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1. PREDSTAVITEV DRUŽBE
1.1. OSNOVNI PODATKI
Ime družbe
Skrajšano ime
Naslov
Organizacijska oblika
Šifra dejavnosti
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Osnovni kapital
Odgovorna oseba
Tel/fax
E-naslov:
Spletna stran

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o.
SAŠA-ORA d.o.o.
Savinjska cesta 2, Nazarje
Družba z omejeno odgovornostjo, neprofitna
70.220
1227459
SI17719852
SI56 0242 6003 5059 244 NLB
15.122,95 EUR
mag. Biljana Škarja, direktorica
03 839 47 53, 03 839 47 55, fax 03 839 47 54
info@sasaora.si
www.sasaora.si

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka
1/06720/00 pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št. sklepa SRG 2000/03750, z dne 23. 10. 2000 in je pravna
naslednica Zgornje Savinjskega podjetniškega centra, ki je bil ustanovljen 9. 12. 1997.
1.2. DEJAVNOSTI
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni
prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov,
postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in
skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje
podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.
Področja delovanja Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije in hkrati izhodišča za strategijo razvoja
agencije ter za njene programske usmeritve so:
Spodbujanje regionalnega razvoja,
Spodbujanje podjetništva,
Spodbujanje razvoja turizma,
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencij d.o.o. je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, v skladu s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in skladno
s Pogodbo o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva SAŠA subjekt spodbujanja razvoja na
regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA.
Prav tako Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. izpolnjuje vse zahtevane pogoje in kriterije
za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalni ravni. Konec leta 2017 pa
je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za
potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT
REGIJE 2018-2022.
S sklepom Sveta županov Savinjske regije pa je Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o.
pridobila tudi soglasje za izvajanje nalog RDO - Regionalne destinacijske organizacije za SAŠA
subregijo – izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev povezovanja
in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni.
V letu 2018 družba dobila s strani županov Zgornje Savinjske doline soglasje za izvajanje funkcij nosilca
razvoja in promocije turizma v Vodilni destinaciji Zgornja Savinjska dolina.
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1.3. LASTNIŠTVO
Osnovni kapital družbe znaša 15.122,95 EUR in je razdeljen na družbenike po naslednjih poslovnih deležih:
DRUŽBENIK
Občina Solčava
Gospodarska zbornica Slovenije
Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje
Vising, d.o.o.
Gemini - Rudolf Hramec s.p.
Občina Ljubno
Občina Luče
Občina Nazarje
Občina Mozirje
Mestna občina Velenje
Občina Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj
Občina Rečica ob Savinji
Občina Gornji grad

POSLOVNI DELEŽ
2,3179%
6,1810%
7,7263%
7,7263%
5,5188%
5,5188%
7,7263%
5,4084%
7,7263%
7,7263%
7,7263%
7,7263%
7,7263%
5,5188%
7,7263%

1.4. ORGANI DRUŽBE
Organi družbe so: Skupščina, Nadzorni svet, direktor.
Skupščina je skupni organ vseh družbenikov, sestavljajo jo predstavniki vseh družbenikov.
Nadzorni svet je sestavljen iz 7 članov in sicer:
 Alenka Rednjak, predsednica
 Andreja Žehelj, član
 Franci Kotnik, član
 Radenko Tešanović, član
 Drago Kovač, član
 Klavdij Strmčnik, član
 Ivo Glušič, član.
Direktorica družbe je mag. Biljana Škarja od 21. 5. 2017 dalje.

4

Poročilo o delu za leto 2018

1.5. KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE

IME IN PRIIMEK
ZAPOSLENIH
mag. Biljana Škarja

Klavdija Šemenc

OBLIKA ZAPOSLITVE

Redno delovno razmerje individualna pogodba,
mandatno obdobje - 4 leta,
21. 5. 2017 - 20. 5. 2021
Redno delovno razmerje, nedoločen
čas

IZOBRAZBA,
STOPNJA / SMER
VIII. stopnja
magistra
ekonomskih
znanosti
VII. stopnja
upravna

DELOVNO MESTO

Direktorica

Vodja projektov

Urška Ošljak

Redno delovno razmerje, nedoločen VII. stopnja
čas
ekonomska

Vodja projektov

Zdenka Poličnik

Redno delovno razmerje, nedoločen V. stopnja
čas
ekonomska

Administrator
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2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2018
Na osnovi sprejetega programa dela za leto 2018 je delo agencije potekalo na naslednjih področjih dela:
Spodbujanje regionalnega razvoja.
Spodbujanje podjetništva.
Spodbujanje razvoja turizma.
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.

2.1. SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja razvojno pospeševalnih
nalog je delovanje Savinjske regije organizirano tako, da na ravni subregij delujejo razvojne institucije, ki v
sodelovanju z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., izvajajo subregionalne in regionalne
razvojne naloge.
Naloge in cilji ORP-ja so:
 Ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor.
 Zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih
vprašanj, opredeliti razvojne prioritete območja in povezati občine za izvedbo skupnih projektov.
SAŠA-ORA je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA in
še naprej izvaja splošne razvojne naloge na regionalni ravni v skladu z 18. členom ZSRR-2:
 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje
2014-2020, skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.
 Priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2.
 Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa
2014–2020.
 Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil
in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov.
 Sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri
opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji.
 Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji
pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov.
 Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju
ukrepov endogene regionalne politike v mesecu novembru objavilo drugo povabilo razvojnim svetom regij
za dopolnitev dogovora za razvoj regije. Vse aktivnosti so bile usmerjeno v pripravo 2 dogovora:
 Pripravljen nabor projektov (na podlagi navodil RASR snovanje A in B liste, pri čemer A lista
projektov ustreza pozivu in dogovorjeni pravici do porabe sredstev).
 Usklajevalne aktivnosti z območnimi razvojnimi partnerstvi in RASR.
 Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti z občinami ORP SAŠA.
 Posvetovalni sestanki na MOP za pripravo regijskih projektov na temo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in vodooskrbe.
 Posvetovalni sestanek na DRSI za pripravo regijskih projektov na temo Regijske kolesarske poti.
 Srečanja z RRA Koroško za pripravo projekta za dogovor.
 Pripravljeni projektni obrazci in priloge za 2 dogovor.
 Usklajevalne aktivnosti z RRA Koroško za pripravo projekta za dogovor Izgradnja regionalne
kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne
mobilnosti.
Za ORP SAŠA so bili pripravljeni in usklajeni naslednji projekti:
 IOC Stara Vas.
 IPC Loke.
 CČN Mozirje in dopolnilna kanalizacija.
 Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti.
 Izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti.
 Protipoplavna ureditev vodotoka Savinje - za območje od ribiškega doma do prireditvenega
prostora vrbje v občini Ljubno.
 Protipoplavna ureditev vodotoka Savinje - za območje IOC Prihova v občini Nazarje I. Faza.
 Obvoznica Luče.
 Obvoznica Gornji Grad.
Izvedba administrativno-tehnične in strokovne podpore delovanju območnih razvojnih partnerstev
(ORP)
Za delovanje območnega razvojnega partnerstva je potrebna administrativno-tehnična in strokovna
podpora, ki skrbi za redno delovanje, organiziranje sej in pripravo gradiva za seje Nadzornega sveta, Sveta
županov, sodelovanje v organih RASR – Svet Savinjske regije, Razvojni svet Savinjske regije, odbori RRS.
Seje Nadzornega sveta SAŠA-ORA v letu 2018
 8. redna seja NS – 14. 3. 2018,
 9. redna seja NS – 24. 10. 2018,
 korespondenčna seja NS – 3. 12. 2018.
Seja Skupščine SAŠA-ORA v letu 2018
 22. seja Skupščine – 18. 4. 2018.
Seje Sveta županov ORP Savinjsko-šaleška v letu 2018:
 41. seja Sveta županov, 18. 1. 2018,
 42. seja Sveta županov, 9. 10. 2018.
Seje Sveta Savinjske regije v letu 2018:
 10. seja Sveta Savinjske regije – 5. 2. 2018,
 2. korespondenčna seja Sveta Savinjske regije – 19. 6. 2018 do 20. 6. 2018.
Seje Razvojnega sveta Savinjske regije v letu 2018:
 9. Seja Razvojnega sveta Savinjske regije – 7.2.2018,
 7. korespondenčna seja Razvojnega sveta Savinjske regije – od 19.6.2018 do 20.6.2018,
 8. korespondenčna seja Razvojnega sveta Savinjske regije – 10.9.2018.
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Veliko aktivnosti vsebinskega dela je bilo opravljenih tudi na področju delovanja in usklajevanja dela
območnih in lokalnih organizacijskih oblik oziroma delovanju Območnega Razvojnega Partnerstva SAŠA
ter sodelovanju na ravni celotne regije in z RASR – sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, območnimi obrtnimi
in gospodarsko zbornico, podjetji, javnimi zavodi itd. Izvajali smo aktivnosti pri usklajevanju programa dela
v regijski razvojni mreži.
Izvedba strokovne in administrativno tehnične podpore delovanju območnih svetov (ORP),
Izvedenih 8 delovnih srečanj med območnimi razvojnimi agencijami in RASR v letu 2018.
Spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014-2020
(RRP 2014-2020), Spremljanje doseganja kazalnikov iz RRP Savinjske regije 2014 – 2020 za leto 2018.
Za obdobje v letu 2018 so se za MGRT pripravila tri poročila o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih
nalog v Savinjski razvojni regiji, ki so se opravljale v javnem interesu v letu 2018 in so podlaga za izplačilo
pogodbenega zneska.
Na podlagi sprejetega RRP 2014-2020 je potrebno spremljali izvedbo oziroma kazalnike RRP 2014-2020,
ki so bili prav tako osnova za poročilo o izvajanju RRP Savinjske regije.
SAŠA-ORA je ne glede na to, da ni zagotovljenih sredstev za izvajanje RRP 2014-2020, izvajala vsebine,
ki prispevajo k razvojnim področjem Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014–2020.
Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji
pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov:
 Koordinacija z župani glede priprave projektov,
 Izdelava investicijske dokumentacije in usklajevanje dokumentacije za projekte: CTN Stari trg 11,
CTN- Revitalizacija starotrškega jedra,
 Osnutek DIIP-a Kolesarska pot Huda Luknja,
 Priprava investicijske dokumentacije Kolesarsko omrežje vzhod,
 Prijava na javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 2017
(razpisovalec Slovenski regionalno razvojni sklad) za projekt SPOT svetovanje Savinjska,
 Prijava na javni razpis v okviru programa Erasmus+ (Strateška partnerstva) z naslovom Me.SocEnt
(Empowering People with Disabilities by Fostering Social Entrepreneurship),
 Priprava projekta in prijava na razpis za Vodilno destinacijo na MGRT,
 Udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja, sodelovanja in povezovanja s sorodnimi
inštitucijami – Radete konferenca in srečanje s predstavniki RA Banja Luka,
 Srečanje s predstavniki RA Posavje – sodelovanje na projektih,
 Razvojno srečanje z študenti Visoke šole za varstvo okolja Velenje,
 Podpis memoranduma v partnerstvu za razvoj človeških virov,
 Podpis zaveze za trajnostno mobilnost,
 Sodelovanje pri organizaciji Razvojne konference Kako ohraniti dobre kadre v SAŠA regiji,
 Udeležba na 25 odboru za področje negospodarskih javnih služb – predstavitev Testa
upravičenosti,
 Sodelovanje na tednu vseživljenjskega učenja,
 Udeležba na izobraževanju IPAK 20 let,
 Udeležba na okrogli mizi Pametne vasi,
 Usklajevalne aktivnosti z RRA Koroško za pripravo projekta za dogovor, Izgradnja regionalne
kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne
mobilnosti,
 Izdelava DIIP Razširitev PC Stara vas,
 Udeležba na dogodku RE thinking – Pretvorimo region u atraktivnu turističku destinaciju – Beograd
– Srbija,
 Udeležba na delavnici MGRT za projekt Vodilna destinacija ZSD,
 Udeležba na sestanku za izvedbo projekta LAS Jejmo lokalno – povečanje prehranske
samooskrbe v SAŠA regiji,
 Udeležba na poslovnem srečanju SEE meet v Mariboru – mednarodni B2B forum,
 Udeležba na sejmu Feel the future v Celju,
 Udeležba na Slovenskih regionalnih dnevih v Podčetrtku,
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Delavni sestanek za konzorcij okoljevarstva z RRA Posavje, Inštitutom RS za vode in Ekologi brez
meja,
Udeležba na 7. Dunavskom biznis forumu v Novem Sadu,
Udeležba na partnerskem srečanju v okviru projekta Središče medkulturnega dialoga Velenje,
Sodelovanje in pomoč pri oblikovanju modela DMMO v Posavju,
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi konference z naslovom »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA
regije?« v Solčavi,
Sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo za ureditev ureditve kolesarskega omrežja,
Udeležba na predstavitvi dveh evropskih projektov Smart Commuting in Chestnut glede ureditve
celotnih cestnih strategij.

2.2. SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
SPOT 2018-2022

V septembru 2017 se je SAŠA-ORA kot partnerica konzorcija Savinjske regije prijavila na Javni razpis za
financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih
poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022. Namen javnega razpisa je
podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju
MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na
celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture.
Izvajanje splošnega svetovanja
Zagotavljanje kakovostne podpore vsem ciljnim skupinam MSP in potencialnim podjetnikom pri dostopu do
informacij, znanja in finančnih virov ter do hitrejših administrativnih postopkov (Opravljene svetovalne
storitve 240 uporabnikom, svetovanja so se izvajala na terenu na sedežih podjetja in na SPOT svetovanju
Savinjska (OOZ Celje).
Animiranje in seznanjanje podjetnikov z razvojnimi spodbudami, pridobivanje in posredovanje
drugih informacij
Pomoč podjetnikom pri iskanju oz. uporabi različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim
spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, posredovanje drugih poslovnih informacij,
pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije (poslanih 52 paketov informacij
podjetnikom po bazi), promocija aktivnosti SPOT regije (osebna predstavitev podjetjem, predstavitve na
delavnicah…), redne objave o dogodkih v regiji in razvojnimi spodbudami na spletni strani www.sasaora.si.
Priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji (pripravljenih 6 podjetniški člankov), promocija
aktivnosti SPOT regije (osebna predstavitev podjetjem, predstavitve na delavnicah …)
Izvajanje podjetniških delavnic in usposabljanj
V okviru projekta Spot smo v letu 2018 izvedli 6 podjetniških delavnic z namenom pridobivanja, razvijanja
in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo
omogočila večje učinkovitost in s tem doseganje ciljev. Teme podjetniških delavnic so bile: Vodenje in
motivacija zaposlenih, Vpliv komunikacije na uspešnost poslovanja, Varstva osebnih podatkov -GDPR,
Inovativni pristopi v podjetništvu, Poslovni bonton in protokol in Davčni vidik poslovanja. Na delavnicah je
svoje znanje izpopolnjevalo skupno 120 podjetnikov oz. potencialnih podjetnikov. Prav tako smo izvedli dve
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več dnevni usposabljanji Šola digitalnega marketinga in Komuniciranje v nemškem jeziku kjer smo na tem
področju izobrazili 25 podjetnikov oz. potencialnih podjetnikov.
Registracija novih podjetij in spremembe že obstoječih dejavnosti v okviru SPOT registracije
Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij, hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij,
poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike (izvedenih 63
postopkov). Svetovanja so se izvajala tudi na terenu na sedežih podjetja in na SPOT svetovanju Savinjska
(OOZ Celje).
Ostale naloge
Opravljenih je bilo več koordinacijskih sestankov v okviru projekta SPOT. V okviru projekta SPOT
Svetovanje Savinjska se je svetovalka udeležila več izobraževanj agencije SPIRIT in drugih. Na sedežu
SPOT Svetovanja Savinjska se je uredil tudi razstavni prostor showroom regijskega gospodarstva. Na
podlagi javnega povabila, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh vseh konzorcijskih partnerjev so se
podjetja, ki so se na povabilo odzvala in se odločila za sodelovanje, predstavila tako z izbranimi manjšimi
izdelki kot s propagandnim materialom. Predstavitev je umeščena v steklene in osvetljene vitrine, ki so
postavljene v prostoru, namenjenemu showroomu. Tako so izdelki in propagandni material, ki so jih podjetja
želela posebej izpostaviti na ogled vsem, ki vstopijo v prostore sedeža SPOT svetovanje Savinjska na
Območni-obrtno podjetniški zbornici Celje.
V oktobru je na OOZ Celje v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA potekalo regijsko srečanje
podpornih institucij Savinjske regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji njihovega medsebojnega
sodelovanja. Po predstavitvi aktivnosti in rezultatov projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA v prvih devetih
mesecih, so o svojem delovanju poleg RASR d.o.o. Celje spregovorili predstavniki vseh štirih podjetniških
inkubatorjev v regiji ter Medpodjetniških izobraževalnih centrov Celje in Velenje. Svoje aktivnosti na
področju podpore podjetnikom so predstavili še AJPES Celje, ZRSZ OS Celje ter ostali. V razpravi je bila
izpostavljena pomembnost povezovanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izvajajo
institucije podpornega okolja v Savinjski regiji. Podane so bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega
sodelovanja in vzpostavitev novih vezi.

2.3. SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
a) RDO
S sklepom Sveta županov Savinjske regije je Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o.
pridobila soglasje za izvajanje nalog RDO - Regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo –
izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev povezovanja in
sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni.
V letu 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti:
 Priprava prijave vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina in obisk Info dneva (23. 3. 2018) v
okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih
turističnih destinacij v Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/18).
 Predstavitev razpisa turističnim ponudnikom in občinam.
Na področju marketinga in pospeševanja prodaje destinacije SAŠA so bile opravljene naslednje aktivnosti:
 Upravljanje s socialnimi omrežji Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, FB skupina Turistični
ponudniki SAŠA: Objava prispevkov o znamenitostih, možnostih za izlete in počitnice v SAŠA
regiji;
 Načrt, priprava in izvajanje sponzoriranih promocijskih akcij na socialnih omrežjih in digitalnih
orodjih: Priprava promocijskih, informativnih, predstavitvenih akcij: Ljubno 2018 - Prižgimo
navijaški žar, Nora zabava - pust v Savinjski in Šaleški dolini, Terme in sprostitev v wellnessu;
 Priprava vsebin za spletne strani destinacije: Pridobivanje posodobljenih podatkov od nosilcev
turističnih dejavnosti in turističnih deležnikov v SAŠA regiji, vnos popravkov, optimizacija
pridobljenih besedil, poimenovanje, vnašanje fotografij in urejanje prispevkov (športna ponudba,
nastanitve, poroke, dogodki, popravki, tehnično delo na strani;
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Priprava besedil za promocijo destinacije SAŠA: Priprava vsebin za predstavitev destinacije
SAŠA v katalogu Pohodništvo v Sloveniji 2018;
Izbor ključnih doživetij, fotografij, vsebin in priprava besedil za predstavitev destinacije na portalu
www.slovenia.info;
Izvajanje neformalnih sestankov s turističnimi deležniki celotne destinacije, povezovanje
ponudnikov: Obveščanje turističnih deležnikov o možnostih sodelovanja, povezovanja,
pridobivanje informacij za pripravo vsebin. Priprava predloga aktivnosti RDO SAŠA 2018,
Priprava predloga in uskladitev aktivnosti za razpis MGRT za vodilne destinacije. Usklajevanja,
pobude, sestanki in srečanja (Zelena shema, STO filmska produkcija in turizem, delavnica
TripAdvisor, srečanje predstavnikov vodilnih destinacij - Prodajna funkcija DMMO);
Obveščanje o možnostih sodelovanja na sejmih, borzah v tujini in doma: sejmi STO, GIZ
pohodništvo in kolesarjenje, drugi, vabilo za skupno udeležbo na sejmu F.R.E.E. Munchen;
Animiranje potencialnih poslovnih partnerjev za sodelovanje s ponudniki destinacije: Agencija
Sonček, predlog 5* doživetij s poudarkom na kulinaričnih izkušnjah, sodelovanje z Mijn
Slovenie (nizozemski trg, prodajni paketi);
Povezovanje s turističnimi predstavniki STO: Priprava strateške produktne tabele za določitev
ključnih produktov po posameznih mesecih 1.del Vodilna destinacija. Dogovarjanje o možnosti
komarketing akcij na izbranih trgih (nemški trg);
Članstvo in partnerstvo GIZ pohodništvo in kolesarjenje - podpisan dogovor o sodelovanju za
leto 2018;
Katalog Pohodništvo v Sloveniji;
Kolesarska karta Slovenije - aplikacija pohodništvo in kolesarjenje v Sloveniji – dopolnitev
podatkov in vsebine, dopolnjevanje fototeke - nove fotografije;
Nasveti za turo in izlete, blog Kam z mulcem, nastali prispevki: Jahanje, Šaleška dolina, Pikin
festival;
Prevodi za spletne strani - prevodi v angleščino;
Oblikovanje (priložnostni letaki in promo materiali).

b) VODILNA DESTINACIJA ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA (1. 1. 2018 – 15. 10. 2019)

Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina je logično nadaljevanje RDO SAŠA. Konec aprila 2018 smo
se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih
destinacij v Sloveniji, ki je skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 SAŠA
regijo opredeljuje kot dve destinaciji, in sicer Zgornje Savinjsko dolino in Šaleško dolino
(Šoštanj/Topolšica, Velenje). SAŠA-ORA je pridobila soglasje občin za izvedbo Vodilne destinacije
Zgornja Savinjska dolina in uspešno izvedla prijavo. Skupna vrednost projekta – upravičeni stroški:
224.942,56 EUR (ESRR: 202.448,30 EUR = 90 % sofinanciranje). Dne 2. 7. 2018 smo prejeli slep o
odobritvi sredstev, pogodbo smo podpisali 27. 9. 2018. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2018 –
15. 10. 2019.
Namen operacije je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilne turistične
destinacije Zgornja Savinjska dolina, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.
Izvedene aktivnosti:
Vodja projekta je bila skladno z razpisom zadolžena za vodenje in administracijo operacije, pomagala je
pri vhodnih podatkih za oblikovanje vsebin za spletno stran in aplikacijo. Skladno z načeli javnega
naročanja smo izbrali zunanje strokovnjake za izvedbo posameznih aktivnosti:
 Strokovno svetovanje za kvalitetnejšo izvedbo digitalnih aktivnosti.
 Digitalna prenova obstoječe spletne strani.
 Oblikovanje vsebin za digitalno promocijo.
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Stroški informiranja in komuniciranja - vnos vsebin v digitalna orodja.
Vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij - priprava mobilne aplikacije, digitalne
panoramske karte VD ZSD in integracija v Pan Map sistem.
Prevajanje vsebin Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina v angleščino.
Prevajanje vsebin Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina v nemščino.
Tržna analiza in raziskava z definiranjem ključnih ciljnih skupin za usmerjeno digitalno
komuniciranje.
Definiranje in implementacija analitičnih modelov digitalnih orodij.
Oblikovanje vsebin za digitalno promocijo – Fotozgodbe VD ZSD.
Vzpostavitev in integracija rezervacijskega sistema na spletni strani VD ZSD.

c) TURIZEM SAŠA (15. 5. 2018 – 28. 2. 2019)

16. 8. 2017 je bil projekt izbran s strani Upravnega odbora LAS ZSŠD.
17. 4. 2018 je bil projekt potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upravičenost
stroškov je pričela teči z dnem 15. 5. 2018.
V Odločbi o pravici do sredstev je predvideno sofinanciranje projekta iz. 1. člena tega dogovora v višini
97.183,06 EUR, ki lahko predstavlja do 85 % upravičenih stroškov.
V letu 2018 smo v okviru projekta TURIZEM SAŠA smo aktivno začeli sodelovati s turističnimi ponudniki
in turističnimi deležniki, predvsem TIC-i za uspešno izvedbo projektih aktivnosti. V projekt smo vložili
ogromno truda, da smo najprej izbrali ustrezne zunanje strokovnjake oziroma izvajalce s področja turizma.
Po tehtnem premisleku smo skladno z načeli dobrega gospodarja in načeli Zakona o javnem naročanju
izbrali izvajalce za:
 Svetovanje in informacijska sopodpora pri izvedbi aktivnosti projekta;
 Analiza obstoječih produktov in programov v SAŠA regiji ter oblikovanje strateških razvojnih
smernic za inovativne turistične produkte;
 Oblikovanje imena turistične znamke, vizualne identitete in priročnika za celostno grafično podobo
turistične znamke;
 Oblikovanje skupne turistične identitete in zgodbe turistične destinacije SAŠA regije ter
oblikovanje 10-ih posamičnih identitet in zgodb po občinah/krajih;
 Oblikovanje posameznih REGIJSKIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (ITP-jev);
 Oblikovanje turističnih paketov »What to discover? – Kaj odkriti?«, pripravljenih za trženje;
 Organizacijski, upravljavski in finančni načrt za učinkovito sodelovanje in povezanost vseh
deležnikov v turizmu.
Skupaj z zunanjim izvajalcem smo v letu 2018 zaključili analizo turizma, postavili temelje za organizacijsko
upravljavski in finančni načrt, ki bo naredil korak naprej (preskok) k vzpostavitvi delovanja turistične
destinacije SAŠA, ki jo sestavljata dve Vodilni destinaciji – Zgornja Savinjska dolina (katere nosilec je
SAŠA-ORA) in Šaleška dolina (Velenje, Šoštanj/Topolšica).
Operativni koraki pa so se začeli delati v letu 2018 z izvajanjem delavnic s turističnimi ponudniki in ostalimi
turističnimi deležniki za oblikovanje turistične znamke, skupne turistične identitete in zgodb turistične
destinacije SAŠA regije, z izvajanjem delavnic za oblikovanje posameznih regijskih integralnih turističnih
produktov (ITP-jev) in oblikovanje turističnih paketov, pripravljenih za trženje.
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2.4. IZVAJANJE DRUGIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI
Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZSŠD)
Pregled 2. javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa
19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ iz skladov
EKSRP in ESRR za leto 2018 in 2019. Sledilo je več posvetovalnih sestankov glede možnosti skupnih
prijav s partnerji. Udeležba predstavnika v ocenjevalni komisiji za ocenjevanje projektov LAS ZSŠD v letu
2018 v okviru 2. javnega poziva. Udeležba na upravnem odboru in skupščini LAS.
Kolesarske povezave SAŠA

V letu 2018 so potekale redne usklajevalne aktivnosti med občinami in pripravljavcem Elaborata za
označitev kolesarskih poti in Direkcija RS za infrastrukturo.
Trenutno stanje je sledeče:
 Občina Solčava: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel in table so postavljene.
 Občine Ljubno, Rečica ob Savinji, Luče: potrjen elaborat, izdan nalog za postavitev tabel
 Občina Nazarje – elaborat v usklajevanju.
 Občina Mozirje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, MO Velenje, pridobljene oznake za poti, elaborati v
izdelavi.

LKomp

Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/rekreacijo,
zabavo in igro ter turističnih izdelkov ZSŠD. Priprava, koordinacija in začetne aktivnosti na projektu.
Sodelovanje pri zbiranju podatkov, analizi dobrih praks, katalogu znanja, izobraževanju dobrih praks.
Redne aktivnosti obveščanja, svetovanja SAŠA-ORA







Redno spremljanje objav razpisov in obveščanje občin ter drugih partnerjev razvojne mreže
SAŠA območja;
Pregled razpisne dokumentacije in svetovanje pri oblikovanju projektne ideje;
Pomoč pri prijavah na razpise;
Prepoznavanje projektnih idej v regiji in vzpostavljanje partnerstev;
Svetovalna pomoč pri izvedbi in spremljanju projektov, vključno s poročanjem.
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Izdelava investicijske dokumentacije

Na področju tržnega dela smo izvedli naslednje aktivnosti:
 Investicijski program za MOV - Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod,
 Investicijski program za MOV - Mestno kolesarsko omrežje – Zahod,
 Investicijski program za MOV - Vrtec Vinska Gora- dopolnitev, analiza, PIZ in izdelava testa
upravičenosti,
 Investicijski program in izdelava študije izvedljivosti za MOV - CTN revitalizacija,
 Investicijski program in izdelava študije izvedljivosti za MOV – CTN Stari trg 11,
 Izvedba izobraževalnega programa za Evropsko teritorialno sodelovanje,
 Pomoč pri oblikovanju modela DMMO v Posavju.
Aktivnosti regijske mreže podpornega okolja




Redna udeležba na sejah Skupščine SAŠA inkubator;
Redna udeležba na sejah Sveta Zavoda Savinja.

Konference in dogodki

Udeležba na dogodku v okviru MOS 2018 »DRR s poudarkom na regijskih projektih kolesarskih
povezav« (Celje, 12.9.2018),
 Udeležba na mednarodni konferenci »Kako znižati energetske stroške« MOS 2018 (Celje,
12.9.2018),
 Udeležba na posvetu »Standardi kakovosti za 5-zvezdična doživetja Slovenije kot butične turistične
destinacije« MOS 2018 (Celje, 14.9.2018),
 Udeležba na dogodku Direktorata za regionalni razvoj – Dogovor za razvoj regij, s poudarkom na
regijskih projektih kolesarskih povezav – MOS Celje (Celje, 14.9.2018),
 Udeležba na dogodku RRA Posavje- študijski obisk predstavnikov Razvojne agencije za razvoj
Istočne Srbije – RARIS - prenos dobrih praks in možnost povezovanja in sodelovanja (Krško
26.9.2018),
 Udeležba na Programu usposabljanja v organizaciji MGRT, osrednja tema »Dogovor za razvoj
regije« (Lipica, 20.9.2018).
 Udeležba na srečanju s predstavniki Regionalne razvojne agencije Panonreg iz Subotice – prenos
dobrih praks in možnost povezovanja in sodelovanja (Subotica 28.8. do 1.9.2018).
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Udeležba na Akademiji družbenih inovacij – Aktivno državljanstvo – SOS in EIM – (Velenje, avgust
2018),
Udeležba na dogodku Rethinking v Beogradu, Srbija, Pretvorimo regiju u atraktivnu turističku
destinaciju (1. in 2. 10. 2018),
Udeležba na poslovnem srečanju SeeMeet v Mariboru (10. in 11. 10. 2018),
Udeležba na sejmu Feel the future (17.10.2018),
Udeležba na Slovenskih regionalnih dnevih v Podčetrtku (18. in 19.10.2018),
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi konference z naslovom »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA
regije?« v Solčavi (14.11.2018),
Udeležba na 7. Dunavskom biznis forumu v Novem Sadu (13.-14.11. 2018),
Udeležba na pripravljalnih sestankih za ustanovitev štipendijskega sheme SAŠA regije.
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3. POSLOVNI IZID ZA LETO 2018
3.1. PLANIRANI IN DOSEŽENI PRIHODKI 2018

PRIHODKI (v EUR)
Sofinanciranje občine 1,4 €/preb.
Splošne razvojne naloge
RDO SAŠA
Kolesarske poti - občine
SPOT regije
Vodilna destinacija ZSD
LKomp projekt
Drugo - tržne storitve
Izravnava
Poslovni prihodki
Drugi prihodki
Prihodki skupaj

1
REBALANS
PLAN 2018
85.122,80
9.174,00
25.235,00
390,00
44.000,00
47.000,00
3.200,00
17.000,00

2
REALIZACIJA
2018
85.122,80
9.174,00
25.235,00
391,10
44.690,00
47.489,03
3.291,22
18.201,64

2/1
Indeks
100,00
100,00
100,00
100,28
101,57
101,04
102,85
107,07

0,00
231.121,80
/
231.121,80

0,61
233.595,40
14,72
233.610,12

/
101,07
/
101,08

Obrazložitev prihodkov za leto 2018
Zaradi večje preglednosti poslovanja poteka knjiženje izdanih zahtevkov in računov na osnovi
pripravljenega šifranta, ki omogoča spremljanje vrednosti opravljenih storitev po posameznih načinih
financiranja ali po posameznih projektih.
Družba je v letu 2018 večino prihodkov pridobila iz pridobljenih projektov (SPOT, Vodilna destinacija ZSD,
Lkomp, kolesarske poti), in sicer skupaj 95.861,35 EUR, sledijo prihodki iz sofinanciranja občin lastnic v
višini 85.122,80 EUR (1,4 €/preb.), ostali prihodki pa so bili realizirani na podlagi financiranja splošnih
razvojnih nalog in RDO SAŠA ter na trgu, predvsem z izdelavo investicijske dokumantacije.
Družba je tako je v letu 2018 ustvarila prihodkov skupaj za 233.610,12 EUR, kar je za 1,08 % več v
primerjavi z rebalansom plana 2018.
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3.2. PLANIRANI IN DOSEŽENI ODHODKI ZA LETO 2018

ODHODKI (v EUR)
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški

1
REBALANS
PLAN 2018
1.850,00
27.650,00
650,00
120.000,00
0,00

2
REALIZACIJA
2018
1.810,00
109.486,61
495,13
118.921,78
2.444,57

Stroški projektov
Poslovni odhodki

80.400,00
230.550,00

/
233.158,09

Drugi odhodki
Odhodki skupaj

0,00
230.550,00

0,00
233.158,09

2/1
Indeks
97,84
395,97
76,17
99,10
/
/
101,13
/
101,13

Obrazložitev odhodkov za leto 2018
Družba je je v letu 2018 ustvarila odhodkov skupaj za 233.158,09 EUR, kar je za 1,13 % več v primerjavi z
rebalansom plana 2018.
Družba je tako v letu 2018 večino odhodkov ustvarila iz naslova stroškov dela, in sicer skupaj 118.921,78
EUR, sledijo jim odhodki iz naslova stroškov storitev, ki so v letu 2018 znašali 109.486,61 EUR. Večina
stroškov storitev je nastalo zaradi izvajanja projektov, kar je razvidno iz spodnje preglednice, v kateri so
prikazani odhodki po vrsti stroškov:
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ODHODKI (v EUR)
Stroški materiala
pomožni material
stroški energije - elektrika
pisarniški material, strokovna literatura
Stroški materiala skupaj
Stroški storitev
v zvezi z vzdrževanjem
najemnina
povračila zaposlencem v zvezi z delom
bančne storitve (plačilni promet) in zavarovanje
intelektualne storitve (računovodske, odvetniške,
notarske in računalniške)
sejmi, reklame
reprezentanca
storitve fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti,
skupaj z dajatvami
druge storitve (telekomunikacijske, poštne in
komunalne)
Stroški projektov
RDO SAŠA marketing
SAŠA turizem
SPOT regije
Vodilna destinacija ZSD
LKomp projekt
Kolesarske poti
Stroški projektov skupaj
Stroški storitev skupaj
amortizacija
Amortizacija skupaj
Stroški dela
plače zaposlenih
regres, bonitete, povračila, prevoz na delo,
prehrana
prispevki od plač, nadomestil, bonitet
Stroški dela skupaj
Drugi stroški
ostali stroški
finančni odhodki
drugi odhodki
Drugi stroški skupaj
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1
REBALANS
PLAN 2018

2
REALIZACIJA
2018

150,00
1.200,00
500,00
1.850,00

84,28
1.184,90
540,82
1.810,00

/
4.400,00
7.000,00
700,00

20,41
4.384,40
7.697,64
826,34

2.850,00
5.900,00
1.750,00

15.695,35
873,25
656,30

/

705,16

3.050,00

5.460,48

8.500,00
21.000,00
7.500,00
42.000,00
1.400,00
0,00
80.400,00
106.050,00
650,00
650,00

6.510,55
14.427,00
7.430,00
42.938,21
1.861,52
0,00
73.167,28
109.486,61
495,13
495,13

90.000,00

92.666,57

10.500,00
19.500,00
120.000,00

11.218,76
15.036,45
118.921,78

/
/
/
0,00

85,56
2.321,56
37,45
2.444,57

Poročilo o delu za leto 2018

3.3. POSLOVNI IZID ZA LETO 2018

1
REBALANS
PLAN 2018
85.122,80
9.174,00
25.235,00
390,00
44.000,00
47.000,00
3.200,00
17.000,00

2
REALIZACIJA
2018
85.122,80
9.174,00
25.235,00
391,10
44.690,00
47.489,03
3.291,22
18.201,64

2/1
Indeks
100,00
100,00
100,00
100,28
101,57
101,04
102,85
107,07

Izravnava
Poslovni prihodki
Drugi prihodki
Prihodki skupaj

0,00
231.121,80
/
231.121,80

0,61
233.595,40
14,72
233.610,12

/
101,07
/
101,08

ODHODKI (v EUR)
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški

1
REBALANS
PLAN 2018
1.850,00
27.650,00
650,00
120.000,00
0,00

2
REALIZACIJA
2018
1.810,00
109.486,61
495,13
118.921,78
2.444,57

Stroški projektov
Poslovni odhodki

80.400,00
230.550,00

/
233.158,09

Drugi odhodki
Odhodki skupaj

0,00
230.550,00

0,00
233.158,09

2/1
Indeks
97,84
395,97
76,17
99,10
/
/
101,13
/
101,13

571,80

452,03

79,05

PRIHODKI (v EUR)
Sofinanciranje občine 1,4 €/preb.
Splošne razvojne naloge
RDO SAŠA
Kolesarske poti - občine
SPOT regije
Vodilna destinacija ZSD
LKomp projekt
Drugo - tržne storitve

POSLOVNI IZID (v EUR)

Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil v letu 2018 realiziran pozitiven izid iz poslovanja v
višini 452,03 EUR.

Direktorica:
mag. Biljana Škarja
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