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I.

SPLOŠNI DEL
1.1 Predstavitev javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko

Razvojna agencija Kozjansko
Ulica skladateljev Ipavcev 17
3230 ŠENTJUR
Davčna številka: SI71357963
Matična številka: 1490524000
Spletna stran: www.ra-kozjansko.si
Zavod je bil ustanovljen leta 2000 z namenom pospeševanja podjetništva, malega
gospodarstva in turizma na območju občin Dobje in Šentjur, povezovanja podjetnikov in
podjetij z občinama, Obrtno in Gospodarsko zbornico Slovenije, kakor tudi z državnimi in
drugimi institucijami, ki vplivajo na gospodarski razvoj.
V letu 2016 je prišlo na osnovi sprejetega Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Ljudska
univerza Šentjur k javnemu zavodu Razvojna agencija Kozjansko. Sklep je na 11. redni seji
dne 19.4. 2016 sprejel Občinski svet Občine Šentjur in Občinski svet Občine Dobje na 8.
redni seji dne 21.4.2016, tako je bil sprejet Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega
zavoda Razvojna agencija Kozjansko (Uradni list RS št. 54/2016) S tem odlokom Občina
Šentjur in Občina Dobje (v nadaljevanju besedila: soustanoviteljici) ustanavljata in urejata
delovanje javnega zavoda na področju pospeševanja razvoja gospodarstva, podeželja,
turizma, delovanja mladih, izobraževanja odraslih in podjetništva – Razvojna agencija
Kozjansko.
Javni zavod je ustanovljen za izvajanje naslednjih nalog v javnem interesu:
- izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja
podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
- sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične
regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
- priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo,
- priprava izvedbenega načrta območnega in razvojnega regionalnega razvojnega
programa,
- koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva,
- zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih,
- opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri
spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti,
- svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih
spodbud,
- opravljanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi
razvojnih projektov,
- izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
- organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne
politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
- strokovna pomoč lokalnim skupnostim pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih
projektov,
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-

organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju,
svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje
spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
promocija podjetniške kulture,
povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje
podjetništva na lokalni ravni,
izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje
podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
spodbujanje razvoja turizma na območju,
skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe območja,
izvajanje strokovnega dela in koordinacija aktivnosti TIC Šentjur,
opravljanje mladinskih dejavnosti,
izvajanje podpornega okolja za razvoj podjetništva (ti. podjetniški inkubator),
izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja
odraslih,
druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom in potrebami javnega
interesa.

Poleg tega RA Kozjansko nudi strokovno pomoč pri različnih razvojnih aktivnostih na
območju občin lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja«, v kateri se
povezujejo območja občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in
Zreče in opravlja nalogo vodilnega partnerja LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Na območju
subregije Obsotelje in Kozjansko v okviru Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in
Kozjansko (ORP) deluje v partnerstvu z Razvojno agencijo Sotla kot mrežna povezava
razvojnih agencij (MRAKO) ter razvija medsebojne povezave in sodelovanje med nosilci ter
lokalnim in širšim regijskim, slovenskim in evropskim okoljem, s čimer se omogoča
doseganje boljših rezultatov tako za posameznike kot za širšo skupnost.

1.2 Organiziranost
Delo javnega zavoda je programsko organizirano po posameznih projektnih enotah, skladno
s tem tudi po med seboj povezanih vsebinskih sklopih, organizirane preko projektnega dela.
V sklopu zavoda delujejo naslednje samo samostojne organizacijske enote (OE):
– OE Ljudska univerza Šentjur,
– OE Podjetniški inkubator Šentjur,
– OE Mladinski center Šentjur in
– OE Turistično-informacijski center Šentjur.
OE Mladinski center Šentjur deluje v prostorih v okviru Podjetniškega inkubatorja Šentjur,
Mestni trg 2, Šentjur ter v prostorih Aktivatorja na lokaciji Dušana Kvedra 23, Šentjur. OE
Turistično informacijski center Šentjur ima svoje prostore v pritličju stavbe v Ulici skladateljev
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Ipavcev 17, Šentjur. OE Ljudska univerza Šentjur deluje v prostorih na lokaciji Mestni trg 5,
Šentjur ter OE Podjetniški inkubator Šentjur deluje na lokaciji Mestni trg 2, Šentjur. Aktivnosti
programa CLLD, za potrebe izvajanja funkcije vodilnega partnerja LAS »Od Pohorja do
Bohorja« in Centra za upravljanje in razvoj podeželja (projektno delo), se izvaja na sedežu
RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur, II. nadstropje.

1.3 Splošni akti
Skladno z 36. členom Statuta JZ RA Kozjansko so splošni akti zavoda:
- Statut javnega zavoda RA Kozjansko,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda,
- Pravilnik o poslovni skrivnosti in varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- druge splošne akte.

1.4 Dejavnost
Dejavnost RA Kozjansko v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je naslednja:
C18.120
C18.130
C18.200
G47.782
G47.890
G47.910
G47.990
J58.110
J58.120
J58.130
J58.140
J58.190
J59.110
J59.120
J59.130
J59.200
J63.110
J63.120
J63.910
J63.990
L68.200
M69.200
M70.210
M70.220

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
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M72.200
M73.110
M73.120
M73.200
M74.200
M74.300
M74.900
N77.330
N79.120
N79.900
N82.110
N82.190
N82.300
N82.990
O84.130
P85.200
P85.310
P85.320
P85.410
P85.510
P85.520
P85.530
P85.590
P85.600
Q88.910
Q88.999
R90.010
R90.020
R90.030
R90.040
R91.020
R93.299
S94.110
S94.120
S94.990

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
Dejavnost vozniških šol
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dnevno varstvo otrok
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost muzejev
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

1.5 Organi JZ RA Kozjansko
-

svet javnega zavoda in
direktor zavoda.

Svet javnega zavoda lahko za obravnavo vsebinsko zaokroženih področij imenuje
posamezne strokovne svete.
5
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V okviru OE Ljudska univerza Šentjur se organizirajo še naslednji organi:
- strokovni aktiv,
- andragoški zbor in
- vodja izobraževalnega področja.
Svet JZ RA Kozjansko sestavlja pet predstavnikov ustanovitelja, in sicer štirih predstavnikov
Občine Šentjur ter en predstavnik Občine Dobje, en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje
Območna obrtna zbornica Šentjur, en predstavnik uporabnikov, ki se izobražujejo v sklopu
OE Ljudska univerza Šentjur in dveh predstavnikov zaposlenih v RA Kozjansko.
S konstitutivno sejo z dne 12. 9. 2013 je pričel teči novi štiriletni mandat članom sveta
zavoda v sestavi:
• Anton Selič – predsednik,
• Andreja Gradič – namestnica predsednika,
• Aleksandra Šuster Močnik,
• Bogomir Ulbing,
• Jožef Artnak,
• Klemen Grdina,
• Lara Žmaher.
V postopku imenovanja sta še dva nova člana in sicer: predstavnik uporabnikov, ki se
izobražujejo v sklopu OE Ljudska univerza Šentjur in še en predstavnik zaposlenih v RA
Kozjansko, ki bosta opravljala mandat do izteka mandata vseh ostalih članov, to je do 12. 9.
2017.
Skladno s Statutom RA Kozjansko sestavljajo strokovni svet sodelavci RA Kozjansko,
zaposleni svetovalci in zunanji strokovnjaki, ki delujejo v okviru Razvojnega odbora LAS »Od
Pohorja do Bohorja« ter razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in
Kozjansko.
Izvajanje aktivnosti v okviru Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko
(ORP) ter delovanje Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« (LAS) je podrejeno
vsebinam programov, ki jih potrjujejo organi upravljanja oziroma vodenja ORP in LAS in ki so
seveda skladni s poslanstvom in strategijo dela javnega zavoda.
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II.

VSEBINSKI DEL
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v obdobju januar – december
2016
 Dolgoročni cilji JZ RA Kozjansko

Dolgoročni cilji RA Kozjansko so usmerjeni v strokovno delovanje zavoda kot institucije, ki bo
delovala kot viden član mreže razvojnih institucij v Sloveniji. S kvalitetnim delom in mrežo
vzpostavljenih partnerstev bo nudila ustrezno strokovno podporo nosilcem razvojnih
aktivnosti v občinah Dobje in Šentjur ter na območju Območnega razvojnega partnerstva
(ORP) Obsotelje in Kozjansko, s ciljem soustvarjati ugodno razvojno okolje, ki bo območju
omogočilo hitrejši razvoj na področju razvoja podjetništva, podeželja in turizma in skladnega
regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji sledijo usmeritvam strateškega izvedbenega dokumenta Operativni program
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in so usklajeni z izhodišči in
cilji Dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur 2014-2020, Območnega razvojnega
programa Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, Regionalnim razvojnim programov Savinjske
regije 2014-2020 ter na področju razvoja podeželja s Programom razvoja podeželja 20142020.
 Letni cilji JZ RA Kozjansko
RA Kozjansko je v letu 2016 izvajala aktivnosti skladno s programom dela za leto 2016,
sprejetim na 8. seji Sveta zavoda, dne 19. 2. 2016. Poleg izvajanja programov dela javne
službe smo del aktivnosti izvedli v okviru projektnih aktivnosti, na temelju podpisanih pogodb
o sofinanciranju projektov iz evropskih sredstev. Zavod nima objektov ali druge lastnine v
upravljanju, v okviru trženja lahko trži le svoje lastne storitve, ki jih lahko zagotavlja z
obstoječim kadrom.
Z letnim programom dela so bili cilji delovanja JZ RA Kozjansko v letu 2016 usmerjeni v:
• izvajanje nalog subjekta spodbujanja regionalnega razvoja na ravni ORP Obsotelje in
Kozjansko,
• zagotavljanje podpornih storitev programu razvoja podeželja, ki se na območju izvaja
preko Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja«, kjer je RA
Kozjansko v vlogi vodilnega partnerja LAS, s ciljem izvedbe vseh postopkov
potrebnih za pričetek vzpostavitve in delovanja LAS za novo razvojno obdobje,
• uspešno izvajanje razvojnih projektov na področju razvoja turizma in podeželja, ki se
sofinancirajo iz programov čezmejnega sodelovanja, ter drugih nacionalnih in
občinskih virov,
• izvajanje programa Mladinskega centra Šentjur (MCŠ) skladno s Strategijo razvoja
mladinskega dela v občini Šentjur 2014-2020,
• izvajanje nalog Turistično informacijskega centra Občine Šentjur (TIC), skladno s
Programom TIC Občine Šentjur v letu 2016,
• iskanje novih partnerstev in možnosti vključevanja v projektno sodelovanje v
programih mednarodnega teritorialnega sodelovanja ter priprava projektnih prijav,
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•
•

izvajanje programa Ljudske univerze Šentjur za leto 2016,
skladno s sprejetim sklepom o pripojitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine
Šentjur k javnemu zavodu Razvojna agencija Kozjansko in sklepom o podpisu
pogodbe o pripojitvi, s katerim se nalaga poslovodstvu RA Kozjansko podpis pogodbe
o pripojitvi na najkasnejši presečni datum 31. 5. 2016, smo izvedli potrebne aktivnosti,
h katerim so nas zavezovali sprejeti sklepi. Skladno s sprejetimi spremembami
Odloka o ustanovitvi RA Kozjansko, smo pristopili k organizacijskim spremembam. V
okviru javnega zavoda smo vzpostavili 3 organizacijske enote (OE), ki delujejo kot
programsko in kadrovsko zaokrožene celote v okviru javnega zavoda.

V nadaljevanju so predstavljene realizirane aktivnosti in naloge v poslovnem letu 2016.

2.2 Področje regionalnega razvoja, čezmejnega ter mednarodnega
sodelovanja
o Projekti čezmejnega ter mednarodnega sodelovanja

•

Ride&Bike

V obdobju poročanja smo v okviru projektnih aktivnosti uredili počivališče za konje na lokaciji
Konjeniškega centra Blagovna, digitalizirali kolesarske steze na območju občine Šentjur in
izvedli 3 izobraževalne delavnice za lokalne turistične vodnike in ponudnike turističnih
proizvodov in storitev ter drugo zainteresirano javnost in sicer:
• »Le kaj vam za povedat' ima razbojnik Guzaj s Kozjanskega (kolesarske zgodbe)«, ki
se je odvijala v okviru sejma Natour Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani in je bila namenjena predstavitvi turistične ponudbe in zgodb našega
območja,
• »Šentjur na kolesu – destinacija za mlade«, ki so se je udeležili mladi iz OŠ Dramlje,
skupaj s partnerji na mednarodnem projektu,
• »Priložnosti, ki jih ponuja kolesarska destinacija«, namenjena širši javnosti.
V okviru promocijskih dejavnosti smo izvedli sejemsko predstavitev na sejmu Natour AlpeAdria 2016 v Ljubljani in se udeležili Mednarodne turistične borze v Berlinu. V okviru
projektnega partnerstva smo se udeležili študijskega obiska enega največjih mednarodnih
sejmov kolesarstva in pohodništva v Utrechtu.
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Slika 1: Spletna stran s predstavitvijo kolesarskih poti

Vir: http://kolesarskepoti.ra-kozjansko.si/

Slika 2: Prikaz predstavitve poteka kolesarske trase

Vir: http://kolesarskepoti.ra-kozjansko.si/
Za potrebe promocije je bila izdelana tudi kolesarska karta za območje občine Šentjur
(http://www.ra-kozjansko.si/Novice/Digitalizirana-cezmejna-kolesarska-karta-projektnegaobmocja-RIDEBIKE.html).
Zaključena je bila naložba v počivališče za konje na Konjeniškem centru Blagovna.
Slika3: Počivališče za konje, Blagovna

Vir: arhiv RA Kozjansko
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V okviru aktivnosti projektnega partnerstva smo sodelovali na zaključni novinarski
konferenci, ki je potekala v Kumrovcu, dne 25. 4. 2016. Projekt se je v celoti zaključil 30. 4.
2016.
V okviru administrativnega vodenja projekta je bila s strani Organa upravljanja (SVRK)
izvedena kontrola projekta na terenu. Zaključno poročilo je bilo oddano, čaka se še izplačilo
sredstev zadnjega zahtevka.
S partnerji v projektu smo odločeni, da nadaljujemo s projektom tudi v prihodnjem obdobju,
zato smo pričeli oblikovati novo projektno idejo za prijavo na razpis operativnega programa
Interreg Slovenija–Hrvaška, ki bo v letu 2017.

•

TELI2

Pričeli smo z izvajanjem projektnih aktivnosti v mednarodnem projektu TELI2. Vodilni partner
projekta je Limerick Institute of Technology iz Irske, ostali partnerji pa poleg RA Kozjansko
še: Lokalna Grupa Dzialania Doliny Raby, SECAD South and East Cork Area Development,
Local Action Group Dobrogea Centrala, Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi, Monte
Desenvolvimento Alentejo Central ACE, Lokalna akcijska grupa Zrinjska gora – Turopolje,
ADRIMAG in Univerza v Ljubljani.
Namen projekta TELI 2 je s sodelovanjem akademskih institucij in Leader organizacij, zbrati
znanje in izkušnje ter oblikovali izobraževalni program, ki bo strokovnim, izobraževalnim in
Leader organizacijam, omogočil krepitev in izboljšanje človeških virov pri izvajanju LEADER
programa. Poleg tega bo v vsaki izmed sodelujočih držav izvedena strokovna konferenca,
namenjena promociji in diseminaciji rezultatov projekta in oblikovanega izobraževalnega
programa.

2.3 Področje lokalnega in regionalnega razvoja
Za potrebe ustanovitelja, Občina Šentjur, smo dokončali izdelavo Programa razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Šentjur 2015-2020, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta
Občine Šentjur v mesecu aprilu 2016.
Za potrebe ustanoviteljic smo v okviru skupnih aktivnosti RASR d.o.o. Celje (Razvojne
agencije Savinjske regije) sodelovali pri pripravi regijskih projektnih predlogov za umestitev v
Dogovor za razvoj regij. V obdobju januar-junij 2016 so potekala operativna delovna srečanja
in aktivnosti (priprava podatkov in dokumentacije) za projekte:
• Državne kolesarskih povezave v Savinjski regiji,
• Razvoj objezerskih območij Savinjske regije,
• Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije in
• Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij Savinjske regije.
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Udeleževali smo se rednih delovnih srečanj razvojne mreže Savinjske regije, ki deluje pod
okriljem Regionalne razvojne agencije Savinjske regije (RASR).
V okviru projekta spodbujanja lokalne samooskrbe v občini Šentjur smo sodelovali pri
koordinaciji aktivnosti med ponudniki in javnimi zavodi na območju občine. V ta namen je bilo
organizirano srečanje z organizatorji prehrane v javnih zavodih in srečanje s pridelovalci.
Sprejet je bil tudi dogovor o nadaljnjih korakih povezovanja ponudbe in povpraševanja.
V okviru Mrežne razvojne agencije Obsotelje Kozjansko (MRAKO), skupaj z RA Sotla smo
organizirali srečanja sveta županov in seje strokovnega sveta ORP Obsotelje in Kozjansko.
Udeleževali smo se tudi čezmejnih dogodkov v luči nadaljnjega projektnega sodelovanja.
Skupaj z Zagorsko razvojno agencijo v Krapini smo pristopili k pripravi Sporazuma o
čezmejnem sodelovanju, ki ga bodo podpisale Občine ORP Obsotelje in Kozjansko in
Krapinsko zagorska županija.

2.4 Podeželje – program LEADER / Razvoj ki ga vodi lokalna skupnost
CLLD
Pripravili smo dopolnitve k Strategiji lokalnega razvoja (LRS) za LAS »Od Pohorja do
Bohorja«, skladno z dopolnitvami je bila izvedena tudi 2. Skupščina članov LAS »Od Pohorja
do Bohorja«. Organizirali in izvedli smo sejo Sveta županov LAS in 2 seji Upravnega odbora
LAS, ter 1 sejo Nadzornega odbora LAS. Za potrebe izvedbe sej smo pripravili ustrezno
dokumentacijo.
Slika 4: Skupščina LAS, 8. 3. 2016

Vir: Arhiv RA Kozjansko
Z Občinami, članicami LAS smo podpisali letne Pogodbe o sofinanciranju aktivnosti
upravljanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2016 in uskladili dogovor o zagotavljanju
dela finančnih sredstev za leto 2017.
Sodelovali smo na letni skupščini Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP),
katerega član je LAS Od Pohorja do Bohorja in sodelovali pri aktivnostih posameznih
delovnih organov.
Aktivno smo pristopili k oblikovanju projektnih predlogov sodelovanja Lokalnih akcijskih
skupin – razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja, kjer smo se vključili v 4 projektna
partnerstva.
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Objavili smo 1. Javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2016 in sicer za operacije
sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Skladno z
dinamiko objave javnega poziva, smo izvedli animacijske delavnice po območju LAS »Od
Pohorja do Bohorja«. Vzporedno smo pripravili osnutek Javnega poziva LAS »Od Pohorja do
Bohorja« za leto 2016 in sicer za operacije sofinancirane iz Evropskega regionalnega sklada
(ESRR) in ga posredovali na Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj v pregled in
potrditev. Po objavi poziva smo izvedli informativne delavnice po območju LAS, ki so bile
zelo dobro obiskane, kar nakazuje na izredno velik interes za razpisana sredstva za izvajanje
operacij za izvedbo SLR.
Izvajali smo promocijo LAS na različnih dogodkih in sejmih: na Festivalu LAS v Kopru,
Mlinarski nedelji na Dobrni, Kmečki tržnici v Ilirski Bistrici, predstavitvi LAS v Ljubljani, na
MOS v Celju.
Pripravili smo vsa potrebna gradiva za izdajo nove številke časopisa PoB in v okviru akcije
animacije bralcev izvedli nagradno žrebanje.

2.5 Organizacijska enota Mladinski center Šentjur

OE MCŠ izvaja svoje aktivnosti na dveh lokacijah – v okviru prostorov MCŠ in v Aktivatorju.
A. Izvajanje svetovalno storitvenih aktivnosti:
o Mladinska informacijska pisarna (odprta dnevno za mlade in mladinska društva) –
informiranje o priložnostih ter aktivnostih, ki so pomembne za osebnostni in poklicni
razvoj mlade osebe ter delovanje mladinskih društev.
o Mladinska svetovalna pisarna (coaching) – brezplačno svetovanje in podpora pri
načrtovanju življenjskih in poklicnih ciljev, različnih problemih in dilemah, ki jih imajo
mladi v času odraščanja, tako v času šolanja, prostega časa ali iskanja, zanje
ustrezne poklicne poti in zaposlovanja.
o Mladinsko podjetniško svetovanje – mladim, ki vstopajo v svet podjetništva ali pa
razmišljajo o odprtju lastnega podjetja. Svetovanje jim je na voljo po dogovoru in v
sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Šentjur.
o Dnevno ažuriranje spletne strani www.mladi-sentjur.si in FB MC Šentjur –
obveščanje o lokalnih dogodkih ter aktualnostih, priložnostih in razpisih za mlade na
lokalnem, regionalnem, nacionalnem nivoju in širše.
B. Po šoli – vsakodnevno druženje zadnje triade osnovnošolcev in srednješolcev:
o Od torka do petka, v času od 12:30 do 15:30, v Aktivatorju, centru alternative in
ustvarjalnosti. V prostoru se lahko uporabljajo igrala in oprema, ki je na voljo. Z njimi
se izvajajo različne ustvarjalne delavnice, predvsem pa se jih z malimi aktivnostmi in
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projekti uvaja v svet mladinskega projektnega dela s pomočjo katerih razvijajo
različne socialne veščine, se družijo in pogosto spoznavajo svoj kraj.
C. Tradicionalni projekti in aktivnosti:
o Prostovoljec/ka Občine Šentjur – v sodelovanju z Občino Šentjur smo soorganizirali
pripravo in izvedbo dogodka Prostovoljec/ka občine Šentjur ter vse naj prostovoljce
na lokalni ravni prijavili na podoben natečaj Mladinskega sveta Slovenije. Razpis je bil
odprt v mesecu februarju, dogodek pa smo izvedli 5. aprila 2016.
o Spoznaj svojo občino – Že šesto leto zapored smo 6 šol seznanili z delovanjem
lokalne samouprave, upravne enote in naravno ter kulturno dediščino občine Šentjur.
Dva meseca smo mlade seznanjali s tematiko, ki je predstavljena v našem priročniku
»Od občana do župana«. Potem pa smo 13. februarja izvedli kviz »Ali poznaš svojo
občino?«, kjer se je 42 osmošolcev v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur pomerilo v
poznavanju občine in sprejemanju odločitev na lokalni ravni.
o Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja – v mesecu januarju smo pripravili in objavili
razpis v okviru katerega se mlade poziva, da v svojih seminarskih, raziskovalnih in
diplomskih nalogah raziskujejo problematiko občin Šentjur in Dobje ter predlagajo
izboljšave in rešitve. Mladi bodo ob izteku razpisa posredovali svoja dela, ki se jih bo
pregledalo ter najboljše nagradilo in predalo knjižnici, Občini in RA Kozjansko.
o Reciklažnica – enkrat tedensko, ob torkih popoldan, smo izvajali ustvarjalno
delavnico (upcycling delavnice), kjer smo starim predmetom z malo kreativnosti in
ročnih spretnosti vrnili uporabnost.
o Jurčkov abonma – pripravili smo izvedbo treh otroških gledaliških predstav v
mesecu januarju in marcu in maju.
o Žene me kreativnost – konec junija smo skupaj z mladimi pripravili enodnevni
tradicionalni dogodek, kjer so mladi za mlade pripravili različne izzive in delavnice, ki
smo jih izvedli na dvorišču Aktivatorja.
D. Zaposlovanje in poklicni razvoj mlade osebe
o Zaposlitveni klub – v mesecu februarju smo zaključili z izvedbo trimesečnega
zaposlitvenega kluba v okviru katerega je 15 mladih aktivno iskalo zaposlitev ter
delalo na izboljšanju svojih kompetenc in učinkovitejšemu vstopu na trg dela. Z našo
pomočjo so si pripravili karierni načrt, se srečali s kadrovikom, organizirali
usposabljanje za uspešnejše uresničevanje svojih ciljev, pripravili osebne
predstavitvene stojnice ter izvedli zaposlitvene zmenke z različnimi delodajalci.
E. Spodbujanje ustvarjalnosti in predstavljanje mladih lokalnih ustvarjalcev
o Kulturni prepih – v mesecu marcu (19. 3.) smo skupaj s srednješolsko ekipo izvedli
enega izmed načrtovanih kulturno umetniških večerov, katerih namen je omogočiti
mladim ustvarjalcem, da se predstavijo. Predstavitev smo omogočili mladi umetnici
Špeli Jezovšek, ki se ji je na odru pridružilo šest posebnih gostov in prijateljev, s
katerimi je ob različnih priložnostih ustvarjala skupaj.
o Pustovanje – osnovnošolcem smo pomagali pri izvedbi pustovanja v Aktivatorju. Urili
so se v organizaciji njihovega prvega »resnega« projekta.
o D.I.Y. Šalčka in Majica design – v mesecu maju in juniju so se mladi enkrat
tedensko pod vodstvom mlade lokalne likovne pedagoginje učili mešani tehniki
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risanje in slikanje ter prenos risbe v digitalno obliko. Učili so se osnov grafičnega
oblikovanja, likovne teorije ter priprave motivov za tisk na majico in skodelico.

F. Spodbujanje podjetnosti in podjetništva med mladimi
o SET UP – v mesecu marcu smo začeli izvajati enoletni projekt, katerega namen je z
enkrat tedenskimi srečanji mladih preučiti (socialno) podjetništvo, primere dobre in
slabe prakse doma in v tujini, raziskati trg in skupaj najti eno ali več podjetniških
priložnosti, ki se jih bo tekom projekta razvilo do te mere, da bodo pripravljene za
lansiranje na trg. V mesecu aprilu smo izvedli več javnih predstavitev ter oblikovali
skupino 10 mladih s katerimi bomo delali v okviru projekta. Organizirali in udeležili
smo se šestdnevnega usposabljanje v Romuniji, kjer smo predvsem spoznavali
razliko med klasičnim in socialnim podjetništvom.

o Turističen projekt – enkrat tedensko se srečujemo s skupino mladih s katerimi
delamo na pripravi izkustveno interaktivnega programa in sicer sobe pobega, ki bo
locirana v Zgornjem trgu in katere osrednja tematika so skladatelji Ipavci, zaradi
katerih je Šentjur zibelka slovenske glasbe 19. stoletja. Pripravili smo vsebino sobe,
ki je vezana na življenje in delo skladateljev Ipavcev v Šentjurju in širšem
slovenskem prostoru.

G. Medkulturni dialog in mobilnost mladih
o EASY TOWNS – v okviru mednarodnega projekta, ki si prizadeva povečati
sposobnost ravnanja 11 mest na temo integracije v urbanem multikulturnem okvirju z
upoštevanjem mnenja mladih državljanov, smo v mesecu februarju izvedli natečaj za
mlade iz Slovenije, stare od 13 do 29 let ter prejeta dela v mesecu aprilu predstavili
na prireditvi Prostovoljec/ka občine Šentjur 2015. V mesecu aprilu smo se na temo
medkulturnosti srečali tudi s šolskimi svetovalkami s katerimi smo se dogovorili, da
bomo pripravili 90 minutne delavnice, ki jih bomo izvajali na osnovnih šolah v mesecu
oktobru ter se za potrebe širjenja strpnosti in spoštovanja drugačnosti dogovorili za
izvedbo lokalnega medkulturnega dogodka. V mesecu aprilu smo sodelovali tudi na
pripravljalnem srečanju enajstih partnerjev v Španiji.
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2.6 Organizacijska enota Turistično informacijski center Občine Šentjur

A. Informiranje in skrbništvo muzejskih zbirk Občine Šentjur
Osnovno poslanstvo Turistično informacijskega centra Šentjur je informiranje o novostih v
turistični ponudbi, novim obiskovalcem pa nuditi informacije o celotni turistični ponudbi
občine Šentjur in okolice. Na nacionalnem in lokalnem turističnem portalu
(www.slovenia.info, www.turizem-sentjur.com) skrbimo za ažuren vnos podatkov o turističnih
novostih, dogodkih in turističnih programih. Kljub večji prisotnosti paketne ponudbe
pripravljene za različne segmente obiskovalcev, je največ povpraševanj po t.i. ponudbi po
naročilu.
Izvajali smo vodniško službo pretežno v slovenskem jeziku. Za individualne obiskovalce in
naročene skupine pa smo organizirali tudi vodniško službo v nemškem, angleškem in
francoskem jeziku. Sodelovali smo v aktivnostih projekta Ride&Bike pri usklajevanju
podatkov za potrebe promocijskih materialov. Vključevali smo se v aktivnosti RDO Dežela
Celjska.
Izvedli smo predstavitve na sejmih, promocijski dogodki in prireditve:
• Sejem Natour Alpe Adria 2016, Ljubljana,
• Šentjurjev sejem v okviru Šentjurjevega 2016,
• ITB – Mednarodna turistična borza Berlin, 2016 (v sodelovanju z STO)
• MOS Celje (v sodelovanju z RDO Dežela Celjska),
• Miklavžev sejem, Šentjur
Za potrebe sejemskih predstavitev smo izvedli celotno postavitev in ureditev razstavnega
prostora, pripravili ustrezne promocijske materiale in turistične programe za posamezne
ciljne skupine. V okviru posameznih predstavitev smo sodelovali tudi s Turističnimi društvi iz
območja občine, ki so poskrbeli za animacijski program.
Na Šentjurjevem sejmu v času Šentjurjevega 2016, se je letos predstavilo 43 ponudnikov, od
tega večina ponudnikov iz območja občine Šentjur in Dobje.
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Tabela 1: Obisk po zbirkah v obdobju januar–december 2016

Število obiskovalcev
Zbirka
Ipavčeva hiša

2015

2016

4.820

4.898

Arheološka razstava Rifnik in njegovi zakladi

1.084

966

13.500

13.000

2.012

n.p.

171
65
150

1.980
126
80

522

352

320
n.p
n.p

260
320
n.p.

Arheološki park Rifnik
Muzej južne železnice
Etnološka zbirka Šmid
Zbirka Kozjansko žari
Loške glažute
Zbirka Čar izročila in voden ogled gradu
Planina
Spominska soba New swing kvartet
Rojstna hiša Blaža Kocena
Slomškova hiša
Vir: TIC januar 2017

B. Promocija in trženje turistične ponudbe območja
•

•
•
•

•
•
•
•
•

V dogovoru z ustanoviteljem smo izvedli prijavo na Poziv za vključitev v Zeleno
shemo slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia green destination 2016 za
destinacijo Občina Šentjur ter pričeli s postopki priprave vse potrebne dokumentacije
za pridobitev znaka
V okviru aktivnosti RDO Dežela celjska smo sodelovali pri dopolnjevanju oz. ponatisu
Kataloga atrakcij.
Izvedli smo promocijsko predstavitev ponudbe čebelarjev za skupino nacionalnih
specializiranih čebelarskih turističnih vodnikov.
Sklenili smo dogovor s turistično agencijo Airturs, ki se ukvarja s trženjem programov
čebelarstva, da nas aktivno vključijo v ponudbo turističnih programov za sezono
2017.
Za predstavnike termalnega središča Thermana Laško smo organizirali predstavitev
turistične ponudbe območja občine Šentjur in organizirali promocijski ogled območja.
Realizirali smo prijavo na razpis Slovenske turistične organizacije za nagrado
Snovalec – v sodelovanju s turističnim ponudnikom območja.
Pripravili smo turistične kupone v okviru RDO Dežele Celjske (namen pospeševanje
promocije in obiska zbirk v občini Šentjur).
Program prireditev Šentjur – stalne najave v okviru RDO Dežela Celjska.
Romarski turizem – pred verskimi prazniki smo realizirali brezplačno najavo, opomnik
oz. povabilo k obisku na naše romarske poti in obisk Slomškove Ponikve/Radio
Ognjišče
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•
•
•

•

Pripravili smo fotografije in opis Rifnika za potrebe vključitve v program nemške
turistične agencije Studiusus Reisen in realizirali obisk predstavnice agencije
Izdelali smo ponudbo izletov za goste Terme Dobrna ter za nemško govoreče goste
Unitur Zreče.
Plasirali smo materiale o turistični ponudbi občine Šentjur na Zavod za turizem
Ljubljana/centralni TIC, v terme Snovik in predstavitev na Thermana Open namizni
tenis za športnike-invalide (v tem času se je vrtel tudi promocijski film Pesem južne
železnice).
Turistični film »Pesem južne železnice« smo vključili v tekmovalni del mednarodnega
filmskega festival v Lublinu na Poljskem za najboljši turistični film, kjer je prejel
prestižno nagrado filmskega sveta mednarodnega filmskega festivala Filmat na
Poljskem. Nagrada šentjurskemu filmu, v konkurenci med več kot 100 prejetimi filmi,
je bila podana vsebini in scenariju filma, ki doživeto prikazuje butično destinacijo s
številnimi kulturnimi in naravnimi atrakcijami in odlično zgodbo srečevanja z domačini.
»Film na zelo subtilen in tenkočuten način vzbuja željo po obisku teh krajev,« je ob
podelitvi nagrad izjavila Ewa Kotus, direktorica festivala. Film je bil kot primer dobre
prakse predstavljen tudi na mednarodni konferenci in mednarodni turistični filmski
akademiji, ki je potekala v okviru filmskega festivala.

2.7 Organizacijska enota Ljudska univerza Šentjur

Skladno s Programom dela JZ Ljudska univerza Šentjur za leto 2016, smo v obdobju od 1. 5.
2016 dalje nadaljevali kontinuiteto izvajanja načrtovanih aktivnosti:
•

Projektno delo in druge oblike vključevanja
•

Moč rokodelstva preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost –
ROK4

Projekt se je zaključil 31. 3. 2016. V septembru smo kot vodilni partner v projektu pripravili in
oddali skupno zaključno poročilo. Projekt se je izvajal v okviru programa evropskega
teritorialnega programa Slovenija–Hrvaška.

•

Program centra za družine Mozaik mladosti in izkušenj

Program družinskega centra se je izvajal skozi celotno leto in je združeval dejavnosti na
področju svetovanja, strokovnih predavanj in delavnic ter aktivnega preživljanja prostega
časa, z namenom izboljšanja kakovosti življenja družin. V drugi polovici leta so bila izvedena
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strokovna predavanja v Vrtcu Dobje, Osnovni šoli Blaža Kocena na Ponikvi, osnovni šoli
Hruševec in osnovni šoli Dramlje ter aktivnosti aktivnega preživljanja prostega časa v
Aktivatorju. Projekt je sofinanciran iz sredstev Ministrstva za delo družino in socialne zadeve
in se z letom 2016 zaključi.

•

Socio – večgeneracijski center

OE LU Šentjur se je skupaj s projektnimi partnerji prijavila na razpis Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti na javni razpis za sofinanciranje projektov
večgeneracijskih centrov in bila na razpisu uspešna. Namen projekta Socio – večgeneracijski
center, je v okviru večgeneracijskega centra nuditi različne preventivne programe ciljnim
skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno
izključenost in revščino.
Prijavitelj in nosilec projekta je JZ Socio Celje, poleg OE LUŠ, pa sta partnerja v projektu še
Ljudska univerza Rogaška Slatina in Mladinski center Dravinjske doline. Projekt se bo pričel
izvajati s 1. 1. 2017 in bo trajal do 31. 12. 2021.

•

Začetna integracija priseljencev

Program Začetna integracija priseljencev OE LUŠ izvaja kot podizvajalec Ludske univerze
Celje. Program se je izvajal v Rogaški Slatini, aktivnosti je izvajala zunanja sodelavka. Izpiti
za udeležence so se izvedli v mesecu juniju.

•

Programi splošnega izobraževanja za odrasle in Univerza za 3. življenjsko
obdobje (UTŽO)

UTŽO je program za aktivno vključevanje starejših občanov v aktiven način življenja in
preživljanja prostega časa. Osnovni namen programa je vzpostaviti okoliščine oz. pogoje za
osebnostno rast starejših upokojenih in starejših s posebnimi potrebami za njihovo
vključenost v družbo, za sodelovanje z drugimi generacijami, vključevanje v delovanje
javnosti, povezovanje in samoorganiziranost ter medsebojno pomoč.

•

Teden vseživljenjskega učenja

Podpisali smo namero z ACS o območnem koordinatorstvu tedna vseživljenjskega učenja. K
sodelovanju smo pritegnili 49 partnerjev, skupaj z njimi je bilo izvedenih 106 dogodkov.

•

Študijski krožki

V okviru prijave na razpis MIZŠ smo pridobili sredstva za sofinanciranje šestih študijskih
krožkov:
• Pozabljena dediščina Kozjanskega,
• Glas citer polepša svet,
• Trajnost moje občine,
• Ljudska pesem kot bogato izročilo naše dediščine,
• Kaj bo za kosilo,
• V vrtiljaku svetovnega spleta.
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Študijski krožki so ena od oblik prostovoljnega učenja odraslih. Izvajata jih mentorja
študijskih krožkov, od katerih je eden zunanji sodelavec in eden zaposleni sodelavec.

•

Usposabljanje in preverjanje NPK za obsojence

Ljudska univerza Šentjur je skupaj s konzorcijem partnerjev oddala skupno ponudbo za
izvajanje usposabljanj NPK viličarist ter za izvedbo preverjanj in potrjevanja, izdajo NPK
certifikata NPK viličarist. Kot podizvajalec CIK Trebnje smo izvedli usposabljanje, preverjanje
in potrjevanje NPK viličarist za Zavod za prestajanje kazni zapora DOB. Kot podizvajalec
Andragoškega zavoda LU Maribor smo izvedli preverjanje in potrjevanje NPK viličarist za
Zavod za prestajanje kazni zapor Maribor. Skupaj je bilo v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK vključenih 64 kandidatov.

•

Programi izpopolnjevanja in usposabljanja ter programi priprav za potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne

V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje OE Celje, smo izvedli program priprav za
potrjevanje NPK viličarist. V postopek priprave in preverjanja je bilo vključenih 10 kandidatov.

•

Razpisi Občine Šentjur

V okvirov razpisov Občine Šentjur smo dobili odobreno sofinanciranje naslednjih programov:
Slomškov simpozij, Šola za starše, Otroške ustvarjalne delavnice, Bučn'ce, Živimo zdravo z
naravo in program UTŽO, ki so bili v celoti realizirani.

•

Jezikovni tečaji

Razpisali smo termine za izvajanje jezikovnih tečajev in v jesenskih mesecih pričeli s tečaji
tujih jezikov:
• Nemščine,
• ruščine in
• angleščine.
Poleg teh smo izvedli za individualne udeležence tečaj slovenskega jezika in tečaj excela.

•

Slomškov simpozij

24. novembra smo v Slomškovi rojstni hiši na Ponikvi izvedli že 8. Slomškov simpozij.
Letošnji simpozij je bil posvečen celostnemu razvoju otrok. Vsebino so sooblikovali naslednji
predavatelji:
− mag. Melita Kordeš Demšar: Spodbujanje otrokovega razvoja po Montessori
pedagogiki,
− Silvo Šinkovec: Celostni razvoj osebnosti,
− Dr. Vanja R. Kiswarday: Razvijanje rezilientnosti v šoli,
− Jani Prgič: Življenjske veščine in prevzemanje odgovornosti.
Aktivnosti so bile delno sofinancirane iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport in proračuna Občine Šentjur. Simpozija se je udeležilo 58 slušateljev iz vzgojno
izobraževalnih zavodov po Sloveniji.
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2.7.1

Sistem kakovosti

Skladno s standardi zagotavljanja kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni instituciji
smo v letu 2016 izvedli kar nekaj aktivnosti, ki so bile del dvoletnega akcijskega načrta, ki je
bil sprejet v letu 2015.
Andragoški zbor se je sestal na eni seji, kjer je poleg vsebin statusne spremembe javnega
zavoda Ljudska univerza Šentjur, to je pripojitve k javnemu zavodu RA Kozjanko obravnaval
tudi program dela vključno z aktivnostmi na področju kakovosti storitev na področju
izobraževanja odraslih.
Skozi programe izobraževanj odraslih smo izvajali notranje presojanje kakovosti, kot so
vprašalniki za anketiranje udeležencev, preko katerih smo dobili podatke o zadovoljstvu
udeležencev in učiteljev, predavateljev.
Predsednica komisije za kakovost se je udeležila izobraževalnega srečanja organizacij,
nosilk zelenega znaka kakovosti, ki je potekal v mesecu oktobru .
Pristopili smo k aktivnostim za podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti
Na področju organizacije dela zaposlenih v OE Ljudska univerza Šentjur ugotavljamo, da je
prišlo do precejšnjih kadrovskih menjav, predvsem zaradi sistemskih sprememb, tudi zaradi
finančnih omejitev pri zaposlovanju.

2.8.

Informiranje

www.podezelje.com
www.ra-kozjansko.si
www.las-pohorje-bohor.si
www.mladi-sentjur.si
o www.lusentjur.si

o
o
o
o

Informiranje javnosti poteka preko posredovanja aktualnih informacij na omenjenih spletnih
straneh. Spletna stran agencije je namenjena posredovanju vseh aktualnih informacij o
razpisih in možnostih pridobivanja sredstev, posredujemo aktualne informacije o dogajanju
na območju in o projektih, ki se trenutno izvajajo. Promocijo projektnih aktivnosti izvajamo
tudi preko glasil občin območja LAS, preko lokalnih časopisov, kjer objavljamo razna PR
sporočila ob izvedbi samih dogodkov.
Posredovali smo 4x e-novice RA Kozjansko, kjer smo povabili zainteresirane na dogodke, ki
jih organiziramo v okviru naših dejavnosti. Pričeli smo z aktivnostmi prenove spletne strani
www.mladi-sentjur.si in s prenovo spletne strani www.lusentjur.si ter prenovili spletno stran
www.las-pohorje-bohor.si, skladno z zahtevami Odbora za CLLD.
Število ogledov spletnih strani:
www.ra-kozjansko.si (vključno z LAS)
www.podezelje.si
www.mladi-sentjur.si
www.turizem-sentjur.si

19.500 ogledov
90.500 ogledov
44.300 ogledov
75.000 ogledov
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V mesecu decembru smo izdali glasilo PoB, ki je bilo brezplačno dostavljeno na vsa
gospodinjstva na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« in v katerem smo med drugim
predstavili naše aktivnosti na področju vodenja LAS.

2.9.

Ostalo

Na področju trženja storitev smo izvedli precej promocijskih aktivnosti nudenja storitev
priprave razpisne dokumentacije. Aktivni smo bili tudi pri prijavljanju projektnih idej na odprte
razpise. Realizirali smo 2 projektni prijavi za zunanje naročnike na razpis Erasmus + Sport in
1 na razpis teritorialnega sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška. Aktivni smo bili, in to je
tudi stalna naloga, na področju mreženja s partnerji na mednarodnem nivoju za potrebe
prijav na razpise.
Kot projektni partner smo vključeni v 7 projektnih prijav razpisa Intterreg Slovenija-Hrvaška, 3
prijave na prvi rok, kjer pa na žalost nismo dobili pozitivne odločbe o odobritvi projekta.
Rezultati drugega prijavnega roka bodo znani v letu 2017. Nadaljevali smo z aktivnimi
pogovori za partnerstvo v projektih razpisa Interreg Centralna Europa in Interreg Slovenija–
Avstrija in Horizon 2020.
Skupaj s predstavniki vlade in MGRT smo organizirali predstavitveno delavnico »Socialno
podjetništvo – izziv ali priložnost« na kateri so bili predstavljeni tudi načrtovani ukrepi za
spodbujanje aktivnosti razvoja socialnega podjetništva in kooperativ, predstavljeni so bili tudi
načrtovani razpisi tega področja ter primeri dobrih praks, ki že uspešno delujejo na našem
območju.

2.10. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na dinamiko izvajanja aktivnosti ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo skladno z
postavljenim Programom dela za leto 2016. Sami vsebini aktivnosti pa ne sledi denarni tok,
saj vsi napovedani roki razpisov odstopajo od načrtovane dinamike. To seveda povzroča
velike likvidnostne težave in terja od poslovodstva določene ukrepe na področju upravljanja s
človeškimi viri.
Razvojna agencija Kozjansko izvaja naloge v širšem javnem interesu na področju razvoja
podjetništva, podeželja, turizma, dela z mladimi in izobraževanja odraslih. Zato nikakor ni
osnovno merilo uspešnosti poslovanja in doseganja ciljev višina realiziranih prihodkov in
dobiček.
Kazalniki uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so tako število uporabnikov storitev
zavoda, število vključenih deležnikov v posameznih aktivnostih in njihovo zadovoljstvo z
opravljanjem storitev, ki jih nudi javni zavod.
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Pregled števila uporabnikov storitev JZ v letu 2016:

Področje dela

Kazalnik

Uporabniki storitev OE MCŠ

Število vključenih mladih

285

za Število izvedenih delavnic

7

dokumentacije Št. svetovanj vezano na pripravo
razpisne dokumentacije

66

CLLD program in Center
usposabljanje razvoj podeželja
Svetovanja/priprava
za razpise

Uporabniki storitev OE LUŠ

Vrednost

Število vključitev na izobraževanje v
okviru UTŽO

340

Skupno
število
izobraževanj

286

udeležencev

TIC

Skupno število obiskovalcev TIC-a

Sejemske predstavitve

Št. vključenih ponudnikov

1.500
14

2.11. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri
izvajanju programa
Pri izvajanju programa dela v okviru JZ RA Kozjansko niso nastale nedopustne ali
nepričakovane posledice.

2.12. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z
doseženimi cilji iz preteklega leta
Ocenjujemo da so zastavljeni cilji doseženi skladno z dinamiko zastavljenih letnih ciljev. Na
nacionalni ravni je razpisov malo oziroma se odmikajo v leto 2017, odpirajo se pozivi
mednarodnih razpisov teritorialnega sodelovanja, kamor se vključujemo z ustreznimi
vsebinami.
Letni cilji delovanja javnega zavoda so bili doseženi. Izvedli smo vse zastavljene naloge na
področju nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni za potrebe ustanoviteljic
Občine Dobje in Občine Šentjur ter ostalih članic Območnega razvojnega partnerstva
Obsotelje in Kozjansko.
Na področju upravljanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« smo izvedli vse zastavljene aktivnosti
v okviru pričetka izvajanja Lokalne razvojne strategije LAS »Od Pohorja do Bohorja« 20142020.
Izvedli smo vse načrtovane projektne aktivnosti s področja razvoja podjetništva, turizma in
podeželja, ki se sofinancirajo iz programov čezmejnega sodelovanja ter drugih nacionalnih in
občinskih virov.
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Izvedli smo vse aktivnosti iz letnega programa dela 2016 OE MCŠ, vse aktivnosti iz letnega
programa 2016 OE TIC in aktivnosti letnega programa OE LUŠ od obdobja 1. 5. 2016–31.
12. 2016 ter potrebne organizacijske in pravno formalne postopke za prenos poslovanja
Podjetniškega inkubatorja Šentjur pod okrilje RA Kozjansko.
Del sredstev potrebnih za delovanje smo zagotovili iz naslova opravljanja storitev za trg –
izvajanje storitev organizacije izobraževanj za turistične ponudnike, priprava razpisne
dokumentacije za razne naročnike, izvajanje jezikovnih tečajev, izvajanje storitev
izobraževanj po pogodbah o izvajanju izobraževanj za NPK ter druge storitve, ki jih lahko
ponudimo na trgu, skladno z našo registracijo dejavnosti.
Tabela: Pregled prihodkov in odhodkov v letu 2016 in v obdobju 2012-2016
I-XII-2016

I-XII-2015

I-XII-2014

I-XII-2013

I-XII-2012

27.546

10.748

15.175

8.858

9.807

5.903

6.536

4.313

3.082

3.871

3. PRIH. OD
FINANCIRANJA

0

11

424

78

102

4. DRUGI PRIHODKI

0

80

35

158

294

454.880

452.705

394.339

346.047

511.511

0

0

8.028

0

488.329

470.079

414.286

366.249

525.585

7.332

5.478

6.446

6.550

6.457

247.924

181.733

153.036

151.806

232.610

8.219

7.376

7.431

7.793

12.850

319.015

262.904

235.439

212.235

277.176

80

0

3

100

231

6. ODHODKI ZA OBRESTI

13.289

10.147

9.414

12.056

8.453

7. ODHODKI – PROD. TIC

890

656

956

876

8.450

1.482

2.097

340

0

605.199

469.775

413.866

391.833

538.653

96

113.835

113.532

113.112

138.683

A. PRIHODKI
1. PRODAJA – RAČUNI
2. PRODAJA TIC

5. SREDSTVA IZ
PRORAČUNOV,
SKLADOV, RAZPISOV
6. OSTALI PRIHODKI
5. SKUPAJ

B. ODHODKI
1. STROŠKI MATERIALA
2. STROŠKI STORITEV
3. STROŠKI
AMORTIZACIJE
4. STROŠKI DELA
5. OSTALI STROŠKI

8. ODHODKI – ODPIS
TERJATEV
SKUPAJ
PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI (prenos
razlike iz preteklih let)
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Vse izvedene aktivnosti se žal ne odražajo v številkah prihodkov. Zaradi izpada sredstev iz
naslova projektnega dela je ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki, ki ga v letu 2016
pokrivamo s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let in ki so bili ustvarjeni za primer
obdobja, ko delo na projektih še ne bo dalo finančnih rezultatov.
Zaradi izpada precejšnjega dela sredstev smo sprejeli določene ukrepe:
• znižanje števila zaposlenih – za 1 sodelavca/ko za nedoločen čas,
• podaljšanje roka vračila kredita komercialni banki,
• iskanje dodatnih virov financiranja.
Za potrebe izvedbe postopka pripojitve so bili izdelani potrebni računovodski pregledi
poslovanja – pregled je opravila zunanja revizijska hiša, po izboru in naročilu ustanovitelja,
Občine Šentjur. Izdelano je bilo Poročilo o poslovanju na presečni datum 30. 4. 2016 za JZ
RA Kozjansko in za JZ LUŠ. Vsi dogodki, ki se izkazujejo v poslovanju LUŠ od 1. 5. 2016
dalje do dneva pripojitve, so vključeni v letno poročilo JZ RA Kozjansko, kar se odraža tudi v
samem rezultatu poslovanja.

2.13. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na
opredeljene standarde in merila z ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti in kakovosti poslovanja
Gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja vseskozi dajemo velik poudarek in menimo, da
lahko kot rezultat uspešnega poslovanja ocenimo status, ki ga je javni zavod dosegel v tem
obdobju delovanja, kot prepoznan in zanesljiv poslovni partner. Skozi celotno obdobje
delovanja smo kakovost našega dela nadgrajevali z učinkovitostjo in strokovnostjo ter uspeli
vzpostaviti uspešna partnerstva tako na lokalnem, subregionalnem, regionalnem in
mednarodnem nivoju. Dokaz za to so uspešno izvedeni programi dela in mednarodni projekti
ter pripravljenost pri partnerjih za nadaljnje sodelovanje v mednarodnih povezavah.

2.14. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V prvem polletju leta 2016 nismo uspeli pričeti izvajati posameznih projektnih aktivnosti – na
področju programa CLLD, vzrok je v izredno dolgem roku potrjevanja prijav, ki se
sofinancirajo iz EU sredstev, kar se nam ponovno odraža v izpadu dela sredstev za
pokrivanje stroškov dela in stroškov storitev zunanjih izvajalcev. Izvedli smo dopolnitve
dokumenta Lokalne razvojne strategije LAS, vendar se zaradi zamud pri sprejemanju
nacionalnih razvojnih dokumentov in dolgotrajnih postopkov potrjevanja Strategije, del
aktivnosti, ki so se nanašale na pripravo končne verzije Strategije lokalnega razvoja
sofinanciranje dela so se zamaknile v drugo polovico leta 2016, zato tudi iz tega naslova
beležimo izpad finančnih sredstev namenjenih za delo sodelavcev na aktivnostih vodenja
LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
Na področju dela izobraževanje odraslih, smo ob prevzemu (pripojitve) dejavnosti ugotovili,
da imamo šibko kadrovsko zasedbo in sicer prihaja do neskladij med izobrazbeno strukturo
zaposlenih v OE LUŠ in izobrazbeno strukturo, ki se po Zakonu o izobraževanju odraslih
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zahteva. Zaradi nastale situacije nismo uspeli realizirati nekaterih prijav na razpise
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Delno nastalo situacijo rešujemo s
prerazporeditvijo sodelavke. Finančne posledice tega trenutnega stanja se bodo odrazile tudi
v letu 2017, v manku sistemskega vira financiranja dela zaposlenih v tej OE.
Na področju projektnega sodelovanja nismo pridobili projekta čezmejnega sodelovanja v
programu Interreg Slovenija–Hrvaška, v okviru programa Erasmus+ Movit pa smo po
podpisu Pogodbe o sofinanciranju projekta dobili s strani organa upravljanja obvestilo, da je
prišlo do napake pri tolmačenju končnega datuma za podpis pogodbe ter da se pogodba o
sofinanciranju ne bo realizirala.

2.15. Organizacija in kadri
Dela in naloge, za katere je zadolžen javni zavod, opravljajo pretežno zaposleni. V kolikor
zaposleni ne morejo izvesti vseh nalog zato, ker določenih aktivnosti zavod ne izvaja v lastni
režiji (npr. storitve oblikovanja, tiska, seminarji, izobraževanja, ipd.), se slednje oddajo
zunanjim izvajalcem po postopkih javnega naročanja. Tovrstne storitve so vezane na
izvajanje projektnih aktivnosti.
V mesecu februarju smo se v dogovoru z ustanoviteljico Občino Dobje prijavili na Javno
povabilo Javna dela 2016. Sredstva za pokrivanje razlike nastalega stroška dela
zaposlenega javnega delavca so zagotovljena v okviru proračunskih sredstev Občine Dobje.
Zaradi aktivnosti pripojitve LUŠ k RA Kozjansko je bila zahtevana večja vpetost zaposlenih v
aktivnosti, ki so bile nujno potrebne za izvedbo postopkov in za zagotavljanja kontinuitete
izvajanja programa LUŠ:
• prevzem naloge v.d. LUŠ je posledično zahtevalo prilagoditev samega dela v TIC
Občine Šentjur, kjer se je kombinirala pomoč ostalih sodelavcev – pokrivanje v času
fizične odsotnosti sodelavke v pisarni TIC.
• priprava novih organizacijskih dokumentov, kot posledica izvedbe pripojitve: priprava
pogodb o zaposlitvi za sodelavce LUŠ, ki so se s pripojitvijo zaposlili na RA
Kozjansko, priprava nove sistematizacije in organizacijske strukture RA Kozjansko,
priprava obvestil za poslovne partnerje in resorna Ministrstva – posledično dodatno
angažiranost strokovne sodelavke v glavni pisarni in direktorice zavoda.
• Za potrebe izvedbe postopka pripojitve so bili izdelani potrebni računovodski pregledi
poslovanja – pregled je opravila zunanja revizijska hiša, po izboru in naročilu
ustanovitelja, Občine Šentjur. Izdelano je bilo Poročilo o poslovanju na presečni
datum 30. 4. 2016 za JZ RA Kozjansko in za JZ LUŠ. Vsi dogodki, ki se izkazujejo v
poslovanju LUŠ od 1. 5. 2016 dalje do dneva pripojitve, so vključeni v letno poročilo
JZ RA Kozjansko.
• Za potrebe prevzema delovanja Podjetniškega inkubatorja Šentjur s 1. 1. 2017 je bilo
potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo in urediti pogodbena razmerja z
inkubiranci in z matičnim inkubatorjem, to je Vrelec d.o.o. S strani družbe Vrelec
d.o.o. smo bili obvezani (po sklepu družbenika Občine Šentjur) odkupiti opremo v
vrednosti 500 EUR ter s 1. 1. 2017 prezaposliti 1 zaposlenega v enoti Inkubator
Šentjur.
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Tabela: Število zaposlenih na dan 31.12. 2016
OE
RA
(projektno
vodstvo)
OE MCŠ

Stanje
31.12.2015
Kozjansko 6
delo
in

OE TIC

3

3

2

2

OE LUŠ

Skupaj RA Kozjansko

Stanje
31.12.2016
5

5

11

Opomba
4 za nedoločen čas, 1 za
določen čas
1 za nedoločen čas, 2 za
določen čas
1 za nedoločen čas, 1 za
določen čas
1 sodelavka zaposlena
za 1/5 delovni čas za
nedoločen čas, 1 za
nedoločen čas, 3 za
določen čas,

15

31. 12. 2016 je bilo v zavodu zaposlenih 15 sodelavcev, od tega 8 za nedoločen čas in 7 za
določen čas.

2.16. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Tabela: Register tveganj po ključnih področjih
Ključno področje
Plače
Javna naročila
zavoda
Cilji po področjih
Zakonitost in
Zakonitost
učinkovito
poslovanja.
informiranje.

Tveganja

Možnost nepravilnih,
nepopolnih informacij
in pretoka informacij.

Ovrednoteno
tveganje po področjih
Notranje kontrole

Računovodstvo
Zakonitost
poslovanja in
učinkovito
informiranje in pretok
informacij.
Možnost nepravilnih,
nepopolnih
informacij.

Srednja.

Neusklajenost
uporabljenih
postopkov z
obstoječo
zakonodajo.
Srednja.

Srednja.

Vzpostavljene
kontrole, da so
tveganja na
obvladljivi ravni.

Vzpostavljene
kontrole, da so
tveganja na
obvladljivi ravni.

Vzpostavljene
kontrole, da so
tveganja na
obvladljivi ravni.

Opredelitev posameznih kontrolnih elementov: Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
opredelitev del in nalog na posamezno delovno mesto ter odgovornosti, Pravilnik o
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računovodstvu, odobritev pred plačilom, kontrola plačil, kontrola namenskosti sredstev,
krogotok dokumentov, redna poročila posameznih enot, redni delovni sestanki, dnevna
notranja komunikacija, letni razgovori ipd.
V letu 2016 je bilo opravljeno tudi notranje revidiranje poslovanja zavoda za leto 2015 in za
obdobje januar–april 2016.

2.17. Ocena učinkov poslovanja javnega zavoda RA Kozjansko na druga
področja in ukrepi
Javni zavod RA Kozjansko je bil ustanovljen z namenom pospeševanja podjetništva,
podeželja in turizma in s spremembo Odloka tudi na področju izobraževanja odraslih, na
območju občin ustanoviteljic. Z izvajanjem razvojnih nalog se učinki poslovanja RA
Kozjansko odražajo tudi na drugih področjih: na področju razvoja podjetništva, turizma,
podeželja, na področju razvoja mladih, razvoja človeških virov, razvoja prostovoljstva.
Poudariti je potrebno, da se vpliv aktivnosti ne odraža samo v lokalnem okolju temveč tudi
širše na območju subregije Obsotelje in Kozjansko, na območju Lokalne akcijske skupine
»Od Pohorja do Bohorja«, regije, v posameznih primerih, preko vključevanja v strokovne
skupine pri posameznih združenjih in programih, pa tudi na nacionalnem nivoju.

Vse načrtovane aktivnosti kljub težki likvidnostni situaciji smo izvedli skladno z zastavljenim
programom dela.

Razvojna agencija Kozjansko
mag. Andreja Smolej, direktorica
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III.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z določili pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Sestavni del računovodskega poročila so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah
pojasnila k izkazu denarnih tokov
pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb
pojasnila k izkazu računa financiranja
pojasnila k izkazu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
pojasnila k stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev

Razvojna agencija je v skladu z določili Zakona o računovodstvu evidentirala vse poslovne
dogodke , ki se nanašajo na leto 2016, izvedla popis vseh sredstev in virov sredstev , poslala
uskladitev stanja s posameznimi proračunskimi uporabniki in na podlagi tega sestavila zgoraj
navedena poročila.
V pojasnilih k posameznim poročilom je pojasnjeno poslovanje in stanje za leto 2016.
V letu 2016 je bila izvedena pripojitev Ljudske univerze Šentjur, po stanju na dan
30.04.2016. Pripojitev je bila vpisana v sodni register na dan 30.08.2016.
Ljudska univerza je obračun za obdobje 01.01. do 30.04.2016 oddala sama, nadaljnje
poslovanje pa je zajeto v podatkih Razvojne agencije Kozjansko , za čas od 01.05.2016
dalje.
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
V bilanci stanja so prikazana sredstva in obveznosti do virov sredstev v naslednjih višinah:
A) sredstva v višini 294.459 EUR so razporejena na:
•
oprema in druga opredmetena sredstva v višini 8.802 EUR po sedanji vrednosti;
odšteta je obračunana amortizacija za leto 2016 v višini 8.219 EUR. Nabava
osnovnih sredstev v letu 2016 je bila v višini 757 EUR; podrobnejša pojasnila so
podana pod zap. št.8 - stanje in gibanje dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
•
V register osnovnih sredstev so bila vnešena osnovna sredstva Ljudske univerze;
za del sredstev, ki so v upravljanju, je bila obračunana amortizacija poračunana v
breme sklada za upravljanje v znesku 793,02 EUR
•
sredstva v blagajni so izkazana v višini 89 EUR
•
sredstva na transakcijskem računu v višini 2.707 EUR in sredstva na računu
Leader v višini 4.130 EUR
•
terjatve do kupcev v višini 36.022 EUR; to so terjatve iz poslovanja do kupcev, ki jih
niso ustanovili proračunski uporabniki in niso plačane do 31.12.2016; večji znesek
je terjatev do MOVIT Mladina Ljubljana v višini 10.284 EUR in Limerick Institut v
višini 19.970 EUR
•
terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 228.923 EUR; to so
terjatve do Ministrstev na ravni države v višini 218.126 EUR , občin v višini 1.104
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EUR in ostalih proračunskih uporabnikov v višini 9.693 EUR
druge terjatve v višini 4.146 EUR; od tega so:
a) terjatve iz naslova dodatkov pri plačah 2.281 EUR, ki so samo obračunska
kategorija in so enaki zneski izkazani tudi na obveznostih do delavcev
b) terjatve za vstopni DDV za obdobje oktober - december 2016 v višini 1 EUR
c) terjatve iz naslova refundacij boleznin in javnih del v višini 1.864 EUR

•

d) aktivne časovne razmejitve v višini 6.811 EUR in zajemajo razmejene stroške v višini 501
EUR za zavarovanje v letu 2017 , dano varščino v višini 1.000 EUR za najem poslovnega
prostora in kratkoročno odložene zahtevke projektov do Občine Šentjur v višini 5.310 EUR
Za izkazane terjatve do kupcev in proračunskih uporabnikov so bili poslani IOP, to je izpiski
odprtih postavk na dan 31.12.2016, s katerimi se usklajujejo posamezna stanja na dan
31.12.2016.
RA Kozjansko redno pregleduje stanje terjatev, vendar je, kar se tiče terjatev do Ministrstev,
ki predstavljajo 97,4 % vseh terjatev, v stanju, da mora počakati na potrditev zahtevkov, nato
pa na to, da so ti zahtevki plačani. Država nima roka plačila kot je po ZOR.
Zaradi velikih zamud v zvezi s tem zahtevki je bila RA primorana že v juniju 2011 najeti
kratkoročni kredit pri Banki Celje, da je lahko delno poplačala dobavitelje in ostale stroške,
nastale v zvezi s projekti. V zvezi s tem nastajajo tudi odhodki za obresti, ki se morajo
pokrivati na račun ostalih dejavnosti. Stanje kredita na dan 31.12.2016 je 105.000 EUR, v
letu 2016 je bilo vrnjeno 30.000 EUR. S pripojitvijo Ljudske univerze Šentjur smo prevzeli
tudi kratkoročen kredit pri Delavski hranilnici v višini 20.000 EUR, ki smo ga v mesecu
decembru odplačali v celoti.
Zaloge blaga, ki se prodaja v TIC-u, je višini 2.829 EUR, za kar se vodijo vse predpisane
evidence in davčne blagajne

•

B) obveznosti do virov sredstev v višini 294.459 EUR iz naslednjih postavk:
a)
presežka prihodkov nad odhodki v višini 96 EUR; presežek iz preteklih let v višini
113.740 EUR in presežek pri prenosu LUŠ v višini 3.131 EUR v skupni višini 116.871 EUR je
porabljen za kritje presežka odhodkov nad prihodki po stanju na dan 31.12.2016
b)
obveznosti za opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v višini 1.268 EUR, ta
sredstva so bila prenesena iz LUŠ-a, v breme teh obveznosti je bila obračunana amortizacija
za leto 2016
c)
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev sklada za invalide v višini 4.110 EUR, ki so
bile prenešene iz LUŠ-a in so na tej postavki do uskladitve .
d) obveznosti iz naslova najeta kredita pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj
podeželja, sedežem v Ribnici v višini 35.000 EUR in sicer:
- posojilo v višini 69.536,00 za financiranje projekta »Igraj se« je bilo v letu 2016 v celoti
poplačano, v skladu s pogodbo,
- posojilo v višini 64.028 EUR za financiranje projekta Ride&Bike, rok vračila je po prejetju
sredstev iz Ministrstva, Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko,
najkasneje do 05.10.2018; del posojila je bil vrnjen 09.12.2016 v višini 29.028 EUR, tako da
je stanje tega posojila 35.000 EUR
e) obveznosti do dobaviteljev v višini 106.616 EUR, od tega obveznosti do dobaviteljev, ki
niso proračunski porabniki v višini 105.438 EUR in obveznosti do dobaviteljev - proračunskih
porabnikov v višini 1.178 EUR
V znesku 106.616 EUR so obveznosti v višini 20.649 EUR, za katere je RA plačnik v imenu
in za račun občin in zajemajo projekte, za katere je RA Kozjansko plačnik stroškov, niso pa
njen odhodek ali prihodek (Občina Oplotnica - projekti, Občina Šentjur - projekti,Občina
Dobje - projekti,Občina Slov. Konjice - projekti)
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f)
obveznosti do zaposlenih po stanju na dan 31.12.2016 v višini 24.550 EUR, kar
predstavlja obveznosti za obračunane plače za mesec december 2016 za vse zaposlene
g)
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.530 EUR – prispevki in davki iz
in na plače v višini 3.675 EUR, obveznosti za zaposlene v višini 3.231 EUR (iz naslova
prehrane in prevoza) in ostale kratkoročne obveznosti v višini 624 EUR ( potni stroški,
obveznosti po pogodbah zunanji sodelavci)
h)
obveznosti za plačilo DDV po obračunu oktober - december 2016 v višini 2.451 EUR
i)
obveznosti iz najetega kredita pri A BANKI d.d. ( prej Banki Celje) v višini 105.000,00
EUR, ki zapade 27.10.2017; v letu 2016 je bilo odplačano 30.000 EUR iz naslova tega
kredita

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem
obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanja poslovnega dogodka.
A. PRIHODKI
(vse v EUR brez
centov)
RA KOZJANSKO je imela v letu 2016
prihodke v skupni višini:
Prihodki so iz naslednjih postavk:
a) prihodki iz razvojnih projektov, zaračunanih občinam in skladom
b) prihodki iz vstopnin TIC in prodaje spominkov
c) drugi prihodki - tečaji
d) prihodki iz obresti – nakazila banke
e) prihodki iz občinskih proračunov
f) prihodki iz rep. proračuna, javnih skladov in agencij

488.329
12.375
5.903
15.170
0
330.126
124.755
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RA KOZJANSKO je imela v letu 2016
prihodke v skupni višini:
Prihodki so iz naslednjih postavk:
a) prihodki iz razvojnih projektov, zaračunanih občinam in skladom
b) prihodki iz vstopnin TIC in prodaje spominkov
c) drugi prihodki - tečaji
d) prihodki iz obresti – nakazila banke
e) prihodki iz občinskih proračunov
f) prihodki iz rep. proračuna, javnih skladov in agencij

B. ODHODKI
RA KOZJANSKO je imela v letu 2016 odhodke v skupni višini
Razčlenjeni so po vrstah, ko so prikazani v izkazu:

488.329
12.375
5.903
15.170
0
330.126
124.755

605.199

a) Najpomembnejši stroški blaga in materiala ter storitev v višini 256.146
so sestavljeni iz:
- odhodki pomožnega materiala
- odhodki energije
- odhodki pisarniškega materiala in strokovne literature
- stroški plačilnega prometa, članarin, taks, najemnin
- intelektualne storitve( zakup strež. prostora, štud. servis, rač. storitve itd)
- storitve projektov
- povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
- stroški reklame, izobraževanj,sejmov,vodenja tic, reprezentance in drugih
s.
- odhodki ostalih storitev (pošta, telefon, kom. st., stav. zeml.)

982
5.123
1.226
814
33.612
178.303
10.215
15.481
7.879

-

stroški pogodb o delu

1.621

-

stroški nabavne vrednosti trgovskega blaga TIC

b) Odhodki v zvezi s plačami

890

319.015

V letu 2016 je družba imela 12,40 redno zaposlenih po opravljenih urah. Celotni stroški plač,
z vsemi dodatki in prispevki , so bili 319.015 EUR .
Izplačane so bile naslednje plače in nadomestila:
- plače zaposlenih
248.627
- dajatve na plače zaposlenih
40.165
- regres za letni dopust
10.378
- nadomestilo prehrane
10.840
- prevoz na delo
7.250
- premije za pok. zavarovanje
589
- pris. poškodbe pri delu
85
- nagrade dijakom in študentom na praksi
358
- prehrana - obvezna praksa
290
- jubilejne nagrade
433
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Plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja so bili izplačani v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter Zakona o
uravnoteženju javnih financ, veljavnem od junija 2012 dalje.
c) Odhodki amortizacije
Amortizacije je bila obračunana v višini 8.219 EUR; amortizacija je bila obračunana v skladu
s poslovno obrabo sredstev in Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
RA Kozjansko obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja in uporablja naslednje amortizacijske stopnje:
a. računalniška oprema
50%
b. osebni avtomobili
12%
c. pisarniška oprema
d. ostala oprema
20,0%
e. oprema stroji gos.dej.
15,0%
14,00%
f. druga oprema -gosp.dej.
d) Odhodki – ostali
Ostali odhodki so v višini 80 EUR
e) Odhodki za obresti
Odhodki za obresti so bili v višini 13.289 EUR ; to so obresti iz naslova najetega kredita pri A
BANKI d.d.- Banki Celje, Delavski hranilnici in Javnem skladu RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja v višini 10.975 EUR, obresti od dobaviteljev v višini 2.284 EUR in zamudne
obresti do DURS v višini 30 EUR .
Odhodki za obresti so večji kot v letu 2015, zaradi najetja novih posojil v višini 133.564 EUR.
f) prevrednotevalni odhodki iz terjatev
Komisija za popis terjatev je pregledala in popisala terjatve na dan 31.12.2016 in pri tem
ugotavljala njihovo unovčljivost.
Na podlagi tega je predlagala odpis terjatev v višini 8.450 EUR, ki je nastal zaradi
neodobrenih stroškov posameznih že zaključenih projektov s strani upravljavca programa.
3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje razčlenitev prihodkov in
odhodkov za dejavnost javne službe in tržno dejavnost, ki ga je RA dolžna izkazovati v
skladu s 17. členom zakona o računovodstvu.
Pri razmejitvi odhodkov na del, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in na del, ki se
nanaša na tržno dejavnost, je kot osnovno sodilo upoštevano načelo nastanka odhodka, to
je, na kateri del dejavnosti se nanaša.
Odhodki, ki so skupni javni službi in tržni dejavnosti, pa se razmejujejo glede na vnaprej
postavljene ključe, ki jim je osnova vzročnost stroška glede na prihodke.
Odhodki, za katere je mogoče že ob nastanku ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo, se
v celoti evidentirajo v breme te dejavnosti.
Iz izkaza je razvidno, da so bili v letu 2016 ustvarjeni naslednji prihodki in odhodki po vrstah
dejavnosti:
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Prihodki

JAVNA SLUŽBA
455.008

Odhodki

477.970

TRŽNA DEJAVNOST
33.321
127.229

SKUPAJ
488.329
605.199

RA Kozjansko je v letu 2016 imela 488.329 EUR prihodkov, od tega je 93,17 % prihodkov za
javno službo in 6,83 % iz tržnih dejavnosti.
Skupni odhodki so bili 605.199 EUR , ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki na javni
službi znaša 22.962 EUR in na tržnem delu 93.908 EUR ali skupno znaša presežek
odhodkov nad prihodki 116.870 EUR.
Prihodki in odhodki so vodeni po stroškovnih mestih, po vnaprej opredeljenih ključih za
delitev odhodkov na posamezna mesta.
4.

POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnega toka je izkaz, iz katerega je razvidno, kakšni so bili denarni prilivi in odlivi v
poslovnem letu.
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka kažejo naslednja stanja:
a) prihodki so v višini 654.808 EUR in so sestavljeni iz:
aa) prihodki za izvajanje javne službe
− prihodki iz državnega proračuna v višini
− prihodki iz občinskih proračunov v višini
− prihodki iz javnih skladov in agencij v višini
− prihodki od prodaje blaga in storitev v višini
ab) prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
b) odhodki so v višini 509.538 EUR in so razčlenjeni na:
ba) odhodki za izvajanje javne službe
− plače in drugi izdatki v višini
− prispevki delodajalcev v višini
− izdatki za blago in storitve v višini
(vrste so navedene v izkazu odhodkov)
− plačila domačih obresti v višini
− investicijski odhodki so v višini

371.883
238.999
104.634
28.250
282.925
389.610
230.071
33.628
118.005
7.906
5.380

−

−

bb) odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
119.928
− plače in drugi izdatki v višini
47.651
− prispevki delodajalcev v višini
7.116
izdatki za blago in storitve v višini
65.161
c)presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka je 139.890

Iz izkaza je razvidno, da je bilo v letu 2016, glede na to, da so bili plačani zahtevki s strani
ministrstev, več prihodkov kot odhodkov v višini 139.890 EUR, zaradi česar je RA Kozjansko
lahko odplačala kredit komercialni banki v višini 50.000 EUR (vključno s kreditom LUŠ) in
Javnemu skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v višini 98.564 EUR.
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5. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Izkaz izkazuje dana posojila oz. vračila danih posojil; ker RA Kozjansko teh postavk nima, je
izkaz prazen.
6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
RA Kozjansko je imela na dan 31.12.2015 pri A BANKI D.D.- Banki Celje najet kredit v višini
135.000 EUR. V letu 2016 je bilo vrnjeno 30.000 EUR kredita; za znesek 105.000 EUR je
bilo odobren podaljšanje kredita z rokom vračila v letu 2017, to je do 27.10.2017.
Na osnovi odobrenih EU projektov, sta bili letu v 2015 najeti dve posojili pri Javnem skladu
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja v višini 133.564 EUR. Posojilo v vrednosti 69.536
EUR je bilo v letu 2016 v celoti poplačano, posojilo v višini 64.028 EUR je bilo delno
poplačano v znesku 29.028 EUR, tako da ostaja stanje na tem posojilu v višini 35.000 EUR.
Poplačani so bili obroki za Telekom v višini 68 EUR. Poplačan je bil kredit pri Delavski
hranilnici v višini 20.000 EUR, ki je bil prevzet s pripojitvijo Ljudske univerze Šentjur.
Neto razdolžitev je v višini 128.632 EUR.
Povečanje sredstev na računih je 11.258 EUR ( pozitiven znesek na denarnem toku in
zmanjšanje za neto zadolžitev).
Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2016 je 2.706.82 EUR in na računu
LEADER/LAS, ki se vodi posebej, 4.129,85 EUR.
7.
POJASNILA K IZKAZU STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH
NALOŽB IN POSOJIL

RA KOZJANSKO nima dolgoročnih finančnih naložb v delnice, deleže,depozite, zato je ta
obrazec prazen.
8. POJASNILA K STANJU IN GIBANJU NEOPREMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
V izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev je prikazana neodpisana vrednost osnovnih sredstev na dan 01.01.2016 v višini
7.077 EUR.
V letu 2016 se je stanje osnovnih sredstev RA Kozjansko povečalo zaradi vnosa osnovnih
sredstev, ki so bila v registru LUŠ in MPI VRELEC.
RA Kozjansko je v letu 2016 nabavila osnovna sredstva v višini 757 EUR.
Amortizacija je bila obračunana v višini 8.219 EUR. Uporabljena je metoda enakomernega
časovnega amortiziranja, po stopnjah iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Komisija za popis osnovnih sredstev je popisala vsa osnovna sredstva in pri tem ugotavljala
njihovo uporabnost.
Komisija je posebej pregledala tudi osnovna sredstva, ki so že amortizirana, a se še
uporabljajo in ugotovila, katera so še funkcionalna in ostanejo v uporabi.
Na podlagi popisa je komisija predlagala v dokončni odpis osnovna sredstva v skupni višini
11.356,55 EUR, ki so bila že vsa amortizirana in so neuporabna.
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Na podlagi Pogodbe o pripojitvi so bila vnešena v register OS sredstva v upravljanju v višini
2.379 EUR. Zanje je do 30.04.16 obračunala amortizacijo LUŠ, nato pa RA Kozjansko in za
znesek amortizacije v višini 729 zmanjšala sredstva v upravljanju.
Stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2016 je naslednje :
−
osnovna sredstva po nabavni vrednosti so v višini 122.165 EUR
−
popravek vrednosti osnovnih sredstev je v višini 113.363 EUR
−
vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti je 8.802 EUR.

RAČUNOVODJA:
LUKA BATISTIČ
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