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1. PREDSTAVITEV DRUŽBE  
 
1.1.  PORTRET SAŠA-ORA 
 

Ime družbe Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. 

Skrajšano ime SAŠA-ORA d.o.o. 

Naslov                               Savinjska cesta 2, Nazarje  

Organizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo, neprofitna  

Šifra dejavnosti 70.220 

Matična številka 1227459 

Davčna številka SI17719852 

Transakcijski račun SI56 0242 6003 5059 244 NLB 

Osnovni kapital 15.122,95 EUR   

Odgovorna oseba Mag. Biljana Škarja, direktorica 

Tel/fax 03 839 47 53, 03 839 47 55, fax  03 839 47 54 

E-naslov: info@sasaora.si  

Spletna stran www.sasaora.si 

 
 

1.2.  USTANOVITEV 
 
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. 
 
Narava poslovanja in najpomembnejše 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 in 
- Spodbujanje razvoja turizma. 

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.  
 
 
 

mailto:info@sasaora.si
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1.3.  LASTNIŠTVO 
 
Osnovni kapital družbe znaša 15.122,95 EUR in je razdeljen na lastnike po naslednji lastniški strukturi: 
 

 Lastniki Višina vložka (v EUR) Delež (v %) 

1. OBČINA MOZIRJE 1.168,44  7,7 

2. OBČINA NAZARJE 1.168,44  7,7 

3. OBČINA GORNJI GRAD 1.168,44  7,7 

4. OBČINA LJUBNO 1.168,44  7,7 

5. OBČINA LUČE 817,91 5,4 

6. OBČINA REČICA OB SAVINJI 834,60 5,6 

7. OBČINA SOLČAVA 350,53 2,3 

8. MESTNA OBČINA VELENJE 1.168,44  7,7 

9. OBČINA ŠOŠTANJ 1.168,44  7,7 

10. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 1.168,44  7,7 

11. OOZ MOZIRJE 1.168,44  7,7 

12. GZS  934,75 6,2 

13. OOZ VELENJE 1.168,44  7,7 

14. VISING, d.o.o. 834,60 5,6 

15. RUDI HRAMEC, s.p. 834,60 5,6 

 SKUPAJ 15.122,95 100,0 

 
 
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: 

 član 1 nadzornega sveta: Alenka Rednjak, 

 član 2 nadzornega sveta: Andreja Žehelj, 

 član 3 nadzornega sveta: Franci Kotnik, 

 član 4 nadzornega sveta: Blaž Presečnik, 

 član 5 nadzornega sveta: Drago Kovač, 

 član 6 nadzornega sveta: Klavdij Strmčnik, 

 član 7 nadzornega sveta: Ivo Glušič. 
 
Direktorica družbe je mag. Biljana Škarja od 21. 5. 2017 dalje. 
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1.5.  KADROVSKA SESTAVA DRUŽBE 
 
 

 
IME IN PRIIMEK 
ZAPOSLENIH 

 

  
    OBLIKA ZAPOSLITVE 

    

 
IZOBRAZBA,  
STOPNJA / 

SMER 

 
DELOVNO MESTO  

(PO SISTEMIZACIJI) 

mag. Biljana 
Škarja 

Redno delovno razmerje, 
individualna pogodba 
Mandatno obdobje 4 let, 21. 5. 
2017-20. 5. 2021 

VIII. stopnja 
magistra 
ekonomskih 
znanosti  

Direktorica 

Jasna Klepec Individualna pogodba 21. 5. 2013-
20. 5. 2017 - direktorica 
Delovno razmerje nedoločen čas 
21. 5. 2017 – vodja področja 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi 20. 
7. 2017 
Zaposlena do 16. 9. 2017 

VII. stopnja 
ekonomska 

Vodja področja 
 

Klavdija Šemenc Redno delovno razmerje, nedoločen 
čas 

VII. stopnja 
upravna 

Vodja projektov 

Zdenka Poličnik Redno delovno razmerje, nedoločen 
čas  

V. stopnja 
ekonomska 

Tajniška dela 

 
Zaradi racionalizacije dela poteka izvajanje posameznih nalog in projektov z zunanjimi sodelavci in v  
projektnih skupinah, ki so oblikovane glede na naravo in potrebe posameznih nalog in projektov. Pri 
oblikovanju projektnih skupin je zagotovljena primerna zastopanost partnerjev, strokovnjakov za 
posamezna področja ter uporabnikov. Agencija se pri realizaciji projektnih nalog pojavlja v vlogi nosilca, 
izvajalca, koordinatorja ali le kot partner projektne naloge. 
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2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2017 
 
Na osnovi izdelanega in sprejetega programa dela za leto 2017 je delo agencije potekalo na naslednjih 
področjih dela: 
 

 Spodbujanje regionalnega razvoja, 
 Spodbujanje podjetništva in 
 Spodbujanje razvoja turizma. 

 
 

 
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. SAŠA-ORA je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno 
partnerstvo Savinjsko-šaleškega območja in izvaja naslednje zakonsko določene aktivnosti. 
 
 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 v letu 2017 

- 2. redna seja NS – 1. 3. 2017, 
- 3. redna seja NS – 19. 4.2017, 
- 4. redna seja NS – 8. 5. 2017, 
- 5. redna seja NS – 21. 6. 2017, 
- 6. redna seja NS – 23. 8. 2017, 
- 7. redna seja NS – 22. 11. 2017. 

 
Seje Sveta županov ORP Savinjsko-šaleška: 

- 37. seja Sveta županov, 8. 3. 2017, 

- 6. korespondenčna seja Sveta županov, 5. 4. 2017, 

- 38. seja Sveta županov, 25. 8. 2017, 

- 39. seja Sveta županov, 24. 10. 2017, 

- 40. seja Sveta županov, 6. 12. 2017. 
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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. 
 
 Spremembe Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014-2020 (v 

nadaljevanju RRP 2014 – 2020) in strokovne naloge pri usklajevanju RRP 2014-2020 z državnimi 
dokumenti 

 
Sodelovali smo pri izdelavi predloga in pobud za spremembo Operativnega programa kohezijske politike 
za obdobje 2014 – 2020, ki smo jih posredovali na MGRT (15. 3. 2017). Potekalo je več usklajevalnih 
delovnih srečanj. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je pristopila k pripravi 
predloga sprememb OP, pri tem pa upoštevala tudi specifične potrebe obeh kohezijskih regij, tudi pobude 
podane s strani Savinjske regije. 
 
 Priprava in usklajevanje Dogovorov za razvoj regije  
 
Decembra 2015 se je oddal Osnutek Dogovora za razvoj regij. Na podlagi t.i. prvega povabila Dogovora 
za razvoj regij je SAŠA-ORA sodelovala pri pripravi 7 prednostnih projektov – delo v projektnih skupinah 
za celotno Savinjsko regijo, vodili pa smo projekt »Razvoj objezerskih območij«. Na povabilo MGRT smo 
se udeležili Teritorialnega razvojnega dialoga z resornimi ministrstvi, na katerem smo predstavili projekt 
Razvoj objezerskih območij, sodelovali smo z RASR in SVRK in usklajevali aktivnosti skladno s prvim 
povabilom in usmeritev s strani MGRT in SVRK. 
 
1. 6. 2017 pa je bil na Vladi RS predlagan in sprejet dvojček vladnih gradiv: 

- »Izhodišča za spremembo Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014-2020 in 
dodelitev dodatnih pravic« s strani SVRK in  

- »Informacija o pripravi Dogovorov za razvoj regij in potrditvi projektov za uvrstitev v prve dogovore 
za razvoj regij« s strani MGRT. 

Z omenjenim sprejetim dvojčkom vladnih gradiv so se tako spremenila pravila, in sicer je bilo opredeljeno, 
da se bodo v okviru Dogovora za razvoj regij sofinancirali projekti glede upravičenosti stroškov, skladno s 
prednostnimi naložbami in skladno s spremembami OP, kar je bilo tudi izhodišče za drugo povabilo s strani 
MGRT. Takoj smo pristopili k pripravi drugega povabila razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov za 
razvoj regij. Skladno z razdelitvijo sredstev na seji Vzhodne kohezijske regije, je za Savinjsko regijo 
predvidenih 57 mio EUR. SAŠA-ORA je tako evidentirala projekte, ki so skladni z vsebinami drugega 
povabila, torej skladno s prednostnimi naložbami OP: 

- Spodbujanje podjetništva (Podporno okolje za poslovno infrastrukturo: investicije v komunalno 
infrastrukturo na lokaciji posamezne obrtne cone oziroma inkubatorja, usposabljanje za 
podjetništvo), 

- Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti (Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti, povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim 
zaledjem, navezanost na cilje celostne prometne strategije ali vsaj ene od občin, če bo kolesarska 
povezava potekala preko več občin, Ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti, pri čemer bo 
infrastruktura namenjena javnemu mestnemu ali javnemu medkrajevnemu avtobusnemu 
linijskemu prometu), 

- Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam (Ukrepi za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti, ki celovito obravnavajo porečja, tudi kadar bodo izvedeni le delni ukrepi/projekti in, ki 
so usklajeni z načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES),  

- Vlaganje v vodni sektor (Projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda (velikost aglomeracije nad 
2000 PE, projekti zagotavljanja čiste pitne vode).  

- Izboljšanje regionalne mobilnosti (projekti, ki izhajajo iz Strategije razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji in doprinesejo k izboljšanju prometnih povezav sekundarnih cest – državno prometno 
omrežje). 
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Po objavi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo (v 
nadaljevanju Povabilo), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 13. 11. 2017 smo aktivno pristopili 
k snovanju vloge in pričeli z usklajevalnimi sestankih na več nivojih, izpostavljamo nekaj ključnih sestankov: 
 

- 15. 11. 2017 sestanek na MOP, Direktorat za vode in investicije, Sektor za kohezijo: mag. Blaž 
Mozetič. 

- 6 usklajevalnih skupnih delovnih srečanj RASR-ORA (so že potekala tudi pred objavo Povabila) 
glede aktivnosti o drugem povabilu Dogovora za razvoj regij.  

- Sestanki z župani SAŠA regije za usklajevanje projektov. 
- ORP SAŠA – MO Velenje usklajevanje za izvajanje skupnega regijskega projekta »Vzpostavitev 

mreže kolesarskih poti in stez v Savinjski regiji za trajnostno mobilnost«. 
- ORP SAŠA – Občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, skupni delovni sestanki za pripravo 

skupnega projekta »Centralna čistilna naprava«. 
 
Na podlagi razpisnih pogojev smo usklajevali projekte za 2. povabilo Dogovor za razvoj Savinjske regije, 
skladno z omejitvami po prednostnih naložbah in omejitvah glede na pravico porabe sredstev na subregijo 
SAŠA v okviru razpisanih sredstev za Savinjsko regijo. Prav tako je bila potrebna koordinacija z župani 
glede priprave projektov.   
 
Za aktivnosti izvajanja in spremljanja RRP 2014-2020 so potekali tudi delovni sestanki in usklajevanje z 
razvojnimi partnerji ORP, RASR in občinami SAŠA regije za pripravo projektov in vsebin ter nabor projektov 
za drugo povabilo za pripravo Dogovora za razvoj regij;  
 
Vse aktivnosti so bile usmerjeno v pripravo 2. povabila Dogovora za razvoj regij: 

- 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),  

- Srečanja s predstavniki Območnih razvojnih partnerstev,  
- 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 za 2 dogovor. 

 
Projekti SAŠA:  

- 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. 

 
 Spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014-2020 

(RRP 2014-2020), poročila ter pregled pomembnejših izvedenih strokovnih, posvetovalnih in 
usklajevalnih aktivnosti splošnih razvojnih nalog v okviru regionalnega razvoja  
 

Za obdobje v letu 2017 se za MGRT pripravlja poročilo o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih nalog v 
Savinjski razvojni regiji, ki se opravljajo v javnem interesu v letu 2017 in je podlaga za izplačilo 
pogodbenega zneska.     
 
Na podlagi sprejetega RRP 2014-2020 pa je potrebno spremljali izvedbo oziroma kazalnike RRP 2014-
2020, ki so bili prav tako osnova za poročilo o izvajanju RRP Savinjske regije. 
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Za aktivnosti izvajanja in spremljanja RRP 2014-2020 so potekali tudi delovni sestanki in usklajevanje z 
razvojnimi partnerji ORP, RASR in občinami SAŠA regije za pripravo vsebin poročila splošnih razvojnih 
nalog.  
 
Del izvajanja RRP 2014-2020, ki ima na voljo sredstva, so LASi, v SAŠA območju deluje LAS ZSŠD, 
katerega nosilec je Zavod Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma (Ljubno), SAŠA-ORA je tako 
izvajala usklajevalne in posvetovalne aktivnosti z občinami glede aktivnosti LAS. 
 
SAŠA-ORA je ne glede na to, da ni zagotovljenih sredstev za izvajanje RRP 2014-2020, izvajala vsebine 
in se trudila oblikovati projekte, ki prispevajo k razvojnim področjem Regionalnega razvojnega programa 
Savinjske regije 2014–2020, kot je razvidno tudi iz naslednjega odstavka. 

 
 Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v 

regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov  
 
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. 
 
Kolesarske povezave SAŠA – SAŠA-ORA je v začetku leta 2016 izvedla postopke javnega naročanja za 
Elaborat za označitev poti in Karto v tiskani obliki in v obliki mobilne aplikacije. Za potrebe izdelave elaborat 
in karte so bile opravljene vse aktivnosti, ki jih je bilo možno opravit:  

 Izdelan in potrjen je posnetek tras v grafični obliki - približno 54 kolesarskih poti.  

 Pripravljeni so vsi opisi poti, opisi znamenitosti in ponudnikov ter izdelani prevodi v AN.  
Izvedenih je bilo več korespondenc med izdelovalcem elaborata in predstavniki občin. Izvedenih je bilo več 
korespondenc med izdelovalcem elaborata in predstavniki občin, pripravili so se Aneksi k Dogovoru o 
zagotavljanju sredstev za financiranje projekta »Mreža kolesarskih povezav SAŠA«, s katerim se je določil 
nov rok za izdelavo Elaborata (31. 7. 2018); Zaradi velikega območja obravnave so na Direkciji RS za 
investicije predlagali etapno reševanje oz. podeljevanje oznak. Do sedaj smo uspeli pridobiti oznake za 
poti, ki so v občini Solčava, Luče in Ljubno, Nazarje in Rečico ob Savinji. 
 
Povezovanje na področju turizma Zgornje Savinjske doline – delo na projektni nalogi in oblikovanje 
projektnega predloga za turizem za celotno območje SAŠA za prijavo na LAS. 

 
Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZSŠD) je z Odločbo Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (z dne 12. 10. 2016) pridobila status potrjene Lokalne akcijske 
skupine, za obdobje 2014–2020. Potrditev LAS ZSŠD omogoča koriščenje 2.266.460 evrov sredstev iz 
kmetijskega in regionalnega sklada, in sicer za sofinanciranje operacij lokalnega razvoja v programskem 
obdobju 2014–2020. Operacije morajo slediti ciljem, opredeljenim v Strategiji lokalnega razvoja LAS ZSŠD. 
 
SAŠA-ORA tesno sodeluje z LAS ZSŠD, tako se je v letu 2017 udeleževala delovnih sestankov LAS-a,  
več srečanjih delovnih skupin za pripravo skupnih projektov, sodelovala je pri ocenjevanju projektov 
prijavljenih LAS ZSŠD. 
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LMreža in LKomp  
SAŠA-ORA je sodelovala pri pripravi dveh projektov za prijavo na javni poziv LAS ZSŠD. Prijavi sta bili 
oddani v juniju 2017 in potrjeni na prvi stopnji za sofinanciranje.  
 
Kulturne in kreativne industrije 
SAŠA-ORA je sodelovala pri pripravi projekta, kot projektni partner za prijavo v okviru javnega razpisa 
programa Interreg Mediteran.  
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2.2. SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 

2.2.1 SPOT REGIJE 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. V obdobju od oktobra do 
decembra so potekale številne priprave in usklajevanja glede izvajanja projekta (4 partnerski sestanki, 
posamična usklajevanja, telefonski dogovori itd.) 

 
2.2.2 VEM točka 
 

 
 
Ključna aktivnost v tem sklopu je »Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na 
lokalni ravni”. Javna agencija SPIRIT je junija 2016 objavila Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih 
podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017, in sicer za obdobje od 1. julij 2016 do 
31. julij 2017. Potrebno je bilo narediti skupno prijavo za Savinjsko regijo, kar pomeni, da v izvajanju 
sodeluje 5 partnerjev. Vsak partner lahko s pogodbo dobi največ 20.000,00 € za celotnih 13 mesecev 
izvajanja aktivnosti. V sklopu tega je po pogojih razpisa potrebno opraviti vsaj 250 svetovanj in izvesti 10 
lastnih delavnic, ob tem, da je urna postavka, ki jo prizna ministrstvo le 9,62 €.  
 
V projekt mreže lokalnih podjetniških centrov, ki deluje po celotni Sloveniji, je SAŠA-ORA d.o.o. vključena 
že od leta 2001. Naloge se izvajajo v sodelovanju z agencijo SPIRIT. 
 
 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 – 418 uporabnikov).  

 
 Animiranje in seznanjanje podjetnikov z razvojnimi spodbudami, Pridobivanje in posredovanje 

drugih informacij 
   Pomoč podjetnikom pri iskanju oz. uporabi  različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim 

vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, posredovanje drugih poslovnih 
informacij, pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije (poslanih 53 
paketov informacij podjetnikom po bazi). 

 
 Registracija novih podjetij in spremembe že obstoječih dejavnosti v okviru vstopne točke VEM 
 Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij, hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij, 

poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike (izvedenih 66 
postopkov za uporabnike). 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-v-okviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-v-okviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-v-okviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-v-okviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-v-okviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-10-Javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-celovitih-podpornih-storitev-v-okviru-vstopnih-tock-VEM-v-letu-2016-in-2017-VEM-2016-in-2017


 

 

 
 

12 

Poročilo o delu za leto 2017 

 
 Promocija podjetništva 
 Izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalni ravni 

(izvedli smo 10 informacijsko-promocijskih delavnic za skupaj 137 udeležencev). 
 

Načrtovani kazalniki za leto 2017:  

- Število svetovanj: 100 svetovanj 

- Število izvedenih podjetniških delavnic: 5 

- Število informacijskih paketov: 48 paketov 

Doseženi kazalniki in rezultati: 

 Izvedenih 418 osnovnih svetovanj z namenom omogočiti dostop do informacij, znanja in 
finančnih virov, pomagati pri premagovanju administrativnih ovir, seznanjanje z razvojnimi 
spodbudami, pridobivanje in posredovanje drugih informacij.  

 Posredovana informacijsko - promocijska sporočila - razpisne informacije in razpisne 
dokumentacije, posredovani odgovori na vprašanja uporabnikov, posredovane druge poslovne 
informacije -  posredovanih 53 paketov obvestil.  

 Izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice za mlade, potencialne podjetnike in MSP 
-  Izvedenih 10 delavnic, skupaj 137 udeležencev. 

 Registracija novih podjetij in spremembe že obstoječih dejavnosti v okviru vstopne točke VEM -     
Izvedenih 66 postopkov preko sistema VEM.  
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2.3. SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA 

 
Področje spodbujanja razvoja turizma izvaja SAŠA-ORA z zunanjim izvajalcem, in sicer pri aktivnostih 
Marketing in pospeševanje prodaje destinacije SAŠA.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastavljeni program se je aktivno izvajal v obdobju 1. januar do 15. marec 2017, nato pa so se do 
potrditve programa dela RDO opravljale le nujnejše aktivnosti. 
 
Svet županov SAŠA je 8. 3. 2017 na svoji 37. seji obravnaval Program dela RDO za leto 2017 in odločil, 
da je za potrditev potrebno ponovno usklajevanje z občinami. Ponovna obravnava je potekala 21. 4. 2017 
na sestanku vseh občin SAŠA, kjer so bile podane nekatere dopolnitve. Dopolnjen Program dela RDO za 
leto 2017 in financiranje s strani občin je bilo potrjeno 12. 5. 2017 in od takrat dalje so aktivnosti spet 
potekale po zastavljenem planu. 
 
2.3.1 MARKETINGA IN POSPEŠEVANJA PRODAJE DESTINACIJE 
 
 Priprava skupnih predstavitvenih, promocijskih in prodajnih akcij v sodelovanju s ponudniki, 

uporaba različnih promocijskih orodij 
 

Upravljanje s socialnimi omrežji Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare, Instagram, FB skupina 
Turistični ponudniki SAŠE - profil Savinja & Šalek Valley, Slovenia  

- promocija na socialnem omrežju (tuji in slovenski trg): SAŠA splošni oglas,  
- objava različnih prispevkov o znamenitostih, novosti, možnostih za izlete in počitnice v SAŠA regiji.  

 
Portal Kam z mulcem – priprava vsebin za: prireditev Pust Mozirski, Zimski utrip za mulce, Zimska 
doživetja in dogodki za otroke, 7 zimskih doživetij za aktivne mulce v SAŠA dolini z okolico, sponzorirana 
FB akcija. 
 
Spletni forumi – priprava vsebin in redno umeščanje na spletne forume (Trip Advisor, WikiTravel, 
Wikipedia, Troovel ipd.). 
 
Načrt, priprava in izvajanje sponzoriranih promocijskih akcij na socialnih omrežjih in digitalnih 
orodjih 

- Priprava promocijskih, informativnih, predstavitvenih akcij; 
- Poletna osvežitev - izdelava videoprezentacije z namigi: vodni športi na Savinji, bazeni Terme 

Topolšica, Snežna jama, Velenjsko jezero (Facebook); 
- Izpostavljene objave (Facebook): Korošica, Kam za vikend, Velenjsko jezero, Pikin festival, 

Solčavska panoramska cesta (Instagram); 
- Kam med jesenskimi počitnicami, Pravi oddih - zima, Božična bajka, Novoletni odklop; 
- Udeležba na delavnicah za strateško predstavitev vodilne destinacije - Ljubljana (6. 10., 13. 10., 

20. 10., 27. 10.); 
- Priprava predstavitve in predstavitev strategije (GZ, Lj, 17. 11. 2017). 
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Priprava vsebin za spletne strani destinacije 
- Sestanek za pripravo vsebin za spletne strani; 
- Priprava in dodelava izhodišč;  
- Priprava besedil in vnos za spletne strani: nove kategorije Kraji in mesta, Sprostitev, Dogodki 

SAŠA destinacije, Ponudba za družine, Pravljične poti, MICE (poslovni turizem); 
- Vnosi znamenitosti, krajev SAŠA v Google zemljevid – (slo in ang verzija); 
- Urejanje prispevkov; 
- Pridobivanje, poimenovanje, vnašanje fotografij destinacije: pridobivanje posodobljenih podatkov 

od nosilcev turističnih dejavnosti v SAŠA regiji; 
- Pridobivanje posodobljenih podatkov od nosilcev turističnih dejavnosti v SAŠA regiji, optimizacija 

pridobljenih besedil, poimenovanje, vnašanje fotografij in urejanje prispevkov. 
 
 Priprava in sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov 

- Izbor vsebin in priprava članka Naravna kopališča v Savinjski in Šaleški za nizozemski turistični 

portal Mijn Slovenie; 

- Priprava izhodišča, vsebine in slik za  zgibanko Savinjska in Šaleška dolina; 
- Nabor in arhiviranje novih fotografij (občine, fotografij); 
- Priprava besedil za promocijo destinacije SAŠA (npr. karta Kolesarjenje v Sloveniji, priložnostni 

materiali, sejemski letaki ipd.) - predstavitev kataloga Pohodništvo. 
 
 Sodelovanje s turističnimi deležniki, informiranje in izobraževanje turističnih ponudnikov 

- Sestanek turističnih ponudnikov (26. 1. 2017) – 18 udeležencev 
- 21. 4. 2017 in 12. 5. 2017 - usklajevalni sestanek s predstavniki občin SAŠA - usklajevanje planiranih 

aktivnosti 2017; 
- 20.4.2017 - udeležba na usklajevalni delavnici MGRT– Strategija trajnostne rasti slovenskega 

turizma 2017 – 2021- priprava izhodiščnih pripomb na izvleček Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma; 

- 29. 5., 6.6., 9.6. 2017, priprava projekta Turizem SAŠA; 
- 15. 6. 2017 - usklajevalni sestanek s STO - Miša Novak- Zg. Savinjska in Šaleška dolina-

Alpska Slovenija; 
- 30. 6. 2017 - delavnica - Predstavitev internetne aplikacije za razvoj turizma- Inštitut Jožef Štefan; 
- Sodelovanje s turističnimi deležniki, sestanek-usklajevalna delavnica vodilne destinacije 19.9., 21.9., 

digitalne delavnice za strateško predstavitev vodilne destinacije 15. 9., 22. 9., 29. 9., usklajevanja s 
turističnimi deležniki, nabor podatkov in priprava strateških ocen za vprašalnik za vodilne destinacije, 
usklajevanje ekipe destinacije za turistični hackathon, obveščanje o dogodkih v regiji po e-adremi; 

- Izvajanje neformalnih sestankov s turističnimi deležniki celotne destinacije, povezovanje ponudnikov; 
- Obveščanje turističnih deležnikov o možnostih sodelovanja, povezovanja, pridobivanje informacij za 

pripravo vsebin; 
- Priprava predstavitve in predstavitev aktivnosti RDO nadzornemu svetu SAŠA-ORA d.o.o.(22. 11.); 
- Predstavitev aktivnosti na Svetu županov (6. 12.). 

 
 Iskanje potencialnih poslovnih partnerjev za turistične ponudnike 

- Priprava in posredovanje predloga za rehabilitacijo bolnikov PB na Ministrstvo za zdravje;  

- Sodelovanje s predstavništvom STO za nemški trg, dostava katalogov SAŠA destinacije za info 

center; 

- Animiranje potencialnih poslovnih partnerjev za sodelovanje s ponudniki destinacije. 

Povezovanje s turističnimi predstavniki STO:  
- Srečanje VD Alpska Slovenija- (4. 12.) strateška in operativna delavnica - turistični tokovi Slovenije. 

- Posredovanje vsebin- novosti 2018 v naši destinaciji- za tuje novinarje. 

- Prvo skupno zagonsko srečanje makroregij in usklajevalni sestanki po makroregijah- aktivna 

vključitev – konkretizacija skupnih aktivnosti po makroregijah, priprava konkretnih vsebin za Model 

makroregij – izpolnjen podroben vprašalnik za vodilno destinacijo Savinjske Alpe in doline (trenutno 

delovno ime destinacije). 
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 Posredovanje pri organizaciji in organizacija  poslovnih turističnih dogodkov v destinaciji  

- Koordinacija študijske ture za novinarje oz. turistične agencije (v sodelovanju z STO/GIZ/drugi in 

ponudniki, informatorji in turistični vodniki).  

- Kam z mulcem - Družinsko doživetje jahanja in narave v Savinjski dolini. 

- Študijska tura Savinjska dolina, priprava predloga za Zavod za turizem Dolina Soče. 

 
2.3.2 PROMOCIJSKA ORODJA: 
 
 Spletne strani in digitalna promocija  

- Oglaševanje na socialnih omrežjih in spletu, priložnostni promocijski materiali - FB sponzorirana 

akcija Zimske vragolije v SAŠA regiji; 

- Postavitev spletnih strani destinacije - tehnično delo na izvedbi spletnih strani destinacije; 

- Oglaševanje na socialnih omrežjih in spletu, priložnostni promocijski materiali - sponzorirane akcije 

Instagram in Facebook; 

- Priprava Digitalne strategije 2018. 

 Sodelovanje z GIZ pohodništvo in kolesarjenje/predstavništvi STO 

- Članstvo in partnerstvo GIZ pohodništvo in kolesarjenje - podpisan dogovor o sodelovanju za leto 

2017; 

- 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, Šal.dolina, Pikin festival; 

- Katalog Pohodništvo v Sloveniji. 

 Organizacija in predstavitev na sejmih in borzah, dogodkih 
- Povabilo k sodelovanju za skupno destinacijsko predstavitev IFT Beograd, CMT Stuttgart, F.RE.E. 

Munchen; 
- Organizacija udeležbe in udeležba na sejmih: 

o (14. 1.-18. 1. 2017) - sejem CMT Stuttgart 2017- koordincija in organizacija udeležbe, 
koordinacija animacijskega programa za slovensko stojnico; 

o (22. 2.-26. 2. 2017) -  sejem FREE Muenchen 2017– koordinacija in organizacija udeležbe, 
zbiranje promocijskega materiala in vsebin za animacijo, priprava nagradnega sklada, 
udeležba na sejmu in skupna predstavitev destinacije: 

o (2. 2. 2017) - sejem Alpe Adria Ljubljana - akvizicijska udeležba. 
- Koordinacija za skupni nastop na MOS, Dnevi Slovenskih svetovnih središč - predstavitvena stojnica 

v Velenjki; 
- Obveščanje o možnostih sodelovanja na sejmih, borzah v tujini in doma (sejmi STO, GIZ pohodništvo 

in kolesarjenje, drugi); 
- Turistični Hackathon v  Kranjski Gori (18. 10, 19. 10.), inovativno povezovanje turizma in kulture v 5-

zvezdična doživetja (organizacija ekipe RDO za udeležbo, produkt Alpe s prvaki). 
 
 Podpora promocijskim akcijam 

- Foto zgodba in fotografije iz zraka – odkup 12 fotografij; 
- Oblikovanje in tisk 1.000 kosov priložnostnega letaka Savinjska in Šaleška dolina (promo material); 

o prevodi za promocijske akcije, kataloge, spletne strani - prevodi v angleščino (1.del), 
o fotografije (fotozgodba in fotografije iz zraka –odkup), 
o oblikovanje (priložnostni letaki in promo materiali). 

  
 Drugo:  

- udeležba na usklajevalni delavnici – Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021; 

- priprava internega gradiva – Marketinške aktivnosti Savinjske in Šaleške doline (Tina Gerkman); 

- priprava pripomb na izvleček Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma – pregled Strategije, 

zbiranje in dopolnitev pripomb;  

- udeležba na delavnici Uspešnejše delo na digitalu (Laško, 24. 5., 31. 5., 7. 6. 2017).  
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Načrtovani kazalniki 2017:  

- število obiskov spletnih strani in na socialnih omrežjih - povprečen obseg objav FB (4000), 

- število sejmov, borz, poslovnih dogodkov doma in v tujin (5), 

- število študijskih tur za novinarje in turistične deležnike SAŠA (2), 
- število srečanj in delavnic za ponudnike z namenom spoznavanja ponudbe destinacije, 

povezovanje in priprava skupnih produktov (4), 
- število pogodb s TA in TO – posredovanje pri sklenitvi pogodb med ponudniki in TA, TO, 

rezervacijskimi portali (5). 
 
Doseženi kazalniki in rezultati za leto 2017: 

● število obiskov spletnih strani in na socialnih omrežjih - povprečen obseg objav FB (4000) – 4117. 
● število sejmov, borz, poslovnih dogodkov doma in v tujini (5) – 5 (AA Ljubljana, CMT Stuttgart, 

F.RE.E. Munchen, predstavitev Turist doma, Hackathon Kranjska Gora). 
● število študijskih tur za novinarje in turistične deležnike SAŠA (2) – 4 (Kam z mulcem - Zimska 

doživetja v SAŠA, Družinsko jahanje v SAŠA, Poletje v Šaleški dolini, Mijn Slovenie - kopanje v 
SAŠA). 

● število srečanj in delavnic za ponudnike z namenom spoznavanja ponudbe destinacije, 
povezovanje in priprava skupnih produktov (4) – več kot 4 (26. 1. predstavitev plana, smernic, 15. 
6., sestanki LAS SAŠA 19x. 

● število pogodb s TA in TO – posredovanje pri sklenitvi pogodb med ponudniki in TA, TO, 
rezervacijskimi portali (5) - 5 (oddana vloga za rehabilitacije bolnikov s PB (strokovni svet, 
Ministrstvo), vključitev v shemo vodilnih destinacij slovenskega turizma, posredovanje pri trženju 
ponudb prek spl. strani slovenia.info 3 x (pomlad, poletje, jesen) * zaradi potrebe dodatnih aktivnosti 
v zvezi s predlogom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma, so aktivnosti sklepanja pogodb 
s TA, TO, smiselno preusmerjene v pozicioniranje znotraj slovenskega turističnega zemljevida: 
SAŠA-ORA d.o.o. postane VODILNI PARTNER za vodilno destinacijo slovenske makroregije 
Alpska Slovenija. 
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2.4. DRUGE AKTIVNOSTI 

 
  IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

 
 Izdelava investicijske dokumentacije za naslednje projekte:  
- Oskrbovana stanovanja,  

- Telovadnica OŠ Gustav Šilih,  

- CTN Stari trg 11, 

- Center za krepitev zdravja Velenje, 

- Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, 

- Vrtec Vinska gora, 

- Izgradnja Športnega centra Luče. 

 
 AKTIVNOSTI REGIJSKE MREŽE podpornega okolja 

 
 Izvajanje usklajevalnih aktivnosti za pripravo vladnega obiska v Savinjski regiji; 
 Podpis podpore Slovenski digitalni koaliciji; 
 Redna udeležba na sejah Skupščine SAŠA inkubator. 

 
 

 ORGANIZACIJA DOGODKOV 
 

 Organizacija in izvedba predstavitveno-izobraževalne delavnice – Novosti pri poročanju v turizmu; 
na Rečici ob Savinji in v Solčavi (Skupaj z AJPES-om, Generalno policijsko upravo, Statističnim 
uradom RS in občinama Rečica ob Savinji ter Solčava smo organizirali in izvedli delavnico, na obeh 
delavnicah skupaj je bilo 61 slušateljev). 
 

 
 KONFERENCE IN DOGODKI 

 
 Udeležba na Slovenskih regionalnih dnevih 2017 »Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in 

regionalnega razvoja« v Kranjski Gori. 
 Udeležba na 7. Prednovoletnem srečanju direktorjev, županov in poslancev Savinjske regije v 

Zrečah. 
 Udeležba na Predbožičnem srečanju gospodarstvenikov v Celovcu, na povabilo Generalnega 

konzulata RS v Celovcu. 
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3. NAČRT FINANČNE SANACIJE 
 
Družba je na dan 30. 4. 2017 po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju izpolnjevala pogoje za insolventnost, zato je bilo nujno sprejetje ukrepov finančne 
sanacije družbe. 
 
Vzroki, ki so vplivali na nastanek likvidnostnih težav družbe SAŠA-ORA d.o.o. so: 

- napačno prikazani podatki v računovodskih izkazih za poslovno leto 2016, 
- nerealno pripravljen poslovni plan za leto 2017, kjer so previsoko ocenjeni prihodki in prenizko 

vsi stroški, 

- sprememba delitve sredstev pri opravljanju splošnih Regionalnih nalog v Savinjski regiji, 
- slabo poslovanje družbe od januarja 2017 do konca aprila 2017, 
- prepoznavnost ter nizka stopnja ugleda družbe. 

 
Pri podrobnem in skrbnem pregledu računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 je bilo ugotovljenih več 
pomanjkljivosti in sicer: 

- v Izkazu poslovnega izida so zajeti vračunani prihodki za projekte v teku v višini 25.645,20 EUR, 
za katere nismo našli poslovne dokumentacije in smatramo, da so bili samo ustno dogovorjeni, 
vendar obstaja dvom, da bodo iz tega naslova izstavljeni računi oz. zahtevki, 

- v izkazu poslovnega izida so zajeti razmejeni stroški v višini 9.000,00 EUR, ki se nanašajo na 
prejet zahtevek. Pri preverjanju upravičenosti razmejitve nismo uspeli ugotoviti upravičenosti, 
zato jo je potrebno odpraviti, 

- v bilanci stanja obstajajo terjatve, katerih rok zapadlosti na dan 30.4.2017 je več kot 1 leto. Pri 
preverbi izterljivosti smo prišli do zaključka, da so terjatve v višini 7.487,37 EUR neizterljive. 

 
Vse zgoraj našteto je vplivalo na poslovni izid leta 2016 in bilanco stanja 2016, ter posledično na finančno 
sliko podjetja. Ker so ugotovljene razlike bistvene, je bilo potrebno glede na SRS 2016 popraviti 
računovodske izkaze družbe.  
 
Na podlagi navedenega je bil izdelan in potrjen predlog finančne sanacije družbe, ki predvideva dvig 
prispevkov občin lastnic za delovanje družbe in izvajanje tržnih storitev za občine lastnice (priprava 
investicijske dokumentacije, prijave na razpise, …). Sprejet je bil tudi popravljen poslovni plan družbe za 
leto 2017. Izvedeni pa so bili tudi drugi ukrepi finančne sanacije: 

- transparentno in stvarno prikazovanje poslovnega rezultata, 

- redno trimesečno poročanje lastnikom in nadzornemu svetu o finančnem stanju družbe, 

- nadaljevanje racionalizacije poslovanja zaradi zagotovitve rentabilnega in likvidnega poslovanja v 

prihodnje. 

- iskanje novih možnosti pridobivanja prihodkov na trgu (poslovno svetovanje, izdelava projektne 

dokumentacije, pomoč pri pripravi prijav na razpise, …, 

- iskanje potencialnih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, 

- iskanje poslovnih partnerjev za skupne prijave na razpise, 

- izterjava zapadlih terjatev. 
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4. POSLOVNI IZID ZA LETO 2017 
 
 
4.1. PLANIRANI IN DOSEŽENI PRIHODKI 2017  
 
 

      1 2 3 4 

Prihodki Realizacija 2017 Realizacija 2016 Plan 2017 - Indeks 

          popravljen 1/3 

    Sofinanciranje - občine 76.047,50 60.771,00 76.047,50 100,0 

   Splošne razvojne naloge  9.174,00 16.277,07 8.100,00 113,3 

    VEM - SPIRIT 9.728,01 10.415,81 9.728,01 100,0 

   RDO SAŠA 25.184,00 27.395,95 25.235,00 99,8 

    Drugo - tržne storitve 19.414,77 9.230,00 25.000,00 77,7 

    MOV - za stroške Klepec 18.513,61 0,00 18.800,00 98,5 

  Poslovni prihodki 158.061,89 124.089,83 162.910,51 97,0 

    Drugi prihodki 239,64 118,84 0,00 / 

Prihodki skupaj 158.301,53 124.208,67 162.910,51 97,2 

 
 
Obrazložitev prihodkov za leto 2017 
 
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. 
 
Sofinanciranje delovanja agencije s strani občin je urejeno z letnimi pogodbami. Za izvajanje splošnih 
razvojnih nalog kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA 
so prihodki iz naslova sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Regionalni 
razvoj. Poslovni prihodki na postavki VEM (SPIRIT) so bili realizirani na osnovi razpisa. Za delovanje RDO 
SAŠA so prav tako sklenjene pogodbe z občinami. Drugi poslovni prihodki v letu 2017 so bili realizirani na 
trgu. Znesek prihodkov posameznih postavk oz. projekta je razviden iz zgornje razpredelnice. 
 
Savinjsko–šaleška območna razvojna agencija je v letu 2017 ustvarila poslovnih prihodkov oz. 
prihodkov skupaj za 158.301,53 EUR. Obseg poslovnih prihodkov je večji za 27 % večji v primerjavi z 
lanskim letom. 
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4.2. PLANIRANI IN DOSEŽENI ODHODKI ZA LETO 2017  

 

      1 2 3 4 

Odhodki Realizacija 2017 Realizacija 2016 Plan 2017 - Indeks 

          popravljen 1/3 

    Stroški materiala 2.083,16 1.639,88 2.000,00 104,2 

    Stroški storitev 10.412,95 11.667,14 12.000,00 86,8 

    Amortizacija 144,96 270,38 200 72,5 

    Stroški dela 98.107,99 101.507,88 102.000,00 96,2 

    Stroški Klepec 18.513,61 0,00 18.800,00 98,5 

    Stroški projektov RDO 25.235,00 19.743,54 25.235,00 100,0 

    Drugi stroški 590,21 0,00 0,00 / 

  Poslovni odhodki 155.087,88 134.828,82 160.235,00 96,8 

    Drugi odhodki 10,58 26,12 0,00 / 

Odhodki skupaj 155.098,46 134.854,94 160.235,00 96,8 

 
Obrazložitev odhodkov za leto 2017 
 
Savinjsko–šaleška območna razvojna agencija je v letu 2017 ustvarila poslovnih odhodkov oz. 
odhodkov skupaj za 155.098,46 EUR. Obseg poslovnih odhodkov je večji kot v letu 2016 zaradi 
povečanega obsega dela. Kljub temu so bili celotni odhodki pod planiranimi vrednostmi, predvsem zaradi 
nižjih stroškov dela in storitev. 
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4.3. POSLOVNI IZID ZA LETO 2017   
 
                                              

PRIHODKI Realizacija 2017 

Sofinanciranje - občine 76.047,50 

Splošne razvojne naloge  9.174,00 

VEM - SPIRIT 9.728,01 

RDO SAŠA 25.184,00 

Drugo - tržne storitve 19.414,77 

MOV - za stroške Klepec 18.513,61 

Drugi prihodki 239,64 

SKUPAJ PRIHODKI 158.301,53 

    

ODHODKI Realizacija 2017 

Stroški materiala 2.083,16 

Stroški storitev 10.412,95 

Amortizacija 144,96 

Stroški dela 98.107,99 

Stroški Klepec 18.513,61 

Stroški projektov RDO 25.235,00 

Drugi stroški 590,21 

Drugi odhodki 10,58 

SKUPAJ ODHODKI 155.098,46 

    

POSLOVNI IZID 3.203,07 

 
 
Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil v letu 2017 realiziran pozitiven izid iz poslovanja v 
višini 3.203,07 EUR.  
 
 
 
 

Direktorica: 
mag. Biljana Škarja 


