je izkazal za uspešno zgodbo iskanja rešitev problematike in izzivov priseljencev 
v evropskih državah in v tem obsegu prenosa uspešnih zgodb v evropske države, ki se soočajo s 
problematiko priseljencev in le tako uspešno rešujejo vse izzive s katerimi se soočajo. 

 

 

Mednarodni projekt ALL IN (EU4Citizens Evropske komisije) 
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• Program: Evropa z državljane 

• Sklop: Mreža mest 

• Celoten naslov: Pathways to belonging: From interculturaAL dialogue to sociaL INclusion 
(Akronim: ALL IN)  

• Vrednost projekta: 141.120,00 EUR 

RRA Zasavje je bila v obdobju poročanja kot vodilni partner konzorcija uspešna na jesenskem roku 
programa Evropa za državljane, sklop Mreža mest. Z idejo ter vlogo, Pot do pripadnosti: Od 
medkulturnega dialoga do socialne vključenosti (Pathways to belonging: From interculturaAL dialogue 
to sociaL INclusion, Akronim: ALL IN) smo pridobili zgoraj navedenih 141.120 EUR nepovratnih 
sredstev. Projekt je bil eden izmed 16 potrjenih, ki jih je Evropska komisija izbrala izmed 139 prijav. 

Pri izboru ideje smo izhajali iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti izredno pestro 
ter raznoliko. Živahna migracijska gibanja na celotnem delu Slovenije ter delavske migracije v naši 
regiji, so povzročile, da se v Zasavju skriva velika heterogenost kultur. Zaradi narave razpisa smo idejo 
razširili na transnacionalno raven in Evropsko komisijo prepričali s tezo, da migracije predstavljajo eno 
izmed najstarejših človeških aktivnosti, ki so skozi zgodovino oblikovale države, družbo, ter 
nacionalne, regionalne in lokalne identitete. Prav te so produkt zgodnejših valov selitev, ki pa vsekakor 
niso bile tako masovne, kot so današnje in so posledica velike mobilnosti in dostopnosti potovanj v 
zadnjih desetletjih. S tem družbe postajajo vse bolj multikulturne, pod vprašaj pa se postavljajo 
identitete do danes številnih homogenih nacij ter lokalnih in regionalnih skupnosti. 

Pozitivne plati medkulturnega dialoga in negativne odzive, ki se lahko ob tem pojavljajo, bomo 
obravnavali na 7 transnacionalnih študijskih obiskih, kjer bodo v različnih aktivnostih lahko sodelova li 
vsi evropski državljani. S pristopom od spodaj navzgor, bomo udeležencem pokazali, da je za 
izboljšanje pogojev za družbeno in demokratično participacijo na ravni Evropske Unije, najprej 
potrebno aktivno državljanstvo na lokalni ravni. Skozi debate, panele, delavnice, izmenjavo izkušenj 
ter dobrih praks, bomo krepili zavest o pomembnosti medkulturnega dialoga, prostovoljnega dela, 
strpnosti in spoštovanje kulturnih razlik in človekovih pravic. 

V dveh letih trajanja projekta (1. 1. 2019 do 31. 12. 2020) bodo projektni partnerji zbirali zgodbe 
migrantov in migracij z različnimi ozadji, z nekaterimi od njih pa se bomo lahko srečali v živo. Glavni 
namen zbiranja zgodb izhaja iz predpostavke, da se ljudje lažje poistovetimo z osebnimi zgodbami 
različnih ljudi, kot pa s statistiko. 

Z namenom približevanja tujih kultur vsakemu evropskemu državljanu, bomo zbirali in objavljali tudi 
kuharske recepte, saj menimo, da kulinarika predstavlja most do spoznavanja in razumevanja kulturnih 
razlik, s tem pa bomo zanesli tujo kulturo v vsak dom. Tako recepti, kot zgodbe in dobre prakse 
študijskih obiskov, bodo objavljene na blogu. 

Projektni partnerji so: 

• Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija) 

• Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija) 

• Center za demokracijo in človekove pravice (Črna Gora) 

• NVO Domovik (Kosovo) 

• Regionalno združenje lokalnih oblasti Zahodne Makedonije (Grčija) 

• Inštitut za vzhodne študije (Poljska) 
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• Občina Pegeia (Ciper) 

• Združenje mestnih organizacij Foligno (Italija) 

Platforma Coal Regions in Transition EU komisije  

EU komisija je decembra 2017 zagnala platformo "Coal Regions in Transition", z namenom pospešitve 
procesa prestrukturiranja premogovnih regij (še aktivnih ali nekdaj aktivnih), ki se soočajo z 
mnogoterimi izzivi po opustitvi pridobivanja premoga oziroma industrij, vezanih na le-tega. RRA 
Zasavje je pristopila k članstvu, ki je brezplačno.  
 
Za Zasavje in tudi za državo kot celoto, je zgoraj navedena platforma priložnost, da se pridružimo toku 
dogodkov, informacij in (ne)povratnim virom in projektom, ki se bodo na podlagi platforme pripravljali 
in izvajali v okviru EU teritotorialnega sodelovanja ali kako drugače.  
 
V ta namen je RRA Zasavje kontaktirala tudi resorno ministrstvo (Ministrstvo za infrastrukturo), ki je 
na podlagi izvedenega sestanka, izdalo pismo podpore za vključitev v zgoraj navedeno platformo. EU 
komisija je prošnji RRA Zasavje za članstvo ugodila, tako da je ta v obdobju poročanja postala članica. 

V okviru platforme so se predstavniki RRA Zasavje v obdobju poročanja na podlagi povabil novembra 
2018 udeležili conference v Bruslju in decembra 2018 srečanja v Katowicah na Poljskem, na katerem 
je bilo naznanjeno, da bo v naslednji finančni perspektivi za Platformo ustanovljen poseben sklad, v 
katerem bo na voljo 5 milijard evrov za prestrukturiranje premogovnih regij v EU. Pravila za črpanje 
sredstev iz tega sklada še niso določena, bodo pa predstavljena na naslednjih srečanjih platforme v 
fazi programiranja prihodnjega programskega obdobja 2021-2027. 

Podporna služba za strukturne reforme Evropske komisije (SRSS) 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja podala pobudo Ministrstvu za finance, da kot kot koordinacijski 
organ Republike Slovenije vloži vlogo za pridobitev strukturne pomoči pri Podporni službi Komisije EU. 
Strukturno pomoč bi Komisija, če bi bila vloga odobrena, nudila v obliki tehnične pomoči za pospešitev 
strukturnih reform v Zasavski razvojni regiji. Poleg tega bi nudila informacije o pridobitvi evropskih 
sredstev za implementacijo projektov, ki so namenjeni pospeševnju strukturnih reform v regiji. Vlogo 
za pridobitev strukturne pomoči je pripravila in obrazložila RRA Zasavje. 

Vlada RS je vlogo oktobra uvrstila na Dnevni red, jo potrdila in poslala v ocenjevanje Podporni službi 
za strukturne reforme Evropske komisije (SRSS). 

Sodelovanje RRA Zasavje z RRA Raškog Moravičkog okruga (Srbija) 

RRA Raškog Moravičkog okruga je letošnjo pomlad prijavila projekt Regionalno sodelovanje in 
krepitev zmogljivosti za uporabo podjetniških skladov in izvajanje kohezijske politike za razvoj regije.  

Sredstva zagotavlja Razvojna agencija Srbije, v projektu pa so poleg Regionalne agencije za prostorni 
i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga še občina Raška, Ivanjica, Vrnjačka Banja, Gornji 
Milanovac, Kraljevo in Čačak. Pridružen partner v projektu je tudi RRA Zasavje. 
 
Poleg projektnih aktivnosti na lokalnem nivoju, projekt predvideva tudi obisk predstavnikov omenjenih 
organizacij v zasavski regiji (predvidoma v aprilu 2019), kjer si bodo ogledali dobre prakse črpanja 
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evropskih sredstev in se imeli priložnost spoznati s predstavniki gospodarskega, kmetijskega, 
kulturnega, nevladnega sektorja. 

Poleti 2019 je predviden študijski obisk predstavnikov RRA Zasavje v Srbiji in sodelovanje na njihovi 
konferenci, kjer bodo predstavljene dobre prakse črpanja evropskih sredstev. 

Mreženje na evropski ravni z namenom prenosa dobrih praks in spoznavanja mednarodnih partnerjev 

Oktobra 2018 so se predstavniki RRA Zasavje udeležili medregionalnega dogodka v Bratislavi, ki je 
bil namenjen spoznavanju programa Evropa za državljane (EZD) ter spoznavanju partnerjev iz držav 
Srednje Evrope.   

Tridnevni dogodek je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, vse aktivnosti pa so vključevale 
mednarodno noto ter skupinsko delo. 

V prvem delu je vodja programa EZD pri Evropski komisiji predstavil splošne značilnosti programa ter 
njegove usmeritve za prihodnost, posamezniki različnih držav so predstavili uspešne zgodbe, nato pa 
so v drugem delu udeleženci predstavili svoje želje in motivacijo za udeležbo na seminarju. 

Praktični del je bil sestavljen iz skupinskega razvoja projektnih idej. Mednarodna in medsektorska 
zasnova skupin je omogočila, da so ideje dobile transnacionalni in medsektorski značaj, sočasno pa 
so se pojavili prvi obrisi partnerstev. 

Zadnji del dogodka je bil namenjen predstavitvi posameznih projektnih idej. Naloga publike, ki so jo 
sestavljali udeleženci in predstavniki kontaktnih točk programa EZD, je bila, da poda povratno 
informacijo ter dodatne predloge, ki bi še izboljšali posamezne ideje, s tem pa omogočili večjo možnost 
uspešnega sodelovanja projekta znotraj programa Evropa za državljane. 

Z udeležbo na dogodku se je okrepila vez z organizacijami iz Srednje Evrope, pridobile nove 
informacije in znanja s področja razvoja idej, predvsem pa je RRA Zasavje lahko predstavila delovanje 
organizacije in projekt ACCESS, kjer RRA Zasavje sodeluje kot partner in je sofinanciran s strani 
programa Evropa za državljane. 

Akcijski načrt razvoja in trženja gastrononomije Slovenije 2019 – 2023 

RRA Zasavje se je aktivno vključila v pripravo dokumenta Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije 
Slovenije 2019 – 2023, katerega izbrani izvajalec je Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične 
študije - Turistica. V dokumentu bodo podani odgovori na sledeča razvojno-trženjska vprašanja: 
pozicijska strategija slovenske gastronomske ponudbe, opredelitev ključnih točk razlikovanja, 
segmentacija in ciljno nagovarjanje ključnih ciljnih skupin, ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo 
gastronomske ponudbe, priprava marketinškega načrta in opredelitev ključnih promocijsko-prodajnih 
kanalov. 

Sestavni del dokumenta bodo ukrepi in aktivnosti za spodbujanje razvoja in trženja gastronomskega 
turizma na šestih področjih: 1) odprava administrativnih ovir, 2) razvoj in implementacija shem in 
ocenjevanj kakovosti, 3) spodbujanja dviga kakovosti ponudnikov, 4) izboljšanje sistema 
izobraževanja in usposabljanj, 5) trženje in promocija ter 6) organizacijski okvir in mednarodno 
delovanje. 
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RRA Zasavje je decembra 2018 organizirala sestanek z g. Janezom Bogatajem, na katerem so se 
obravnavale potrebne aktivnosti za umestitev tradicionalnih zasavskih jedi v omenjeni akcijski načrt, s 
čimer bi prispevali k promocije regije. 

Evropski kongres lokalnih/regionalnih skupnosti (Poljska)  

RRA Zasavje je bila na podlagi povabila partner na 4. Evropskem kongresu lokalnih/regionalnih 
skupnosti, ki je potekal aprila 2018 v Krakovu, na Poljskem. 

Na tokratnem kongresu je bil dan poudarek večstranski in neposredni komunikaciji med evropskimi 
regijami in mesti, ki so v preteklih letih razvila ekonomsko in socialno sliko ter imela vpliv ne samo na 
politiko in gospodarstvo posameznih držav, ampak na celoten evropski kontinent.  

RRA Zasavje je podala idejo za panel, v okviru katerega so gostje iz tujih držav razpravljali o temi 
“Evolucija ali revolucija? Moderna industrijska mesta.” 

Ekonomski forum Krynica–Zdroj (Poljska) 

Predstavniki RRA Zasavje so bili s strani Inštituta za vzhodne študije na Poljskem kot soorganizatorji 
povabljeni k sodelovanju na 28. Ekonomskem forumu Krynica-Zdroj na Poljskem, ki je potekal 
septembra 2018. Ekonomski forum v Krynici je največja konferenca v Osrednji in Vzhodni Evropi, saj 
vsako leto gosti več kot 4000 predstavnikov iz ekonomske, politične in socialne sfere, ki prihajajo iz 
več kot 60 evropskih, azijskih in ameriških držav.  

Na Ekonomskem forumu vsako leto poteka več kot 180 predavanj, delavnic, okroglih miz ter panelnih 
diskusij v okviru katerih so se v vlogi moderatorja, kot tudi govorca udeležili predstavniki  RRA Zasavje. 
V sodelovanju z organizatorji dogodka smo pripravili temo panela »Regions at the crossroad. How to 
find new cha(lle)nges?«.  

RRA Zasavje je na forumu s tem aktivno nastopila v partnerski vlogi, vzpostavila številne kontakte, 
okrepila vlogo v mednarodnem prostoru ter se dodatno udeležila tudi neformalnih diskusij, kjer so 
gostje razpravljali o turizmu, podjetništvu in marketingu ter o konkretnih možnostih za razvoj Zasavske 
regije v postindustrijskem času. 

 

 

 

 

 

Programi evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 

RRA Zasavje se je v obdobju poročanja kot (vodilni) partner v mednarodnih konzorcijih, prijavila na 
spodnje projekte: 
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PROGRAM 

ETS 
NAZIV PROJEKTA 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA (V 

PRIMERU 
POTRDITVE) 

1. Creative Europe Dreaming for Plastic 332.495 EUR 61.350 EUR 

2. 
Interreg Central 

Europe 

Active EuroMountain – 
Sustainable and Resilient 

Development of Active 
EuroMountain 

1.758.111 EUR 188.258 EUR 

3. 
EU za državljane – 

Mreža mest 

Strengthening Solidarity 
Spirit and Solidarity Corps 

across South Europe – 
SOUTH+ 

148.680 EUR 17.640 EUR 

4. 
EU za državljane – 

Mreža mest 

Citizens and towns 
networked to improve AIR 

Quality - AIR-Q 
143.640 EUR 20.160 EUR 

5. Erasmus+ 
More Skilled Hands for Hi-

Tech Production CompoWIN 
298.621 EUR 43.682 EUR 

6. Horizon 2020 TWINS4transition 1.900.000  EUR 55.000 EUR 

7. Interreg Adrion 

Place Branding Strategies 
based on Gastronomy and 

Food Value Chain for 
Tourism 

1.751.059 EUR 184.013  EUR 

8. 
EU za državljane – 

Mreža mest 

Pathways to belonging: 
From interculturAL dialogue 
to sociaL INclusion (ALL IN) 

141.120 EUR 20.160 EUR 

9. Alpine Space 

Forests, natural areas and 
periurban parks of the 
Alpine Space providing 

ecosystemic services for 
local communities 

1.500.000 EUR 55.000 EUR 

10. Alpine Space 
Economic integration of the 

young workforce with a 
migrant background 

1.700.000 EUR 20.160 EUR 
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5 PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA – NALOGE V JAVNEM INTERESU 

Naloge in projekti v javnem interesu (splošne razvojne naloge) so se v obdobju poročanja v regiji 
izvajali v okviru naslednjih delovnih področij: 

• gospodarstvo in podjetništvo, 

• človeški viri, 

• okolje, prostor in infrastruktura. 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa način medsebojnega usklajevanja 
države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti 
in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike. 

Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja 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, sveta regije, 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 ter 

• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena zakona, kadar jih 
izvaja sklad. 

Druge razvojne naloge države na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 19. člen Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja so: 

• izvajanje regijske finančne sheme, 

• izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 

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

• spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti, 

• promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 

• izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 

• prostorsko planiranje na regionalni ravni in druge podobne regijske dejavnosti, sheme in 
projekti po odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, 
in ob soglasju ministrstva. 
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6 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020   

Regionalni razvojni program regije Zasavje za obdobje 2014-2020 (RRP Zasavje 2014-2020) je 
temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. RRP Zasavje 2014-2020 je pripravljen 
na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o regionalnih razvojnih 
programih. Slednja v 4. členu določa obvezno vsebino dokumenta, in sicer: 

1. Analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti 
regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru 

2. Opredelitev vizije razvoja regije 

3. Opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije 

4. Opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije 

5. Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov 
podatkov za spremljanje kazalnikov 

6. Skupno okvirno finančno oceno vrednosti regionalnega razvojnega programa 

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

• opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep, 

• časovnim načrtom za izvedbo, 

• okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja, 

• prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov. 

8. Opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega 
razvojnega programa 

9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju 
regionalnega razvojnega programa 

10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno 
predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja: 

• delovni naziv projekta, 

• povzetek projekta, 

• navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt, 

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

• opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije, 

• predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev, 

• opis posameznih aktivnosti, 

• okvirni časovni načrt projekta, 

• prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti, 

• prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti, 

• prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja, 
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• opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov. 

RRP Zasavje 2014-2020 je bil sprejet in potrjen oktobra 2015. Najpomembnejši regijski projekti, ki so 
vanj vključeni, so za celotno obdobje ovrednoteni na 318,52 MIO EUR. 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja izdelala poročilo o izvajanju RRP Zasavje 2014-2020, ki ga je na 
redni seji junija 2018 obravnaval Razvojni svet zasavske regije. 

7 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE 

MGRT je 13. 11. 2017 objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regij 
iz leta 2015 - drugo povabilo in 8. 12. 2017 še Spremembe drugega povabila. 

Na podlagi drugega povabila so regionalne razvojne agencije pripravile osnutek dopolnjenih 
dogovorov, ki bodo vključevali za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske 
projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, 
odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. Obvezne 
priloge k osnutku dogovora so bile: 

a) Prikaz sprejetih regijski specifičnih meril 

b) Sklep razvojnega sveta  regije o sprejetju regijsko specifičnih meril 

c) Sklep razvojnega sveta regije o določitvi najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek 
dopolnjenega dogovora 

d) Izpolnjeni kontrolni listi s preverjenimi pogoji in ocenami glede na merila za vse 
najpomembnejše projekte, uvrščene v osnutek dopolnjenega dogovora. 

Projekti v drugem povabilu so morali izpolnjevati splošne pogoje, in sicer: 

- skladnost projekta z regionalnim razvojnim programom,  
- skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so podlaga 

za sofinanciranje regijskih projektov,  
- skladnost projekta s politikami Vlade RS,  
- merljivost učinkov in rezultatov projekta,  
- prikaz okvirne finančne konstrukcije projekta, 
- izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju  

 
a. merila glede na vsebino ali namen:  
- učinek na gospodarsko rast in delovna mesta,  
- učinek na razvoj človeškega potenciala,  
- pozitiven vpliv na okolje, 
- prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije 

 
b. merila glede na sinergijski učinek:  
- med nameni iz prejšnje točke, 
- z drugimi projekti, 
- regionalne celovitosti, razvojne specializacije in medregionalnega sodelovanja 
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c.  merila glede na finančno učinkovitost:  
- učinek projekta glede na vložena finančna sredstva 

Projekti v drugem povabilu so morali izpolnjevati tudi dodatne pogoje, in sicer uvrstitev v prednostne 
naložbe OP 2014-2020 in s tem vsebine, ki se bodo sofinancirale, in sicer: 

- Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi 
inkubatorji, 
 

- Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za 
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi, 
 

- Prednostna naložba 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, 
vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, 

 
- Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na 

področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki 
presegajo te zahteve, in sicer prvi specifični cilj zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ter drugi specifični cilj večja 
zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, 

 
- Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 

ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi, 
 

- Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in 
terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih). 

Okvirni obseg sredstev za drugo povabilo je znašal 418,86 MIO EUR, od tega za Zasavsko razvojno 
regijo do 19,2 MIO EUR. 

Struktura in obseg sredstev za drugo povabilo: 

VIR SREDSTEV 

KOHEZIJSKA 
REGIJA 

ZAHODNA 
SLOVENIJA V 

MIO EUR 

KOHEZIJSKA 
REGIJA 

VZHODNA 
SLOVENIJA V 

MIO EU 

SKUPAJ V MIO 
EUR 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 22,73 106,17 128,90 

Kohezijski sklad (KS) 29,63 0,00 29,63 

Dodatne pravice porabe (ESRR in KS) 81,00 179,33 260,33 

SKUPAJ 133,36 285,50 418,86 

 
Rok za oddajo osnutka dopolnjenega dogovora je bil 15. 2. 2018. 
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RRA Zasavje je v obdobju poročanja izvedla več predstavitvenih in usklajevalnih sestankov s 
predstavniki občin, resornih ministrstev, SVRK in ostalimi, in sicer: 

• 8. 1. 2018 s predstavniki Občine Hrastnik 

• 1. 2018 s predstavniki Občine Trbovlje 

• 19. 1. 2018 z MGRT in župani vseh zasavskih občin 

• 31. 1. 2018 s predstavniki Občine Zagorje ob Savi 

• 15. 2. 2018 dostava celotne dokumentacije DRR na MGRT 

• 7. 3. 2018 dostava dopolnjene dokumentacije DRR na MGRT 

• 5. 4. 2018 s predstavniki Občine Trbovlje 

• 6.4. 2018 s predstavniki MGRT in RRA-GIZ 

• 22. 5. 2018 podpis Dogovora za razvoj zasavske regije 2014-2020 

Delovni sestanki so v obdobju poročanja za namen usklajevanj v okvir Dogovora za razvoj regij 
potekali tudi med člani Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Udeležili smo se vseh, in sicer: 

• 16. 11. 2017 v Slovenski Bistrici na vabilo predsednika KRVS  

• 25. 1. 2018 v Slovenski Bistrici na vabilo predsednika KRVS  

• 5. 3. 2018 v Slovenski Bistrici na vabilo predsednika KRVS  

• 8. 5. 2018 v Slovenski Bistrici na vabilo predsednika KRVS  

Vsi projektni predlogi na podlagi identificiranih vsebin so bili oddani do roka za oddajo po javnem 
pozivu MGRT. 

RRA Zasavje je v obdobju po roku za oddajo projektnih predlogov in do podpisa Dogovora za razvoj 
zasavske regije, prisostvovala na vseh teritorialnih razvojnih dialogih med resornimi ministrstvi in 
Razvojnim svetom zasavske regije, in sicer: 

• 13. 4. 2018 Teritorialni razvojni dialog z MGRT za projektne predloge v okviru prednostne 
naložbe 3.1 (poslovna infrastruktura, z izjemo projekta Podjetno nad izzive) 

• 26. 4. 2018 Teritorialni razvojni dialog z MGRT in MZI za projektne predloge v okviru 
prednostne naložbe 4.4 (kolesarska infrastruktura) 

• 9. 5. 2018 Teritorialni razvojni dialog z MGRT in MZI za projektne predloge v okviru prednostne 
naložbe 7.2 (cestna infrastruktura) 

Razvojni svet zasavske regije je 22. 5. 2018 z MGRT podpisal Dogovor za razvoj zasavske regije kot 
prva regija v okviru drugega povabila. V Dogovor je uvrščenih vseh enajst projektov občin Hrastnik, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi v skupni višini 27,3 MIO EUR, od tega 19,7 MIO EUR nepovratnih sredstev. 
Projekti se bodo morali za uspešno črpanje nepovratnih kohezijskih sredstev končati najkasneje do 
leta 2023. 
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NAZIV 

PROJEKTA 

PRIORITETA 

PROJEKTA 

(DOSEŽENE 

TOČKE) 

NOSILEC 

PROJEKTA 

FINANČNA 

OCENA 

CELOTNE 

VREDNOSTI 

[V EUR] 

PREDVIDENO 

LETO 

ZAČETKA 

SOFINANCIRA

NJA IZ 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 

(EU IN 

NACIONALNA 

SREDSTVA) 

ZBIRNIK PO 

VIRIH 

FINANCIRAN

JA 

[V EUR] 

1. CESTA G2-

108 

HRASTNIK - 

ZIDANI 

MOST 

 

 

 

 

50 Direkcija 

Republike 

Slovenije za 

infrastruktur

o 

5.770.126 2019 • EU sredstva  
1.705.450 

• Nacionalna 
sredstva  
0,00 

• Občinska 
sredstva  
0,00 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

OBRTNO 

INDUSTRIJ

SKA CONA 

STEKLARN

A - TKI 

HRASTNIK 

 

50 Občina 

Hrastnik  

4.026.000 2018 • EU sredstva  
2.475.000 

• Nacionalna 
sredstva  
825.000 

• Občinska 
sredstva  
726.000 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 
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INFRASTR

UKTURNA 

POSODOBI

TEV 

OBRTNO 

INDUSTRIJ

SKE CONE 

NASIPI 

50 Občina 

Trbovlje 

2.478.759 2018 • EU sredstva  
1.625.416 

• Nacionalna 
sredstva  
406.354 

• Občinska 
sredstva  
446.989 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 

• 0,00 

ZASAVSKI 

PODJETNIŠ

KI 

INKUBATO

R 

50 Občina 

Trbovlje 

1.535.076 2018 • EU sredstva  
727.794 

• Nacionalna 
sredstva  
242.598 

• Občinska 
sredstva  
564.684 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

EKONOMS

KO - 

POSLOVNA 

CONA 

ZAGORJE 

50 Občina 

Zagorje ob 

Savi 

2.014.370 2018 • EU sredstva  
1.245.052 

• Nacionalna 
sredstva  
415.017 

• Občinska 
sredstva  
354.300 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

IZVEDBA 

UKREPOV 

CPS NA 

50 Občina 

Hrastnik 

378.376 2018 • EU sredstva  
248.116 

• Nacionalna 
sredstva  



 
  

 
 

23 

KOLESARS

KI 

INFRASTR

UKTURI 

 

62.029 

• Občinska 
sredstva  
68.232 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

IZVEDBA 

KOLESARS

KIH 

POVRŠIN V 

TRBOVLJA

H 

50 Občina 

Trbovlje 

2.231.673 2018 • EU sredstva  
1.463.392 

• Nacionalna 
sredstva  
365.848 

• Občinska 
sredstva  
402.433 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

KOLESARS

KA STEZA 

ZAGORJE - 

OREHOVIC

A 

50 Občina 

Zagorje ob 

Savi 

3.268.523 2018 • EU sredstva  
2.182.638 

• Nacionalna 
sredstva  
545.660 

• Občinska 
sredstva  
540.226 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

SEKUNDAR

NO 

KANALIZAC

IJSKO 

50 Občina 

Hrastnik 

1.602.004 2018 • EU sredstva  
1.355.822 

• Nacionalna 
sredstva  
239.263 

• Občinska 
sredstva  
6.920 
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OMREŽJE 

HRASTNIK 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

DOGRADIT

EV 

KANALIZAC

IJSKEGA 

OMREŽJA V 

OBČINI 

TRBOVLJE 

50 Občina 

Trbovlje 

1.350.387 2018 • EU sredstva  
969.850 

• Nacionalna 
sredstva  
171.150 

• Občinska 
sredstva  
209.387 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

ŠIRITEV 

JAVNE 

KANALIZAC

IJE V 

ID7622 IN 

ID7514 

 

50 Občina 

Zagorje ob 

Savi 

2.880.080 2018 • EU sredstva  
2.028.515 

• Nacionalna 
sredstva  
676.172 

• Občinska 
sredstva  
175.394 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
0,00 

S

K

U

P

A

J 

   27.269.253  • EU in 
nacionalna 
sredstva  
19.749.002 

• Občinska 
sredstva  
7.520.251 

• Druga javna 
sredstva  
0,00 

• Zasebna 
sredstva 
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8 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE ZASAVJE ZA OBDOBJE 2021-2027   

Vlada RS je julija 2018 obravnavala Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih 
razvojnih programov (v nadaljevanju: RRP) za novo programsko obdobje 2021-2027, s čimer so bili s 
strani države dani pogoji za začetek priprave RRP 2021-2027. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) je v skladu z Zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoju (v nadaljevanju: ZSRR-2) in Uredbo o regionalni 
razvojnih programih vsem razvojnim svetom regij poslalo poziv za začetek postopkov priprave 
regionalnih razvojnih programov 2021-2027. 

Prvi korak priprave RRP je sprejem sklepa o pripravi RRP in programa priprave RRP. Sklep o pripravi 
vključuje navedbo območja priprave RRP, program priprave pa mora vsebovati navedbo vodje 
projekta priprave RRP in članov projektne skupine, navedbo drugih pravnih oseb v večinski javni lasti, 
če poleg RRA sodelujejo pri pripravi RRP ter časovni in finančni načrt priprave RRP. 

ZSRR-2 določa, da je temeljna funkcionalna teritorialna enota za načrtovanje regionalne politike in 
izvajanje regionalnega razvoja razvojna regija, pri čemer regija obsega občine, ki so vključene v 
teritorialno enoto NUTS 3 v okviru statistične teritorialne členitve RS, določene z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) 

Občina Litija je na podlagi navedene uredbe z dnem 1. 1. 2015 prešla iz osrednjeslovenske v zasavsko 
statistično regijo, pri čemer je Vlada RS v Predlogu za spremembo teritorialnih enot NUTS za RS z 
dne 24. 1. 2013 zavzela stališče, da prehod Občine Litija do konca programskega obdobja 2014-2020 
ne bo imel vpliva na razvojno regijo, v katero so trenutno vključene občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 
ob Savi. 

V skladu z zgoraj veljavno klasifikacijo statističnih teritorialnih enot (NUTS) in določbami ZSRR-2, pa 
bo v novem programskem obdobju 2021-2027 Občina Litija vključena v zasavsko razvojno regijo. 

V ta namen je na MGRT na pobudo RRA Zasavje 27. 8. 2018 potekal sestanek med župani občin 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija, predstavniki MGRT in predstavniki Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije. 

RRP 2021-2027 bo za zasavsko regijo kot nosilna institucija regionalnega razvoja pripravljala RRA 
Zasavje, pri čemer bo v fazi priprave potrebno zagotoviti vsebino in sodelovanje subjektov iz Občine 
Litija, katerih predstavniki bodo do poteka programskega obdobja 2014-2020 še člani Razvojnega 
sveta osrednjeslovenske regije. 

Dodatno bodo morali občinski sveti vseh štirih občin obravnavati in do 2020 sprejeti nov Odlok o 
ustanovitvi Razvojnega sveta zasavske regije za programsko obdobje 2021-2027. Osnutek odloka bo 
pripravila RRA Zasavje. 

Priprava RRP 2021-2027 bo predvidoma potekala do 30. 6. 2020, pri čemer bo zadnja faza sprejetje 
programskih delov na razvojnih svetih regij in potrditev na svetih regij. 

0,00 
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Sklep o pripravi RRP 2021-2027 za zasavsko regije je sprejel Razvojni svet zasavske regije na 9. 
korespondenčni seji dne 26. 9. 2018. 

9 GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO 

9.1 REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA ZASAVJE 2017-2025 

RRA Zasavje je 2017 pridobila javno pooblastilo za izvajanje RGS Zasavje za obdobje 2017-2025 v 
Zasavski statistični regiji (občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija). 

V obdobju poročanja smo objavili članka v lokalnih časopisih Srečno Trbovlje in Hrastov list in izvajali 
sestanke s predstavniki zasavskih podjetij. 

V februarju 2018 smo v okviru dogodka Priložnosti črpanja finančnih sredstev za podjetja predstavili 
tudi regijsko garancijsko shemo. Za dogodek smo pripravili predstavitev sheme in jo razposlali 
potencialnim prijaviteljem. Upravičenci so bili redno obveščeni tudi prek tki. »newsletterjev«. 

Aprila 2018 se je zaključil rok 1. javni razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje 
velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji. 

Udeleževali smo se vseh delovnih sestankov z Slovenskim regionalnim razvojnim skladom ter ostalimi 
izvajalci shem (RRA-ji). 

9.2 SVETOVALNA DEJAVNOST 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja izvajala popise projektnih idej in svetovala pri prijavi na javne 
razpise in programe, ki se nanašajo na področje gospodarstva in podjetništva, med drugim: 

• JR za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019, 

• JR Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu P2 2018, 

• JR Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 in 
2019 P2R, 

• JR za predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev PF1/PF2 2018, 

• JR za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018, 

• JR za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja MSP v obodbju 2019-2022, 

• JR za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019. 
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10 ČLOVEŠKI VIRI 

10.1 REGIJSKA SHEMA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2016-2022 

RRA Zasavje je 2017 pridobila javno pooblastilo za izvajanje RŠS Zasavje za obdobje 2016-2022 v 
Zasavski statistični regiji (občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija). Višina razpisanih sredstev 
v okviru sheme znaša 872.160 EUR nepovratnih sredstev. 

Splošni cilj regijskih shem kadrovskih štipendij je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, 
zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečevanje odseljevanja mladih iz regije. 

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij 4000 štipendistom v obdobju od šolskega 
leta 2016-2022 v celotni državi.  

V obdobju poročanja je RRA kot izvajalec javnega pooblastila: 

• objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 
šolsko/študijsko leto 2018/2019 

• izvajala vse aktivnosti, vezane na Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih 
štipendij za šolsko/ študijsko leto 2018/19 in Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo 
kadrovskih štipendij za šolsko/ študijsko leto 2019/20 

• objavila Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/ 
študijsko leto 2019/20  

• izvajala vse aktivnosti, vezane na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017 (nadaljevanje sofinanciranja v letu 
2017/18 in v 2018/19) 

• izvajala vse aktivnosti, vezane na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (nadaljevanje sofinanciranja v letu 
2018/19) 

• izvajala vse aktivnosti, vezane na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019 

Izvedene so bile aktivnosti sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v višini in pod pogoji, 
določenimi z  Zakonom o štipendiranju (izdaja odločb, dopolnitev, izvedba izplačil), nosilec javnega 
pooblastila je odločal v upravnih postopkih o nadaljevanju sofinanciranja kadrovskih štipendij. 

V obdobju poročanja je bilo v shemo vključenih 19 delodajalcev in 28 štipendistov. 

10.2 LISTINA RAZNOLIKOSTI 

RRA Zasavje je decembra 2018 kot prva regionalna razvojna agencija v državi podpisala Listino 
raznolikosti. 

Listine raznolikosti so ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem 
spodbuditi organizacije (zasebne, javne) k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj 
organizacij. 
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Listina raznolikosti je kratek dokument, ki sestoji iz načel, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi 
pri promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu. 

Podpis Listine je prostovoljen in omogoča dostop do orodij (vodniki, usposabljanje…), ki so na voljo v 
organizaciji, da lahko razvije dosledno in učinkovito politiko raznolikosti. 

10.3 SVETOVALNA DEJAVNOST 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja izvajala popise projektnih idej in svetovala pri prijavi na javne 
razpise in programe, ki se nanašajo na področje človeških virov, med drugim: 

• JR za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. 
 

11 OKOLJE, PROSTOR IN IFRASTRUKTURA 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja izvajala popise projektnih idej in svetovala pri prijavi na javne 
razpise in programe, ki se nanašajo na področje okolja, prostora in infrastrukture, in sicer: 

• JR za sofinanciranje projekotv NVO, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in 
prostora za leti 2018 in 2019. 

12 PROBLEMSKO OBMOČJE OBČIN HRASTNIK, RADEČE, TRBOVLJE (HRT) 

Vlada Republike Slovenije je 25. 7. 2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore 
za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, s 
katerim se v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v obdobju 2013-2018 
upošteva navedeno območje kot prednostno pri izvajanju razvojnih politik. 

Vlada Republike Slovenije je 23. 6. 2016 sprejela Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti 
in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Program). Izvajanje 
Programa se je podaljšalo do 2020. 

Predvideni instrumenti v okviru Programa so: 

• Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij, 

• Instrument 2: Ugodni razvojni krediti za investicije, 

• Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij, 

• Instrument 4: Mikrokrediti, 

• Instrument 5: Promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje 
programa, 

• Instrument 6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje (PVSP HRT). 

Instrument 5.2.1. Subvencije za spodbujanje investicij 

Namen in cilji  

Na problemskem območju HRT delujejo podjetja, ki imajo prenizko dodano vrednost, težje pridobivajo 
financiranje za svoje poslovanje in ne ustvarjajo dovolj akumulacije za nova vlaganja. Vendar pa so ta 
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podjetja pomembna za območje, saj običajno zaposlujejo precejšnje število delavcev in imajo izdelane 
razvojne programe ter programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe 
ali razširitev dejavnosti. Brez pomoči države se v zaostrenih finančnih razmerah takšna podjetja ne 
morejo prestrukturirati in bi številna med njimi lahko zašla v težave. 

Cilj je zmanjšati zaostanek v razvoju ter omogočiti : 

• spodbujanje investicij na problemskem območju HRT 

• kreiranje novih delovnih mest in povečanje zaposlovanje 

Instrument 5.2.2: Ugodni razvojni krediti za investicije 

Namen in cilji  

Namen instrumenta je pomoč podjetjem pri izvajanju investicij. Upravičencem bo do zgornje meje 
državnih pomoči dana možnost kombinacije Instrumenta 1 (subvencija za spodbujanje investicij) in 
Instrumenta 2 (ugoden kredit za investicijo). 

Ključni cilji: 

• spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju HRT, 

• ohranjanje in kreiranje novih delovnih mest,  

• prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju in 

• popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na 
degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v 
opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji. 

Instrument 5.2.3: Subvencije za zagon podjetij 

Namen instrumenta in cilji  

Namen je spodbujanje mladih podjetij in novih podjetniških podjemov z nepovratnimi viri (subvencije 
za začetno delovanje) v problemskem območju HRT. S tovrstno podporo se izboljšata poslovanje in 
realizacija razvojnih potencialov podjetij ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. S 
tem se zniža stopnja umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja. Zasleduje se razvoj podprtih 
podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in 
ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, 
procesov in storitev. Cilji so: 

• zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, 

• nova delovna mesta in zaposlovanje in 

• zagon novih podjetij. 

Instrument 5.2.4: Mikrokrediti 

Namen in cilji:  

Instrument rešuje problem likvidnosti ter povečevanja stroškov financiranja mikro, malih in srednje 
velikih podjetij na problemskem območju HRT. Namen instrumenta je dejavno poseči na trg dostopa 
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do virov financiranja v segmentu mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) za preprečevanje 
njihove finančne izključenosti.  

Ključni cilji so:  

• izboljšanje dostopa MSP do ugodnih virov dolžniškega financiranja, ki se kaže predvsem v: 

• nižji obrestni meri, 

• nižjih zavarovalnih zahtevah, 

• ročnosti kredita, 

• možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 

• omogočiti MSP dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo 
izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve 
kredita) in 

• spodbujanje zasebnih vlaganj na problemskem območju 

Instrument 5.2.5: Promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in 
domačih investitorjev ter izvajanje programov spodbujanja konkurenčnosti 

Namen in cilji 

Za doseganje ključnih ciljev in namenov začasnih ukrepov razvojne podpore je v problemskem 
območju HRT izkazana potreba po promociji gospodarstva in privabljanja domačih in tujih investitorjev. 
Za promocijo programa problemskega območja HRT bodo pristojne regionalne razvojne agencije 
uporabljale svoje spletne strani in sredstva javnega informiranja. K investiranju v območje pa se želi 
pritegniti tudi podjetnike od drugod, zato je potrebna tudi promocija same regije/območja. Dejavnosti 
bodo vključevale tako imenovani »branding« regije/območja. 

Ključna cilja sta: 

• privabljanje tujih in domačih investitorjev ter 

• izvedba in promocija programa spodbujanja konkurenčnosti HRT. 

Instrument 5.2.5.1. Promocija problemskega območja HRT in privabljanje tujih in domačih investitorjev 

Instrument obsega: 

• pripravo in ažuriranje načrtov privabljanja investicij; 

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

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

• udeležbo na specializiranih sejmih s področja nepremičnin v Sloveniji in Evropi; 

• izvajanje tako imenovanega »Lead Generation« pristopa pri privabljanju tujih neposrednih 
investicij; 

• neposredno trženje oz. konkretno sodelovanje s podpornimi inštitucijami (SPIRIT Slovenia, 
predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini, GZS, …), svetovalnimi podjetji in 
potencialnimi investitorji. Izvajal se bo kot t.i. »branding« regije/območja; 
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• oglaševanje in pripravo promocijskih materialov za industrijske/poslovne cone ter poslovne 
prostore. 

Instrument 5.2.5.2 Izvajanje programov spodbujanja konkurenčnosti 

Program izvajajo MGRT in njegove izvajalske institucije (Slovenski regionalno razvojni sklad in 
Slovenski podjetniški sklad), pristojne regionalne razvojne agencije (RRA) na problemskem območju 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje, lahko pa tudi institucije v regijski razvojni mreži, v kolikor obstajajo. 

RRA oziroma lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži v kolikor obstajajo lahko izvajajo 
posamezne instrumente programa skladno s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. Predvidene so naslednje dejavnosti: 

• kadrovska podpora za izvajanje izbranih projektov in programa 

• nadzor nad izvajanjem projektov na terenu 

• vzdrževanje evidenc in priprava poročil 

• priprava letnih poročil 

• pomoč pri pripravi projektov  

• koordinacija in promocija programa na območju Hrastnik, Radeče, Trbovlje 

• organizacija dogodkov 

• druge naloge potrebne za izvajanje programa. 

Instrument 5.2.6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje (PVSP HRT) 

Instrument PVSP HRT je specifičen za to problemsko območje, izvajati se je začel v letu 2015 in 
predvidoma se bo izvajal do leta 2020. 

Namen in cilji 

Prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju poteka počasi, gospodarska kriza je 
situacijo še zaostrila, brezposelnost se povečuje, je pomembna priložnost v razvoju problemskega 
območja, spodbujanje podjetništva, podjetniške iniciative oz. nastanka novih podjetij ter 
samozaposlitvah, kar bo zmanjšalo brezposelnost, odprlo dodatna delovna mesta in na daljši rok 
pripomoglo k prestrukturiranju gospodarstva. 

Cilji: zmanjšanje zaostanka v razvoju in povečanje podjetniške aktivnosti ter socialne vključenosti 

• nova delovna mesta in zaposlovanje 

• zagon novih inovativnih podjetij 

• Izboljšano in okrepljeno povezovanje z lokalnim gospodarstvom 

• prenos znanja oziroma medgeneracijsko sodelovanje na poslovnem področju 

• socialna vključenost (večja vključenost starejših brezposelnih oseb, starost nad 50 let, še 
zlasti žensk ter njihova reaktivacija v poslovnem svetu) 

• potencial za razvoj socialnega podjetništva 

Cilj usposabljanja vsakega posameznika v okviru PVSP HRT je, da v obdobju enega leta po zaključku 
usposabljanja ustanovi lastno podjetje in se v njem zaposli oz. se samozaposli. Na podlagi izkušenj je 
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bilo ugotovljeno, da so osebe, ki so bile vključene v program, tudi sicer lažje zaposljive, saj pridobijo v 
programu nova znanja, izkušnje, motivacijo. 

Finančna konstrukcija Programa: 

  
RRA Zasavje je v obdobju poročanja na podlagi podpisanih pogodb z MGRT izvajala vse tri razpolžljive 
instrumente v okviru Programa: 

• 5.2.5.2. Izvajanje Programa HRT 

• Instrument 5.2.5.1. Promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje 
tujih in domačih investitorjev 

• Regijsko specifični Instrument 5.2.6. Podjetno v svet podjetništva PVSP HRT 

Vsi instrumenti se bodo izvajali do konca leta 2020, vrednosti pogodb med RRA Zasavje in MGRT pa 
skupaj znašajo do 1,31 MIO EUR. 

Pogodbe za izvajanje navedenih instrumentov so RRA Zasavje v obdobju poročanja omogočile 
zaposlitev dodatnih 4 oseb za določen čas do 2020 ter do 20 zaposlitev za določen čas 4 mesecev 
vsako leto (udeleženci PVSP HRT). 

Aktivnosti v okviru Instrumenta 5.2.5.2.: 

V okviru Izvajanja Programa HRT skozi celo leto poteka informiranje potencialnih prijaviteljev na javne 
razpise v okviru izvajanja Programa HRT oz. sama promocija Programa z namenom boljše 
prepoznavnosti priložnosti, ki jih Program HRT ponuja.  
 
 

 

 

V obdobju poročanja smo v okviru Programa HRT svetovali pri prijavi na naslednje razpise: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SKUPAJ

Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij A

integralni 

proračun 583.757 666.328 1.153.820 559.200 886.615 1.142.550 911.047 5.903.317

Instrument  2: Ugodni razvojni krediti za začetne investicije B

integralni 

proračun 1.620.000 1.620.000 1.620.000 2.120.000 1.896.000 8.876.000

Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij A EU* 97.890 200.000 300.000 400.000 500.000 400.000 1.897.890

Instrument 4: Mikrokrediti B

integralni 

proračun 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 9.750.000

Instrument 5: Promocija problemskega območja z visoko 

brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev 

ter izvajanje programa A

integralni 

proračun 18.274 132.769 146.500 126.500 126.500 126.500 126.500 803.543

v tem:

5.1.  Promocija problemskega območja z visoko 

brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev A

integralni 

proračun 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000

5.2. Izvajanje programa A

integralni 

proračun 18.274 132.769 96.500 76.500 76.500 76.500 76.500 553.543

Regijsko specifični instrument: PVSP HRT A

integralni 

proračun 696.320 499.680 229.300 114.650 114.650 114.650 1.769.250

(1) SKUPAJ integralni proračun 602.031 1.593.307 5.370.000 4.485.000 4.697.765 5.453.700 4.998.197 27.200.000

(2) SKUPAJ EU sredstva 0 0 200.000 300.000 400.000 500.000 400.000 1.800.000

(3) SKUPAJ A bilanca 602.031 1.593.307 2.000.000 1.215.000 1.527.765 1.883.700 1.552.197 10.374.000

(4) SKUPAJ B bilanca 0 0 3.570.000 3.570.000 3.570.000 4.070.000 3.846.000 18.626.000

(5) SKUPAJ VSE (5=1+2) (5=3+4) 602.031 1.593.307 5.570.000 4.785.000 5.097.765 5.953.700 5.398.197 29.000.000

602.031 1.593.307 5.570.000 4.785.000 5.097.765 5.953.700 5.398.197 29.000.000

*Opomba: v let 2015 so bila sredstva zagotovljena iz integralnega proračuna

OBMOČJE OBČIN HRT

Bilanca A/BNaziv instrumenta Vir
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• Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R) (zadnji rok za prijavo je bil 
1.10.2018, konec leta pa pričakujemo nov razpis, zato smo zainteresirana podjetja vseeno 
obveščali o možnostih, ki jih mikrokrediti ponujajo) 

• Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih - BP2  

• Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019  (JR 
INV PO 2019) 

Poleg rednega obveščanja preko mailov, Facebooka, medijev in stalne promocije Programa preko tki. 
»HRT sred«, ki omogočajo podjetjem in vsem zainteresiranim deležnikom osebno svetovanje o 
Programu HRT, smo z namenom čim boljšega informiranja in kvalitetnega podajanja informacij, 
obdobju od januarja do maja organizirali tudi delavnici, kamor smo povabili predstavnike vseh treh 
organizacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad in Slovenski 
regionalno razvojni sklad, ki zagotavljajo sredstva znotraj posameznih razpisov. Potencialni prijavitelji 
so tako imeli priložnost udeležbe na naslednjih delavnicah in predstavitvah: 

• Spoznajte priložnosti črpanja finančnih sredstev za podjetja (7.2.2018, Trbovlje) - RRA 
Zasavje je dogodek organizirala v sodelovanju z RRA Posavje, Slovenskim regionalno 
razvojnim skladom ter Slovenskim podjetniškim skladom, kjer je bil glavni poudarek na 
Mikrokreditih na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2017), Javnem razpisu za 
ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji (BP ter napoved BP2) ter Regijski garancijski shemi.   

• Predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih 
delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 (5JR HRT) 
– Predstavitev je potekala 6.3.2018 v Radečah, v organizaciji RRA Posavje ter soorganizaciji 
RRA Zasavje v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predstavnica 
MGRT je predstavila temeljne značilnosti razpisa 5JR HRT ter razpisne dokumentacije in 
opozorila na najpogostejše napake prijaviteljev.  

Poleg delavnic, kamor smo povabili predstavnike organizacij, ki zagotavljajo sredstva znotraj 
Programa HRT 2013-2020, je predstavnica RRA Zasavje izvedla dve delavnici z namenom splošne 
predstavitve Programa: 

• Predstavitev Programa HRT 2013-2020 za udeležence programa PVSP je potekala 1.2.2018. 
Predstavljene so jim bile splošne značilnosti Programa, ukrepi ter razpisi znotraj Ukrepa 1. 

• Predstavitev Programa HRT 2013-2020 za udeležence usposabljanja: Temeljni računovodski 
izkazi in njihova uporaba, ki je potekala 29.3.2018 in je bila del usposabljanja v okviru Spot 
točk v zasavski regiji. Udeleženci so izvedeli več o Programu, instrumentih ter ukrepih, ki so 
na voljo podjetjem v okviru finančnih oz. razvojnih spodbud. 

Za namene boljše promocije Programa HRT 2013-2020, smo v obdobju poročanja natisnili tudi 
zloženke HRT, kjer so na kratko zbrani vsi najpomembnejši podatki o Programu HRT 2013-2020. Z 
namenom čim boljšega informiranja in kvalitetnega podajanja informacij, o Programu HRT 2013-2020 
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redno obveščamo preko mailov, Facebooka in medijev, vsem podjetjem pa ponujamo tudi možnost 
individualnega svetovanja in sestankov.  

Ob koncu leta smo pripravili tudi pregled uspešnega črpanja podjetij v letu 2018. V okviru Ukrepa 1 
Programa HRT – Program spodbujanja konkurenčnosti na problemskem območju HRT, je prineslo 
občinama Hrastnik in Trbovlje, zavidljivo vsoto sredstev. V obdobju od januarja do decembra 2018 so 
podjetja lahko črpala iz naslova štirih odprtih razpisov:  

Razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki spada pod okrilje 
Slovenskega podjetniškega sklada, se je odprl že konec leta 2017, zadnji rok za prijavo pa je bil 
1.10.2018. Deset podjetij iz Hrastnika in Trbovelj je pridobilo 331.714,52 EUR. 

 V aprilu je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila 
začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2. Zadnji rok za prijavo je 25.1.2019, podjetja pa so 
do danes pridobila 1.322.500,00 EUR ugodnih razvojnih posojil.  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 objavilo dva razpisa. Prvi, 5 JR HRT – 
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na 
območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je bil objavljen 2. 2. 2018, zaprl pa se je 12. 3. 2018. 
Prispelo je 22 vlog, ministrstvo je odobrilo 6 vlog, razdeljena pa so bila vsa razpisana sredstva v višini 
1.270.755 EUR. Pet projektov je takšnih, ki že imajo sedež na območju občin Hrastnik in Trbovlje, eno 
podjetje pa se je odločilo, da v Trbovljah odpre novo poslovno enoto.  
 
Trboveljska in hrastniška podjetja so v letu 2018 skupaj pridobila 2.924.970 €, kar je dobrih 700.000 
EUR več, kot v letu prej. 

Aktivnosti v okviru Instrumenta 5.2.5.1.: 

V okviru inštrumenta smo v obdobju poročanja v sodelovanju z drugimi RRA-ji Kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija kot soorganizator sodelovali pri organizaciji mednarodnega B2B foruma SEE 
MEET SLOVENIA 2018, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog. Dogodek 
omogoča, da si podjetja zgolj dveh dneh bodo lahko razširijo svoje poslovanje na domačih in 
mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje 
interesa ter nadaljnje poslovno sodelovanje. 

Na dogodku See Meet Slovenia 2018 je letošnje leto sodelovalo 55% slovenskih in 45% tujih podjetij, 
s čimer smo izpolnili cilj, ki smo si ga zadali prejšnje leto, in sicer povečanje števila tujih podjetij. 
Podjetja iz tujine so prihajala iz Srbije, Italije, Madžarske, Turčije, Avstrije, Velike Britanije, Nemčije in 
Rusije. 

Tudi RRA Zasavje je poleg dogovorjenih sestankov imela precej povpraševanj predstavnikov nekaterih 
podjetij, katere je zanimala tako zasavska regija, delo same agencije kot tudi sam program HRT ter 
njegovi ukrepi. Na dogodku smo prav tako dobili veliko novih kontaktov podjetij ter agencij, ki iščejo 
nove poslovne priložnosti.  

Na dogodku so si podjetja ustvarila povprečno 11,19 formalnih in 5,92 neformalnih sestankov. Pri tem 
so 5,87 kontaktov ocenili kot potencialne za bodoče poslovno sodelovanje. Dogodek je bil glede na 
ocene udeležencev uspešen, saj so ga le-ti ocenili s povprečno oceno 4,78/5, samo organizacijo 
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dogodka pa z 4,84. Kar 87,1 % udeležencev je že sedaj potrdilo, da bi se dogodka udeležilo tudi 
naslednje leto. 

V okviru instrumenta smo podjetja redno obveščali o novih poslovnih priložnostih, možnostih udeležbe 
na gospodarskih delegacijah, sejmih ter drugih poslovnih dogodkih. 

V obdobju poročanja smo  preko spletne strani RRA Zasavje, Facebook strani RRA Zasavje ter rednih 
tedenskih e-novičk RRA Zasavje podjetja obvestili o več kot 10 novih poslovnih priložnostih, ki jim 
prinašajo nove priložnosti za uveljavitev na tujih trgih in razširitev svojega poslovanja. Prav tako 
podjetja redno obveščamo o novih poslovnih priložnostih preko mreže EEN. 

Podjetja smo v obdobju poročanja obveščali še o razpisih s področja internacionalizacije ter tujih 
neposrednih investicij. V času poročanja smo obveščali in aktivno promovirali prijavo na Seznam 
skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019 ter Javni 
razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-
2022. 

V obdobju poročanja smo svetovali gospodarskim subjektom, ki so iskali poslovne prostore v Hrastniku 
ali Trbovljah. Le-tem smo pomagali tako, da smo v skladu z njihovimi potrebami poiskali primerne 
lokacije, kontaktirali lastnike, upravitelje oz. nepremičninske agencije ter jim posredovali vse potrebne 
podatke za nadaljnjo komunikacijo. V letu 2019 načrtujemo izvesti projekt popisa vseh poslovnih 
površin v regiji. 

Aktivnosti v okviru Instrumenta 5.2.6.: 

RRA Zasavje je 23. 4. 2018 na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130-17Z980001 objavila 3. 
Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in 
Hrastnik (v nadaljevanju PVSP HRT). 

Na 2. javni poziv za vključitev v PVSP HRT 2018 (objavljen v novembru 2017) - prva skupina Hrastnik 
in Trbovlje je prispelo 21 vlog. 

Na 3. javni poziv za vključitev v PVSP HRT 2018 - druga skupina Hrastnik in Trbovlje pa 28 vlog.  

Prva skupina udeležencev se je izvajala od 3. 1. do 30. 4. 2018. Druga skupina se je izvajala od 2. 7. 
do 30. 10. 2018. V obe skupini je bilo v letu 2018 skupaj vključenih 20 oziroma največje možno število 
udeležencev. 

RRA Zasavje je novembra 2018 objavila 4. Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program 
Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik. 

Na 4. javni poziv za vključitev v PVSP HRT 2019 - prva skupina Hrastnik in Trbovlje je prispelo 20 
vlog. Skupina se bo izvajala od 3. 1. 2019 do 30. 4. 2019, v njo pa bo vključenih 10 udeležencev. 

Vsi udeleženci so v obdobju vključitve v skladu s programom zaposleni na RRA Zasavje. 
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13 TRŽNA DEJAVNOST 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja opravljala tržno dejavnost na področju izdelave investicijske 
dokumentacije in svetovanja pri prijavah na javne razpise in pozive za (ne)povratna sredstva 
gospodarskim subjektom in javnim zavodom. 

14 ORGANIZACIJA DELOVANJA IN KADROVSKI NAČRT 

14.1 ORGANIZACIJA DELOVANJA 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja delovala kot enovita organizacijska enota. 

RRA Zasavje predstavlja in zastopa direktor. Za organizacijo dela in strokovno izvedbo nalog 
posameznih vsebinskih področij so odgovorni strokovni sodelavci. 

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest zagotavljata izvajanje delovnih nalog na področju 
dejavnosti RRA Zasavje, smotrno organiziranost in vodenje delovnega procesa, ustrezen nadzor nad 
opravljanjem dela ter polno zaposlenost zaposlenih in njihovo morebitno prerazporejanje glede na 
potrebe dela. 

14.2 KADROVSKI NAČRT 

RRA Zasavje predstavlja in zastopa direktor. 

Delovne naloge se na RRA Zasavje v skladu s pravilnikom izvajajo preko sistemiziranih delovnih mest, 
preko ostalih oblik kratkotrajnih projektnih zaposlitev (delo za določen čas, javno delo, delo po pogodbi, 
delo preko študentskega servisa, avtorska pogodba), preko različnih oblik prostovoljnega dela in 
mentorskega dela ter preko izvajanja storitev s strani zunanjih izvajalcev. 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest RRA Zasavje za opravljanje nalog z 
delovnih področij zavoda določa, da so potrebna naslednja delovna mesta (mandatno) in za nedoločen 
čas: 

• Direktor, 

• Strokovni sodelavec VII/2-II - za gospodarstvo in podjetništvo, 

• Strokovni sodelavec VII/2-II - za človeške vire, 

• Strokovni sodelavec VII/2-II - za okolje, prostor in infrastrukturo, 

• Strokovni sodelavec VII/2-II - za turizem, 

• Strokovni sodelavec VII/2-II - za podeželje, 

• Računovodja VII/2-II, 

• Poslovni sekretar VII/1. 
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RRA Zasavje je imela v letu 2018 naslednjo kadrovsko strukturo: 

NAZIV 
DELOVNEGA 

MESTA 

STOPNJA 
IZOBRAZBE 

VRSTA 
ZAPOSLITVE 

PLAN 2018 
STANJE 31. 

12. 2018 

Direktor VII. 
Določen čas 

(mandat) 
1 1 

Strokovni sodelavec 
VII/2-II - za 

gospodarstvo in 
podjetništvo 

VII. Nedoločen čas 1 1 

Strokovni sodelavec 
VII/2-II - za čoveške 

vire 
VII. Nedoločen čas 1 1 

Strokovni sodelavec 
VII/2-II - za okolje, 

prostor in 
infrastrukturo 

VII. Nedoločen čas 1 1 

Strokovni sodelavec 
VII/2-II - za turizem 

VII. Nedoločen čas 0 0 

Strokovni sodelavec 
VII/2-II - za podeželje 

VII. Nedoločen čas 0 0 

Računovodja VII/2-II VII. Nedoločen čas 0 0 

Poslovni sekretar 
VII/1 

VII. Nedoločen čas 0 0 

Strokovni sodelavec 
VII/2 – za izvajanje 

Programa 
konkurenčnosti – 
Instrument 5.2.5.2 

VII. 
Določen čas/čas 
trajanja projekta 

(2016-2020) 
2 2 

Strokovni sodelavec 
VII/2 – za izvajanje 
Instrumenta 5.2.6: 

Podjetno v svet 
podjetništva Hrastnik, 

VII. 
Določen čas/čas 
trajanja projekta 

(2017-2020) 
2 1 
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Radeče, Trbovlje 
(PVSP HRT) 

Udeleženec Podjetno 
v svet podjetništva 
»PVSP HRT«, «, v 
okviru Programa 

konkurenčnosti HRT* 

Katerakoli 
Določen čas 4 

mesece 
20 0* 

Strokovni sodelavec 
VII/2 – za izvajanje 

Instrumenta 5.1: 
Promocija 

problemskega 
območja z visoko 
brezposelnostjo, 

privabljanje tujih in 
domačih investitorjev 

VII. 
Določen čas/čas 
trajanja projekta 

(2017-2020) 
1 1 

Strokovni sodelavec 
VII/2 – za izvajanje 

regijskih štipendijskih 
in/ali garancijskih 

shem  

VII. 
Določen čas/čas 
trajanja projekta 

(2017-2025) 
1 0 

 

SKUPAJ 8 

SKUPAJ 
MANDATNA 

1 

SKUPAJ 
NEDOLOČEN 

ČAS 
3 

SKUPAJ 
DOLOČEN 

ČAS 
4 

 
*V kadrovski načrt za leto 2018 je bilo vključenih 20 udeležencev (dve skupini po 10 udeležencev) v okviru 
Instrumenta 5.2.6 PVSP HRT, ki so bili na RRA Zasavje zaposleni za določen čas 4 mesecev v obdobju od 1. 
1 do 30. 4. 2018 in od 1. 7. do 31. 10. 2017, zato je stanje v tabeli na dan 31. 12. 2017 enako 0. 

Najvišje skupno število zaposlenih na RRA Zasavje v letu 2018 je bilo 28 (vključno z udeleženci PVSP HRT). 
Vse zaposlitve za določen čas se v celoti financirajo iz sredstev državnega proračuna in/ali proračuna EU. 
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15 PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja nabavila osnovna sredstva v višini 2.957 EUR, ki so bila opredeljena v 
načrtu dela in finančnem načrtu (kovinske arhivske omare, mrežni optični čitalnik, prenosni računalnik).  

Pogodbena vrednost z občinami ustanoviteljicami za osnovna sredstva v obdobju poročanja je znašala 3.000 
EUR. Realizacija nabave osnovnih sredstev je bila tako nižja za 1,43% od načrtovane. 

16    OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IN V PRIMERJAVI S 
PRETEKLIMI LETI 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja realizirala vse zastavljene cilje v skladu z načrtom dela. 

Primerjava s preteklim letom, ko je RRA Zasavje prvo leto poslovala vseh dvanajst mesecev, izkazuje 
povečanje prihodkov z 419.332 EUR na XYZ.XYZ EUR oziroma za XY,XY%. 

17 MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU 
NAČRTA DELA 

Pri izvajanju načrta dela v obdobju poročanja ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 

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

Za obdobje poročanja za RRA Zasavje 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 sprejetim finančnim načrtom in načrtom dela za obdobje proročanja. Glede na izvršen program in obseg 
sredstev, ki so bila porabljena za izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.  

19 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja realizirala vse zastavljene cilje v skladu z načrtom dela. 

20 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJA GOSPODARSTVA, SOCIALE, 
VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA 

Poslovanje RRA Zasavje je v obdobju poročanja potekalo v skladu s področno zakonodajo in začrtanimi 
usmeritvami. 

Primerjava s preteklim letom izkazuje povečanje prihodkov za 444,05% in povečanje zaposlitev na podlagi 
delovnih ur za 433,33%.  

Letni operativni cilji na področju izvajanja splošnih razvojnih nalog, med njimi strokovna in administrativno 
tehnična podporo delovanju sveta in razvojnega sveta regije, spremljanje razvoja regije in priprava letnega 
poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa, priprava in usklajevanje dogovora za razvoj regije, 
vodenje odborov razvojnega sveta regije in regijske razvojne mreže, so bili v obdobju poročanja realizirani. 
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V okviru Programa HRT je RRA Zasavje v obdobju poročanja izvajala vse tri razpoložljive instrumente 
Programa do 2020. 

Na podlagi pridobljenega javnega pooblastila je izvajala regijsko garancijsko 2017-2025 in regijsko štipendijsko 
shemo 2016-2022.. 

V skladu z zgoraj navedenim so bili učinki poslovanja RRA Zasavje na področju regionalnega razvoja pozitivni 
in bodo imeli učinek tudi v prihodnjih letih. 

21 ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest RRA Zasavje za opravljanje nalog z 
delovnih področij zavoda določa 7 delovnih mest za nedoločen čas in 1 delovno mesto za mandatno 
obdobje. Na dan 31. 12. 2018 so bili v RRA Zasavje zaposlene 4 osebe, in sicer: 

• 3 za izvajanje splošnih razvojnih nalog za nedoločen čas 

• 1 za izvajanje splošnih razvojni nalog za določen čas (mandat) 

Dodatno so bile v obdobju poročanja zaposlene 4 osebe za določen čas, in sicer: 

• 1 za izvajanje Instrumenta 5.2.6 PVSP HRT 

• 1 za izvajanje Instrumenta 5.2.1 TID HRT 

• 2 za izvajanje Instrumenta 5.2.5.2 HRT 
 
Za določen čas obdobja 4 mesecev je bilo zaposlenih še 20 oseb v okviru Instrumenta PVSP HRT. 

Največje skupno število zaposlenih na RRA Zasavje v letu 2018 je bilo tako 28 (vključno z 
udeleženci PVSP HRT). 

V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v načrtu dela in finančnem 
načrtu za leto 2018, kot navedeno v točki 14 tega poročila. 

22 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

RRA Zasavje zaradi majhnega števila zaposlenih nima organizirane notranjerevizijske finančne 
službe, zagotavlja pa postopke notranjega finančnega nadzora v skladu z vsemi zakonskimi predpisi. 
V obdobju poročanja smo upoštevali pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in 
obvladovali tveganja, ki bi jim bili lahko izpostavljeni pri poslovanju. 

 

 

        RRA Zasavje 
        Tadej Špitalar, direktor 

 

 



 
  

 
 

41 

B. RAČUNOVODSKO POROČILO 

23 VSEBINA RAČUNOVODSKEGA POROČILA 

Računovodsko poročilo zajema pojasnila in priloge skladno s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in sicer: 

• Bilanco stanja, 

• Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, 

• Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, 

• Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov, 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

• Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

Računovodstvo izvaja zunanji izvajalec: 

• Firma: BIRO ZA poslovne storitve d.o.o. 

• Skrajšana firma: BIRO ZA d.o.o. 

• Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo 

• Poslovni naslov: Opekarna 28a, 1420 Trbovlje 

• Sedež: Trbovlje 

• Davčna številka: SI 63170515 

• Matična številka: 3320278000 

• Vpis v sodni register: 25. 4. 2008 

• Šifra dejavnosti: M69.200 

• TRR: 0233 8025 7156 017 (NLB d.d.) 

• Zastopnik: Zupan Aleš, direktor 

24 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

24.1 SODILA, UPORABLJENA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA 
DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE TER TRŽNO DEJAVNOST 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja poslovne dogodke spremljala na 8 ločenih stroškovnih mestih, 
in sicer: 

• 001 SRN - Splošne razvojne naloge 

• 002 HRT - Instrument 5.2.5.2. Izvajanje Programa HRT 

• 003 ACCESS - EU Projekt ACCESS Evropa za državljane (EU4Citizens) 

• 004 PVSP HRT - Regijsko specifični Instrument 5.2.6. Podjetno v svet podjetništva PVSP 
HRT 

• 005 RŠS Zasavje - Regijska štipendijska shema Zasavje 

• 006 RGS Zasavje - Regijska garancijska shema Zasavje 

• 007 HRT TID - Instrument 5.2.5.1. Promocija problemskega območja z visoko 
brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev 
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• 000 TD - tržna dejavnost 

Viri in struktura prihodkov v letu 2018: 

VIR PRIHODKOV STRUKTURA PRIHODKOV 

Prihodki iz občinskih proračunov 16,95 % 

Prihodki iz državnega proračuna (MGRT) 78,44 % 

Prihodki iz državnega proračuna (MDDSZ) 0,96 % 

Prihodki iz proračuna EU (ACCESS) 1,30 % 

Drugi prihodki (Slovenski regionalno razvojni 
sklad) 

1,43% 

Drugi prihodki – prodaja blaga in storitev na trgu 0,92 % 

SKUPAJ 100% 

 
24.2 SREDSTVA IN OBVEZNOSTI 

RRA Zasavje je na dan 31. 12. 2018 v bilanci stanja izkazovala sredstva v skupni višini 200.288 EUR.  

Dolgoročna sredstva so zajemala osnovna sredstva prejeta v upravljanje, financirana s strani občin 
ustanoviteljic in MGRT v okviru Instrumenta PVSP HRT.  

Nabavna vrednost osnovnih sredstev je na dan 31. 12. 2018 znašala 35.106 (ista vrednost je bila na 
dan 31. 12. 2017 ALEŠ) in je bila za 12,05% višja od stanja na dan 31. 12. 2017. Vrednost osnovnih 
sredstev se je v obdobju poročanja zvišala za 2.957 EUR (arhivske kovinske omare, računalniška 
oprema), ki so bila nabavljena s sredstvi občin ustanoviteljic, v skladu s sprejetim finančnim načrtom 
in pogodbo o sofinanciranju dejavnosti RRA Zasavje za obdobje poročanja ter za 819 EUR 
(računalniška oprema), ki so bila nabavljena s sredstvi MGRT v okviru Instrumenta PVSP HRT v 
skladu s pogodbo o izvajanju in financiranju instrumenta. 

Vrednost osnovnih sredstev je na dan 31. 12. 2018 znašala 25.733 EUR in je bila za 3,92 % nižja od 
stanja na dan 31. 12. 2017. 

Kratkoročna sredstva so zajemala sredstva na transakcijskem računu, terjatve do kupcev iz naslova 
opravljanja tržne dejavnosti, terjatve do občin ustanoviteljic in MGRT za izdane zahtevke, ki bodo 
plačani v letu 2018, druge kratkoročne terjatve iz naslova refundacij in DDV-ja ter kratkoročne 
razmejitve do MGRT in ACCESS za nastale stroške v letu 2018, ki bodo v skladu s pogodbo plačani 
v letu 2019 in za katere so bili zahtevki izdani v obdobju poročanja. 

Kratkoročna sredstva so na dan 31. 12. 2018 znašala 174.535 EUR in so bila za 92,34% višja, kot na 
dan 31. 12. 2017. Razlog za povišanje je v večjem številu projektov, ki jih je RRA Zasavje izvajala v 
obdobju poročanja in delnega predfinanciranje EU projekta ALL IN. 
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24.3 VREDNOTENJE ZALOG 

RRA Zasavje na dan 31. 12. 2018 ni imela zalog. 

24.4 STANJE TERJATEV 

RRA Zasavje je v obdobju poročanja izkazovala terjatve v okviru kratkoročnih sredstev, dolgoročnih 
terjatev RRA Zasavje nima. 

V okviru kratkoročnih terjatev so bile v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazane naslednje terjatve: 

VRSTA TERJATVE 
STANJE 31.12.2018 

V EUR 
STANJE 31.12.2017 V 

EUR 
INDEKS 2018/2017 

Kratkoročne 
razmejitve prihodkov 

do MGRT 
25.505 36.969 0,69 

Kratkoročne 
razmejitve prihodkov 

do Slovenskega 
regionalno razvojnega 

sklada 

0 1.161 0,00 

Kratkoročne 
razmejitve prihodkov 

projekt ACCESS 
2.601 0 / 

Izdani zahtevki do 
občin ustanoviteljic 

10.047 12.873 0,78 

Izdani zahtevki do 
MGRT 

17.559 5.571 3,15 

Izdani zahtevki do 
Slovenskega 

regionalno razvojnega 
sklada 

0 5.029 / 

Tržna dejavnost 1.342 1.976 0,68 

Druge terjatve 1.264 2.021 0,63 

SKUPAJ 58.318 65.600 0,89 
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24.5 STANJE OBVEZNOSTI 

RRA Zasavje v bilanci stanja je na dan 31.12.2018 izkazovala 151.198 EUR kratkoročnih 
obveznosti. V okviru kratkoročnih obveznosti so zajete obveznosti do zaposlenih za obračunane in 
neizplačane plače za mesec december 2018 (I. bruto) in obveznosti do države za dajatve na plače za 
mesec december 2018, ki bodo izplačane v januarju 2019, nezapadle obveznosti do dobaviteljev, 
obveznosti do občin ustanoviteljic za več vplačana sredstva in obveznosti MDDSZ za sofinanciranje 
izvajanja RŠS ter obveznosti EU komisije za predfinanciranje projekta ALL IN, ki še niso bila porabljena 
na dan 31. 12. 2018. Podroben pregled obveznosti je: 

VRSTA 
OBVEZNOSTI 

STANJE 31. 12. 2018 
V EUR  

STANJE 31. 12. 2017 
V EUR 

INDEKS 

Obveznosti do 
zaposlenih 

15.573 11.566 1,39 

Obveznosti do države 
za dajatve na plače 

2.319 2.752 0,91 

Nezapadle obveznosti 
do dobaviteljev 

8.751 5.218 0,78 

Obveznosti do občin 
za več vplačana 

sredstva 
60.298 41.061 1,57 

Nezapadle obveznosti 
do MJU 

0 0 / 

Nezapadle obveznosti 
do EU in MDDSZ 

3.777 0,00 / 

Nezapadle obveznosti 
EU projekt ALL INN 

60.480 / / 

SKUPAJ 151.198 60.597 2,49 

 
24.6 DENARNA SREDSTVA 

Stanje na računu RRA Zasavje, odprtem pri Upravi RS za javna plačila, je na dan 31. 12. 2018 znašalo 
116.217 EUR. 

24.7 POMEMBNEJŠE SPREMEMBE SREDSTEV 

Iz izkaza »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 
upravljanju« je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev v obdobju poročanja v primerjavi z 
letom 2017 povečala za 531 EUR za nabavo osnovnih sredstev s sredstvi MGRT. 
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24.8 PASIVNE IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Na dan 31. 12. 2018 je stanje pasivnih časovnih razmejitev znašalo 23.994 EUR, stanje aktivnih 
časovnih razmejitev pa 28.106 EUR. 

24.9 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

RRA Zasavje nima lastnih dolgoročnih virov. Dolgoročne obveznosti zajete v bilanci stanja na dan 
31.12.2018 so se nanašale na obveznosti do občin ustanoviteljic iz naslova prejetih sredstev za nakup 
potrebnih osnovnih sredstev, zmanjšanih za obračunano amortizacijo in povečanih za ustvarjen 
presežek prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe morajo biti enaki, saj namen izvajanja le-te ni ustvarjanje 
presežkov prihodkov na odhodki. Prejeti prihodki so odobreni in plačani v višini dejansko nastalih in 
plačanih stroškov. 

Sredstva za izdatke za blago in storitve, ki so bila vplačana na osnovi sprejetega finančnega načrta in 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti z občinami ustanoviteljicami, so evidentirana v okviru 
kratkoročnih obveznosti in bodo, glede na to da je bila realizacija le-teh nižja od načrtovanih 
poračunana oziroma vrnjena. 

24.10 PRIHODKI IN ODHODKI IZ POSLOVANJA 

Prikaz prihodkov in odhodkov iz poslovanja po fakturirani realizaciji je razviden iz »Izkaza prihodkov 
in odhodkov po vrstah dejavnosti«. 

Celotni prihodki iz poslovanja za izvajanje javne službe so v obdobju poročanja znašali 481.241 EUR 
in so bili za 15,50% višji od preteklega leta. Odhodkov za izvajanje javnih nalog v letu 2018 je bilo 
enako kot prihodkov, torej 481.241 EUR. Sredstva, pridobljena za izvajanje javnih nalog, so bila 
namenjena za plačilo dejansko nastalih/plačanih stroškov in so bila odobrena oziroma izplačana na 
podlagi izstavljenih zahtevkov. Več vplačana sredstva občin ustanoviteljic so bila na dan 31. 12. 2018 
v skladu z dogovorom evidentirana kot kratkoročne obveznosti in bodo poračunana oziroma vrnjena. 

Prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu je bilo v obdobju poročanja v višini 4.445 EUR, odhodkov 
pa v višini 2.881 EUR. 

Celotni prihodki od poslovanja so v obdobju poročanja znašali 485.686 EUR in so bili za 15,82% višji 
od preteklega leta. 
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Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih: 

STROŠKOVNO MESTO PRIHODKI v EUR ODHODKI v EUR 

001 SRN 148.988 148.988 

002 HRT 51.377 51.377 

003 ACCESS EU 6.415 6.415 

004 PVSP HRT 224.942 224.942 

005 RŠS Zasavje 4.651 4.651 

006 RGS Zasavje 6.928 6.928 

007 HRT TID 37.940 37.940 

000 TD 4.445 2.881 

SKUPAJ 485.686 484.122 

 
Struktura odhodkov po stroškovnih mestih: 

STROŠKOVNO 
MESTO 

STROŠKI DELA 
ZAPOSLENIH V EUR 

STROŠKI NAKUPA 
BLAGA IN 

STORITEV V EUR 

STROŠKI NAKUPA 
OPREME V EUR 

001 SRN 123.428 25.559 2.957 

002 HRT 48.267 3.110 0 

003 ACCESS EU 0 6.415 0 

004 PVSP HRT 140.956 83.986 819 

005 RŠS Zasavje 1.713 2.938 0 

006 RGS Zasavje 5.297 1.631 0 

007 HRT TID 23.749 14.191 0 

000 TD 0 2.881 0 
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24.11 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

V obdobju poročanja je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.564 EUR z naslova 
prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. 

24.12 PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2017 

Pregled odhodkov za stroškovno mesto 001 SRN - splošne razvojne naloge, ki jih sofinancirajo občine 
ustanoviteljice: 

VRSTA 
IZDATKA 

FIN. 
NAČRT 
2018 v 
EUR 

REB. 
2018 v 
EUR 

REALIZACIJA 
2018 v EUR 

REALIZACIJA 
V 2017 v EUR 

R2018/2017 
R2018/2017 

v % 

Stroški 
dela 

zaposlenih 

65.406 66.897 56.758 55.097 1,03 103,01 

Stroški 
nakupa 
blaga in 
storitev 

 

45.471 45.471 25.559 36.741 0,69 69,56 

Stroški 
nakupa 
opreme 

3.000 3.000 2.957 1.569 1,88 188,46 

SKUPAJ 113.877 115.368 85.273 93.407 0,91 91,29 

 

VRSTA 
IZDATKA 

FIN. NAČRT 
2018 v EUR 

REALIZACIJA 
2018 v EUR 

REALIZACIJA/FIN. 
NAČRT 

REALIZACIJA/FN 
v % 

Pisarniški 
material 

1.200 67 0,06 5,58 

Čiščenje 
poslovnih 
prostorov 

 

1.200 115 0,10 9,58 

Varovanje 
poslovnih 
prostorov 

2.161 278 0,13 12,86 

Strokovna 
literatura 

250 253 1,01 101,20 
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Računalniške 
storitve 

1.000 884 0,88 88,40 

Računovodske 
storitve 

3.000 2.904 0,97 96,80 

Izdatki za 
reprezentanco 

500 704 1,41 140,80 

Administrativne 
storitve 

2.000 90 0,05 4,50 

Promocijski 
material - tisk 

500 0 0 0 

Promocija -  
oglaševanje 

300 100 0,33 33,33 

Promocija - 
oblikovanje 

promocijskega 
materiala 

500 0 0 0 

Drobni inventar 600 441 0,74 73,50 

Zdravniški 
pregledi 

zaposlenih 
400 89 0,15 14,75 

Drugi stroški 
materiala 

120 0 0 0 

Drugi splošni 
materialni 
stroški in 
storitve 

840 443 0,53 52,74 

Električna 
energija 

720 83 0,12 11,53 

Ogrevanje 2.640 192 0,07 7,27 

Komunalne 
storitve 

240 13 0,05 5,42 

Stroški 
telefona in 
interneta 

1.800 1.232 0,68 68,44 
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Poštne in 
kurirske 
storitve 

600 450 0,75 75,00 

Goriva in 
maziva za 
prevozna 
sredstva 

2.000 960 0,48 48,00 

Najem vozil 6.500 4.511 0,69 69,40 

Stroški nakupa 
vinjet 

110 110 1,00 100,00 

Dnevnice v 
državi 

600 302 0,50 50,33 

Dnevnice v 
tujini 

200 665 3,33 332,50 

Stroški 
prevoza v 
državi - 

kilometrina 

1.500 1.563 1,04 104,20 

Stroški 
prevoza v tujini 

- kilometrina 
400 85 0,21 21,25 

Povračila 
stroškov na 
službenih 
potovanjih 

500 2.979 5,96 59,58 

Tekoče 

vzdrževanje 

poslovnih 

prostorov 

600 80 0,13 13,33 

Vzdrževanje 
računalniške 

opreme 
0 0 0 0 

Najemnina 
poslovnih 
prostorov 

3.600 440 0,12 12,22 
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Najemnine 
računalniške in 
druge opreme 

1.800 509 0,28 28,28 

Stroški 
konferenc, 
seminarjev, 
simpozijev 

240 0 0 0 

Izobraževanje 600 451 0,75 75,17 

Promocija 
zdravja na 
delovnem 

mestu 

500 110 0,22 22,00 

Prispevek za 
vzpodbujanje 
zaposlovanja 
invalidov po 

ZZRZI 

0 0 / / 

Članarine v 
domačih 

neprofitnih 
organizacijah 

4.500 4.421 0,98 98,24 

Članarine v 
mednarodnih 
organizacijah 

500 0 0 0 

Bančni stroški 250 35 0,14 14,00 

Plačila 
domačih 
obresti 

500 0 0 0 

SKUPAJ 45.471 25.559 0,56 56,21 

 
Celotni prikaz prihodkov in odhodkov od poslovanja po fakturirani realizaciji je razviden iz »Izkaza 
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti«, v prilogi tega poročila. 
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 25.75325.75325.75325.753 26.78326.78326.78326.783

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 3.412 3.412

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 247 145

02 NEPREMIČNINE 004 0 0
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 0 0

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 31.694 27.919

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 9.106 4.403

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 174.535174.535174.535174.535 90.74490.74490.74490.744

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 116.217 25.144

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 1.342 1.976

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 27.606 23.473

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.264 2.021
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 28.106 38.130

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 200.288200.288200.288200.288 117.527117.527117.527117.527
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 147.706147.706147.706147.706 92.96292.96292.96292.962

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 15.573 16.085

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 7.734 4.055

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 62.799 2.506

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 37.606 65.242

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 23.994 5.074

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 52.58252.58252.58252.582 24.56524.56524.56524.565

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 3 od 20Pripravljeno: 26.02.2019   13:27



    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018na dan 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 27.486 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 25.096 24.565

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 200.288200.288200.288200.288 117.527117.527117.527117.527
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: F65205CE68718316C8F36625C219F8B7
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 533.825533.825533.825533.825 430.171430.171430.171430.171
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 533.825533.825533.825533.825 430.171430.171430.171430.171

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 529.066529.066529.066529.066 429.221429.221429.221429.221
a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 402.865402.865402.865402.865 309.414309.414309.414309.414

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 402.865 309.414

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 116.121116.121116.121116.121 112.807112.807112.807112.807

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 113.164 111.353

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 2.957 1.454

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 0000 0000

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencijagencijagencijagencij

413413413413 0000 0000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 10.08010.08010.08010.080 7.0007.0007.0007.000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračuna
Evropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 0000 0000

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 4.7594.7594.7594.759 950950950950

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe

421 4.759 950

del 7102 Prejete obresti 422 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in

dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424 0 0

72 Kapitalski prihodki 425 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih

nesreč
428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 0000 0000

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 0 0

del 7102 Prejete obresti 433 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi

prihodki od premoženja
434 0 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe

436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 487.049487.049487.049487.049 429.863429.863429.863429.863
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 487.049487.049487.049487.049 429.863429.863429.863429.863

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 299.292299.292299.292299.292 251.087251.087251.087251.087
del 4000 Plače in dodatki 440 265.308 219.990
del 4001 Regres za letni dopust 441 12.642 10.155
del 4002 Povračila in nadomestila 442 21.342 20.942
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 46.20446.20446.20446.204 37.10437.10437.10437.104

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 22.141 19.469

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 20.318 15.597
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 578 394
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 264 226
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 2.903 1.418
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 137.837137.837137.837137.837 126.913126.913126.913126.913

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 41.504 41.307
del 4021 Posebni material in storitve 455 768 4.892
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije
456 2.926 4.382

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 484 0
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 17.732 14.726
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 98 52
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 16.463 19.672
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 57.862 41.882

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 0000 17171717
404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000
410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 0000 0000
411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom in

gospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom
467467467467 0000 0000

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000
J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 3.7163.7163.7163.716 14.74214.74214.74214.742

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0
4202 Nakup opreme 473 3.716 14.742
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in

adaptacije
475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 0000 0000

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 0000 0000

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 0000 0000

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 0000 0000

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 46.77646.77646.77646.776 308308308308
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: CEB040F7AE795B67837BA2DE4F5D39B5
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

    

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu

proračunu
508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0
440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in

družbam, ki so v lasti države ali občin
515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0
4405 Dana posojila občinam 518 0 0
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

    

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000
500 Domače zadolževanje 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih

institucijah
553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih

skupnosti
555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih

kreditodajalcih
558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0
55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 0000 0000

550 Odplačila domačega dolga 561 0 0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim

institucijam
563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih

skupnosti
565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 46.77646.77646.77646.776 308308308308

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: D0D8B22F91410F2A3A955DF03A02B998
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Stran 12 od 20Pripravljeno: 26.02.2019   13:27



Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 481.241481.241481.241481.241 4.4454.4454.4454.445
760 PRIHODKI OD PRODAJE

PROIZVODOV IN STORITEV
661 481.241 4.445

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 0000 0000
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 0000 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 481.241481.241481.241481.241 4.4454.4454.4454.445
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 137.830137.830137.830137.830 1.0281.0281.0281.028

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 6.216 0
461 STROŠKI STORITEV 674 131.614 1.028

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 343.411343.411343.411343.411 1.8531.8531.8531.853
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 263.962 1.151
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
677 43.001 243

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 36.448 459
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 0000 0000
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 0000 0000
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 0000 0000
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 0000 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 0000 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI

POSLOVNI ODHODKI
686 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 481.241481.241481.241481.241 2.8812.8812.8812.881
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 0000 1.5641.5641.5641.564
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 3333 0000
del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskega

obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 0000 1.5641.5641.5641.564

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 3333 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: 6EF02729EBF9CB6175DB78D72E91C8E0
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanaNeodpisanaNeodpisanaNeodpisana
vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanju

700700700700 31.33131.33131.33131.331 4.5484.5484.5484.548 3.7763.7763.7763.776 4.8064.8064.8064.806 0000 0000 0000 25.75325.75325.75325.753 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 3.412 145 0 102 0 0 0 3.165 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 706 27.919 4.403 3.776 4.704 0 0 0 22.588 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lasti

708708708708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: 33AE97CCB3BE0D5A95CCAA333ABE45A5
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)

KnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodska
vrednost naložbvrednost naložbvrednost naložbvrednost naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobno

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: 40B7569AB2AE241687E862D3778394C
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Ime uporabnika
RRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJERRA ZASAVJE

Sedež uporabnika:
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob SaviKolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi

Šifra proračunskega uporabnika:
21717217172171721717

Podskupina prorač. uporabnika:
3.9.3.9.3.9.3.9.

Matična številka:
7032927000703292700070329270007032927000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 485.686485.686485.686485.686 419.332419.332419.332419.332
760 PRIHODKI OD PRODAJE

PROIZVODOV IN STORITEV
861 485.686 419.332

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 0000 0000
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 0000 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 485.686485.686485.686485.686 419.332419.332419.332419.332
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 138.858138.858138.858138.858 123.825123.825123.825123.825

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 6.216 7.872
461 STROŠKI STORITEV 874 132.642 115.953

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 345.264345.264345.264345.264 293.068293.068293.068293.068
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 265.113 224.089
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
877 43.244 31.649

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 36.907 37.330
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 0000 0000
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 0000 2.3422.3422.3422.342
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 0000 17171717
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 0000 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 0000 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018od 01.01.2018 - 31.12.2018

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI

POSLOVNI ODHODKI
886 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 484.122484.122484.122484.122 419.252419.252419.252419.252
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 1.5641.5641.5641.564 80808080
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 3 0
del 80 Presežek prihodkov obračunskega

obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 1.561 80

del 80 Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894 15 13

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

Zagorje ob Savi

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zupan Aleš

Odgovorna oseba

Špitalar Tadej

MD5: F49A7920B14F64ECBCC09E3BD5100733

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 20 od 20Pripravljeno: 26.02.2019   13:27


