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1.

UVOD

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, 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.
S sklepom Sveta županov Savinjske regije pa je Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o.
pridobila tudi soglasje za izvajanje nalog 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. Uspešno je tudi
prijavila projekt SAŠA Turizem, s katerim bomo prišli v sodelovanju z ponudniki do konkretnih smernic
razvoja na področju turizma. Prav tako je v letu 2018 dobila s strani županov Zgornje Savinjske doline
soglasje za izvajanje funkcij nosilca razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji Zgornja Savinjska
dolina.
Temeljni cilj družbe v letu 2019 bo nadaljevanje krepitve njene vloge v regiji pri spodbujanju
regionalnega razvoja in turizma. Nadaljevati bo potrebno s sodelovanjem in usklajenim delovanjem vseh
občin ustanoviteljic družbe na ključnih področjih. Prav tako bo potrebno nadaljevati z uspešnim
izvajanjem pridobljenih projektov in iskanjem novih priložnosti.
Za dosego cilja bo razvojna agencija usmerjena tudi v letu 2019 na naslednja področja dela:
Spodbujanje regionalnega razvoja.
Spodbujanje podjetništva.
Spodbujanje razvoja turizma.
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
Skladno z opredeljenimi področji dela, bomo na osnovi potreb regije iskali priložnosti za nove vire
sredstev preko nacionalnih in mednarodnih projektov, ki bodo nadgradnja že obstoječim projektom
oziroma področjem. Ker živimo v času, kjer so edina stalnica spremembe, pa bomo odprti tudi za druga
področja, ki lahko območju prinesejo razvoj in dodano vrednost, predvsem v smislu delovnih mest.
SAŠA-ORA bo kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo
Savinjsko-šaleške subregije sodelovala tudi pri subregijskih in regijskih koordinacijah, odborih, svetih in
drugih organih na različnih področjih, ki so pomembna za razvoj SAŠA območja. Eno pomembnejših
sodelovanj za razvoj območja je sodelovanje z Lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske in Šaleške
doline (LAS ZDSŠ).
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1.1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŽBI
Osnovni podatki
popolno ime:
kratko ime:
ulica:
naselje:
pošta:
občina:

SAVINJSKO-ŠALEŠKA OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.
SAŠA-ORA d.o.o.
Savinjska cesta 2
Nazarje
3331 Nazarje
Nazarje

Identifikacijski podatki
matična številka:
davčna številka:

1227459000
SI17719852

Podatki o ustanovitvi
datum:
ustanovitelji oz. družbeniki:

09.12.1997

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%

zastopniki:

Biljana Škarja, direktorica

Drugi podatki
pravnoorganizacijska oblika:
osnovna dejavnost:
spletna stran:
osnovni kapital:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
www.sasaora.si
15.122,95 EUR

1.2. KADROVSKA STRUKTURA
Družba SAŠA-ORA d.o.o. trenutno zaposluje 4 zaposlene, poleg direktorice, še dve vodji projektov in
administratorko. Glede na trenutno število pridobljenih projektov in povečanega obsega dela, bi družba
nujno potrebovala še eno zaposlitev za določen čas do konca leta 2019 na področju spodbujanja razvoja
turizma. Strošek nove zaposlitve je že vključek v predmetni predlog finančnega plana za leto 2019.
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2.

PROGRAM DELA ZA LETO 2019

Program dela temelji na strateških usmeritvah delovanja, ki so postali na podlagi potreb regije in bodo
dosegle svoj namen z medsebojnim sodelovanjem ključnih motiviranih deležnikov razvoja v
prizadevanju za skladnejši razvoj Savinjsko-šaleškega območja.
Program dela SAŠA-ORA za leto 2019 temelji na preteklih izkušnjah in obstoječih strateških in razvojnih
dokumentih lokalnega, regionalnega, nacionalnega in evropskega nivoja.
STRATEŠKE USMERITVE
Kot spodbujevalec razvoja se bomo v letu 2019 usmerili na naslednja področja dela:
Spodbujanje regionalnega razvoja.
Spodbujanje podjetništva.
Spodbujanje razvoja turizma.
Izvajanje drugih projektov in aktivnosti.
POSLANSTVO
Vzpodbujati, podpirati in sodelovati v integralnem razvoju Savinjsko-šaleške regije, graditi partnerstva
in mreže različnih področji.
VIZIJA
Postati osrednja prepoznavna in zaupanja vredna institucija za pripravo razvojnih projektov vpeta v
mednarodni prostor, ki bo dinamično sledila usmeritvam in strategiji razvoja Evropske unije in uspešno
prenašala dobre prakse razvojnih območji in inovativne modele na SAŠA regijo z namenom zagotoviti
trajnostni razvoj.
VREDNOTE
- Strokovnost in novi inovativni pristopi;
- Kakovost;
- Odprtost za povezovanje;
- Zaupanje;
- Zadovoljstvo partnerjev;
- Družbena odgovornost.
SAŠA-ORA bo razvijala partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepila
sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo, državnimi institucijami in institucijami v mednarodnem
prostoru.
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2.1.

SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA

SAŠA-ORA je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA
in bo še naprej izvajalo splošne razvojne naloge na regionalni ravni v skladu z 18. členom ZSRR-2:
Spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020, skladno
z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.
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.
Nadaljevale se bodo aktivnosti za izvedbo projektov, ki so bili potrjeni v okviru Dogovora za razvoj
Savinjske regije – drugo povabilo, in sicer sodelovanje s pristojnimi ministrstvi za neposredno potrditev
projektov in koordinacija pri izvedbi le teh. V Dogovor so umeščeni naslednji projekti SAŠA regije:
A. Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna
infrastruktura
IOC STARA VAS (nosilec projekta Mestna občina Velenje; ocenjena vrednost projekta je 985.760,00
EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 808.000,00 EUR).
B. Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti
IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE R3 VELENJE – ŠOŠTANJ – ŠMARTNO OB
PAKI ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina
Šmartno ob Paki, skupna ocenjena vrednost projekta je 3.406.308,00 EUR, predlagana vrednost
sofinanciranja EU+SLO je 2.108.054,00 EUR).
IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE HUDA LUKNJA MED VELENJEM IN
MISLINJO ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Velenje, Občina Mislinja, skupna
ocenjena vrednost projekta je 6.555.233,16 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je
2.511.946,00 EUR - del v Savinjski regiji).
C. Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi
gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - Občina Mozirje (ocenjena
vrednost projekta je 5.184.856,48 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.597.167,38
EUR).
V nadaljevanju kratek opis projektov:
Industrijsko obrtniška cona Stara vas (IOC Stara Vas)
Industrijsko obrtniška cona Stara vas pomeni izgradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture
regionalnega pomena, saj bodo podjetniki v njej imeli vpliv na gospodarski razvoj celotne Savinjske
regije. Lokacija IOC Stara vas se nahaja v Velenju v drugem največjem gospodarskem središču regije.
Gre za razširitev gospodarske javne infrastrukture na območju obstoječe poslovne cone zaradi dodatnih
potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost (mikro, mala in srednje
velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni ekonomko-poslovni coni). Čas trajanja projekta je
predviden za obdobje 2018-2020.

6

Program dela za leto 2019

Slika 1: IOC Stara vas

Vir: www.velenje.si

Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti
Projekt pomeni ureditev regionalne državne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo
za zagotovitev dnevne in trajnostne mobilnosti, katera večinoma poteka vzdolž glavne ceste G1-4
Zgornji Dolič – Velenje. Večji del kolesarske poti je umeščene po trasi stare opuščene železniške proge
med Velenjem in Dravogradom, z vsemi še ohranjenimi objekti. Projekt obravnava ureditev kolesarske
povezave v dolžini v dolžini 8,8 km. Regionalna kolesarske povezava bo povezala Mestno občino
Velenje kot pomembno regionalno in lokalno središče z zaledjem (občino Mislinja), in sicer v prvi vrsti z
namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti s kolesom ter trajnostne mobilnosti v širšem konceptu. Čas
trajanja projekta je predviden za obdobje 2018-2021.
Izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti
Predmet projekta je ureditev regionalne državne kolesarske povezave R3 (DKP R3) na območju treh
občin in sicer Mestne občine Velenje, občine Šmartno ob Paki in občine Šoštanj. Povezava predstavlja
odsek celotne trase regionalne državne kolesarske povezave na relaciji Vojnik – Velenje – Kamnik.
Skupna dolžina trase znaša 25,11 km, pri čemer bo del odseka v Mestni občini Velenje v skupni dolžini
5,75 km urejenega v okviru mehanizma CTN, torej je predmet te prijave dolžina trase 19,36 km.
Regionalna kolesarska povezava bo povezala Mestno občino Velenje kot pomembno regionalno in
lokalno središče z zaledjem (občino Šmartno ob Paki in občino Šoštanj), in sicer v prvi vrsti z namenom
zagotavljanja dnevne mobilnosti s kolesom ter trajnostne mobilnosti v širšem konceptu. Čas trajanja
projekta je predviden za obdobje 2018-2022.
Oba projekta sta del kolesarskih povezav celotne Savinjske statistične regije, ki je bila prioritetni projekt
in predmet obravnave Dogovora za razvoj regij. Še več, kolesarska povezava Huda luknja pa sega čez
mejo regije in ima zaradi povezovanja regij še večjo dodatno vrednost.
Slika 2: Kolesarsko omrežje Šaleške doline

Vir: www.velenje.si
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Centralna čistilna naprava (CČN) Mozirje in dopolnilna kanalizacija
Z izvedbo projekta bo večja opremljenost aglomeracije ID 8186 Mozirje. Zgradilo se bo novo
kanalizacijsko omrežje, črpališče, razširila se bo čistilna naprava Mozirje iz prvotne kapacitete 4500 PE
na kapaciteto 6.000 PE. S širitvijo CČN Mozirje bo večjo opremljenost pridobila tudi občina Nazarje in
Rečica ob Savinji, saj je CČN Mozirje skupna CČ vsem trem občinam. S tem občine gospodarno
rešujejo področje odvajanja in čiščenja, saj bodo zaradi skupne čistilne naprave manjši obratovalni
stroški, kar vpliva tudi na cenovno dostopnost prebivalcev v aglomeraciji. Direktiva 91/271/EEC
zahteva, da se vse aglomeracije, ki imajo obremenitve večje od 2.000 PE opremijo s kanalizacijo, ki se
zaključi s čistilno napravo. S projektom bomo na območju Savinjske regije zagotovili odvajanje
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalnih čistilnih napravah.
Posledica tega urejenega celovitega sistema bo postopno dosežen cilj varstva okolja pred
obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne vode. Projekt je že v teku, in se bo izvajal do 2020.
Slika 3: Centralna čistilna naprava Mozirje

Družba bo v letu 2019 pristopila k sooblikovanju novega regionalnega razvojnega programa za
programsko obdobje 2021-2027. Metodološko je Program priprave regionalnega razvojnega programa
enoten za vse regije. V njem so podana osnovna organizacijska in terminska izhodišča. Program
priprave ne zajema vsebinskih izhodišč. Pri pripravi le teh se bomo osredotočili na podlage iz državnega
plana razvojnih politik (DPRP), ki ga mora sprejeti Vlada Republike Slovenije.
Pravne podlage za izdelavo Programa priprave RRP 2021-2027 so Zakon o skladnem regionalnem
razvoju (ZSRR-2, 13. člen), Uredba o regionalnih razvojnih programih (U. l. RS št. 69/2012, 78/15) in
Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027 (sprejet na Vladi RS 5.7.2018)
ter usmeritve pristojnega ministrstva za regionalni razvoj. Razvojni svet Savinjske regije sprejme sklep
o pripravi Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju RRP) in program priprave RRP. Savinjska
razvojna regija je pred izzivom, da smiselno ovrednoti dosežene rezultate iz dosedanjega programskega
obdobja in z novim programom uskladi cilje na področju gospodarskega, družbenega, izobraževalnega,
javno-zdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja, ter skupaj z državo in drugimi
partnerji določi instrumente in vire za njihovo uresničevanje.
V kolikor bo na Svetu SAŠA regije sprejeta takšna odločitev, bo družba pristopila še k izvedbi
območnega regionalnega programa za programsko obdobje 2021-2027.
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2.2.

SPODBUJANAJE PODJETNIŠTVA

Spodbujanje podjetništva na območju SAŠA subregije bo ena izmed ključnih področji družbe v letu
2019, saj bomo še naprej podjetnikom ponujali podporo pri njihovem poslovanju s kvalitetnimi storitvami.
SAŠA-ORA je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike tako preko projekta SPOT REGIJE za
obdobje 2018-2022 kot tudi preko VEM točke, ki podjetnikom ponujata informacije in svetovalne storitve
kot tudi usposabljanja in delavnice.
SAŠA-ORA želi s pomočjo pridobljenih sredstev poleg zagotovitve podpore podjetjem pri njihovem
delovanju, podjetja v SAŠA območju povezati v mreže, jih usmerjati na tuje trge in oblikovati pozitivno
okolje za razvoj podjetništva. Na ta način bodo podjetja lahko hitreje rastla, postala konkurenčnejša, z
usmeritvijo na tuje trge bodo imela večje možnosti za preživetje, posledično pa se bodo rojevale nove
ideje za realizacijo katerih se bodo ustanavljala tudi nova podjetja.
SAŠA-ORA bo kot kvalitetno in dostopno podporno okolje sodelovala tudi z ostalimi deležniki
podpornega okolja (npr. SAŠA inkubator) tako v Sloveniji kot tudi izven meja. Na ta način bo iskala
priložnosti za nove projekte, ki bodo poleg finančnih sredstev prinesla tudi dodatna delovna mesta in
večjo dodano vrednost v podjetjih SAŠA območja.
2.2.1 VEM točka
Savinjsko - šaleška območna razvojna agencija d.o.o. je ena izmed Vstopnih točk VEM, ki deluje v
okviru mreže VEM točk Javne agencije SPIRIT Slovenije. V projekt mreže lokalnih podjetniških centrov
po celotni Sloveniji je SAŠA-ORA d.o.o. vključena že od leta 2001. Čeprav se je v sredini leta 2017
projekt zaključil, bo SAŠA-ORA v letu 2019 izvajala storitve e-VEM, saj podjetniki v lokalnem okolju
potrebujejo to točko. Prav tako pa je točka na sedežu SAŠA-ORA prepoznavna v območju in na ta način
podjetnikom nudimo še naprej kvalitetno storitev.

2.2.2 SPOT Savinjske regije
V letu 2019 se bo nadaljevalo z izvajanjem projekta SPOT REGIJE, preko katerega družba nudi celovite
podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje
od 2018 do 2022. Projekt traja 5 let, torej do 31.12.2022. Namen projekta je podpora in pomoč
potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o
podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike
Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture.
Savinjska statistična regija je upravičena do 1.790.400,00 EUR in je sestavljena iz partnerjev Šolski
center Slovenske Konjice-Zreče, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Razvojna agencija
Savinja, Razvojna agencija Sotla, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Zbornica zasebnega
gospodarstva Žalec.
Za Savinjsko-šaleško območno razvojno agencijo d.o.o. je za izvajanje SPOT predvidenih 223.800 EUR
za 5 let.
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V letu 2019 se bodo izvajale naslednje aktivnosti:
informiranje,
svetovanje,
animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
usposabljanja in delavnice,
izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

2.2.3 LKomp
LKomp – Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/malih proizvajalcev lesnih izdelkov
za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih izdelkov ZSŠD
Projekt je pridobljen v okviru 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Izhaja iz potrebe po znanju proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo/igor, šport in rekreacijo ter
spominkov. S projektom bomo za zainteresirane skupine mikro/malih proizvajalcev in posameznikov, ki
že oziroma nameravajo proizvajati te izdelke ponudili program za dodatne poklicne (strokovne)
kompetence, ki ne bodo motili procesa poslovanja (model nadgrajevanja poklicnih kompetenc) in bo
izvedljiv glede časovne in stroškovne omejitve v podjetjih.
Prijavitelj je Občina Nazarje, partner pri projektu je Občina Ljubno. Vrednost projekta za partnerja SAŠAORA je v višini 10.025,70 EUR (lastni viri: 2.389,70 EUR, zaprošen znesek: 7.636,00 EUR), projekt traja
od 1. 6. 2018 in se bo zaključil 31. 3. 2019.
V letu 2019 se bodo nadaljevale aktivnosti koordinacije projekta.
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2.3.

SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA

V letu 2019 bo pri delovanju družbe posebna pozornost namenjena spodbujanju turizma, saj bomo poleg
izvajanja Regionalne destinacijske organizacije SAŠA, nadaljevali z izvajanjem dveh večjih projektov s
področja turizma, in sicer Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina in Turizem SAŠA.
2.3.1.

RDO SAŠA

Svet Savinjske regije je na svoji 20. seji, ki je bila 3. 6. 2010, sprejel sklep o izdaji soglasja SAŠA ORA,
d.o.o. za izvajanje funkcij Regionalne destinacijske organizacije SAŠA znotraj območja Savinjske
razvojne regije. V skladu s tem sklepom Regionalna destinacijska organizacija SAŠA deluje na območju
občin: Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mestna občina Velenje, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava,
Šmartno ob Paki in Šoštanj.
V letu 2019 imamo zastavljene naslednje aktivnosti na področju Marketinga in pospeševanja prodaje
destinacije SAŠA:
priprava skupnih predstavitvenih, promocijskih in prodajnih akcij v sodelovanju s ponudniki z
uporabo različnih promocijskih orodij,
priprava in sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov,
sodelovanje s turističnimi deležniki, informiranje in izobraževanje turističnih ponudnikov,
organizacija predstavitev na sejmih in borzah ter udeležba na sejmih,
iskanje potencialnih poslovnih partnerjev za turistične ponudnike,
posredovanje pri organizaciji in organizacija poslovnih turističnih dogodkov v destinaciji.
2.3.2.

Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina

Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina je logično nadaljevanje RDO SAŠA. 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). V letu 2018 smo prejeli sklep o odobritvi sredstev in podpisali
pogodbo, v letu 219 se projekt nadaljuje in zaključuje. 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.
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v letu 2019:
- Strokovno svetovanje za kvalitetnejšo izvedbo digitalnih aktivnosti.
- Digitalna prenova destinacijskih spletnih strani.
- Oblikovanje vsebin za digitalno promocijo.
- Vnos vsebin v digitalna orodja.
- Vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij 2. faza - nadgradnja mobilne aplikacije,
digitalne panoramske karte VD ZSD in integracija v Pan Map sistem, vzpostavitev inovativne
pohodniške aplikacije.
- Prevajanje vsebin Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina v angleščino za spletne strani
in druga komunikacijska orodja.
- Prevajanje vsebin Vodilne destinacije Zgornja Savinjska dolina v nemščino za spletne strani in
druga komunikacijska orodja.
- Snovanje fotozgodb in videozgodb.
- Tržna analiza in raziskava z definiranjem ključnih ciljnih skupin za usmerjeno digitalno
komuniciranje.
- Razvoj primarnih turističnih produktov VD ZSD (počitnice v gorah, outdoor, poslovna srečanja
in dogodki).
- Organizacija start:up dni za razvoj izvirnih edinstvenih in pristnih 5* doživetij po posameznih
primarnih turističnih produktih.
- Mentorstvo in usposabljanja za razvoj in lansiranje na trg treh izbranih 5* doživetij.
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2.3.3.

Analiza izvajanja turističnih produktov in predlogi izboljšav, usposabljanja na področju izvedbe.
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.
Turizem SAŠA

V letu 2018 je bil projekt potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Odločbi o
pravici do sredstev je predvideno sofinanciranje projekta v višini 97.183,06 EUR, ki lahko predstavlja do
85 % upravičenih stroškov. Obdobje upravičenosti stroškov je od 15. 5. 2018 – 28. 2. 2019
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v letu 2019:
Svetovanje in informacijska sopodpora pri izvedbi aktivnosti projekta.
Oblikovanje strateških razvojnih smernic za inovativne turistične produkte.
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 (ITPjev).
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.
Osveščanje in obveščanje javnosti o projektu in rezultatih projekta – Regijskih integralnih
turističnih produktov.
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2.4.

IZVAJANJE DRUGIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI

V letu 2019 bodo potekale številne aktivnosti pri izvajanju drugih pridobljenih projektov, pri pridobivanju
prihodkov na trgu z izdelavo investicijske dokumentacije in pri prijavi na različne razpise za pridobitev
nepovratnih sredstev.
a) Kolesarske povezave SAŠA
Mreža kolesarskih poti SAŠA – Projekt Kolesarske poti SAŠA obsega območja občin Velenje, Šoštanj,
Šmartno ob Paki, Mozirje, Gornji grad, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava. Cilj projekta
je vzpostaviti mrežo kolesarskih poti in jih ustrezno opremiti s kažipotnimi tablami na osnovi predhodno
izdelanega elaborata za označitev poti na lokalnih in državnih cestah. Poleg označitve poti je predvidena
tudi izdelava promocijskega materiala.
V letu 2019 bodo potekale naslednje aktivnosti:
pridobitev številk povezav s strani DRSI (za ostale občine),
dokončna izdelava Elaborata za označitev poti na lokalnih in državnih cestah,
dokončna izdelava karte za kolesarske povezave SAŠA v tiskani obliki in kot mobilna
aplikacija,
pridobivanje potrebnih soglasij za postavitev tabel,
izdelava in montaža tabel na lokalnih in državnih cestah.

b) Jejmo lokalno
Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del
večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen
je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Pet
partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline
izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo. Operacija je odgovor na cilj Ohraniti doseženo stopnjo
varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov. s pomočjo ukrepa 6: Ozaveščanje javnosti za
ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov.
Operacija je inovativna na večih ravneh: vzpostavljen bo inovativni, sodobni model izobraževanja za
osnovnošolske otroke, vzpostavljen bo inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za
starostnike in bolnike z demenco, tematsko bo razvitih 10 novih izobraževalni programov za mlade na
podeželju. Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo za potrebe
doseganja ciljev operacije! JEJMO LOKALNO! bo slogan, ki bo povečal osveščenost o pomenu
samooskrbe in lokalno pridelane hrane. na področju celotne SAŠA regije.
c) The Way Forward, Evropa za državljane
Program Evropa za državljane kot projekt The Way Forward je namenjen prispevati k seznanjenosti
državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo, spodbujanju medkulturnega dialoga, spodbujanju
demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije. Za dosego ciljev programa, skupaj s
Razvojno Agencijo Banja Luke, se bodo v sklopu projekta izvedle tri delavnice za študente iz SAŠA
regije in Banja Luke. Vsaka delavnica bo pokrila specifično področje in to so: funkcije različnih institucij
Evropske unije, kako pripraviti prijavo in uporabiti evropska sredstva pri iskanju rešitev za različne
probleme v lokalnem okolju, pomembnost sodelovanja mladih pri volilnem procesu in uporaba novih
tehnologij pri volilnem procesu. Študenti bodo tudi obiskali različne znamenitosti SAŠA regije in dobili
izredno priložnost, da se družijo in medsebojno spoznajo. Cilj druženja je spoznavanje lokalnega okolja
in medkulturna izmenjava med študenti iz SAŠA regije in Banja Luke.
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d) Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«
S pravočasno pripravo na demografske spremembe želimo aktivno prispevati k povezovanju ter boljši
vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (starejših, invalidov, oskrbovalcev in priseljencev)
ter izboljšanju njihove socialne mreže, v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske doline. Osredotočali se
bomo na doseganje trajnostnega razvoja, družbene rasti, aktiviranje naravnih ter človeških virov,
krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji, krepitev enakih možnosti,
preprečevanje različnih oblik diskriminacije, spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine ter razvijanje kompetenc posameznikov. Ključno je ohranjanje oz. širjenje socialne mreže ter
pridobivanje novih znanj in veščin, hkrati pa spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine, spodbujanje medgeneracijske izmenjave, prenosa znanj ter razvijanje kompetenc
posameznikov. Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

e) Prijava na aktualne razpise in povezovanja s potencialnimi partnerji
SAŠA-ORA bo iskala možnosti za prijavo na različne razpise skladno s strateškimi usmeritvami, z
namenom, da si zagotovi dodatna sredstva za delovanje in z namenom, predvsem pa z namenom
izvedbe pomembnih razvojnih projektov z dodano vrednostjo.
f) Tržne storitve
V letu 2019 si bo družba prizadevala pridobiti čimveč poslov na trgu:
- z izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
- programi usposabljanj za izdelavo investicijske dokumentacije za občine, poslovnih načrtov za
podjetja ipd.
g) Sodelovanje z ostalimi deležniki regionalnega razvoja
- aktivno sodelovanje v organih in dogodkih SAŠA inkubatorja,
- aktivno sodelovanje na organih Zavoda Savinja,
- aktivno sodelovanje na organih LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
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3.

FINANČNI PLAN ZA LETO 2019

Potrjeni ukrepi za finančno sanacijo so bili uspešno izvedeni, zato je bila družba ob koncu leta 2018
solventna in finančno likvidna. Kljub temu na poslovanje družbe negativno vplivajo izgube iz prejšnjih
let, kar neposredno vpliva na pripravo predloga finančnega plana za leto 2019. Finančni plan za leto
2019 je zaradi izvajanja pridobljenih projektov zastavljen na večji obseg prihodkov in odhodkov kot v
letu 2018.
3.1. PLANIRANI PRIHODKI 2019
Za leto 2019 je predlog sofinanciranja družbe s strani občin družbenic v višini 1,25 EUR na prebivalca,
torej se sofinanciranje za leto 2019 znižuje iz 1,4 EUR v letu 2018 na 1,25 EUR na prebivalca občine.
Družba bo tako pridobila 76.226,25 EUR prihodkov. Razdelitev po posamezni občini je prikazana
spodaj:
OBČINA
Gornji Grad
Ljubno
Luče
Mozirje
Rečica/S
Nazarje
Solčava
Šmartno/P
Šoštanj
Velenje
Skupaj

ŠT. PREB.

2.535
2.558
1.481
4.112
2.279
2.600
520
3.244
8.693
32.959
60.981

%
4%
4%
2%
7%
4%
4%
1%
5%
14%
54%
100%

FAKTOR

PREDLOG 2019 (1,25 €) v EUR

4,16
4,19
2,43
6,74
3,74
4,26
0,85
5,32
14,26
54,05

3.168,75
3.197,50
1.851,25
5.140,00
2.848,75
3.250,00
650,00
4.055,00
10.866,25
41.198,75
76.226,25

100

Pridobljen je projekt Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 20182022, tako je družba v naslednjih 5 letih upravičena do 44.000,00 EUR sredstev na letnem nivoju.
Pri projektu Vodilna destinacija ZSD je planiranih 154.948,98 EUR prihodkov v letu 2019, med tem, ko
se za projekt SAŠA turizem načrtuje 97.183,06 EUR prihodkov v letu 2019.
Ostale prihodke bi družba pridobila iz aktivnosti na področju splošnih razvojnih nalog skladno z Zakonom
o spodbujanju regionalnega razvoja, RDO SAŠA, pri ostalih projektih v izvajanju in s pridobivanjem
posla na trgu, predvsem z izdelavo investicijske dokumentacije.
Vsi planirani prihodki so prikazani spodaj:
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PRIHODKI (v EUR)
Sofinanciranje občine 1,25 €/preb.
Splošne razvojne naloge
RDO SAŠA
Kolesarske poti - občine
SPOT regije
Vodilna destinacija ZSD
LKomp projekt
Jejmo lokalno
The Way Forward
SAŠA turizem
Drugo - tržne storitve
Poslovni prihodki

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

2
PLAN
2019
76.226,25
9.174,00
25.235,00
24.000,00
44.000,00
154.948,98
4.300,00
2.800,00
25.000,00
97.138,06

2/1
Indeks
89,55
100,00
100,00
6.153,85
100,00
329,68
134,38
/
/
/

17.000,00
231.121,80

15.000,00
477.822,29

88,24
206,74

3.2. PLANIRANI ODHODKI 2019
Družba bo v letu 2019 poslovala z minimalno potrebnimi stroški, ki bodo omogočali izvajanje dejavnosti,
zaradi katerih je bila ustanovljena. Največji delež stroškov bodo predstavljali stroški za izvajanje
projektov in stroški dela.

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
PLAN
2019
2.050,00
315.050,00
2.000,00
155.000,00
2.610,00

Stroški projektov
Poslovni odhodki

80.400,00
230.550,00

/
476.710,00

206,77

Drugi odhodki
Odhodki skupaj

0,00
230.550,00

0,00
476.710,00

/
206,77
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V spodnji preglednici so prikazani odhodki po vrsti stroškov:

ODHODKI (v EUR)
Stroški materiala
pomožni material
stroški energije - elektrika
pisarniški material, strokovna literatura
Stroški materiala skupaj
Stroški storitev
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
The Way Forward
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
PLAN
2019

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

200,00
1.200,00
650,00
2.050,00

4.400,00
7.000,00
700,00

4.400,00
7.000,00
1.050,00

2.850,00
5.900,00
1.750,00

6.000,00
6.000,00
2.000,00

/

1.000,00

3.050,00

5.300,00

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

4.000,00
70.000,00
7.500,00
150.000,00
1.800,00
24.000,00
25.000,00
282.300,00
315.050,00
2.000,00
2.000,00

90.000,00

123.000,00

10.500,00
19.500,00
120.000,00

15.000,00
17.000,00
155.000,00

/
/
/
0,00

100,00
2.500,00
10,00
2.610,00
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3.3. POSLOVNI IZID 2019
Glede na zgoraj predstavljene planirane prihodke in odhodke bo družba v letu 2019 poslovala s
planiranim pozitivnim poslovnim izidom v višini 1.112,29 EUR.

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

2
PLAN
2019
76.226,25
9.174,00
25.235,00
24.000,00
44.000,00
154.948,98
4.300,00
2.800,00
25.000,00
97.138,06

2/1
Indeks
89,55
100,00
100,00
6.153,85
100,00
329,68
134,38
/
/
/

17.000,00
231.121,80

15.000,00
477.822,29

88,24
206,74

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
PLAN
2019
2.050,00
315.050,00
2.000,00
155.000,00
2.610,00

Stroški projektov
Poslovni odhodki

80.400,00
230.550,00

/
476.710,00

Drugi odhodki
Odhodki skupaj

0,00
230.550,00

0,00
476.710,00

206,77
/
206,77

571,80

1.112,29

194,52

PRIHODKI (v EUR)
Sofinanciranje občine 1,25 €/preb.
Splošne razvojne naloge
RDO SAŠA
Kolesarske poti - občine
SPOT regije
Vodilna destinacija ZSD
LKomp projekt
Jejmo lokalno
The Way Forward
SAŠA TURIZEM
Drugo - tržne storitve
Poslovni prihodki

POSLOVNI IZID (v EUR)
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/

