
Obravnava poslovnih poročil za leto 2020 RRA Zasavje in Partnerstva LAS Zasavje:

- Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Zasavje  za leto 2020 
- Zaključno poročilo o delu Partnerstva LAS Zasavje za leto 2020 

                          

 

Namen:  Seznanitev s poročili   

 

Pravna podlaga:   

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 

(Ur. list RS, št.: 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20) (Uredba CLLD) 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13,  55/15 – ZFisP, 

96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20-Odl. US), 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.  RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE)  

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, 9. sprememba dne 

4.11.2020  

- Statut občine Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 28/17)  

 

Poročevalci: direktor RRA Zasavje, predsednica Partnerstva LAS Zasavje 

Predlog sklepa: 

Občinski svet občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu regionalne razvojne Agencije 

Zasavje za leto 2020 in z Zaključnim poročilom o delu Partnerstva LAS Zasavje za leto 2020. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje, javni zavod) 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi, katerih ustanovitelj  oz. soustanovitelj 

je občina, morajo v skladu s tretjim odstavkom 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13,  55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20-

Odl. US), najpozneje do 28. februarja tekočega leta predložiti županu letno poročilo za preteklo 

leto skupaj z obrazložitvami, ne pa tudi občinskemu svetu. Ne glede na to se je župan odločil, da 

se s poročili seznani tudi občinski svet.  

Letno poročilo mora biti pripravljeno skladno z določili Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 

št. 23/99, 30/02- ZJF-C, 114/06-ZUE), obrazložitve oz. pojasnila pa v skladu z določili Pravilnika o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske in druge pravne osebe javnega prava 

(Uradni list. RS št 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 

104/11, 86/16, 80/19) in Navodili o pripravi zaključnega računa državnega proračuna in 

občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list. RS št. 12/01, 10/06, 8/07 102/10).  

Zavod RRA Zasavje je v predpisanem roku dostavil vsa omenjena poročila, ki so posredovana tudi 

Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve. Opravlja splošne razvojne 

naloge na območju treh občin za obdobje 2014-2020 in je vpisana v evidenco RRA pri pristojnem 

organu (MGRT). Agencija opravlja naloge regionalnega značaja (skrbnik in koordinator za 

delovanje regijskih organov, za izvajanje regionalnega razvojnega programa - RRP, štipendijske 

sheme, priprave in prijave projektov na javne razpise, priprave in izvajanje dogovora za razvoj 

regij, …). Regionalni razvojni program, dogovor za razvoj regij , … so osnova za črpanje evropskih 

in drugih sredstev za izvedbo posameznih lokalnih ali regijskih projektov. 

MGRT za vsako leto določi splošne razvojne naloge in delež sofinanciranja - metodologija 

izračuna, pri čemer MGRT financira do 50 % upravičenih stroškov (načrtovana sredstva za leto 

2020 – 82.613,50 €), ostalo sofinancirajo občine. Občina Hrastnik je v letu 2020 sofinancirala 

delovanje RRA Zasavje v višini 137.152,00 € (1/3 delež 111.456,00€). 

II. Partnerstvo LAS Zasavje 

Partnerstvo LAS Zasavje je bilo ustanovljeno kot pogodbeno partnerstvo dne 15.10.2015 na 

podlagi podpisa 41. ustanovnih članov Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Partnerstva lokalne 

akcijske skupine Zasavje (delovanje lokalne akcijske skupine na področju razvoja podeželja za 

programsko obdobje 2014 -2020). Ustanovljeno je bilo v skladu s Partnerskim sporazumom med 

Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Programom razvoja podeželja RS za 

obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020), Operativnim programom evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Operativnim programom Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Uredbe o izvajanju lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. list RS, št.: 42/2015, 28/16, 

73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20) (v nadaljevanju: Uredba CLLD).  

 

Partnerstvo LAS Zasavje je izmed sebe imenoval vodilnega partnerja, to je Območna obrtno-

podjetniška zbornica Hrastnik. Le-ta opravlja naloge, določene z Uredbo CLLD (izvajanje 
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strokovnih, finančnih, administrativnih in organizacijskih nalog) in skrbi za operativno delovanje 

Partnerstva LAS Zasavje. Partnerstvo je bilo ustanovljeno v pogodbeno pravni obliki kot 

pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ki ni registrirana kot pravna oseba. Ima 

ločen transakcijski račun oziroma podračun pri vodilnemu partnerju in ločen računovodski 

sistem, je neprofitna oblika javno zasebnega partnerstva. Namen delovanja LAS-a je spodbujanje 

trajnostnega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih območij, na območju občin 

Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, s pomočjo sredstev iz ESRR (Evropski sklad za regionalni 

razvoj), EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in drugih virov. V RS deluje 37 LAS-

ov. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je oktobra 2016 izdalo odločbo, s katero je 

Partnerstvo LAS Zasavje pridobilo pravno - formalno status »delujoče lokalne akcijske skupine«, 

s čimer so bile pridobljene pravice za črpanje sredstev iz ESRR in EKSRP sklada in drugih virov 

sredstev.  V odločbi so odobrena sredstva v skupni višini 1.426.820,25 € za celotno programsko 

obdobje za pokritje upravičenih stroškov delovanja LAS in izvajanja operacij oziroma projektov 

(projekte odobrava agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja). Partnerstvo  je prejelo  

odločbi o dodatnih sredstvih v skupni višini 443.510,67 € (EKSRP - 283.738,15 €, ESRR – 

159.772,52 €), ker je v presečnem obdobju 31.12.2018 doseglo načrtovane kazalnike.  

Občine vsako leto sofinancirajo Partnerstvu LAS Zasavje stroške (del Občine Hrastnik  - 1/3 

stroškov), ki se štejejo kot neupravičeni stroški (npr. DDV, potni stroški, sejnine za delovanje 

organov, del stroškov plače zaposlene – regres, bolniška, potni stroški, …) ali stroške, ki so 

presegli dovoljen maksimum sofinanciranja upravičenih stroškov iz naslova ESRR oz. EKSRP. 

 

III. Izid poslovanja  javnega zavoda in pogodbenega partnerstva v letu 2020 

Oddelek za razvoj, premoženjske in pravne zadeve je pregledal poslovna in finančna poročila 

javnega zavoda RRA Zasavje, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Hrastnik in Partnerstva 

LAS Zasavje ter ugotovil, da so le ti v letu 2020 poslovali v skladu z zastavljenimi cilji, 

opredeljenimi v delovnih in finančnih načrtih za leto 2020.  

Na osnovi navedenega predlagamo Občinskemu svetu Občine Hrastnik, da se seznani z  letnimi 

poročili poslovanja za leto 2020   RRA Zasavje in Partnerstva LAS Zasavje in sprejme naslednji 

sklep: 

Občinski svet občine Hrastnik se je seznanil s Poročilom o delu Regionalne razvojne agencije 

Zasavje za leto 2020 in Zaključnim poročilom o delu Partnerstva LAS Zasavje za leto 2020. 

 

Hrastnik, april 2021 

                                                                                                 

                                                                           Oddelek za razvoj, premoženjske in pravne zadeve


