OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 303-4/2014
Datum: 10. 9. 2015

OBČINSKI

SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO:

ZAKLJUČNO
POSLOVNO
POROČILO
RASR,
RAZVOJNE
AGENCIJE SAVINJSKE REGIJE, D.O.O. ZA LETO 2014

Gradivo pripravil: RASR d.o.o.
Predstavnik predlagatelja na seji: Sandra Barachini, direktorica občinske uprave
Gradivo so obravnavali:
- Odbor za gospodarski razvoj Občine Laško, dne 16. 9. 2105
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 16. 9. 2015
Pristojnost in pravna podlaga:
- 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011, 51/2015).
Predlog sklepa:
1. Občinski svet Laško sprejme Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne
agencije Savinjske regije, d.o.o. za leto 2014, v predloženi vsebini.
Obrazložitev:
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. je družba, ki so jo ustanovile občine
Savinjske regije z namenom, da spodbuja razvoj na regionalni ravni. RASR izvaja za 31
občin razvojne naloge, med drugim tudi pripravo Regionalnega razvojnega programa
Savinjske regije in Izvedbenega načrta Savinjske regije. V skladu s pogodbo o sofinanciranju
izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji,
Občina Laško zagotavlja mesečno 586,84 EUR.
Zaradi splošne informacije o delovanju RASR d.o.o. v letu 2014 se bo z zaključnim
poslovnim poročilom seznanil tudi občinski svet.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
Priloge:
 Zaključno poslovno poročilo RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. za leto
2014

ZAKLJUČNO POSLOVNO POROČILO
RASR, RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKE REGIJE, d.o.o.
ZA LETO 2014
1. PREDSTAVITEV DRUŽBE
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. (RASR) je družba, ki so jo ustanovile občine Savinjske
regije z namenom, da spodbuja razvoj na regionalni ravni.
Osnovni kapital družbe znaša 15.500,00 EUR, pri čemer so osnovni vložki in poslovni deleži vseh 31
občin kot družbenikov enaki, to je 500,00 EUR ali 3,226 %.
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (tedanjo Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko)
30. julija 2010 vpisana v Evidenco Subjektov spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za Savinjsko
regijo.
V skladu z 20. členom Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 z vključenimi
spremembami in dopolnitvami, je medsebojno razmerje med občinami, kot ustanoviteljicami in
RASR, kot subjektom določeno s pogodbo. Prav tako je s Pogodbo določeno tudi razmerje med MGRT
in RASR.
Organi RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. so Skupščina, Nadzorni svet in Direktor družbe.
Dejavnost družbe in vsa ostala medsebojna razmerja so določena v Družbeni pogodbi.
Za učinkovito in celovito izvajanje nalog spodbujanja skladnega razvoja Savinjske regije se RASR,
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. povezuje in sodeluje z občinami v regiji, z Območnimi
razvojnimi agencijami in z drugimi regijskimi službami kot so Regionalna gospodarska zbornica Celje
(RGZC), Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), območne obrtne zbornice, Regijsko študijsko
središče, Regijski destinacijski organizaciji (RDO Dežela Celjsko in RDO Sa-Ša), IPAK – Stičišče NVO
Savinjske regije, Zavod za gozdove Slovenije (OE Celje in Nazarje), Kmetijsko-gozdarski zavod Celje,
Visoka šola za varstvo okolja in z drugimi.
Družba RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., vidi svojo razvojno vlogo tudi v sodelovanju in
povezovanju z drugimi regijskimi agencijami (RRA-ji), v navezovanju stikov za čezmejno sodelovanje
in s službami ministrstev, še posebej z MGRT.
Vloga Razvojne agencije Savinjske regije je spodbujanje in ustvarjanje pozitivno razvojnega okolja,
temelječega na poslovnih odnosih, ki omogočajo vključevanje in sodelovanje nosilcev javnega,
zasebnega in civilno družbenega razvoja na regionalni ravni.
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2014
Osnova za delo RASR v letu 2014 je bil Plan dela, ki je bil sprejet 10.12.2013 na 10. seji Sveta Savinjske
regije. Družba RASR je tudi v letu 2014 sledila cilju, da v regijskem prostoru nadaljuje delo kot
verodostojen in kredibilen poslovni partner. Poslovna korektnost in zaupanje sta potrebna pogoja, da
se vzpostavlja primerno sodelovanje z različnimi razvojnimi partnerji, ki lahko z načrtovanimi
skupnimi aktivnostmi učinkoviteje spodbujajo razvoj v Savinjski regiji.

A. Stalne naloge RASR v letu 2014


zagotavljanje administrativne, tehnične, strokovne in finančne podpore za delo Sveta regije in
Razvojnega sveta Savinjske regije
 zagotavljanje administrativne, tehnične, strokovne in finančne podpore za delo odborov
Razvojnega sveta Savinjske regije
 načrtovanje in usklajevanje nalog s predsednikom in predsedstvom Sveta regije ter Razvojnega
sveta Savinjske regije za kvalitetno delo
RASR d.o.o. je vodil organizacijo ter koordinacijo sestankov Sveta Savinjske regije, pripravljal gradiva
za posamezne seje, zapisnike in nudil strokovno podporo delovanju Sveta regije.

Rezultati:
- izvedene seje Sveta Savinjske regije, seje Razvojnega sveta Savinjske regije
- pripravljena gradiva, zagotovljena podpora delovanju Sveta regije, obravnava vseh aktivnosti in
zadev o katerih je moral odločati Svet regije
Seja SSSR / od 1.1.2014 do 31.12.2014
11. seja Sveta Savinjske regiije
1. seja Sveta Savinjske regije

Datum poteka seje
15.04.2014
09.12.2014

Seja Predsedstva Sveta regije / od 1.1.2014 do 31.12.2014
Seja Predsedstva Sveta regije
Seja predsedstva Sveta regije

Datum poteka seje
19.03.2014
01.12. 2014

Seje Razvojnega sveta Savinjske regije / od 01.01.2014 do 31.12.2014
1. Korespondenčna Seja Razvojnega sveta Savinjske regije
2. Korespondenčna Seja Razvojnega sveta Savinjske regije
3. Korespondenčna Seja Razvojnega sveta Savinjske regije
5. Seja Razvojnega sveta Savinjske regije

Datum poteka seje
13.01.2014
03.04.2014
05.06.2014
02.07.2014

•

načrtovanje in usklajevanje aktivnosti za delo Nadzornega sveta in Skupščino RASR

Seja NS RASR
7. seja Nadzornega sveta RASR

Datum poteka seje
19.03.2014

Seja Skupščine RASR
7. seja Skupščine RASR
8. seja Skupščine RASR

Datum poteka seje
15.04.2014
09.12.2014



vodenje koordinacije, usklajevanje dela in delovna srečanja z ORA kot vodstvi Območnih
razvojnih partnerstev
- Izvajanje rednih delovnih srečanj RASR d.o.o. in Območnih razvojnih partnerstev (koordinacija
in usklajevanje z območnimi razvojnimi partnerstvi v regiji (ORP Obsotelje in Kozjansko, ORP Savinjskošaleške regije, ORP Spodnje Savinjske doline, ORP Osrednje Celjsko in ORP Dravinjsko);

Delovno srečanje ORP
Delovno srečanje RASR-ORA
Delovno srečanje RASR-ORA
Delovno srečanje RASR-ORA
Delovno srečanje RASR-ORA
Delovno srečanje RASR-ORA

Datum
srečanja
30.01.2014
19.05.2014
28.08.2014
21.10.2014
28.11.2014

poteka

Dnevni red posameznega srečanja
RRP 2014-2020, Predlagani projekti za Dogovor
Pogodba o delitvi splošno razvojnih nalog med RASR in ORA.
Izmenjava informacij o Operativnem programu in dogovor o aktivnostih pri pripravi RRP
Savinjske regije 2014-2020
Obravnava zadnje verzije Operativnega programa 2014-2020
Izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in izmenjava informacij ter dogovor
aktivnosti pri pripravi OP in RRP



priprava Vpisa v Evidenco nosilne in sodelujočih institucij in priprava prijave za sofinanciranje
razvojnih nalog na regionalni ravni (dokumentacija pred podpisom Pogodbe o sofinanciranju
2014), ki so v javnem interesu, skupaj z Območnimi razvojnimi agencijami
Rezultati:
- prejem Odločbe o vpisu v Evidenco Regionalnih razvojnih agencij za obdobje 2014-2020
(vpis RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. – nosilna institucija, in ORA Savinjske regije –
sodelujoče institucije)
- pripravljena Strategija opravljanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski razvojni regiji za obdobje
2014-2020, ter natančneje za leto 2014
- V Savinjski razvojni regiji je bila oblikovana Regijska razvojna mreža Savinjske regije, skladno z
ZSRR-2-NPB1 in Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah. Sporazum o sodelovanju v regijski
razvojni mreži je bil v Savinjski regiji v obdobju poročanja podpisan s strani 33 institucij v Savinjski
regiji. Sestavo Regijske razvojne mreže je potrdil Razvojni svet Savinjske regije.




načrtovanje in priprava strokovnih podlag za izvajanje regijskih projektov (predstavljeni v
nadaljevanju)
sodelovanje z občinami v regiji pri prepoznavanju in izvedbi skupnih razvojnih nalog

 sodelovanje z vsemi državnimi in regijskimi službami, ki imajo vpliv na razvoj regije
Rezultati:
Najpomembnejše aktivnosti, ki so bile izvedene na področju usklajevanja dela:
sodelovanje z nacionalnimi institucijami pri pripravi regionalnih projektov



sodelovanje s skrbnico regije, imenovano s strani MGRT
priprava in organizacija strokovnih srečanj na nivoju regije, ki imajo namen predstaviti aktualne
vsebine za informiranje strokovnih sodelavcev v občinskih upravah
Rezultati:
Organizirana je bila regijska delavnica za strokovne sodelavce občin Savinjske regije ter območne
razvojne agencije Savinjske regije
- Predstavitev razpisa Norveški finančni mehanizem (organizirana delavnica v sodelovanju z
Agencijo AVE, 23.01.2014)



vodenje aktivnosti za delo Komisije za podeljevanje regijskih priznanj občinam
vključenost in sodelovanje z reprezentativnim GIZ RRA Slovenije
(izstop RASR iz omenjenega združenja)
 sodelovanje z ministrstvi vlade RS, še posebej s pristojnimi službami na MGRT
 sodelovanje predstavnikov Savinjske regije v Razvojnem svetu Kohezijske regije Vzhodna
Slovenija
Rezultati:
pripravljena gradiva za seje Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, udeležba
članov Savinjske regije na sejah Kohezijske regije Vzhodna Slovenija
Seja Razvojnega sveta Vzhodne Kohezijske regije
4. seja Vzhodne Kohezijske regije
5. seja Vzhodne Kohezijske regije
1. izredna seja Vzhodne Kohezijske regije



Datum poteka seje
27.03.2014, Maribor
03.06.2014, Novo mesto
24.07.2014, Maribor

Izvajanje vseh drugih nalog v skladu z ZSRR-2 in vse druge naloge v skladu 18. členom ZSRR-2

B. Razvojne projektne naloge, ki jih RASR v letu 2014 izvaja kot nosilec:


Aktivnosti ob koncu finančne perspektive 2007-2013
Pomoč občinam pri iskanju virov za sofinanciranje že pripravljenih Projektov za izvedbo.


Priprava Izvedbenega načrta 2013-2015 za 8. Javni poziv Razvoj regij
Po objavi Poziva za pripravo IN RRP 2013-2015 s strani MGRT, so RASR in ORA, pripravili Rokovnik
opravil, za tehnično in vsebinsko izvedbo aktivnosti za pripravo IN RRP 2013-2015.
Rezultati:
- obravnava in potrditev predloga izbora projektov na seji Razvojnega sveta Savinjske regije
(13.01.2014) – Predlog IN RRP Savinjske regije 2013-2015
- oddaja predloga IN RRP Savinjske razvojne regije 2013-2015 (Predlog Izvedbenega načrta RRP
Savinjske regije za obdobje 2013-2015 je vseboval 29 projektnih predlogov)
- Pridobitev Pozitivnega Mnenja glede usklajenosti Izvedbenega načrta s kriteriji (25.03.2014)
- Predložene Spremembe in dopolnitve po Mnenju, 02.04.2014, 03.04.2014
- Predložene Spremembe in dopolnitve projektnih predlogov od 02.04. do 05.05.2014
- Rezultati prijav nosilcev/prijaviteljev (občin Savinjske regije) na 8. Javni poziv
ŠTEVILO
PROJEKTOV
UMEŠČENIH V IN
RRP

ŠTEVILO ODSTOPOV
OD PROJEKTA V FAZI
PRIPRAVE IN

ŠTEVILO
PRIJAVLJENIH
PROJEKTOV

ŠTEVILO
NEODOBRENIH
PROJEKTOV

ŠTEVILO
ODOBRENIH
PROJEKTOV

SKUPNA VREDNOST
ODOBRENIH
PROJEKTOV
(V EUR)

PREDVIDENA
VREDNOST
SOFINANCIRANJA
PROJEKTOV (V EUR)

29

6

23

6

17

19.006.161,66

13.131.205,69

-

Prijavljen zbirni pregled projektov na razpis Razvoj regije v obdobju 2007-2013 (117 projektov
v Savinjski regiji financiranih preko prioritete Razvoj regije v obdobju 2007-2013)

 Naravna pestrost v Savinjski regiji
Rezultati:
- Projekt je bil umeščen v Izvedbeni načrt RRP 2013-2015
- Pripravljena je bila prijava v sodelovanju s parterji SA-ŠA ORA, Razvojno agencijo Sotla, Razvojno
agencijo Kozjansko, Zavod CELEIA Celje in drugimi
- Projekt ni bil odobren


Priprava Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014 -2020 in Dogovora za
razvoj regije
Izvajanje usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri pripravi Regionalnega razvojnega
programa 2014-2020.
Tabela: Pregled pomembnejših izvedenih strokovnih, posvetovalnih in usklajevalnih aktivnosti v postopku

priprave Predloga RRP Savinjske regije 2014-2020 z razvojnimi partnerji in ministrstvi v letu 2014
IZVEDENE AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO RRP 2014-20

DATUM, KRAJ

Delovno srečanje na MZIP – priprava projektov Prostorsko načrtovanje za RRP
2014-2020
Poziv za pripravo predlaganih projektov za Umestitev v Dogovor regije
Delovno srečanje RASR-ORA (Predlagani projekti za Dogovor)
Priprava Zbirnega preglede projektov predlaganih za Dogovor
Predstavitev dveh projektnih predlogov "Razvojni center lesarstva za Savinjsko
regijo"
Evidenca zbranih projektnih predlogov za Dogovor za razvoj regije
Delovno srečanje MGRT in RRA-ji
Poziv za pripravo Evidence sektorskih projektov za Dogovor za razvoj regije
Osnutek RRP 2014-2020 za Savinjsko regijo poslan na MGRT
Javna obravnava in razprava Osnutka RRP 2014-2020 za Savinjsko regijo

08.01.2014,
Ljubljana
15.01.2014, Celje
30.01.2014, Celje
06.02.2014, Celje

Nabor Regijskih projektnih predlogov za umestitev v Dogovor za razvoj regije
2014-2017 obravnavan na seji Predsedstva Sveta Savinjske regije
Javna predstavitev Osnutka RRP (Narodni dom Celje)
4. seja Vzhodne Kohezijske regije
Dopolnitve Osnutka RRP na podlagi prejetih pripomb iz javne razprave
11. seja Sveta Savinjske regije – Informacija o postopku priprave RRP 20142020 in Dogovora
Predstavitev Osnutka Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije
2014-2020 na Skupščini Regionalne gospodarske zbornice Celje
Predstavitev Osnutka Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije
2014-2020 na Skupščini Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice
Umeščanje projektov Savinjske regije za RRP 2014-2020 v Prednostne osi
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020
5. seja Vzhodne Kohezijske regije
Potrjen Predlog Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020
Poslan Predlog RRP Savinjske regije 2014-2020 na MGRT
Oddaja pripomb na Partnerski sporazum s strani vseh RRA-jev Vzhodne
Kohezijske regije
Izredna seja Vzhodne Kohezijske regije
Nadaljevanje Izredne seje Vzhodne Kohezijske regije
Potrjen Partnerski sporazum na Vladi RS
Poslan Partnerski sporazum na Evropsko komisijo
Usklajevalni sestanek v Slovenski Bistrici
Operativni sestanek na MGRT za pripravo pripomb po Prednostnih oseh OP-ja
Priprava zbranih dopolnitev pripomb s strani vseh RRA-jev na Operativni
program po Prednostnih oseh na MGRT
Usklajevalni sestanki po posameznih prednostnih oseh na MGRT

Prejem Mnenj s strani ministrstev na Predlog RRP Savinjske regije
MZiP – Direktorat za energetiko (21.07.2014)
Ministrstvo za kulturo (MK)
Ministrstvo za notranje zadeve (16.07.2014)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za naravo
(Zavod za varstvo narave) (16.07.2014)

06.02.2014, Celje
13.02.2014
13.02.2014
18.02.2014
07.03.2014
10.03. do
28.03.2014
19.03.2014
20.03.2014, Celje
27.03.2014, Maribor
do 14.04.2014
15.04.2014
17.04.2014, Gornja
Radgona
22.04.2014, Velenje
18.02.014 do
29.05.2014
03.06.2014, Novo
mesto
02.07.2014, Celje
04.07.2014, Celje
11.07.2014
22.07.2014, Maribor
24.07.2014, Maribor
28.07.2014
07.08.2014
19.08.2014
20.08.2014
do 22.08.2014
26., 27., 29.08.2014

julij, avgust,
september, oktober
2014

NOSILEC IN UDELEŽENCI
RASR, Tanja Bogataj (MZIP)
RASR, ORA Savinjske regije
RASR, ORA Savinjske regije
RASR, ORA Savinjske regije
RASR
RASR, ORA
RASR, RRA-ji, RASR
RASR, ORA
RASR
RASR, razvojni partnerji v Savinjski
regiji
RASR, Predsedstvo Sveta Savinjske
regije
RASR
Svet Vzhodne Kohezijske regije
RASR
RASR, Svet Savinjske regije
RASR, Skupščina RGZC
RASR, Skupščina SŠGZ
RASR, ORA
Svet Vzhodne Kohezijske regije
Razvojni svet Savinjske regije
RASR
RASR, drugi RRA-ji Vzhodne
Kohezijske regije
Svet Vzhodne Kohezijske regije
Svet Vzhodne Kohezijske regije
Vlada RS
SVRK
RRA-ji Vzhodne Kohezijske regije
RRA-ji,
RASR, RRA-ji Vzhodne Kohezijske
regije
RASR, RRA-ji Vzhodne in Zahodne
Kohezijske regije, MGRT, MIZŠ,
ministrstva

Ministrstva, RASR

Predlog RRP Savinjske regije 2014-2020, dopolnitve na podlagi Mnenje
ministrstev in drugih institucij, poslan na MGRT

11.11.2014

Poslane dopolnitve RRP Savinjske regije 2014-2020 na MGRT
Dopolnitve posameznih projektnih predlogov v Programskem delu RRP
Savinjske regije 2014-2020

18.11.2014
november,
december 2014

Usklajevanje vsebin RRP 2014-2020 z resornimi ministrstvi

november 2014

Usklajevanje vsebin RRP 2014-2020 s potrjenim Operativnim programom
2014-2020

november 2014

RASR, SAŠA ORA, ORP Obsotelje in
Kozjansko, ORP Osrednje Celjsko,
ORP SSD
RASR
RASR, posamezni projektni
prijavitelji, SAŠA ORA, ORP
Obsotelje in Kozjansko, ORP
Osrednje Celjsko, ORP SSD
RASR, SAŠA ORA, ORP Obsotelje in
Kozjansko, ORP Osrednje Celjsko
RASR, SAŠA ORA , ORA, ORP
Osrednje Celjsko, ORP SSD

Zbirni številčni pregled aktivnosti za pripravo RRP 2014-2020 - Letni pregled 1.1.2014 – 31.12.2014
Seje Sveta Savinjske regije - 2 izvedeni seji
Seje Predsedstva Sveta regije - 1 izvedena seja
Seje Vzhodne kohezijske regije - 3 izvedene seje
Delovna srečanja in usklajevalni sestanki z razvojnimi partnerji v Savinjski regiji - 20 delovnih sestankov
Delovna srečanja RASR z MGRT in drugimi ministrstvi - 5 izvedenih delovnih srečanj
Delovna srečanja RASR z območnimi razvojnimi partnerstvi Savinjske regije - 4 delovna srečanja
Delovna srečanja za temo priprave OP Vzhodna kohezija - 2 sestanka
Rezultati:
Predlog Regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2014-2020 (posredovan Osnutek RRP
in Predlog RRP Savinjske regije na MGRT)
Usklajenost razvojnih ciljev, Usklajenost razvojnih prioritet, Umestitev projektov v RRP
Identificirana regijska projektna področja (15)
Tabela: Pregled pomembnejših izvedenih strokovnih, posvetovalnih in usklajevalnih aktivnosti v postopku

priprave Osnutka Nabora projektov za Dogovor za razvoj regije 2014-2017 z razvojnimi partnerji v regiji
IZVEDENE AKTIVNOSTI IN USKLAJEVANJE Osnutka Nabora
projektov za Dogovor za razvoj regije 2014-2017
Poziv za pripravo predlaganih projektov za Umestitev v Dogovor regije
Delovno srečanje RASR-ORA (Predlagani projekti za Dogovor)
Priprava Zbirnega preglede projektov predlaganih za Dogovor
Evidenca zbranih projektnih predlogov za Dogovor za razvoj regije
Poziv za pripravo Evidence sektorskih projektov za Dogovor za razvoj
regije
Nabor Regijskih projektnih predlogov za umestitev v Dogovor za razvoj
regije 2014-2017 obravnavan na seji Predsedstva Sveta Savinjske regije
11. seja Sveta Savinjske regije – Informacija o postopku priprave RRP
2014-2020 in Dogovora
Seznanitev Razvojnega sveta Savinjske regije z Osnutkom Nabora
projektov za Dogovor za razvoj regije 2014-2017

DATUM, KRAJ
15.01.2014, Celje
30.01.2014, Celje
06.02.2014, Celje
13.02.2014

NOSILEC IN UDELEŽENCI
RASR, ORA Savinjske regije
RASR, ORA Savinjske regije
RASR, ORA Savinjske regije
RASR, ORA

18.02.2014

RASR, ORA

19.03.2014

RASR, Predsedstvo Sveta Savinjske
regije

15.04.2014, Rogaška
Slatina
02.07.2014, Celje

RASR, Svet Savinjske regije
Razvojni svet Savinjske regije

Osnutek Dogovora za razvoj regije smo informativno pripravili kljub temu, da za to z državnega nivoja še ni
sprejetih ustreznih podlag. Cilj Savinjske regije mora biti, da je pravočasno formalno usposobljena za črpanje EU
sredstev iz finančne perspektive 2014-2020.
RASR je 15.01.2014 pozval vsa Območna razvojna partnerstva v Savinjski regiji, da regijske projekte, ki imajo
skladno z Uredbo pogoje za umestitev v Dogovor za razvoj regije, evidentirajo in nam jih posredujejo. Z
naborom Regijskih projektnih predlogov in Sektorskih projektnih predlogov za umestitev v Dogovor za razvoj
regije 2014-2017 se je na seji, dne 19.03.2014 seznanilo Predsedstvo Sveta Savinjske regije. Pripravljen Osnutek
projektov za umestitev v Dogovor za razvoj regije, je pripravljen tako, da skladno z prednostnimi usmeritvami iz
RRP 2014-2020 opredeljuje regijske razvojne naloge in ima za njihovo izvajanje naštete zainteresirane nosilce.
Pripravljavci dopuščamo, da se bo nabor projektov spreminjal in dopolnjeval skladno z usmeritvami iz
Partnerskega sporazuma in Operativnih programov.
Rezultat:
Pripravljen Osnutek Nabora projektov za Dogovor za razvoj regije 2014-2017 (regijski in sektorski,
02.07.2014, seznanitev Razvojnega sveta Savinjske regije. Dopolnitve so bile z ORA-mi pripravljene do
15.07.2014)

 Regijska Štipendijska shema za Savinjsko regijo (RŠS Savinjske regije)
Štipendije iz naslova projekta REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA SAVINJSKE REGIJE so kadrovske
štipendije, kar pomeni, da se po zaključku izobraževanja štipendist zaposli pri delodajalcu, ki je
štipendijo sofinanciral.
Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije (15 % minimalne plače v RS za dijake, 28% minimalne
plače za dodiplomske študente in 34 % minimalne plače za podiplomske študente), dodatka za učni
uspeh in dodatka za izobraževanje zunaj kraja bivanja. Delodajalec za štipendijo zagotavlja polovico
sredstev, druga polovica pa se zagotavlja iz naslova Evropskega socialnega sklada.
V letu 2014, natančneje 27.2., so se na RASR prenesle Regijske štipendijske sheme Savinjske regije, ki
so se izvajale na RRA Celje in sicer 2007/08, 2008/09, 2008/09-DJR (dodatni javni razpis) in 2009/10.
Na RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije, d.o.o. tako trenutno vodimo izvajanje 9 Regijskih
štipendijskih shem Savinjske regije:
šolsko/ študijsko leto
2008/2009
2008/2009 – Dodatni JR
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Št. štipendij
126
26
45
52
84
90
75
61

Št. delodajalcev
24
13
20
26
34
42
43
33

Št. vključenih občin
0
0
0
0
4
13
10
11

Pričeli smo že z aktivnostmi za »novo RŠS 2015/16« in sicer z zbiranjem potreb po štipendiranju s
strani delodajalcev. Vsako novo šolsko/študijsko leto se v projekt vključi vse več občin Savinjske
regije, ki tako iz občinskega proračuna prispevajo del sredstev iz naslova obveznosti delodajalca.
 PVSP - Podjetno v svet podjetništva
RASR d.o.o. tudi v letu 2014 nadaljuje projekt PVSP. Projekt je namenjen štiri mesečnemu
podjetniškemu usposabljanju brezposelnih mladih s ciljem, da se samozaposlijo. Mladi so izbrani na
podlagi Javnega razpisa, največ pa pri izboru šteje prepričljivost predstavljene podjetniške ideje.
V času usposabljanj si posamezniki s pomočjo notranjih in zunanjih mentorjev pripravijo podjetniški
načrt in vse potrebno, da se lahko po zaključku usposabljanja samozaposlijo. Na podlagi 1. Javnega
poziva v okviru PVSP 2014, ki je bil objavljen 9. 12.2013, je komisija pregledala in ocenila 26
vprašalnikov in opravila razgovor z vsemi kandidati. Izbrala je najboljših 10 kandidatov. V začetku
aprila je tako v sklopu PVSP 2014 začela usposabljanje prva skupina desetih udeležencev: Ana
Herman - krajinsko arhitekturno oblikovanje; Valentina Grobelšek - izvajanje alternativnega
zdravljenja na domu; Laura Štorman - izdelava lesenih izdelkov za dom in vrt, narejene iz izključno
domačega lesa; Lovro Škrinjarič – proizvodnja žganih pijač; Marija Brložnik - organizacija in izvedba
turističnih vodenj v Šaleški dolini in njeni okolici; Marjana Majcen - organizacija kulturnih dogodkov
po Sloveniji; Patricija Turnšek - Preveliki um, pisanje in izobraževanje; Robi Brinovšek - tehnološka
rešitev in inovacija pri pripravi čaja; Leon Jošt: organizacija športnih dogodkov; Vlasta Pokržnik: nove
digitalne rešitve na pokopališčih.
V sklopu te skupine je do sedaj odprlo vrata peti podjetij in en zavod: Magma d.o.o.; Preveliki um,
Patricija Turnšek s.p.; Žiga žaga, Laura Štorman s.p.; Marija Berložnik s.p., Zeleni odtis, Ana Herman
s.p. in Zavod Vita. Vlasta Pokržnik in Marjana Majcen pa je našla zaposlitev.
Na podlagi 2. Javnega poziva Podjetno v svet podjetništva 2014, ki je bil objavljen 16.6.2014 je
komisija od 38 dobljenih vlog na podlagi poslovne ideje izbrala drugo skupino udeležencev projekta v
letu 2014: Matjaž Šketa - proizvodnja in prodaja pokalov, medalj, kipcev, plaket in graviranje;
Apolonija Brumec - trženje produkta vin "Sanctum"; Damjana Prevolšek - svetovanje gostinskim
lokalom; Natalija Dobovičnik - pomoč starejšim občanom na domu; Žiga Prepadnik - arhitekturno
svetovanje; Vanja Milosavljević - trajnostna gradnja, arhitekturno svetovanje; Jasna Simončič izdelava naravne kozmetike, spletna stran s kozmetičnimi sestavinami za lastno izdelavo; Maja
Horvat- organizacija prireditev; Marko Verbnjak - zdravljenje ljudi in čebel s pomočjo čebeljih
izdelkov; Aljaž Plavsteiner - izvajanje masaž.
Usposabljanje druge skupine je trajalo do 03.12.2014.

V sklopu te skupine je trenutno odprtih pet podjetij. AJ Brumec d.o.o. - Apolonija Brumec, Ally cafe –
Damjana Prevolšek s.p., FND, Natalja Dobovičnik s.p., Jaya, Jasna Simončič s.p., Studio PA - Aljaž
Plavsteiner s.p.
Na podlagi 3. Javnega poziva Podjetno v svet podjetništva 2014, ki je bil objavljen 13.10.2014 je
komisija od 122 dobljenih vlog na podlagi poslovne ideje izbrala tretjo skupino udeležencev projekta
v letu 2014: Jernej Lipičnik - svetovanje pri nakupu ali uvozu motornih vozil iz tujine + ponudba offroad trening vožnje; Klavdija Pangerl- vrtnarija; Leon Bračko - Slovenika - spletna trgovina s
slovenskimi produkti www.slovenika.eu; Martina Bezovšek - dejavnosti za otroke - pedagoško delo;
Nika Dimc - uveljavitev blagovne znamke "RetroBjba"; Nina Kos – poučevanje kitajščine ter vodenje
kitajskih turistov in organizacija potovanj; Pavla Šklander - pravno svetovanje za podjetja (področje
delovnega prava), zavarovalniško pravo in odškodninski zahtevki; peka peciva na tradicionalen način;
Tjaša Vogrin - prevzem ročne avtopralnice, vulkanizerstvo in mehanična delavnica; Urška Pristovšekvarjenje in prodaja domačega "craft" piva; Uršula Hoheger - kadrovski inženiring.
Zaradi izrednega izstopa iz projekta Jerneja Lipičnika, smo z 30.12.2014 naknadno vključili še Erno
Ternovšek Kolar.
Usposabljanje tretje ( skupaj pete) skupine bo potekalo do 7.4.2015.
 Skrbništvo izvajanja Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije
Z namenom, da v Savinjski regiji učinkoviteje dosegamo dvig kvalitete bivanja družbe in postajamo
vse bolj prijazni do okolja, v katerem delamo in živimo, smo v prvi polovici leta 2014 promovirali
aktivnosti trajnostnega razvoja v Savinjski regiji. V sklopu oddaje in rubrike Ekoval – Trajnostni razvoj
Savinjske regije NT&RC smo promovirali trajnostni razvoj v Savinjski regiji s strani Občin in drugih
podpisnikov Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije.
Datum oddaje
27.3.2014
22.5.2014
13.6.2014

Udeleženci
Rade Kneževič (direktor Elektro Celje), Bojan Šrot (župan Mestne občine Celje), Janez Jazbec
(direktor RASR)
Mag. Bojan Kidrič (župan Občine Rogaška Slatina), Vesna Lejič Mlakar (marketing NT&RC),
Janez Jazbec (direktor RASR)
Martin Brecl (župan Občine Dobrna), Vilko Jazbinšek (župan Občine Tabor), Janez Jazbec
(direktor RASR)

V marcu 2014 je k podpisu Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije pristopil 101. podpisnik,
predsednik uprave Elektra Celje d.d., Rade Kneževič.
Pripravili in izdali smo III. Publikacijo Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije, v kateri so
predstavljene aktivnosti, ki smo jih izvajali na področju trajnostnega razvoja vse od začetkov do sto in
enega podpisnika.
V letu 2014 je bil v dogovoru z RASR na VTV Velenje oblikovan sklop oddaj na temo trajnostnega
razvoja Savinjske regije. V oddajah v živo je aktivnosti trajnostnega v občinah Savinjske regije
predstavilo 17 županov, pooblaščenec župana MOC in direktor RASR.
Datum oddaje
14.5.2014
21.5.2014
28.5.2014
4.6.2014
11.6.2014
18.6.2014
9.7.2014
27.8.2014
29.8.2014
3.9.2014
5.9.2014

Predstavnik Občine
Jože Kužnik, župan Občine Polzela
Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice
mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur
Janko Kos, župan Občine Žalec
Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki
Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje
mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina
Martin Brecl, župan Občine Dobrna
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek
Franc Leskovšek, župan Občine Dobje
Miran Jurkošek, župan Občine Štore

12.9.2014
17.9.2014
19.9.2014
24.9.2014
26.9.2014
1.10.2014
8.10.2014
18.11.2014

Franc Sušnik, župan Občine Vransko
mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče
Vilko Jazbinšek, župan Občine Tabor
Vincenc Jeraj, župan Občine Rečica ob Savinji
Majda Podkrižnik, županja Občine Nazarje
Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno
Janez Jazbec, direktor RASR
mag. Marko Zidanšek, Mestna občina Celje

Kot nosilec skrbništva nad izvajanjem Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije, smo
sodelovali na razpisu za slovensko nagrado o družbeni odgovornosti Horus 2014, kjer smo prejeli
priznanje za izbor med finaliste nagrade.
V okviru izvajanja Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije smo pripravili projekt »Sustainable
Development Of Savinja Region« ter ga prijavili na razpis LIFE 2014.
Uporaba električnega avtomobila Peugeot ION
V luči promocije in izvajanja trajnostnega razvoja smo na RASR v juniju 2014 regije kupili brez ogljični
električni avtomobil Peugeot ION.
največja hitrost:
emisije:
domet:
polnjenje
poraba:

Zmogljivosti in poraba:
130 km/h;
0 g CO2/km
cca. 120 km
Vtičnica omrežja 100% v 6 urah,
Polnilna postaja 80% v 30 minutah
cca. 1€ / 100 km

Z električnim avtomobilom želimo znotraj regije promovirati usmeritev v trajnostni razvoj, navzven
pa sporočiti, da se je Savinjska regija sposobna trajnostnega razvoja lotevati resno in odgovorno.
Za uporabo električnega avtomobila je bil pripravljen protokol uporabe, ki je bil 15.4.2014 s strani
županje in županov Občin Savinjske regije sprejet na seji Sveta regije.
V sodelovanju z Mestno občino Celje in Elektrom Celje je RASR v starem jedru Celja uredila parkirišče
s sodobno elektro polnilno postajo.
Nov električni avtomobil je bil v uporabo predan na osrednji promocijsko slovesnosti 2.7.2014 v
navzočnosti podpisnikov Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije. Zbrane so nagovorili župan
Mestne občine Celje Bojan Šrot, predsednik uprave Elektra Celje Rade Kneževič, direktor RASR Janez
Jazbec in direktor Avtocentra Ravne Peter Stočko.
Datum

Dogodek

2.7.2014

Slavnostni dogodek ob
prevzemu električnega
avtomobila Peugeot in
elektro polnilne postaje (v
sodelovanju z Mestno
občino Celje in Elektrom
Celje)

Udeleženci
Bojan Šrot (Mestna občina Celje), Franc Leskovšek (Občina Dobje), Martin Brecl
(Občina Dobrna), Franc Zdolšek (Občina Laško), Franjo Naraločnik (Občina Ljubno),
mag. Branko Kidrič (Občina Rogaška Slatina), Miran Gorinšek (Občina Slovenske
Konjice), mag. Marko Diaci (Občina Šentjur), Jože Čakš (Občina Šmarje pri Jelšah),
Slavko Vetrih (Občina Vitanje), Benedikt Podergajs (Občina Vojnik), Sandra Godec
(Občina Zreče), Janko Kos (Občina Žalec), Janez Jazbec (RASR), Alenka Sajovic
(Simbio), Stojan Praprotnik (RA Savinja), Bojana Žaberl (RA Sotla), Jasna Klepec
(SAŠA ORA), Marko Cvetko (Cinkarna Celje Cinkarna Celje), Maja Stepišnik in Sara
Stepišnik (EMO – Orodjarna), dr. Stanko Blatnik (IPAK Inštitut Velenje), Darko Šafarič
(Izletnik Celje) Srečko Šrot (NT&RC) Miran Gracer (OOZ Celje), Drago Polak (RGZC),
Marija Lendeker (Rimske terme), Aleksander Ratajc (ZGS, OE Celje) Sandi Vasle
(RCE), mag. Marjan Ferjanc (Splošna bolnišnica Celje), Radovan Romih (RC
Planiranje), Luka Samec, Jure Hudoklin (Dinocolor), Rade Knežević, Aleš Rojc, Franci
Grahek, Dimitrij Režun (Elektro Celje), Urška Udovičič (Medobčinski urad Slovenske
Konjice), Kevin Rihtar (NVO), Srečko Prislan (NVO), Tea Pirih (MGRT), Tomaž Poličnik,
Petra Gregorc, Aleksandra Šuster Močnik (RASR)

Električni avtomobil je med podpisniki Deklaracije dobro sprejet.
Za namen promocije trajnostnega razvoja v Savinjski regiji so si ga že izposodile tako Občine (Celje,
Kozje, Nazarje, Slovenske Konjice, Šmartno ob Paki, Vojnik in Žalec) kot zavodi in podjetja (Dinocolor,
KSSENA, IPAK Inštitut Velenje, Vivapen, SwatyComet, Štajerski val, RASR in Zavod RS za varstvo
narave).

Slavnostne in druge dogodke je naš električni avtomobil popestril v več kot 50 dneh. Do konec leta
2014 je tako bilo z električnim avtomobilom prevoženih 3.500 km .
Električni avtomobil je bil z namenom promocije trajnostnega razvoja in mobilnosti v Savinjski regiji
predstavljen na različnih promocijskih in drugih dogodkih, med njimi:
-

občinski praznik Občine Nazarje,
predstavitev e-mobilnosti ob Tednu trajnostne mobilnosti v Velenju in Slovenj Gradcu,
konferenca o trajnostni mobilnosti v Mariboru,
promocija ob prazniku Kozjanskega jabolka na Kozjem in v Podsredi,
geografsko-planerska delavnica v okviru Meseca prostora v Ljubljani,
otvoritev SMJ Žalec ter v okviru promocije trajnostnega razvoja Občine Žalec (začasno polnilno mesto
na prenovljenem trgu),
promocijski dogodek Radia Štajerski val v Šentjurju,
oddaje o trajnostnem razvoju Savinjske regije na VTV Velenje,
terenske poti Zavoda RS za varstvo narave s promocijo trajnostnega razvoja in varovanja okolja,
predstavitev e-mobilnosti na podjetjih Vivapen, IPAK, Komunalnem podjetju Velenje, SwatyComet in
Dinocolor,
prednovoletno srečanje županov in gospodarstvenikov (Hotel Paka) v Velenju.

Električni avtomobil bo z namenom promocije trajnostnega razvoja in varovanja okolja v Savinjski
regiji vsem podpisnikom Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije na razpolago tudi v letu
2015.
 Savinjska regija EKO-regija
Naloga se izvaja skozi celo leto in temelji na izmenjavi izvedenih dobrih praks lokalnih skupnosti na
različnih okolijskih področjih. Do sedaj je bilo izvedenih sedem regijskih delavnic, ki se organizirajo na
različnih območjih Savinjske regije.
Cilj projekta je nadaljevanje izvajanja aktivnosti v regiji, ki prispevajo pozitivni okoljski podobi regije in
ozaveščenosti njenih prebivalcev. Partnerji so strokovni sodelavci občin Savinjske regije, pooblaščeni
s strani županov in zunanji sodelavci.
 Kolesarsko omrežje Savinjske regije
Naloga se izvaja četrto leto. Izvedeni so postopki umestitve 517 km kolesarskih povezav skozi 31
občin Savinjske regije v prostor, pri čemer je projekt usklajen in potrjen na DRSC ter umeščen v Načrt
razvojnih programov proračuna Republike Slovenije. Naloga je pripravljena za investicijsko izvedbo.
Etapno se izvaja z ogledi posameznih kolesarskih poti v sodelovanju z DRSC in DRI.
Aktivnosti in delovna srečanja:
Delavno srečanje RASR, DRSC in DRI glede nadaljnih aktivnosti za realizacijo (8.1.2014,
udeleženci: Janez Jazbec (RASR), predstavniki DRSC in DRI
Delovno srečanje »Kolesarsko omrežje na področju občin Zgornje Savinjske doline« (16.1.2014,
udeleženci: mag. Gregor Ficko (DRSC), mag. Stanislav Zotlar (DRSC), Aleš Gedrih (DRSC), Tea Pirih (MGRT),
Janez Janko (Občina Mozirje), Lucija Poličnik (Urad za okolje in prostor SAŠA regije – za Občini Nazarje in
Gornji Grad), Stanko Ogradi (Občina Gornji Grad), Vincenc Jeraj (Občina Rečica ob Savinji), Rok Jamnikar
(Občina Rečica ob Savinji), Franjo Narločnik (Občina Ljubno), Ciril Rosc (Občina Luče), Klavdij Strmčnik
(Občina Luče), Alojz Lipnik (Občina Solčava), Janez Jazbec (RASR), Tomaž Poličnik (RASR)
-

-

Terenski ogled državnih kolesarskih povezav na območju občin Mozirje, Braslovče, Šmartno ob
Paki (23.4.2014; udeleženci: Drago Kovač (Občina Šmartno ob Paki), Jože Sinur (Občina Mozirje), Branimir
Strojanšek (Občina Braslovče), Branko Cimperman (Občina Braslovče), Barbara Klemen (DRI), Jure Prestor
(DRI)
Terenski ogled državnih kolesarskih povezav na območju Občine Rogatec (25.4.2014; udeleženci:
Martin Mikolič (občina Rogatec), Nataša Lavrič (Občina Rogatec), Barbara Klemen (DRI), Jure Prestor (DRI)

Naloga in cilj projekta je vodenje postopkov za izgradnjo kolesarskih poti skozi Savinjsko regijo in s
tem spodbujanje trajnostnega razvoja regije, spodbujanje razvoja turizma v regij in dvig kvalitete
bivanja za prebivalce regije.
Partnerji v projektu so vse občine Savinjske regije, DRSC, Ministrstvo za infrastrukturo in RC
Planiranje Celje.

 Les – regijska razvojna priložnost
V Savinjski regiji smo les opredelili kot pomembno razvojno prioriteto, ki jo želimo v obdobju 20142020 prednostno uveljaviti. V Savinjski regiji načrtujemo vzpostavitev lesarsko razvojnega centra. Z
razvojem centra bodo vzpostavljene možnosti za ponovni razvoj lesarstva, možnosti za povečanje
mreženja členov verige gozd-izdelek ter vzpostavljena nova delovna mesta.
Datum

6.2.2014

10.09.2014

Dogodek
Predstavitev projektnih
predlogov za izvedbo
Regionalnega
razvojnega centra v
Savinjski regiji

7. Razvojna konferenca
lesarjev (RASR
soorganizacija)

Udeleženci
Branimir Strojanšek (Občina Braslovče), Vilko Jazbinšek (Občina Tabor), Franci
Kotnik (SŠGZ), Jasna Klepec (SAŠA ORA), Drago Polak (RGZC), Alenka Sajovic (ORP
Osrednje Celjsko), Miha Fonda (Občina Prebold), Jure Raztočnik (RA Kozjansko),
Miran Zager (ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave), Alojz Selišnik
(OOZ Mozirje), Jani Kaker (OOZ Mozirje), Anton Rifelj (OOZ Mozirje), Srečko
Prislan (Razvojni Svet SR), Vito Komac (Mediapro d.o.o.), Majda Podkrižnik
(Občina Nazarje), Stojan Praprotnik (RA Savinja), Darko Penezič (OOZ Mozirje),
Janez Jazbec (RASR), Tomaž Poličnik (RASR)
Igor Milavec (GZS), Alojz Tuhtar (OZS), prof. dr. Miha Humar (Oddelek za
lesarstvo, FF, UNI LJ), Velislav Žvipelj (Slovenski regionalno razvojni sklad), mag.
Marko Krajner (3-ZEN), Majda Podkrižnik (Občina Nazarje), mag. Franci Kotnik
(SŠGZ), Jasna Klepec (SAŠA ORA), Janez Kaker (OOZ Mozirje), Petra Gregorc
(RASR), predstavniki Občin Savinjske regije, predstavniki lesarske panoge v
Savinjski regiji

 Samooskrba Savinjske regije
V času priprave RRP 2014-2020 so bili zasnovani projektni predlogi za Predlog RRP Savinjske regije
2014-2020 z vsebinami Samooskrbe Savinjske regije.
 Projekt »Spletni portal Nepremičnin Savinjske regije«
Konec leta 2014 je na portalu predstavljenih 65 nepremičnin iz 17 občin Savinjske regije. Prevladujejo
nepremičnine za prodajo, manjši delež se jih oddaja v najem. Med razpoložljivimi nepremičninami
prevladujejo zazidljiva zemljišča (40), sledijo pisarne (10). Ponudniki poslovnih nepremičnin
razpolagajo s prostori, ki so prenovljeni in primerni za takojšnjo uporabo, razpoložljivi pa so tudi
objekti, ki so pred uporabo potrebni obnove.
Cilj je spodbujanje investicij in vlaganj v regijski prostor na osnovi inventarizacije javnih in zasebnih
nepremičnin v Savinjski regiji na spletni predstavitvi www.poslovna-savinjska.si.
Partnerji so občine Savinjske regije, gospodarski zbornici, kmetijsko gozdarska in obrtno-podjetniške
zbornice, NVO.
 Vodovje v Savinjski regije – predlog rabe in razvoja
Z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja Savinjske regije smo s strani RASR naročili izdelavo
strokovnih podlag »Vodovje v Savinjski regij – predlog rabe in razvoja«. Namen izdelave strokovnih
podlag za prostorsko dokumentacijo je podlaga za vse nadaljnje projekte na območju Savinjske regije
v povezavi z vodnimi viri, predvsem kot potencialom za rabo vodnih površin in usmeritve za
prostorsko načrtovanje v regiji. V nalogi so analizirani relevantni površinski vodni viri, ki lahko služijo
kot potencial za izkoriščanje v prihodnosti in predlagalo usmeritev za nadaljnje načrtovanje.
Upoštevane so obstoječe vodne površine (naravne in umetno nastale), tako stoječe vode kot
vodotoki. Glede na podrobnejše ugotovitve pri pripravi projektov ter zaradi ostalih prostorskih
omejitev so v naslednjih fazah možne optimizacije in korekcije predlaganih rešitev.
 E-regijske novice
V obdobju poročanja je bila izdana ena številka, in sicer - številka 9: za obdobje januar do avgust
2014.
 Regijska garancijska shema
Razvojni svet Savinjske regije je izdal Sklep, s katerim potrjuje RASR za nosilca izvajanja aktivnosti
Regijske garancijske sheme za Savinjsko regijo. Pričakuje se ponoven razpis za izvajalce Regijskih
garancijskih shem.

 Promocija Savinjske regije
Za izboljšanje izkoriščanja regijskega razvojnega potenciala so bile izvedene različne promocijske
aktivnosti za krepitev samopodobe regije in za njeno prepoznavnost. Promocija Savinjske regije v
medijih.

C. Razvojne projektne naloge, kjer RASR sodeluje kot partner:


Savinjska regija - Turistična regija (Oblikovanje in trženje turistične ponudbe v regiji);

Sodelovanje RASR pri izvajanju nalog RDO-jev Savinjske regije, katerega nosilca sta Zavod Celeia in SA-ŠA ORA.

Priprava in prijava projektov:
 Enakost spolov in usklajenost poklicnega in družinskega življenja
Projekt je pripravljen v interdisciplinarnem in med-sektorskem partnerstvu s sodelovanjem Norveškega partnerja.
Predvidene aktivnosti: izdelava analize stanja in raziskava potreb in izzivov, izdelava 31 akcijskih načrtov, uvesti model
dobre prakse za zagotavljanje enakega položaja po spolu. Status projekta: projekt ob prvi prijavi ni bil odobren



Oživljanje prostorov kulturne dediščine: »Revitalisation of cultural heritage places« REVIVE

Prijavitelj: Občina Vojnik, RASR (začetna koordinacija, povabilo vsem občinam Savinjske regije k sodelovanju)
Primernost vsebin oživljanja kulturne dediščine, priložnosti prostorov kulturne dediščine, razvoj kulturnega turizma,
vključevanje lokalnega okolja v oživljanje kulturne dediščine, mladi in priložnosti, ohranjanje tradicije, sodoben medkulturni
dialog, primeri dobrih praks oživljanja prostorov kulturne dediščine. Status projekta: projekt ob prvi prijavi ni bil odobren



“Wandering in the Footsteps of Saints Cyril and Methodius”

Nosilec projekta: Glavni partner: East Moravian Tourist Authority, Projektni partnerji: Slovaška – Nitra Tourism
Organization, Slovenija – ORP Osrednje Celjsko, Simbio (partnerji v Sloveniji: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije,
Pokrajinski muzej Celje, Zavod Celeia Celje, Mestna občina Celje), Municipality of Lazio or FederCulture, Region of Central
Macedonia, predvideno obdobje trajanja projekta: od 01.01.2014 do junij 2015; kratek opis projekta: Po sledeh delovanja
svetega Cirila in Metoda v partnerskih državah projekta. Status projekta: projekt ob prvi prijavi ni bil odobren

Podpisana pisma podpore s strani RASR za sodelovanje v projektih:
-

LIFE prilagajanje slovenskih občin na podnebne spremembe
Obnova arheološkega parka Antična nekropola v Šempetru v Savinjski dolini
ExEN (Exchanges in Europe for Young Entrepreneurs)

Datum: 11.03.2015

Pripravili :
Petra Gregorc, RASR
Barbara Kač Kadunc, RASR
Barbara Mikuš Marzidovšek, RASR
Tomaž Poličnik, RASR
Aleksandra Šuster Močnik, RASR
Janez Jazbec, RASR
Barbara Škorjanc, računovodstvo
Priloga: FINANČNO POROČILO ZA 2014

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije
Janez Jazbec, direktor

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, Celje

POSLOVNI IZID 01.01. - 31.12. 2014

PRIHODKI

Prihodki od storitev-sofinanciranje občin
Prihodki od storitev-razmejitve iz leta 2013
Prenos razmejitev v naslednje v leto 2015
Prihodki od storitev-štipendiranje
Transferni prihodki od štipendijske sheme
Prihodki od storitev - pogodba MGRT
Prihodki od PVSP
Drugi prihodki
Finančni prihodki
PRIHODKI SKUPAJ:

STROŠKI
Regionalni projekti
Oblikovanje turistične ponudbe
Zasnova regijske kolesarske poti
Trajnostni razvoj Savinjske regije – Eko regija
Projekt E-regijske novice
Vode Savinjske regije
Samooskrbni promocijski pano ob AC
Promocija regije
Projekt štipendijska shema
Samooskrba Savinjske regije
Podjetno v svet podjetništva
Izvajanje razvojnih nalog skupnega pomena (Dravinjsko)
DIIP za predlagane regijske projekte:
- Sofinanciranje ORA
- Naravna pestrost v Savinjski regiji
- Norveški finančni mehanizem
- Enakost spolov se obrestuje
- Priprava RRP 2014-2020
Les – regijska razvojna priložnost
Skupaj Stroški regionalni projekti

PLAN

129.325

69.304
770.617
23.282
343.385

1.335.913

REALIZACIJ
A
129.325
80.000
- 42.500
65.665
552.980
32.218
246.077
74
38
1.063.877

PLAN REALIZACIJA
3.000
10.000
19.500
1.000
8.000
12.000
5.000
9.000
10.000
266.296

2.630
19.043
366
4.801
2.364
23.506
276.438
8.993

30.000

7.500
381.296

10.000
3.050
427
2.318
5.662
458
360.056

Ostali stroški
Stroški dela
Najemnina poslovnega prostora
Amortizacija
Stroški storitev
Materialni stroški
Transferni stroški od štipendijske sheme
Drugi stroški
Skupaj Ostali stroški :

PLAN
REALIZACIJA
150.000
86.173
16.000
8.051
2.128
10.000
21.224
8.000
2.307
770.617
552.980
3.178
954.617
676.041

SKUPAJ STROŠKI :

1.335.913

1.036.097

SKUPAJ PRIHODKI :

1.335.913

1.063.877

SKUPAJ STROŠKI :

1.335.913

1.036.097

DOBIČEK :

27.780

Pojasnjujemo, da so bili evidentirani prihodki od sofinanciranja občin enaki planirani višini
prihodkov, to je 129.325 EUR. Vendar ker v letu 2014 nismo izvedli vseh aktivnosti, za
katere smo te prihodke predvideli, smo del prihodkov od sofinanciranja občin razmejili oz. jih
prenesli v leto 2015. Prav tako smo razmejili del prihodkov od projekta PVSP – Podjetno v
svet podjetništva, saj smo izdali prvi zahtevek za PVSP 60005 v decembru 2014. Prihodke, ki
so presegali stroške projekta v 2014 smo prenesli v leto 2015. Računovodsko moramo namreč
slediti načelu strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da moramo
imeti prihodke evidentirane v istem obdobju, kot nastajajo stroški iz posameznega projekta.
Nedokončane oz. neizvedene aktivnosti na spodaj specificiranih projektih bomo izvedli v letu
2015, kar pomeni, da bodo tudi stroški iz naslova teh aktivnosti nastajali v letu 2015. Te
stroške bomo pokrili iz naslova razmejenih prihodkov in sicer :
( v EUR)
- Zasnova regijske kolesarske poti
- Samooskrbni promocijski pano ob AC
- Promocija regije
- Samooskrba Savinjske regije
- DIIP za predlagane regijske projekte
Skupaj razmejeni prihodki

7.000
12.000
3.500
10.000
10.000
42.500

Istočasno pojasnjujemo, da smo enako razmejitev izvedli v letu 2013, in sicer smo iz leta
2013 v leto 2014 po enakem računovodskem načelu prenesli prihodke v višini 80.000 EUR.
Ti prihodki so pokrili stroške izvedbe projektov, ki so bili v planu za leto 2013, dokončani pa
so bili v letu 2014.

Dobiček je v letu 2014 znašal 27.780 EUR, od tega smo obračunali 3.341 EUR davka od
dohodka pravnih oseb. Čisti dobiček pred delitvijo v letu 2014 znaša 24.439 EUR. Dobička v
letu 2014 nismo razporejali na obvezne rezerve, saj so le te že dosegle 10% od osnovnega
kapitala. Čisti dobiček leta 2014 ostane nerazporejen v višini 24.439 EUR.
Računovodstvo:
Barbara Škorjanc

Celje, 17.3.2015

Direktor:
Janez Jazbec

Bilanca stanja na dan 31.12.2014

Neopredmetena dolg.sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Stalna sredstva skupaj:

2014
451
30.546
30.997

Kratkoročne poslovne terjatve do občin
Kratkoročne poslovne terjatve zahtevki do države
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Kratkoročne poslovne terjatve iz naslova RŠS
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Denarna sredstva na računih
Gibljiva sredstva skupaj:

38.698
88.995
8.653
72.681
24.503
164.732
398.262

Sredstva skupaj:

429.259

Osnovni kapital
Rezerve iz dobička
Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni dobiček preteklih let
Kapital:

15.500
2.617
24.439
50.878
93.434

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za zahtevke
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti iz naslova RŠS

15.703
35.336
27.204
174.235

Finančne in poslovne obveznosti skupaj:

252.478

Kratkoročno razmejeni prihodki:

Obveznosti do virov sredstev skupaj:

Računovodstvo:
Barbara Škorjanc

Celje, 17.3.2015

83.347

429.259

Direktor:
Janez Jazbec

