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1. UVOD 
 
Temeljni cilj družbe v letu 2018 bo njena večja prepoznavnost in učinkovitost. SAŠA-ORA mora postati 
osrednje razvojno in povezovalno telo v Savinjsko-šaleški subregiji, pri čemer bo ključno sodelovanje in 
usklajeno delovanje vseh občin ustanoviteljic družbe. Delovali bomo v smeri, da bomo v največji meri 
povečali dodano vrednost razvojne agencije glede na vložena sredstva ustanoviteljic. 
 
Za dosego cilja bo razvojna agencija usmerjena tudi v letu 2018 na tri glavna področja dela: 
 

 Spodbujanje regionalnega razvoja, 
 Spodbujanje podjetništva in 
 Spodbujanje razvoja turizma.  

 
Skladno z opredeljenimi področji dela, bomo na osnovi potreb območja 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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2. PROGRAM DELA ZA LETO 2018 
 

 

Program dela temelji na strateških usmeritvah delovanja, ki so postali na podlagi potreb območja 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 2018 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 2018 usmerili na tri glavna področja in izvedbo t.i. druge 

aktivnosti razvoja, katerih nosilec so druge pravne osebe oziroma organi: 

 Spodbujanje regionalnega razvoja, 

 Spodbujanje podjetništva, 

 Spodbujanje razvoja turizma ter 

 Druge aktivnosti razvoja. 

 

 

POSLANSTVO 

Vzpodbujati, podpirati in sodelovati v integralnem razvoju Savinjsko-šaleškega območja, 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 območje 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: 

- Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za 
obdobje 2014-2020, skladno z ZSRR-2 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 splošnih razvojnih nalog. 
 
V letu 2018 bo na področju regionalnega razvoja najpomembnejše izvajanje teritorialnega dialoga v 
okviru Dogovora za razvoj regij, ki se je oddal v sredini meseca februarja 2018. Nadaljnji postopek kot 
ga opisuje drugo povabilo je sledeč: 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za regionalni razvoj) preveri 

izpolnjevanje pogojev projektov. 

- Seznani pristojna resorna ministrstva ter organizira in vodi teritorialni razvojni dialog med 

razvojnimi regijami in pristojnimi resornimi ministrstvi.  

- Posamezne predstavitve projektov (Obrazec 2) bodo predmet obravnave s pristojnimi 

resornimi ministrstvi, ki bo upoštevalo prispevek k OP EKP 2014-2020. 

- Resorno ministrstvo upošteva prispevek najpomembnejšega projekta k uresničevanju ciljev in- 

doseganju ciljnih vrednosti kazalnikov učinkov in rezultatov iz OP EKP 2014 – 2020. 

- Po potrebi RRA na ministrstvo pošlje dopolnjen Obrazec 2 in dopolnjen Obrazec 1 iz tega 

povabila.  

- V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi MGRT od pristojnih resornih ministrstev 

soglasje glede vsakega posameznega predlaganega najpomembnejšega projekta, vključenega 

v osnutek dopolnjenega dogovora (do konca marca 2018).  

V predlog dopolnjenega dogovora se uvrstijo le tisti najpomembnejši projekti, za katere je doseženo 

soglasje razvojnega sveta regije, pristojnega resornega ministra in ministra, pristojnega za regionalni 

razvoj (do sredine leta 2018). 

  
Projekti ORP SAŠA, ki se bodo obravnavali so:  

1. IOC Stara Vas, 
2. IPC Loke, 
3. Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za 

zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti, 
4. Izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki za 

zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti, 
5. Protipoplavna ureditev vodotoka Savinje -  za območje od ribiškega doma do prireditvenega 

prostora vrbje v občini Ljubno,  
6. Protipoplavna ureditev vodotoka Savinje - za območje IOC Prihova v občini Nazarje I. faza, 
7. CČN Mozirje in dopolnilna kanalizacija, 
8. Obvoznica Luče, 
9. Obvoznica Gornji Grad. 
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V nadaljevanju kratek opis projektov regionalnega pomena: 
  

1. 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. 

 
Slika 1: IOC Stara vas 

 
Vir: www.velenje.si  

 
 

2. Industrijsko poslovna cona Loke (IPC Loke) 
 
Predvidena je razširitev poslovne cone IPC Loke, saj je obstoječa poslovna cona polno zasedana. 
Podjetniki iz regije na tem območju potrebujejo prostor za širitev svoje dejavnosti. V sklopu projekta se 
bo uredila prometna (ureditev cestnih povezav in dostopa do ČN Ljubno), komunalna, vodna in 
energetska infrastruktura ter zgradili objekti za večjo protipoplavno varnost. Čas trajanja projekta je 
predviden za obdobje 2018-2021. 
 
Slika 2: IPC Loke 

 
Vir: www.poslovna-savinjska.si 

 
 

3. 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 

http://www.velenje.si/
http://www.poslovna-savinjska.si/
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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. 
 
 

4. 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 v prvem povabilu 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 3: Kolesarsko omrežje Velenje 

    

Vir: www.velenje.si 

  

 
5. Protipoplavna ureditev vodotoka Savinje -  za območje od ribiškega doma do 

prireditvenega prostora vrbje v občini Ljubno 
 
Celovito urejanje porečja Savinje na območju občine Ljubno za zmanjšanje poplavne ogroženosti je 
nadaljevanje projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje je nadaljevanje projekta 
zagotovitve poplavne varnosti na porečju Savinje (po OP 2014-2020) oziroma dokončanje projektov I. 
faze ter nadaljevanje prednostnih investicij za celostno protipoplavno ureditev porečja Savinje s pritoki. 
Obseg in natančnejši posegi bodo določeni na podlagi rezultatov izvedenih hidrološko-hidravličnih 
analiz celotnega porečja Savinje, ki bo upoštevala tudi že izvedene protipoplavne ukrepe na porečju 
Savinje, ki so se izvajala v obdobju 2007-2013. Občina Ljubno namerava na območju med Ribiškim 
domom in prireditvenim prostorom Vrbje izvesti protipoplavne ukrepe. Območje se nahaja na levi strani 
Savinje, dolvodno pred naseljem Ljubno. Predvideva se ureditev zavarovanja brežin in s tem zagotovitev 
poplavne varnosti dela naselja Ljubno nižje prireditvenega prostora (dolvodno od reke Savinje) ter 
ureditev obstoječih sprehajalnih poti ob levem bregu Savinje. Za ureditev se nameravajo uporabiti 
naravni materiali kamen in les. Čas trajanja projekta je predviden za obdobje 2018-2021. 
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6. Protipoplavna ureditev vodotoka Savinje - za območje IOC Prihova v občini Nazarje I. 
faza 

 
Celovito urejanje porečja Savinje na območju občine Nazarje za zmanjšanje poplavne ogroženosti je 

nadaljevanje projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje je nadaljevanje projekta 

zagotovitve poplavne varnosti na porečju Savinje (po OP 2014-2020) oziroma dokončanje projektov I. 

faze ter nadaljevanje prednostnih investicij za celostno protipoplavno ureditev porečja Savinje s pritoki. 

Obseg in natančnejši posegi bodo določeni na podlagi rezultatov izvedenih hidrološko-hidravličnih 

analiz celotnega porečja Savinje, ki bo upoštevala tudi že izvedene protipoplavne ukrepe na porečju 

Savinje, ki so se izvajala v obdobju 2007-2013. Občina Nazarje je uredila industrijsko obrtno cono 

Prihova. Cona leži ob regionalni cesti R1-225 Radmirje- Mozirje v naselju Prihova. Komunalna ureditev 

je bila dokončana v letu 2010. Na območju velikem cca 15,5 hektarja je urejenih 4 ha (40.000 m2) novih 

gradbenih parcel. Cona leži na poplavnem območju. Čas trajanja projekta je predviden za obdobje 2018-

2019. 

 
Slika 4: Protipoplavna ureditev Porečja Savinje 

 
Vir: www.porecje-savinje.si  

 
 

7. 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 5: Centralna čistilna naprava Mozirje 

 
Vir: www.vtvstudio.com 
   

 

http://www.porecje-savinje.si/
http://www.vtvstudio.com/
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8. Obvoznica Luče 
 
Investicija predvideva izgradnjo obvozne ceste za izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje mobilnosti 

prebivalstva ter oskrbe gospodarstva. Trasa obvoznice se v celoti izogne naselju Luče. Cilj nameravane 

investicije je povečanje prometne varnosti vozil, varnost kolesarjev, pešcev in potnikov v avtobusnem 

potniškem prometu, izboljšanje tehničnih elementov, prometna razbremenitev naselja, posledično pa 

zmanjšanje hrupa in emisij izpušnih plinov. Čas trajanja projekta je predviden za obdobje 2018-2020. 

 
Slika 6: Obvoznica Luče 

 
Vir: www.youtube.com 

 
 

9. Obvoznica Gornji Grad 
 

Investicija predvideva izgradnjo obvozne ceste za izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje mobilnosti 
prebivalstva ter oskrbe gospodarstva. Regionalna cesta R1-225/1085 Črnivec-Radmirje povezuje 
Zgornjo Savinjsko dolino (Nazarje, Mozirje…) preko mostu Gornji Grad, s Kamnikom in Osrednjo 
Slovenijo. Obravnavani obstoječi del cestnega odseka poteka skozi strnjeno naselje Gornji Grad, kjer 
cesta vijuga tesno ob objektih zgrajenih v  času, ko je bilo na obstoječi cesti zelo malo prometa. Na več 
mestih je cesta preozka, širitev pa zaradi obstoječih objektov ni možna. Investicija predvideva izgradnjo 
obvozne ceste, v dolžini 1,05 km za večjo prometno varnost (vozil, kolesarjev, pešcev in potnikov), 
izboljšanje tehničnih elementov, prometna razbremenitev naselja, posledično pa zmanjšanje hrupa in 
emisij izpušnih plinov. Čas trajanja projekta je predviden za obdobje 2018-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.youtube.com/
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2.2. SPODBUJANAJE PODJETNIŠTVA 

 

Spodbujanje podjetništva na območju SAŠA subregije bo ena izmed ključnih področji družbe v letu 

2018, tako 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 tako informacije, 

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.  
 

Prvi rezultat povezovanja v lokalnem okolju se je začel realizirati z letošnjim letom 2018, in sicer s 
projektoma LMreža in LKomp, za katera smo uspešno kandidirali in pridobili sredstva preko LAS-a 
ZSŠD v okviru 1. Javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij v okviru 
CLLD in ju opisujemo v nadaljevanju.   

 

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 2018 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 2017 je bila SAŠA-ORA uspešna pri prijavi na javni razpis za financiranje izvajanja celovitih 
podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja (MSP) v okviru Slovenskih poslovnih točk za 
obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022, tako se od 1.1.2018 izvajajo 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. 

 
 
SPOT SAVINJSKE REGIJE traja 5 let, torej do 31.12.2022 
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPOT kot slovenska poslovna točka financira 
izvajanje brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah. 
 
Namen operacije: 

 krepitev podjetniškega potenciala za MSP, 

 pospeševanje ustanavljanja novih MSP. 
 
Cilji operacije: 

 povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah 
podjetniškega ciklusa, 

 povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti  
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.  
 
Rezultat operacije: 

 povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo. 
 

 
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.   
         
 

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. Sredstva za SAŠA-ORA so v višini 
10.025,70 EUR, projekt bo trajal od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2019. 
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2.2.4 LMreža 

 
LMreža – Mreža mikro/malih proizvalcev lesnih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter 
turističnih spomnikov v 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 potreb po tehnloškem in poslvnem/tržnem znanju, ki bi uresničile dobre ideje tradicionalno 
lesarskega okolja manjših podjetnikov. Na podalgi povezovanja majhnih proizvajalcev v sektorju 
kreativnih in kulturnih vsebin (lesnih izdelkov za zabavo/igor, šport in rekreacijo ter spominkov) bomo 
vzpostavili v treh korah delujočo lesno mrežo: 1) zagotavljanje pogojev za delovanje mreže ter prirpava 
certificiranega programa za dvig kompetenc proizvajalcev, 2) pridobivanje novega znanja glede 
tehnologij in poslovnja v okoljo “živega laboratorija”, 3) promocijsko in tržno skupno delovanje mreže. 
 
Prijavitelj Občina Nazarje, partner pri projektu je Občina Ljubno, Sredstva za SAŠA-ORA so v višini 
8.632,04 EUR, projekt bo trajal od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
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2.3. SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA 

 
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 2018 se bomo prijavili na javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. 
 
Pri aktivnostih bomo izhajali iz Strategija razvoja turistične destinacije SAŠA (SRTD SAŠA) 2011-2015 
in sledili smernicam tako Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2014-2020 
(RRP Savinjske) kot tudi Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 – MGRT, torej 
trajnostnemu turizmu.  
 
RDO SAŠA bo RRP Savinjske uresničevala v smeri ustvarjanja pogojev za inovativni turizem, ki bo 
skozi naravne, kulturne danosti, zdraviliško tradicijo in skozi razvoj kulture turizma, krepila gospodarski 
razvoj in ustvarjala delovna mesta. Prav tako bo RDO SAŠA izvajala ukrepe, ki bodo prispevali h 
kvalitetnejši interpretaciji Natura območij in s tem dopolnjevali doživetje in turistično ponudbo regije, tudi 
s ponudbo unikatnih, izvirnih integralnih turističnih produktov. Predvsem pa si želimo slediti ukrepu 
povečanja trženja destinacije z namenom umestitve RDO SAŠA na globalni turistični zemljevid. Skladno 
z RRP Savinjske SAŠA destinacija vidi v trajnostnem razvoja turizma priložnost za nova delovna mesta 
in prihodnost regije. 
 
Skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (MGRT) RDO SAŠA spada tako 
makrodestinacijo Alpska Slovenija kot tudi Termalno panonsko regijo. 
 
Slika 7: Opredelitev vodilnih destinacij RDO SAŠA – Zgornja savinjska dolina in Šaleška dolina 

  
Vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (ključni poudarki) 
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V Alpski Sloveniji je opredeljena vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina, za to območje pa so 
nosilni produkti: 

- Počitnice v gorah (celoletne aktivne počitnice v gorah za pare in družine: doživetja narave, 
aktivnosti, wellness in sprostitev). 

- Športni turizem (celoletni produkt za športne ekipe na pripravah, športni dogodki in športna 
prvenstva evropskega/svetovnega formata). 

- Outdoor (celoletni aktivni športi v naravi, kot so kolesarjenje, pohodništvo, vodni športi, 
smučanje, … – kot osrednji motiv prihoda) . 

- Poslovna srečanja in dogodki (celoletni poslovni turizem – poslovni gostje na konferencah, 
srečanjih, motivacijskih srečanjih in razstavah, skupaj z dogodki, ki privabijo večdnevne goste). 

Podporni produkti pa so: gastronomija, doživetja narave, kultura, turizem na podeželju, krožna 
potovanja, igralništvo. 
 
KARAKTER ALPSKE SLOVENIJE: Slikovit in celoletni aktivni alpski utrip. 
Alpski vrhovi, izjemni razgledi, reke, jezera in doline, pohodniške in kolesarske poti, smučišča in 
infrastruktura, ki nudijo osnovo za celoletne aktivne počitnice in outdoor doživetja v naravi. 
 
V Termalni Panonski Sloveniji je opredeljena vodilna destinacija Topolšica/Šoštanj in Velenje 
(Šaleška dolina), za to območje pa so nosilni produkti: 
- Zdravje & dobro počutje (celoletni produkt, ki se osredotoča na zdravje, preventivo, wellness, 

sprostitev in termalna vodna doživetja za obiskovalce vseh starosti). 
- Gastronomija (srčna gastronomija, ki temelji na lokalni proizvodnji in receptih, podpirajo jo 

kakovostna vina in piva). 
- Turizem na podeželju (celoletni turizem, ki temelji na ponudbi turističnih kmetij, manjših 

ponudnikov in zidanic ter na avtentičnih doživetjih podeželja). 
Podporni produkti pa so: outdoor, doživetja narave, kultura, posebni interesi (zidanice, arheološki 
turizem, romarski turizem idr.). 
 
KARAKTER TERMALNE PANONSKE SLOVENIJE: Sprostitev, zdravje in polnjenje z energijo. 
Romantični mozaik ravnic, gričev, vinogradov in gradov, prepreden s termalnimi izviri, je odlična izbira 
za vse, ki iščejo zdravje, sprostitev, aktivne počitnice in srčno kulinariko. 
 
V letu 2018 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. 

 
Promocijska orodja, promocijski materiali, prodajne akcije, ki jih bomo uporabljali pa so: 

- spletne strani in digitalna promocija,  
- sodelovanje z GIZ pohodništvo in kolesarjenje/predstavništvi  STO,  
- podpora promocijskim akcijam,  
- sejmi, borze in poslovni dogodki. 
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2.4. IZVAJANJE PROJEKTOV IN DRUGE AKTIVNOSTI 

 
V letu 2018 bodo potekale številne aktivnosti pri izvajanju pridobljenih projektov, pri pridobivanju 
prihodkov na trgu z izdelavo investicijske dokumentacije in pri prijavi na različne razpise za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 
 
a) TURIZEM SAŠA  
V letu 2018 bodo potekale naslednje aktivnosti: 

- izdelava analize obstoječih turističnih produktov in programov v SAŠA regiji, 
- oblikovanje integralno turističnih produktov, ki bodo tematsko povezovali turistične ponudnike 

ter naravno in kulturno dediščino, 

- priprava vizualne identitete izbrane tržne znamke, 
- oblikovanje zgodbe turistične destinacije, 
- oblikovanje turističnih paketov »What to discover«, 
- oblikovanje organizacijskega, upravljavskega in finančnega načrta, 
- vzpostavljanje podpornega okolja ponudnikov SAŠA regije. 

 

 
 

 
b) 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 kaži potnimi 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 2018 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. 

 
c) 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.   
 
d) Tržne storitve  
V letu 2018 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. 
 

e) SAŠA inkubator  
- aktivno sodelovanje na organih SAŠA inkubatorja, 
- aktivno sodelovanje na dogodkih in drugih aktivnosti SAŠA inkubatorja. 
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3. FINANČNI PLAN ZA LETO 2018 
 
Finančni plan za leto 2018 je po obsegu zastavljen na večji obseg kot je bila realizacija v letu 2017, to 
se bo odražalo tako na povečanih prihodkih kot tudi na povečanih odhodkih. 
 

3.1. PLANIRANI PRIHODKI 2018 

 
Za leto 2018 je bil sprejet dogovor glede sofinanciranja družbe s strani občin družbenic v višini 1,4 EUR 
na prebivalca. Družba bo tako pridobila 85.122,80 EUR prihodkov. Razdelitev po posamezni občini je 
prikazana spodaj: 
 

OBČINA ŠT. PREB. % FAKTOR PREDLOG 2018 (1,4 €) v EUR 

Gornji Grad 2.541 4% 4,19 3.557,40 

Ljubno 2.566 4% 4,25 3.592,40 

Luče 1.480 2% 2,45 2.072,00 

Mozirje 4.050 7% 6,68 5.670,00 

Rečica/S 2.289 4% 3,8 3.204,60 

Nazarje 2.598 4% 4,25 3.637,20 

Solčava 521 1% 0,86 729,40 

Šmartno/P 3.212 5% 5,31 4.496,80 

Šoštanj 8.697 14% 14,26 12.175,80 

Velenje 32.848 54% 53,95 45.987,20 

Skupaj 60.838 100% 100 85.122,80 

 
 
Pridobljen je projekt Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-
2022, tako je družba v naslednjih 5 letih upravičena do 44.000,00 EUR sredstev na letnem nivoju, ki pa 
bodo v celoti porabljeni za plačo izvajalca na projektu. Ker se bo projekt izvajal na SPOT točki v Celju 
in se zahteva 100% aktivnost zaposlenega na projektu, kadrovska sestava v družbi pa ni omogočala 
izvedbe, zato smo začasno zaposlili 1 osebo, ki bo v celoti financirana s projekta. 
 
Ostale prihodke bi družba pridobila iz aktivnosti na področju splošnih razvojnih nalog skladno z Zakonom 
o spodbujanju regionalnega razvoja, RDO SAŠA, Kolesarske poti – občine in s pridobivanjem posla na 
trgu. 
 
Potencialni prihodki 
V nadaljevanju opisujemo prihodke, za katere še nismo prejeli verodostojne listine za izvedbo projekta, 
to so projekti za izvajanje LAS in projekti, ki smo jih prejeli v okviru javnega razpisa LAS LMreža in 
LKomp (skupaj 18.657,74 EUR). 
 
Prav tako se bomo prijavili na javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. 
 
Ob uspešno potrjenem projektu Turizem SAŠA in njegovi uspešni izvedbi bo družba izvedla projekt v 
celotni vrednosti 133.646,43 EUR, od tega bo družba pridobila za 97.183,05 EUR nepovratnih sredstev. 
Ta sredstva bodo pridobljena šele po uspešno prestanem poročanju o izvajanju projektov, predvidoma 
šele konec leta 2019 ali začetku 2020, zato družba zaradi težke likvidnostne situacije, potrebuje sredstva 
za predhodno financiranje izvajanja projekta. Družba tudi nima pogojev za najetje komercialnega 
kredita. Edina realna možnost je torej začasna premostitev likvidnostnih sredstev za izvajanja projekta 
s strani občin družbenic. Občine družbenice bi morale torej zagotoviti 87.788,30 EUR premostitvenih 
sredstev. Po ključu LAS, ki je določena z Uredbo CLLD bi to znašalo: 
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OBČINA Delež % Premostitvena sredstva za LAS ZSŠD 

Gornji Grad 11,60 10.183,44 

Ljubno 9,08 7.971,18 

Luče 11,54 10.130,77 

Mozirje 9,15 8.032,63 

Rečica/S 7,71 6.768,48 

Nazarje 7,33 6.434,88 

Solčava 10,63 9.331,90 

Šmartno/P 6,82 5.987,16 

Šoštanj 13,69 12.018,22 

Velenje 12,45 10.929,64 

Skupaj 100,00 87.788,30 

 
 
Družba bo na ta način v letu 2018 potencialno pridobila prihodkov v višini 87.788,30 EUR. 
 
Prijavili smo se na Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 
2017, da bi si zagotovili likvidnostna sredstva za SPOT REGIJE 2018-2022, in sicer za 3-letno obdobje 
smo zaprosili 107.424 EUR likvidnostnega kredita, ki se bo posojal skladno s predloženimi zahtevki za 
izplačilo projekta, vračal pa skladno z nakazili na podlagi izplačanih zahtevkov.  
 

PRIHODKI (v EUR) 
1 

PLAN 2018 
2 

Realizacija 2017 
1/2 

Indeks 

Sofinanciranje občine 1,4 €/preb. 85.122,80 76.047,50 111,93 

Splošne razvojne naloge 9.174,00 9.174,00 100,00 

VEM - SPIRIT   9.728,01 / 

RDO SAŠA 25.300,00 25.184,00 100,46 

Kolesarske poti - občine 24.440,00 0,00 / 

SPOT regije 44.000,00 0,00 / 

Drugo - tržne storitve 25.000,00 37.928,38 65,91 

Poslovni prihodki 213.036,80 158.061,89 134,78 

Drugi prihodki 0,00 239,64 / 

Prihodki skupaj 213.036,80 158.301,53 134,58 
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3.2. PLANIRANI ODHODKI 2018 

 
Družba bo v letu 2018 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. Kot vidimo iz plana se bodo povečali stroški zaradi projektov, režijske stroške 
pa bomo zmanjšali.  
 

ODHODKI (v EUR) 
1 

PLAN 2018 
2 

Realizacija 2017 
1/2 

Indeks 

Stroški materiala 1.800,00 2.083,16 86,41 

Stroški storitev 17.200,00 10.412,95 165,18 

Stroški opreme 3.000,00 0,00 / 

Amortizacija 200,00 144,96 137,97 

Stroški dela 102.000,00 116.621,60 87,46 

Stroški projektov 88.300,00 25.235,00 / 

Drugi stroški 0,00 590,21 0,00 

Poslovni odhodki 212.500,00 155.087,88 137,02 

Drugi odhodki 0,00 10,58   

Odhodki skupaj 212.500,00 155.098,46 137,01 

 
V spodnji preglednici so prikazani odhodki po vrsti stroškov: 
 

ODHODKI (v EUR) 
 

PLAN 2018 

Stroški materiala   

stroški energije - elektrika 650,00 

stroški vode 300,00 

stroški pisarniškega mat. 700,00 

drugi stroški materiala 150,00 

Skupaj 1.800,00 

Stroški storitev   

telefon, internet 800,00 

poštnina 200,00 

najemnina 3.900,00 

drugi stroški za prostor 250,00 

v zvezi z delom 3.000,00 

stroški pl. prom. 550,00 

stroški zavarovanj 150,00 

računov. Storitve 1.900,00 

odvetniške/notarske storitve 150,00 

varovanje 450,00 

reklama, propaganda 200,00 

reprezentanca 150,00 

druge storitve 5.500,00 

Skupaj 17.200,00 

stroški opreme   

stroški opreme 3.000,00 

Skupaj 3.000,00 
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amortizacija   

amortizacija 200,00 

Skupaj 200,00 

stroški dela   

plače 78.000,00 

nadomestila 2.000,00 

prispevki od plač 13.000,00 

prevoz 3.000,00 

prehrana 3.500,00 

regres 2.500,00 

Skupaj 102.000,00 

stroški projektov   

RDO SAŠA marketing 25.300,00 

LAS ZSSD - zunanje storitve 0,00 

SPOT regije 44.000,00 

Kolesarske poti 19.000,00 

Drugo 0,00 

Skupaj 88.300,00 

Drugi stroški 0,00 

Stroški skupaj 212.500,00 
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3.3. POSLOVNI IZID 2018 

 
Glede na zgoraj predstavljene planirane prihodke in odhodke bo družba v letu 2018 poslovala s 
planiranim pozitivnim poslovnim izidom v višini 536,80 EUR. 
 

PRIHODKI (v EUR) 
 

PLAN 2018 

Sofinanciranje občine 1,4 €/preb. 85.122,80 

Splošne razvojne naloge 9.174,00 

VEM - SPIRIT   

RDO SAŠA 25.300,00 

Kolesarske poti - občine 24.440,00 

SPOT regije 44.000,00 

Drugo - tržne storitve 25.000,00 

Poslovni prihodki 213.036,80 

Drugi prihodki 0,00 

Prihodki skupaj 213.036,80 

   

ODHODKI (v EUR) 
 

PLAN 2018 

Stroški materiala 1.800,00 

Stroški storitev 17.200,00 

Stroški opreme 3.000,00 

Amortizacija 200,00 

Stroški dela 102.000,00 

Stroški projektov 88.300,00 

Drugi stroški 0,00 

Poslovni odhodki 212.500,00 

Drugi odhodki 0,00 

Odhodki skupaj 212.500,00 

   

POSLOVNI IZID (v EUR) 536,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


