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1 SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE SAVINJSKE REGIJE V LETU 2019 
 

AKTIVNOST RASR DATUM 

Posvet Ekološki odtis in sestanek TEK, 

Ljubljana 

10. 01. 2019 

 

52. seja Območnega sveta ORP Obsotelje in Kozjansko, 

Dobje 

29. 01. 2019 

 

Teritorialni dialog (PN 3.1 in PN 6.1), 

Ljubljana 

30. 01. 2019 

 

Teritorialni dialog (PN 4.4), 

Ljubljana 

31. 01. 2019 

 

1. seja Sveta Savinjske regije, 

Celje 

04. 02. 2019 

Sestanek na MOP glede Dogovora PN 6.1, 

Ljubljana  

14. 02. 2019 

INFORMACIJA 1 za Svet regije in Razvojni svet 

Pojasnila k pripravi vloge za NPO v okviru Dogovorov za razvoj regije. 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 3.1. 

Spodbujanje podjetništva. 

Zapisnik delovnega sestanka za nadaljevanje teritorialnega dialoga za izvedbo 

Dogovora za razvoj Savinjske regije na PN 6.1. 

Vlaganje v vodni sektor. 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 4.4. 

Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti in na PN 7.2 Izboljšanje regionalne 

mobilnosti. 

20. 02. 2019 

Teris, 

Marija Bistrica, Hrvaška 

07. 03. 2019 

Delovni sestanek za organizacijo in izvedbo SeeMeet 2019, 

Ljubljana 

12. 03. 2019 

Redno delovno srečanje RASR – ORA, 

Celje 

14. 03. 2019 

INFORMACIJA 2 za Svet regije in Razvojni svet 

Poročilo SVRK-a o črpanju EU sredstev tekoče finančne perspektive in aktualne 

informacije o stanju pogajanj za prihodnjo finančno perspektivo. 

S strani MGRT prikazano trenutno stanje pri izvajanju DRR.  

Podan Predlog sklepov 16. redne seje sveta KRVS. 

14. 03. 2019 

Podpis partnerstva za uspeh Celjskega turizma 2019 – 2023, 

Celje 

20. 03. 2019 

Sestanek na MOP glede Dogovora PN 6.1, 

Ljubljana 

01. 04. 2019 
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Teritorialni dialog (PN 3.1, PN 4.4 in PN 6.1), 

Slovenj Gradec 

02. 04. 2019 

Priprava za projekt Interreg Europe, 

Banja Luka 

05. 04. 2019 

Prostorske rešitve za organizacijo »dela na domu« v Savinjski regiji, 

Ljubljana 

11. 04. 2019 

INFORMACIJA 3 za Svet Regije in Razvojni svet 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 3.1. 

Spodbujanje podjetništva. 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 4.4. 

Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. 

Zapisnik delovnega sestanka za nadaljevanje teritorialnega dialoga za izvedbo 

Dogovora za razvoj Savinjske regije na PN 6.1. 

Vlaganje v vodni sektor. 

18. 04. 2019 

INFORMACIJA 4 za Svet Regije in Razvojni svet 

Spremembe Drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora 

za razvoj regije. 

Povabilo Razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije-Drugo 

povabilo- dopolnjeno in prečiščeno besedilo št. 3. 

Razvojni svet: 

Poziv razvojnemu svetu regij k posredovanju dopolnjenega osnutka Dogovora za 

razvoj regije. 

24. 04. 2019 

Redno srečanje RASR – ORA, 

Celje 

07. 05. 2019 

Delovni sestanek Internacionalizacija RASR – ORA, 

Celje 

10. 05. 2019 

Delovni sestanek za organizacijo in izvedbo SeeMeet 2019, 

Maribor 

24. 05. 2019 

Skupščina RGZC, 

Celje 

27. 05. 2019 

Posvet MOP v okviru dolgoročne podnebne politike Slovenije, 

Ljubljana 

29. 05. 2019 

Teritorialni dialog (PN 3.1, PN 4.4 in PN 6.1), 

Žalec 

31. 05. 2019 

2. seja Sveta Savinjske regije,  

Celje 

▪ Potrditev predlogov projektov za dopolnitev Dogovora za razvoj regije ‒ 
drugo povabilo (dopolnjeno in prečiščeno besedilo št. 3) 

▪ Informacija o rezervnem regijskem projektu PONI 

12. 06. 2019 
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45. seja Sveta SAŠA, 

Ljubno 

20. 06. 2019 

INFORMACIJA 5 za Svet regije in Razvojni svet 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 3.1. 

Spodbujanje podjetništva. 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 4.4. 

Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. 

Zapisnik delovnega sestanka za nadaljevanje teritorialnega dialoga za izvedbo 

Dogovora za razvoj Savinjske regije na PN 6.1. 

Vlaganje v vodni sektor. 

20. 06. 2019 

Seja Predsedstva Sveta Savinjske regije,  

Velenje 

▪ Predlog predsedstva, da se uredi kvota 7.2 

02. 07. 2019 

10. seja Razvojnega sveta Savinjske regije,  

Velenje 

▪ Potrditev predlogov projektov za dopolnitev Dogovora za razvoj regije ‒ 

drugo povabilo (dopolnjeno in prečiščeno besedilo št. 3) 

▪ Poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa 2014 ‒ 2020 za leto 

2018 

02. 07. 2019 

 

Sestanek za izvedbo organizacije dogodka Grajski živ žav, 

Podsreda 

03. 07. 2019 

Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij 

delodajalcem, RASR, Celje 

04. 07.2019 

17. seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 

Ptuj  

▪ Informacija o stanju izvajanja mehanizma DRR s poudarkom na 

predvidenem koriščenju sredstev PN 7.2 

09. 07. 2019 

Sestanek glede izvedbe organizacije posveta Radon v stavbah – vpliv na zdravje 

ljudi, Velenje 

11. 07. 2019 

Delovni sestanek med Regionalnimi razvojnimi agencijami in MGRT, MOP, MZI 

na terenu, 

Podsreda 

▪ Informacije ministrstev 

▪ Na predlog RASR sprejet dogovor o izvedbi usklajevalnega sestanka glede 

PN 4.4 

12. 07. 2019 

Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij 

delodajalcem, Rogaška Slatina 

15. 07. 2019 

Delovni sestanek z ORP-ji v zvezi z RRP na ministrstvu in ORA, 

Ljubljana 

01. 08. 2019 

 

 

Delovni sestanek za Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

Krško 

12. 08. 2019 

Usklajevalni sestanek med RASR in  ORA z ministrstvi MGRT, MZI in DRSI na 

MZI, 

Ljubljana 

21. 08. 2019 

 



 

 
 4  
 

▪ Pregled liste novih in spremenjenih projektnih predlogov s področja resorja 

za vključitev v Dogovor za razvoj Savinjske regije 

▪ Obravnava predloga za sklenitev dogovora v zvezi s prerazporeditvijo 

sofinancerskih sredstev iz dveh projektnih predlogov PN 4.4 na projektni 

predlog PN 7.2 (v okviru kvote za regijo) 

▪ PN 7.2 Obvoznica Luče (1.490.477,92 €) 

Soorganizacija RASR dogodka Grajski živ-žav, 

Podsreda 

25. 08. 2019 

Kreativni inkubator – predstavitev RASR v MCC, 

Celje 

26. 08. 2019 

10. seja Nadzornega sveta RASR, 

Velenje 

26. 08. 2019 

Sestanek na MGRT za DRR, 

Ljubljana 

04. 09. 2019 

 

Organizacija RASR študijskega krožka – Zdravilna moč gob, gobe kot hrana in 

zdravilo, 

Podsreda 

06. 09. 2019 

Upravni odbor RGZC, 

Slovenske Konjice 

06. 09. 2019 

11. seja Nadzornega sveta RASR, 

Celje 

09. 09. 2019 

Teritorialni dialog za PN 3.1, PN 6.1 in PN 4.4 

Murska Sobota 

13. 09. 2019 

INFORMACIJA 6 za Svet regije in Razvojni svet 

Dopis DRR2 – spremembe drugega povabila MGRT – soglasje k spremembam 

projektnih predlogov. 

Priloga 1 – Zmanjšanje emisij v vode. 

Priloga 2 – Oskrba z ustrezno pitno vodo. 

Pridobljena soglasja od MOP in MGRT glede sprememb in uvrstitve projektov 

3.1 in 6.1 v dogovore za razvoj regij. 

Soglasje ministra PN 3.1 – podaljšanje odložnih pogojev. 

10. 10. 2019 

INFORMACIJA 7 za Svet regije 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 4.4.  

Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. 

Zapisnik delovnega sestanka za izvedbo teritorialnega dialoga na PN 3.1. 

Spodbujanje podjetništva. 

Zapisnik delovnega sestanka za nadaljevanje teritorialnega dialoga za izvedbo 

Dogovora za razvoj Savinjske regije na PN 6.1. 

Vlaganje v vodni sektor. 

14. 10. 2019 

Organizacija RASR posveta Radon v stavbah – Vpliv na zdravje ljudi in energetska 

sanacija javnih stavb, 

Celje 

15. 10. 2019 
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INFORMACIJA 8 za Svet regije 
Soglasje Ministrstva za infrastrukturo za PN 4.4. 
Soglasje na pripravljene projektne predloge Savinjske razvojne regije. 
Dogovor za razvoj regij – drugo povabilo, prednostna naložba 4.4. 
Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, tretja dopolnitev. 

07. 11. 2019 

Koordinacijski sestanek na MGRT, Ljubljana 
▪ Dogovor za razvoj regij 
▪ Regionalni razvojni programi 2021 – 2027 

11. 11. 2019 

Evalvacija sestanka SeeMeet, 

Novo mesto 

12. 11. 2019 

Koordinacijski sestanek RASR in ORA, Celje 

▪ Izvajanje Dogovora za razvoj regij 

▪ Priprava regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za programsko 

obdobje 2021-2027 – Osnutek Strateškega dela RRP 2012-2027 

13. 11. 2019 

Delovni sestanek Kohezijske regije vzhodne Slovenije, 

Slovenska Bistrica 

15. 11. 2019 

Prisotnost na sestanku za državne kolesarske povezave, ki so vključene v 
Dogovor za razvoj Savinjske regije, v organizaciji Ministrstva za infrastrukturo 
DRSI in Simbio, d.o.o., 
Dobrna 

15. 11. 2019 

Organizacija RASR posveta Radon v stavbah – Vpliv na zdravje ljudi in energetska 
sanacija javnih stavb, Velenje 

19. 11. 2019 

Soorganizacija 5. mednarodne konference – IGE 2019: Prihodnost Evrope v 
nemirnem svetu – Z integracijo in udejanjanjem potencialov za trajnostno pot, 
Poljčane, Špitalič, Žička kartuzija 
▪ Savinjska regija kot Integralna zelena regija: povezovanje lokalnih skupnosti, 

integralni impulzi in potenciali 

22.-24.11.2019 

INFORMACIJA 9 za Svet regije 
Soglasji MGRT z PN 3.1 – Spodbujanje podjetništva, za dva nova projekta: 
1. Poslovna cona južno od železnice II. faza; 
2. Komunalna oprema poslovne cone Latkova vas. 

26.11.2019 

Strokovni posvet Trajnostna mobilnost »danes, jutri«, 

Celje 

26. 11. 2019 

18. redna seja Razvojnega sveta Kohezijske regije vzhodna Slovenija, 

Rimske Toplice 

28. 11. 2019 

12. seja Nadzornega sveta RASR, 

Velenje 

9. 12. 2019 

Podpis plakete o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje, 

Rogla 

12. 12. 2019 

Organizacija RASR - Pravljični vlak – iz Podčetrtka do Celja,  

Celje 

13. 12. 2019 

INFORMACIJA 10 za Svet regije 
Sprejeta soglasja MOP na projektne predloge in spremembe odložilnih pogojev 

za DRR – drugo povabilo; PN 6.1 – Posamezne vloge imajo sedaj rok oddaje 

popolne vloge do 30. septembra 2020, specifična cilja 1 in 2 – Vlaganje v vodni 

sektor. 

19. 12. 2019 
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1.1 STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA PODPORA 

1.1.1 Svet Savinjske regije 

Svet Savinjske regije je sestavljen iz 31 županov občin Savinjske regije, ki mu predseduje župan 

Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič.  

Tabela 1: SESTAVA SVETA SAVINJSKE REGIJE 2018-2022 

BOJAN ŠROT  Mestna občina Celje 

BOJAN KONTIČ Mestna občina Velenje 

TOMAŽ ŽOHAR  Občina Braslovče 

FRANC LESKOVŠEK  Občina Dobje 

MARTIN BRECL Občina Dobrna 

ANTON ŠPEH Občina Gornji Grad 

MILENCA KRAJNC Občina Kozje 

FRANC ZDOLŠEK  Občina Laško 

FRANJO NARALOČNIK  Občina Ljubno 

CIRIL ROSC  Občina Luče 

IVAN SUHOVERŠNIK  Občina Mozirje 

MATEJ PEČOVNIK Občina Nazarje 

PETER MISJA  Občina Podčetrtek 

JOŽE KUŽNIK  Občina Polzela 

VINKO DEBELAK  Občina Prebold 

ANA REBERNIK  Občina Rečica ob Savinji 

mag. BRANKO KIDRIČ Občina Rogaška Slatina 

MARTIN MIKOLIČ  Občina Rogatec 

DARKO RATAJC  Občina Slovenske Konjice 

KATARINA PRELESNIK  Občina Solčava 

mag. MARKO DIACI Občina Šentjur 

MATIJA ČAKŠ  Občina Šmarje pri Jelšah 

JANKO KOPUŠAR  Občina Šmartno ob Paki 

DARKO MENIH  Občina Šoštanj 

MIRAN JURKOŠEK Občina Štore 

MARKO SEMPRIMOŽNIK  Občina Tabor 

SLAVKO VETRIH  Občina Vitanje 

BRANKO PETRE  Občina Vojnik 

FRANC SUŠNIK Občina Vransko 

mag. BORIS PODVRŠNIK Občina Zreče 

JANKO KOS  Občina Žalec 
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Naloga RASR je, da:  

- zagotavlja administrativno, tehnično in strokovno podporo za delo Sveta Savinjske regije,  
- načrtuje in usklajuje naloge s predsednikom in predsedstvom Sveta Savinjske regije.  

 

Tabela 2: DATUMI IN LOKACIJE SEJE SVETA SAVINJSKE REGIJE 

Seja Sveta Savinjske regije Datum in kraj poteka seje 

Konstitutivna in 1. seja Sveta Savinjske regije 4. februar 2019; Narodni dom Celje 

2. seja Sveta Savinjske regije 12. junij 2019; Narodni dom Celje 

 

1.1.2 Razvojni svet Savinjske regije 

Razvojni svet Savinjske regije sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva in 

predstavniki nevladnih organizacij. 

 

Tabela 3: SESTAVA RAZVOJNEGA SVETA SAVINJSKE REGIJE 2018-2022 

 PREDSTAVNIKI 

OBČIN 

 

PREDSTAVNIKI 

GOSPODARSTVA 

PREDSTAVNIKI 

NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ 

PREDSTAVNIKI  

ORP 

1. Bojan Šrot Mag. Marijan Penšek Ana Špat Martin Brecl 

2. Franc Zdolšek dr. Vladimir Malenkovič Stanko Blatnik Stojan Praprotnik 

3. Branko Petre Bogomir Strašek Srečko Prislan mag. Biljana Škarja 

4. Janko Kos dr. Cvetka Tinauer Marko Krajnc Bojana Žaberl 

5. Franc Sušnik Rok Bezlaj Janko Cerkvenik  

6. Darko Ratajc Mazej Janko Igor Cesar  

7. mag. Boris Podvršnik Stanko Jamnik   

8. Franjo Naraločnik Florjan Vasle   

9. Darko Menih Izidor Krivec   

10. Bojan Kontič Hugo Bosio   

11. mag. Branko Kidrič-

predsednik 
Drago Polak   

12. mag. Marko Diaci Miran Gracer   

 

Naloga RASR je: 

- Izvajanje strokovnih in administrativno tehničnih opravil za podporo delovanja Razvojnega sveta 
regije in vodenje odborov Razvojnega sveta regije. 

- Izvedba strokovne in administrativno-tehnične podpore delovanju območnih svetov (ORP). 
 
Tabela 4: DATUMI IN LOKACIJE SEJE SVETA SAVINJSKE REGIJE 

Seja Razvojnega sveta Savinjske regije Datum in kraj poteka seje 

10. seja Razvojnega sveta Savinjske regije 2. julij 2019, Velenje 
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1.1.3 Nadzorni svet Razvojne agencije Savinjske regije RASR, d.o.o. 

V obdobju poročanja se je Nadzorni svet Razvojne agencije Savinjske regije RASR, d.o.o. sestal na treh 

sejah. 

Člani nadzornega sveta RASR, d.o.o. so: 

• mag. Iztok Mori (ORP Savinjsko-Šaleško), 

• mag. Ingrid Mastnak (ORP Osrednje Celjsko), 

• Tanja Razboršek Rehar (ORP Spodnje Savinjsko), 

• Aleš Otorepec (ORP Obsotelje in Kozjansko), 

• Breda Obrez Preskar (ORP Dravinjska). 

 

Izvedene seje Nadzornega sveta RASR, d.o.o.: 

• 10. seja Nadzornega sveta RASR, d.o.o., 26. avgust 2019, 

• 11. seja Nadzornega sveta RASR, d.o.o., 9. september 2019, 

• 12. seja Nadzornega sveta RASR, d.o.o., 9. december 2019.  

 

1.1.4 Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

Vse od konstituiranja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija dalje se kot predstavniki 

Savinjske regije aktivno udeležujemo sej in o pomembnih obravnavanih vsebinah informiramo 

predstavnike lokalnih skupnosti, ORA, Sveta regije in Razvojnega sveta Savinjske regije. 

V obdobju poročanja, to je od 1. 1. - 30. 9. 2019  sta bili  izvedeni dve redni seji Razvojnega Sveta KRVS, 

in sicer: 

- 16. redna seja, 8. marca v Novem mestu, ki smo se je udeležili predstavniki Savinjske regije in RASR,  
- 17. redna seja, 9. julija na Ptuju, ki smo se je udeležili predstavniki Savinjske regije in RASR.  

 
Izvedena je bila tudi 5. dopisna seja RS KRVS, in sicer od 26. julija do 30. julija.   

Izvedena je bila tudi Razvojna konferenca RS KRVS, in sicer 12. septembra v Slovenski Bistrici, na kateri 

smo predstavniki RASR in Savinjske regije prav tako sodelovali.  

 

Tabela 5: RAZVOJNI SVET KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA 

PREDSTAVNIKI SAVINJSKE REGIJE 

ČLAN NADOMESTNI ČLAN 

BOJAN ŠROT SAŠA HEATH DRUGOVIČ 

BOJAN KONTIČ PETER DERMOL 

JANKO KOS HANA ŠUSTER 

mag. BRANKO KIDRIČ ALEŠ OTOREPEC 

JANEZ JAZBEC IVA ZORENČ 
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Članstvo Razvojne agencije Savinjske regije v organih na regionalni, državni, čezmejni, transnacionalni 

ravni:  

• Nadzorni odbor za spremljanje programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija. 

• Skupščina Regionalne gospodarske zbornice Celje (RGZC): 

- 17. 1. 2019 – 1. korespondenčna seja UO RGZC, 

- 27. 5. 2019 – 13. redna Skupščina RGZC. 

• RRA GIZ (Združenje regionalnih razvojnih agencij): 

- 1. 2. 2019 - Delovni sestanek RRA GIZ, Ljubljana, 

- 5. 3. 2019 - Strateški sestanek RRA GIZ, Ljubljana, 

- 16. 4. 2019 - Delovni sestanek RRA GIZ, Murska Sobota, 

- 8. 5. 2019 - Delovni sestanek RRA GIZ, Ljubljana, 

- 26. 6. 2019 - Delovni sestanek RRA GIZ, Ljubljana. 

• TERIS (Združenje za evropsko teritorialno sodelovanje). 

• Klub podjetnikov Zlatorog Celje. 

• Lokalne akcijske skupine (LAS): LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske 

doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS od Pohorja do Bohorja, LAS Obsotelje in Kozjansko. 

 

1.2 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE  

Aktivnosti za izvedbo Dogovora za razvoj regije so stalna naloga RASR, Razvojne agencije Savinjske regije 

d.o.o., vse od prvega povabila do končne realizacije.  

Tudi v letu 2019 je RASR na ravni regije koordinirala vse potrebne vsebinske aktivnosti in vodila formalne 

postopke za Dopolnitev Dogovora. V obdobju poročanja je bilo izvedenih veliko koordinacijskih in 

usklajevalnih aktivnosti za ustreznost že prijavljenih projektov in pripravo novih projektov v okviru 

objavljenega povabila Razvojnim svetom regij za Dopolnitev Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo, 

z dne 19. aprila 2019.  

Izvedenih je bilo več usklajevalnih sestankov z vodstvi občin in strokovnih delovnih srečanj v okviru 

regijske razvojne mreže in v okviru delovne skupine Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija. Prav tako smo se udeleževali strokovno usklajevalnih delovnih srečanj s pristojnimi ministrstvi. 

Na formalni ravni smo za obravnavo in sprejem pripravljali vsebinske podlage DRR na Razvojnem svetu 

in Svetu Savinjske regije. Na ravni pristojnih ministrstev so bili izvedeni trije teritorialni dialogi.  

Konec januarja 2019 je bil teritorialni dialog za vse PN izveden v dveh dneh v Ljubljani (30. in 31. 

januarja). Drugi teritorialni dialog je bil konec junija, (30. maja) izveden v Žalcu, kjer smo bili 

soorganizatorji tudi RASR. 

Aktivno smo se udeležili nadaljevanja teritorialnega razvojnega dialoga za prednostne naložbe 3.1, 4.4 

in 6.1, ki je bil 13. septembra 2019 v Murski Soboti.  

Svet Savinjske regije in Razvojni svet Savinjske regije o izvedenih aktivnostih sproti seznanjamo in jim 

posredujemo dopise, podpisane zapisnike in druge informacije vezane na teritorialni dialog. V zvezi s 

tem jim iz RASR pošiljamo celovite pisne informacije z obrazložitvami.  

Z namenom  obravnave in potrjevanja projektnih predlogov za dopolnitev DRR – drugo povabilo je bila, 

2. julija izvedena 10. seja Razvojnega sveta Savinjske regije, na kateri je bilo predstavljeno tudi Poročilo 

o izvajanju RRP Savinjske regije 2014-2020 za leto 2018. 
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S celovitimi informacijami in z zapisniki teritorialnih dialogov po posameznih prednostnih naložbah in 

drugimi vsebinami v zvezi z izvajanjem DRR smo seznanjali Svet regije, občinske strokovne službe in ORA, 

in sicer: 

• Informacija 1 – je bila posredovana 20. februarja 2019. Pojasnila k pripravi vloge za NPO v okviru 
DRR, ki smo jo prejeli od MGRT in osnutki zapisnikov teritorialnega dialoga za izvedbo DRR za PN 
3.1, 6.1 ter 4.4 in 7.2 z dne 31.1. 2019.  

• Informacija 2 – je bila posredovana 14. marca 2019. Predstavitev in predlogi Sklepov 16. seje 
Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 8. 3. 2019 v Novem mestu. 

• Informacija 3 – je bila posredovana 18. aprila 2019. Zapisniki delovnih sestankov za izvedbo 
teritorialnega dialoga za izvedbo Dogovora za razvoj Savinjske regije za prednostne naložbe 3.1, 
6.1 ter 4.4 z dne, 2. 4. 2019. 

• Informacija 4 – je bila posredovana 24. aprila 2019. Spremembe drugega povabila Razvojnim 
svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije in Poziv za Drugo povabilo za dopolnitev 
Dogovora za razvoj regije št. 3 odprt do 15. julija 2019. 

• Informacija 5 – je bila posredovana 20. junija 2019. Zapisniki delovnih sestankov za izvedbo 
teritorialnega dialoga za izvedbo Dogovora za razvoj Savinjske regije za prednostne naložbe 3.1, 
6.1 ter 4.4 z dne, 31. 5. 2019. 

• Informacija 6 – je bila posredovana 10. oktobra 2019. DRR pridobljena soglasja od MOP in MGRT 
za PN 3.1 in PN 6.1, Vabilo na posvet radon v stavbah – Vpliv na zdravje ljudi, Informacije o 
slovenskih regionalnih dnevih 2019, Poročili SVRK glede izvajanja EKP 2014 – 2020. 

• Informacija 7 – je bila posredovana 14. oktobra 2019 za Svet regije. Zapisnik delovnih sestankov 
za izvedbo Dogovora za razvoj regije, ki so potekali 13. 9. 2019 za PN 3.1, PN 4.4 in PN 6.1. 

• Informacija 8 – je bila posredovana 7. novembra 2019 za Svet regije. Soglasje od MGRT za PN 
4.4. 

• Informacija 9 – je bila posredovana 26. novembra za Svet regije. Soglasji MGRT za PN 3.1 – 
Spodbujanje podjetništva, in sicer za dva nova projekta. 

• Informacija 10 – je bila posredovana 19. decembra za Svet regije. Soglasje MOP na projektne 
predloge in spremembe odložnih pogojev za PN 6.1, specifična cilja 1 in 2. Posamezne vloge 
imajo sedaj rok oddaje popolne vloge do 30. septembra 2020. 

 

1.2.1 Dopolnitev Dogovora za razvoj regije  

19. aprila 2019 je bilo s strani MGRT objavljeno povabilo razvojnim svetom regij za Dopolnitev 

Dogovora za razvoj regije – drugo povabilo (dopolnjeno in prečiščeno besedilo št. 3). V obdobju od 

objave do konec junija, to je v obdobju vmesnega poročanja, je bilo izvedenih mnogo usklajevanj in 

drugih aktivnosti za pripravo obravnave in potrditve projektov na seji Razvojnega sveta, ki je bila 2. 

julija. V okviru neporabljenih 4.453.611,85 EUR sredstev je bilo potrebno usklajevanje že prijavljenih in 

potrjenih projektnih predlogov, prav tako pa za potrjevanje na seji Razvojnega sveta pripraviti tudi 

nove projektne predloge.  

 

Novi projektni predlogi : 

- KOMUNALNA OPREMA PC PREBOLD- LATKOVA VAS - nosilec projekta občina Prebold, kvota iz PN 3.1. - 
EU+SLO 491.294,78 EUR. 

- IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEGRADIRANO OBMOČJE GARANT POLZELA. Vrednost: 450.000,00 
EUR. 

- PC JUŽNO OD ŽELEZNICE II. FAZA – nosilec projekta Občina Žalec, preostale kvote iz 5.1 - EU+SLO 700.000,00 
EUR. 

- MREŽA PODJETNIŠKI INKUBATOR V SAVINJSKI REGIJI – POSLOVNI OBJEKT AUREA GORICA PRI SLIVNICI – 
nosilec projekta Občina Šentjur – kvota iz že podpisanega dogovora na PN 6.1 – EU+SLO 201.655,22 EUR. 
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- VODOVOD OJSTRO – TOVSTO – ZAHUM – BRSTNIK - občina Laško, kvota iz PN 5.1 - EU + SLO - 214.777,82 
EUR. 

Potrjeni projekti so bili v predvidenem roku oddani na MGRT. Potrebno je bilo narediti nekaj manjših 

dopolnitev in uskladitev. Pregled stanja dokumentacije in izvedljivosti projektov je bil opravljen v okviru 

nadaljevanja teritorialnega dialoga za prednostne naložbe 3.1, 4.4 in 6.1, ki je bil 13. septembra v 

Murski Soboti. V času priprave poročila smo na RASR prejeli podpisane zapisnike vseh usklajevalnih 

sestankov.  

 

1.2.2 Delovna, strokovna in usklajevalna srečanja  

Z namenom strokovnega usposabljanja in sprotnega informiranja o nalogah s področja priprave in 

izvajanja DRR smo se tudi v letu 2019 predstavniki RASR redno udeleževali različnih delovnih srečanj.  

Kot nosilna razvojna institucija v regiji smo v vlogi koordinatorja z informacijami sprotno seznanjali 

razvojne partnerje, predvsem ORA in občinske službe z župani na čelu.  

Pregled delovnih srečanj: 

- Sodelovanje na seji ORP Obsotelje in Kozjansko, župani, RA Sotla, RA Kozjansko;  Dobje, 29. januar. 
- Strokovni delovni sestanek KRVS, predsednik in člani KRVS, direktorji RRA; Slovenska Bistrica, 6. 

marec. 
- Delovni sestanek GIZ, direktorji RRA-jev, 8. maj, Ljubljana. 
- Delovni sestanek KRVS, Člani KRVS, predsedniki Razvojnih svetov in Svetov regij v KRVS, 10. maj, 

Slovenska Bistrica. 
- Delovni sestanek KRVS, Člani KRVS, predsedniki Razvojnih svetov in Svetov regij v KRVS, 19. maj, 

Slovenska Bistrica. 
- Delovni sestanek KRVS, Člani KRVS, predsedniki Razvojnih svetov in Svetov regij v KRVS, 19. junij, 

Slovenska Bistrica. 
- 45. seja Sveta SAŠA, SAŠA d.o.o., župani, direktorica RASR, 20. junij, Ljubno. 
- Delovni sestanek RRA GIZ, 26. junij, Ljubljana. 
- Delovni sestanek na terenu, 12. julij 2019, Podsreda, MGRT, MOP in MZI, MGRT, MOP,  MZI, RASR, 

ostali RRA-ji. 
- Delovni sestanek za Strategijo razvoja Slovenije 2030 - 12. avgust, Krško; RRA Posavje, RASR. 
- Usklajevalni sestanek za PN 7.2, 21. avgust, Ljubljana, MZI, DRSI, MGRT, RASR, Simbio, RA Sa-Ša, RA 

Savinja. 
- Delovni sestanek KRVS, 23. avgust, Slovenska Bistrica - sekretariat RS KRVS, člani KRVS, RASR. 
- Sestanek na MGRT za DRR, 4. september, Ljubljana - predstavniki MGRT, RASR. 
- Nadaljevanje teritorialnega dialoga za prednostne naložbe 3.1, 4.4 in 6.1, Murska Sobota 13. 

september; MOP, MZI, MGRT, RASR, RRA iz KRVS, predstavniki ORA in občin. 
- Evropski teden mobilnosti, 19. september, Celje, RASR, MOC, Center za varstvo in delo Golovec, JZ 

Socio. 
- Delovni sestanek KRVS 2. oktober, Slovenska Bistrica. 
- Sestanek z MGRT, 11. oktober. 
- Delovni kolegij MGRT, 11. november. 

 

1.2.3 Spremljanje izvajanja Dogovorov za razvoj regij 

V okviru teritorialnih dialogov in s sodelovanjem s strokovnimi službami MGRT, MOP, MZI, DRSI in SVRK 

redno spremljamo problematiko izvajanja projektnih aktivnostih in dinamiko usklajujemo z občinskimi 

strokovnimi službami in ORA. O dinamiki postopkov in izvedenih aktivnosti v zvezi z DRR sprotno 

seznanjamo tudi Svet regije in Razvojni svet regije.  
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1.2.4 Program priprave RRP Savinjske regije za obdobje 2021-2027 

Skladno z navodilom MGRT je bil izpeljan postopek priprave in sprejema Programa priprave RRP 

Savinjske regije 2021-2027. V zvezi s pripravo RRP Savinjske regije 2021-2027 se vključujemo v 

aktivnosti, ki potekajo v okviru MGRT, na nivoju kohezijske regije Vzhodna Slovenija in RRA GIZ. 

V letu 2019 smo sodelovali pri aktivnostih za pripravo RRP 2021-2027, ki so potekale predvsem s strani 

strokovnih služb MGRT, na nivoju RRA GIZ in v okviru delovne skupine Razvojnega sveta kohezijske 

regije Vzhodna Slovenija. 

V sklop aktivnosti za pripravo RRP Savinjske regije 2021-2027 štejemo tudi aktivno sodelovanje RASR 

pri nastajanju Strateških izhodišč razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija kot enega izmed krovnih 

dokumentov za pripravo RRP Savinjske regije 2021-2027. 

V zvezi s pripravo območnih razvojnih programov je 1. avgusta strokovna služba MGRT v Ljubljani 

organizirala sestanek, ki smo se ga udeležili tudi predstavniki razvojne mreže naše regije.  

Predstavniki RASR smo se o pripravi vsebin RRP 2021-2027 seznanili tudi v okviru Regionalnih dni 2019, 

ki so bili v času 24. in 25. oktobra v Bovcu. 

 

1.3 PRENOS ZNANJA IN DOBRIH PRAKS REGIONALNEGA RAZVOJA IN SODELOVANJE PRI 

MEDNARODNIH PROJEKTIH  

- Sestanek Razvojni center Novo mesto, RASR, 8. januar, Novo mesto. 

- Posvet Ekološki odtis, ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, RASR, ostali deležniki, 10. 

januar, Ljubljana. 

- Sestanek TEK, Ekološki odtis, MOP, RASR, 22. januar, Ljubljana. 

- Delovni sestanek projekta Living Castles, Upravni odbor projekta, 29. januar, Ptuj. 

- Sestanek 2SoKroG, projektni partnerji, 12. februar, Celje. 

- Ogljični odtis, dr. Darja Piciga, MOP, RASR, 12. februar, Ljubljana. 

- »Govoriš kohezijsko« - dobre prakse črpanja evropskih finančnih sredstev v Savinjski regiji NOVUS- 

stičišče NVO Savinjske regije, RASR, MO Velenje, Občina Žalec, društva, 27. februar, Velenje. 

- Teris, RASR, člani Terisa, 7 – 9. marec, Marija Bistrica (HR). 

- 2. seja Strateškega sveta Regionalnega svetovanega omrežja – ISSIO, UPI Žalec, RASR, občina Žalec 

in predstavniki regionalnih inštitucij, 15. marec, Žalec.  

- Srečanje župana Občine Šmartno ob Paki s podjetniki, z RASR in s subregijskimi razvojnimi 

institucijami, 27. marec, Šmartno ob Paki.  

- Prostorske rešitve za organizacijo »dela na domu« v Savinjski regiji, Fakulteta za arhitekturo, 

METRO Zavod, RASR, 11. april, Ljubljana. 

- Sestanek TVU RŠS mreže, Regijsko študijsko središče, RASR, predstavniki RŠS mreže, 17. april, 

Celje. 

- Študijski obisk v okviru projekta InnovaSPA Interreg Europe, RASR, parterji na projektu, 13.-17. 

maj, Debrecen (HU).  

- Sestanek Living Castels, Upravni odbor projekta, 15. april, Čakovec (HR). 

- 5. regionalno srečanje interesnih skupin projekta CLEAN, RASR, deležniki, 18. april, Podčetrtek.  

- Delovni sestanek Internacionalizacija, RASR, delovna skupina, 10. maj, Celje. 

- Predstavitev projektov energetska sanacija objektov v javni lasti za predstavnike Ukrajine 16. maj. 

- Mednarodna konferenca Circular change Conference, 17. maj, Maribor. 
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- Načrtovanje seminarja 2SoKroG v Celju, CSD Celje, RASR, 23. maj, Tepanje. 

- Posvet MOP v okviru dolgoročne podnebne politike Slovenije, MOP, RASR, 29. maj, Ljubljana. 

- Delovni sestanek za organizacijo in izvedbo SeeMeet 2019, RRA Maribor, RASR, 24. maj, Maribor. 

- Prijava na projekt LIFE, sestanek - projektni partnerji, RASR, 4. junij, Podsreda, Kozjanski park. 

- Izobraževanje Dolgotrajna oskrba v Celju, ZD Celje, Socio, Dom Sv. Jožef Celje, RASR, 5.- 6. junij, 

Bled. 

- Mreženje, izmenjava in ogled dobrih praks podjetnikov Savinjske in Zasavske regije, predstavniki 

in podjetniki Savinjske in Zasavske regije, 6. junij. 

- Metodologija za popis poslovnih con – delavnica, Urbanistični inštitut Slovenije, RRA Koroška, 

MRA, RRA Podravje, RC Murska Sobota, RASR, 11. junij, Celje. 

- AEC Robotizacija in digitalizacija, 13. junij, Brdo pri Kranju. 

- Lokalni zaključni dogodek GREENERSITES, MOC s partnerji, 13. junij, Celje. 

- 2SoKroG - Seminar Socialne aktivacije, RASR, CSD Celje, javni uslužbenci, 13. junij, Celje.  

- Delovni sestanek projekta Living Castles, RASR, partnerji na projektu, 14. junij, Celje. 

- Delovni sestanek za prijavo projekta ADRION, projektna skupina, 18. junij, Hrvaška. 

- 2SoKroG - Obisk projekta Socialna aktivacija, RASR, partnerji na projektu, 27. junij, Hrastnik.  

- Sestanek na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). 

- Sistemsko oblikovanje krožne politike – RETRACE, 3. julij, Brdo pri Kranju, delavnica. 

- Ogled VR očal na Celjskem gradu - projekt Living Castles, 4. julij, Celje - Zavod Celeia, zaposleni 

RASR. 

- Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, 4. julij, 

Zdravstveni dom Celje - študenti Medicinske fakultete, zaposleni RASR. 

- InnovaSpa – sestanek projektnih partnerjev v Litvi 8. – 12. julij Lithuanina Inovation Centre – 

organizator, RASR in projektni partnerji iz držav partneric. 

- Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, 15. julij, Rogaška 

Slatina - predstavniki podjetij, študenti, direktorica RASR. 

- Dogodek Grajski živ žav, 25. avgust, Podsreda - predstavitev projekta Living Castles ter 

informativni dan za projekt 2SoKroG. 

- Kreativni inkubator, 26. avgust, Celje, partnerji: VS Produkcija, MC Celje, Inkubator Savinjske 

regije, RASR, drugi.   

- Delovni sestanek s področja internacionalizacije in privabljanja investitorjev, 27. avgust, Gornja 

Radgona, Mariborska razvojna agencija, RASR, predstavniki RRA. 

- Študijski krožek – Zdravilna moč gob, gobe kot hrana in zdravilo, 6. september, Podsreda - Janez 

Gorenšek, zaposleni RASR, obiskovalci krožka. 

- Living Castles – sestanek projektnih partnerjev v Celju, 9. september, Celje, RASR in vsi projektni 

partnerji. 

- 2SoKroG - Seminar socialne aktivacije, 18. september, Čakovec; projektni partnerji: RASR, REDEA, 

JURA, CZSS, CPU, ZRSZ Ptuj. 

- 2SoKroG - 2. koordinacijski sestanek, 20. september, Varaždin; projektni partnerji: RASR, REDEA, 

JURA, CZSS, CPU, ZRSZ Ptuj. 

- CLEAN – sestanek projektnih partnerjev, 23. – 26. september, Kreta; RASR, vsi projektni partnerji. 

- InnovaSpa – sestanek projektnih partnerjev 23. – 26. september, Porto, Portugalska, RASR in 

projektni partnerji iz držav partneric. 

- 2SoKroG – Modul 3 – Čezmejna delavnica »Vpliv socialne aktivacije na zdravstveno-socialno stanje 

uporabnikov, 5. december, CSD Celje; organizator RASR. 
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1.4 PRIPRAVA REGIJSKIH SHEM IN PROJEKTOV ZA UVRSTITEV V REGIONALNI RAZVOJNI 

PROGRAM IN DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE 

- Priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v Regionalni razvojni program in DRR, skladno z 
ZSRR-2-NPB1, Uredbo o regionalnih razvojnih programih in Uredbo o izvajanju ukrepov endogene 
regionalne politike. 

- Usklajevanje projektov z resornimi ministrstvi v okviru teritorialnega dialoga za  DRR Savinjske 
regije. 

- Priprava projekta PONI za predstavitev Svetu regije in Razvojnemu svetu in za umestitev v DRR. 
- Priprava in izvajanje Regijske garancijske sheme. 
- Priprava in izvajanje Regijske štipendijske sheme.  
 

1.5 IZVAJANJE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2014–2020  

- Izvajanje vsebin Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020, skladno z ZSRR-2-NPB1 
in Uredbo o regionalnih razvojnih programih. 

- Izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji in pomoč občinam pri pripravi projektov 
iz vsebin Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020. 

 

Tabela 6: PREGLED POMEMBNEJŠIH IZVEDENIH STROKOVNIH, POSVETOVALNIH IN USKLAJEVALNIH AKTIVNOSTI 
PRI IZVAJANJU VSEBIN RRP SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 Z RAZVOJNIMI PARTNERJI IN MINISTRSTVI V LETU 
2019  

IZVAJANJE RRP SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 DATUM, KRAJ NOSILEC IN UDELEŽENCI 

Teritorialni dialog (PN 3.1 in PN 6.1) 
30. januar, 

Ljubljana 
MGRT, RASR, predstavniki občin 

Teritorialni dialog (PN 4.4 in PN 7.2) 
31. januar, 

Ljubljana 
MGRT, RASR, predstavniki občin 

Delovni sestanek RRA 
1. februar, 

Ljubljana 
MGRT, direktorji RRA 

Sestanek za PN 6.1 
14. februar, 

Ljubljana 
MOP, RASR, predstavniki občin 

Sestanek za PN 6.1 1. april, Ljubljana MOP, RASR, predstavniki občin  

Teritorialni dialog (PN 3.1, PN 4.4 in PN 6.1) 
2. april, Slovenj 

Gradec 
MGRT, RASR, predstavniki občin 

Delovni sestanek – priprava projektov za DRR IN RRP 

2021-2027 

16. april, Murska 

Sobota 
GIZ, MGRT, direktorji RRA 

Sestanek o ustreznosti projektov  v DRR 6. maj, Ljubljana MOP, RASR, predstavniki občin 

Delovna srečanja z župani in strokovnimi službami 

občin Savinjske regije 
januar - december 

Župani, strokovne službe občin, 

RASR 

Teritorialni dialog  (PN 3.1, PN 4.4 in PN 6.1) 30. maj, Žalec 
MRRT, MIP, MOP, RASR, 

predstavniki občin, RRA  KR VS 

Delovni sestanek v zvezi z izvajanjem DRR na  terenu 12. julij, Podsreda 
MGRT, MOP; MZI, RASR in vse 

RRA 

Usklajevalni sestanek za PN 7.2 
21. avgust, 

Ljubljana 
MZI, DRSI, MGRT, RASR, Simbio, 
RA Sa-Ša, RA Savinja 

Nadaljevanje teritorialnega dialoga za prednostne 

naložbe 3.1, 4.4 in 6.1 

13. september, 

Murska Sobota 

MOP, MZI, MGRT, RASR, 

predstavniki ORA in občin 
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2 AKTIVNOSTI V SKLOPU SPLOŠNIH RAZVOJNIH NALOG 
 

Delavnica ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja   

V marcu je RASR sodeloval na delavnici v Andragoškem centru Slovenije, kjer so seznanili z različnimi 

teoretičnimi modeli o ugotavljanju izobraževalnih potreb. Predstavili so različne metode za 

ugotavljanje potreb, razvili refleksijo do svojega izkustvenega znanja na področju ugotavljanja potreb 

in se praktično preizkusili v oblikovanju ciljev programa, ki izhaja iz ugotovljenih potreb po 

izobraževanju oz. izpopolnjevanju.  

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba na delavnici Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja 

 
Podjetniški zajtrk v Mladinskem centru Šmartno ob Paki 

V četrtek, 28. marca 2019, je bil v Mladinskem centru Šmartno ob Paki podjetniški zajtrk, kjer je župan 

občine Šmartno ob Paki na kratko spregovoril o stanju gospodarstva v občini ter o prihodnjih 

investicijskih projektih. S strani RASR je bil na dogodku predstavljen projekt Regijska štipendijska 

shema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjetniški zajtrk v Mladinskem centru Šmartno ob Paki 
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Sestanek za izvedbo Tedna vseživljenjskega učenja 

Na sestanku v aprilu v Regijskem študijskem središču so bile predstavljene informacije o Tednu 

vseživljenjskega učenja v letu 2019. Dogovorili so se o organizaciji in izvedbi skupnega otvoritvenega 

in zaključnega dogodka, o pripravi in usklajevanju prireditev v okviru partnerske mreže ter o načrtu 

skupnih promocijskih aktivnosti.  

Sestanek za izvedbo Tedna vseživljenjskega učenja 

 

Uvodna prireditev Tedna vseživljenjskega učenja  

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja so v maju partnerji RŠS imeli skupni dogodek v knjižnici Šmarje 

pri Jelšah. Na dogodku je RASR predstavila projekt Regijska štipendijska shema. 

Uvodna prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 
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Mreženje, izmenjava in ogled dobrih praks podjetnikov Savinjske in Zasavske regije 

OOZ Celje (SPOT svetovanje Savinjska) in OOZ Zagorje ob Savi (SPOT svetovanje Zasavje) sta v juniju 

organizirali mreženje, izmenjavo in ogled dobre prakse podjetnikov iz področja Savinjske in Zasavske 

regije, katerega se je udeležila tudi predstavnica RASR in podrobneje predstavila projekt Regijske 

štipendijske sheme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mreženje, izmenjava in ogled dobrih praks podjetnikov Savinjske in Zasavske regije 

 

Zaključna prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 

V petek, 14. junija 2019, je partnerje RŠS – TVU mreže gostila Osrednja knjižnica Celje, kjer so pripravili 

izredno zanimivo in poučno predavanje iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 

defibrilatorja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna prireditev Tedna vseživljenjskega učenja 
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Spomladanski dnevi poslovnih sekretark in sekretarjev 2019 

Dvodnevni dogodek v marcu je potekal v Kongresnem centru hotela Bernardin v Portorožu. RASR se je 

dogodka udeležil drugi dan kongresa, ko so bile na sporedu naslednje teme:  

- Veščine coachinga za poslovne sekretarke in sekretarje. 

- Želim postati boljša oseba – čustvena inteligenca in stres. 

- Poslovno komuniciranje tujem jeziku – angleščina. 

- Sočuten stik s seboj: delovanje iz notranjega vira vrednot. 

- Na koncu dneva si bomo hvaležni – organizacija dela in delovnega okolja ter upravljanje in  

  in arhiviranje dokumentov. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevi poslovnih sekretarjev in sekretark 2019 

 

Osnove dobrega Linkedin nastopa 

Aprila je v prostorih Območno obrtno – podjetniške zbornice Celje potekala delavnica Osnove dobrega 

Linkedin nastopa, katerega se je udeležil RASR. Vsebina delavnice je bila: kaj je LinkedIn, zakaj in kako 

se lahko predstavimo, kako se ustvari ali dopolni osebni profil, kako se ustvari stran podjetja, objava 

lastnih vsebin in nasveti za povezovanje ter širjenje mreže. Cilj delavnice je bil kreiranje lastne Linkedin 

strani podjetja, na kateri se bodo objavljale aktivnosti in dogodki, z namenom povezovanja in mreženja. 

 
Tečaj Calculus4 

Tečaj je potekal v prostorih podjetja Normasoft, v Velenju. Udeleženci so se seznanili s praktičnimi 

primeri programa Calculus4, ki zajemajo naslednje postavke: osnove dela, opis vsebine, skrbniška 

opravila, šifranti, iskanje podatkov, delo s preglednicami, delo z dokumenti, opravila, vnosi 

dokumentov, izpisi, ipd. RASR se je delavnice udeležil z namenom pridobitve znanj na področju 

knjiženja prejetih računov, kreiranja paketov nakazil, odpiranja in zapiranja potnih nalogov. 
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Teritorialni dialog z ministrstvi 

Meseca maja je teritorialni dialog z ministrstvi potekal v prostorih Ekomuzeja pivovarstva in 

hmeljarstva v Žalcu. Udeleženci so se skupaj s predstavniki ministrstev MGRT, MOP in MZI pogovarjali 

o poteku aktivnostih na naslednjih prednostnih naložbah v okviru DRR na PN 3.1 Spodbujanje 

podjetništva, na PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti in na PN 6.1 Vlaganje v vodni 

sektor. 

 

Kreativni inkubator  

Kreativni inkubator je potekal v prostorih Mladinskega centra Celje v zadnjem tednu v avgustu. V okviru 

prvega dne, 26. avgusta 2019, se je mladim nadobudnežem, ki si želijo na splošno razširiti svoje znanje, 

predstavil tudi RASR. Mladi populaciji Celja so bile predstavljene splošne razvojne naloge agencije, ki 

zajemajo predvsem načrtovanje, uravnavanje, pripravljanje strokovnih podlag regionalnih projektov in 

vlog za financiranje le-teh. Poleg tega si RASR prizadeva za povezovanje in integriranje razvojne 

arhitekturne politike v in med 31 občinami, ki se nahajajo v Savinjski regiji. RASR ne sodeluje le z 

občinami iz regije, ampak tudi z ostalimi razvojnimi agencijami v Sloveniji, nacionalnimi organi in 

evropskimi državami. Ker se kot partner udejstvuje v petih različnih projektih, jih je podrobneje tudi 

predstavil. Za dijake in študente je bila posebej zanimiva predstavitev Regijske štipendijske sheme 

(RŠS), kjer s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij v višini 50 % spodbujajo pomoč dijakom in 

študentom v času njihovega šolanja in študija. 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev RASR na Kreativnem inkubatorju 

 

Nagradni natečaj Borzen d.o.o. »Inovacije trajnostne energetike 2019« 

RASR je nudil strokovna podporo Ekološki kmetiji Rečnik-Pekošak iz Zagaja pri Ponikvi pri pripravi 

dokumentacije in prijavi na razpis za razvoj inovacije na področju učinkovite rabe energije. Njihov 

inovativni projekt je uporaba orehove luščine kot sestavine v biomasi (briketih). Sredi junija 2019 je bil 

projekt izbran med štiri najboljše in skupno sodelovanje v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja 

nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije se je izkazalo 

za zelo uspešno.  
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Zbirka starin na Ljubnem 

Na Ljubnem se je začel popis in opis predmetov in likovnih del ter njihov vpis v inventarno knjigo po 

muzeoloških standardih. Gre za zbirko dolgoletnega odvetnika, ki jo popisuje zunanji sodelavec RASR 

Matija Plevnik. Zbirka domačina, ki jo je letos podaril Občini Ljubno, je za občino pomembna po 

kulturni, razvojni in turistični plati. Ima pa tudi širši pomen, kar se zaveda tudi RASR, ki je s 

sodelovanjem pri urejanju zbirke izkazal pripravljenost za ohranjanje kulturne dediščine v Savinjski 

regiji. 

 

Ekološki odtis  

Na Ministrstvu za okolje in prostor so 10. januarja 2019 organizirali sestanek na temo ekološkega 

odtisa, kjer so predstavili projekt »Izračun projekcij in scenarijev za izbrane ukrepe za zmanjšanje 

ekološkega odtisa Sloveniji«, ki ga vodi Jernej Stritih iz podjetja Stritih d.o.o., Svetovanje za trajnostni 

razvoj. Predstavili so analitični del poročila za predlagane ukrepe za zmanjšanje ekološkega odtisa 

Slovenije do leta 2030, in sicer zlasti za področje uvajanja fotovoltaičnih panelov, v povezavi s 

polnjenjem električnih vozil in razpršenim skladiščenjem elektrike ter za področje zmanjševanje 

ekološkega odtisa v javnih in poslovnih stavbah na račun prihrankov.  

 

Seminar modul 4: Kvaliteta strateških presoj na okolje - postopek CPVO in vrednotenje 

scenarijev   

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje je 14. februarja 2019 potekal seminar, kjer so predstavili 

potek celovite presoje vplivov na okolje, kar bo ključnega pomena za oblikovanje scenarijev, usmeritev 

in ukrepov Nacionalno energetskega načrta in dolgoročne strategije za nizke emisije ter drugih splošnih 

in sektorskih podnebnih strateških dokumentov. 

 

Dobre prakse črpanja kohezijskih sredstev v Savinjski regiji - »Govoriš kohezijsko«  

Na dogodku, ki ga je v februarju organiziralo regionalno stičišče NOVUS v sodelovanju s Centrom za 

informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) in Radiom Študent, je RASR 

udeležencem predstavil izkušnje s črpanjem EU sredstev v finančni perspektivi 2014-2023. 

 

Agenda 2030 – Identifikacija ključnih lokalnih deležnikov 

RASR je za potrebe priprave nacionalnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 

2030) v skladu z navodili Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

identificiral in pregledal ključne deležnike, ki delujejo na lokalnih ravneh na področju posameznega 

cilja. V so-organizaciji z RASR bodo v mesecu marcu 2020 sodelovali na interaktivni regionalni delavnici 

za namen priprave prostovoljnega pregleda ciljev trajnostnega razvoja.  
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Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo – sklepna konferenca 

projekta Symbi 

Ukrepi za prehod v krožno gospodarstvo so stalnica razvojnih politik, tako na EU kot na nacionalni ravni. 

Med pomembnimi gradniki prehoda v nizkoogljično družbo je tudi industrijska simbioza, ki je bila 

osrednja tema konference »Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo«, 

ki jo je Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko kot partner v projektu Symbi gostila v Bohinjski 

Bistrici, 6. marca 2019. Udeleženci na konferenci so se seznanili z izkušnjami in rezultati industrijske 

simbioze na Danskem, kjer so jo začeli v obliki javnega zasebnega partnerstva uvajati že v začetku 60. 

let. Svoj pogled na uvajanje koncepta industrijske simbioze so delili tudi predstavniki Urbanističnega 

inštituta Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

ter Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva za krožno gospodarstvo. Na konferenci je RASR 

pridobili dragocene informacije, ki  bodo pomagale pri pripravi in izvedbi projektov s področja krožnega 

gospodarstva v Savinjski regiji. 

 

Kako do nepovratnih sredstev iz programov EU 

Akademija za management in projektno vodenje je 16. aprila 2019 organizirala enodnevni seminar, 

kjer je dr. Matej Požarnik predstavil, kako se pripravi uspešen  EU projekt za prijavo na razpise za 

pridobitev nepovratnih sredstev iz  programov EU. Predstavil je ključne poudarke, kaj je potrebno za 

kvalitetno pripravo  projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in 

rezultatov projekta.  

 

Google – My business 

RASR se je udeležil delavnice, ki jo je 17. aprila 2019 organizirala Območna Obrtno – podjetniška 

zbornica Celje. Biserka Kišič je predstavila Google My Business - brezplačno in enostavno orodje za 

podjetja in organizacije za upravljanje spletne prisotnosti v Googlu. Pridobili smo informacije o iskanju, 

dodajanju fotografij in objavljanjem aktualnih ocen ter sprememb na spletu, kar bo pomagalo izboljšati 

prisotnost RASR na spletu.  

 

Kako poiskati in pravilno uporabiti statistične podatke 

RASR se je 14. maja 2019 udeležil delavnice na Statističnem uradu Republike Slovenije, kjer se je 

seznanil z  novo podatkovno bazo SI-STAT. Predstavili so novi vmesnik ter pokazali, kako se najlažje 

najde iskane informacije, kako se lahko podatke poveže in kako urediti glede na potrebe in želje. Na 

delavnici so predstavili, kako uporabljati dodatne, sodobnejše formate za shranjevanje podatkov na 

lokalni računalnik,  kako se išče po posodobljenem iskalniku za iskanje po besedilu, ki se uporablja po 

posameznih statističnih področjih in kako poteka iskanje podatkov v drevesni strukturi statističnih 

področij. 
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Predstavitev delovanja RASR ukrajinskim predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti 

Na Centru za evropsko prihodnost so v okviru programa Študijskih obiskov Ukrajinskih uradnikov 

“Travel to know-Travel to Change”, 27. maja 2019 in 10. junija 2019 izvedli  študijski obisk ukrajinskih 

predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti s področja regionalnega in lokalnega razvoja. RASR je 

udeležencem predstavili delovanje regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji in izkušnje pri črpanju EU 

sredstev.  

 

Delavnica ob izdelavi naloge »Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega 

okolja na območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence« 

V okviru projekta je bila v juniju izvedena delavnica na ravni regionalnih razvojnih agencij z namenom 

predstavitve delnih rezultatov projekta in pridobivanjem mnenj regionalnih razvojnih agencij o 

predlagani metodologiji za popis con in predlaganih razvojnih ukrepov za gospodarski razvoj ter 

spodbujanje racionalne rabe prostora. Nosilec projekta je Urbanistični institut RS v sodelovanju z 

Geodetskim institutom Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na delavnici »Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju 

Slovenije izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence« 
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Predstavitev rezultatov projekta »Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski 

regiji«  

V mesecu juniju se je v Savinjski regiji na sedežu Občine Braslovče, s predstavitvijo rezultatov dela 

zaključil pilotni projekt ŠIPK - Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji, ki sta ga 

v okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK) 2016 - 2020 izvajali Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo in Metro SRR, zavod za prostor Savinjske regije. Vodja projekta in 

pedagoški mentor doc. dr. Gregor Čok ter strokovna sodelavka dr. Mojca Furman Oman so s študenti 

interdisciplinarnih študijskih smeri razvijali rešitve, ki bi lahko z ustrezno prostorsko organizacijo 

izboljšale zaposlitvene možnosti za ranljive skupine z organizacijo njihovega dela na domu.  

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev rezultatov projekta »Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji« 

na Občini Braslovče 

 

Delovno srečanje – Partnerstvo za Pohorje 

V petek, 27. septembra 2019, smo se udeležili delovnega srečanja – Partnerstvo za Pohorje, ki bo 

predvidoma povezalo 16 občin, tri podjetja in vsaj štiri zavode in agencije, ki bi lahko odločilno 

pripomoglo k sprejetju Zakona o Pohorju. Namen in cilj partnerstva je skupen razvojni in promocija 

Pohorja. Pobudnica povezovanje je Mestna občina Maribor, strateški in izvedbeni del projekta pa bo 

prevzela Mariborska razvojna agencija.  

 

 

 

 

 

 

Delovno srečanje – Partnerstvo za Pohorje 
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Ažuriranje funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji 2019 (FDO) 

RASR je na pobudo MGRT in ob izvedbi Oddelka za geografijo Filozofske fakultete pristopil k ažuriranju 

podatkovne in prostorske baze funkcionalno degradiranih območij v Savinjski regiji. FDO je nezadostno 

izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno 

vrednostjo, ki pa lahko predstavlja potencial za razvoj. Popis FDO je bil v celotni Sloveniji opravljen že 

leta 2017. Ker pa se FDO v časovnem obdobju spreminjajo, je potrebno sprotno posodabljanje 

evidence. RASR je dvakrat posredoval poziv občinam, da pregledajo obstoječe FDO z evidentiranjem 

morebitnih sprememb in izvedejo popis novih FDO. Ažuriranje, h kateremu je pristopilo 7 občin 

Savinjske regije, je potekalo s pomočjo ArcGIS online aplikacije. Na podlagi vseh zbranih podatkov je 

RASR prejel zaključno poročilo in zadnje stanje na območju regije. Spremljanju podatkov o FDO na ravni 

občine in statističnih regij se bo izvajalo tudi v prihodnje. 

 
Evropski teden mobilnosti 2019 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je RASR, 19. septembra 2019, izvedel regijsko delavnico z 

naslovom »Gremo peš«. Delavnica je bila pripravljena za občane v sodelovanju z Mestno občino Celje, 

Javnim zavodom Socio Celje in Centrom za varstvo in delo Golovec. Na njej se je razpravljalo o varni in 

okolju prijazni vožnji brez avtomobila, kjer so in še bodo kolesarske poti znotraj Savinjske regije ter na 

kakšne načine bi lahko pripomogli k mestu brez izpušnih plinov. Sistem javne izposoje koles KolesCE in 

Celebus je podrobno predstavil gospod Miran Gaberšek iz Mestne občine Celje. V sklopu delavnice so 

se zaposleni RASR in občani odpravili peš do Osrednje knjižnice Celje, kjer so si ogledali in preizkusili 

postopek izposoje kolesa v sistemu KolesCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razprava o varni in okolju prijazni vožnji brez avtomobila 
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Praktični prikaz izposoje kolesa v sistemu KolesCE 

 

Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb« 

Posvet »Radon v stavbah – vpliv na zdravje ljudi in energetska sanacija javnih stavb« je organiziral RASR 

v sklopu projekta CLEAN in v sodelovanju s podjetjem Eutrip d. o. o. ter zavodom KSSENA. Namen 

posveta, ki je potekal 15. oktobra v prostorih Narodnega doma v Celju in 19. novembra v veliki dvorani 

Vile Biance v Velenju, je bil ozaveščanje ljudi o prisotnosti radona v naši neposredni okolici. Radon v 

odprtem prostoru načeloma ne predstavlja grožnje za naše življenje, vendar lahko visoka koncentracija 

le-tega v stavbah predstavlja razlog za razvoj pljučnega raka. 

Posveta so se udeležili predstavniki iz različnih področij delovanja:  vzgoje in izobraževanja, znanstvene 

sfere, energetskega sektorja, medijske hiše in splošne javnosti. Več strokovnjakov iz različnih področij 

je predstavilo obravnavano tematiko iz svojega vidika. Govorili so o tem, kaj sploh je radon in kako 

nastane, kako se ga lahko izmeri in s pomočjo katerih merilnih naprav, kakšni načini preprečevanja 

vhoda radona v stavbe obstajajo, kakšne so strokovne rešitve na področju sanacij starih objektov in pri 

novogradnjah. Smiselno in ključnega pomena je, da se o vplivih in posledicah radona pričnemo 

pogovarjati že danes in nemudoma preventivno ukrepamo za dobrobit našega zdravja v prihodnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posvet o radonu v Velenju 
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Slovenski regionalni dnevi 2019 

Dne 24. in 25. oktobra 2019 so v Bovcu potekali Slovenski regionalni dnevi 2019. Letošnja tema so bile 

demografske spremembe in regionalni razvoj. Podrobneje so bile predstavljene naslednje teme: 

obmejna problemska območja – razvojni izziv,  regionalna politika in obmejna problemska območja, 

odmaknjena obmejna in gorska območja v osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, 

pogled z meje – primer Občine Kočevje, dosedanji rezultati programov čezmejnega sodelovanja, 

komuniciranje in označevanje projektov v okviru Evropske kohezijske politike v Sloveniji, izzivi s 

področja uporabe finančnih inštrumentov, mobilnost starejših kot izziv v starajoči se družbi, 

ustanavljanje pokrajin v Sloveniji, mladi na obmejnih in problemskih območjih, izzivi zagotavljanja 

storitev splošnega pomena za starejše v težje dostopnih podeželskih območjih – primer Idrijsko-

Cerkljansko, razvojna problematika obmejnih problemskih območij, celovita demografska analiza s 

projekcijami za podeželska in urbana območja ter sklepi Slovenskih regionalnih dni 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenski regionalni dnevi 2019 
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Partnerstvo za Pohorje 

Razvojna agencija Savinjske regije je eden izmed 28 partnerjev, ki so 12. decembra 2019 na Rogli 

podpisali plaketo o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje, katerega cilj je skupen razvoj in promocija 

Pohorja. Partnerstvu si bo prizadevalo za umestitev skupnih kolesarskih in pohodniških poti, razvoj 

žičniške infrastrukture, povezovanje turističnih produktov in ponudnikov, za enotne informativne 

table, za skupno spletno stran in celostno grafično podobo Pohorja, ki ga želijo tržiti kot eno destinacijo. 

Tako se povezuje širše območje iz štajerske, koroške in savinjske regije, ne glede na to, komu ali čemu 

kdo pripada. Strateški in izvedbeni del partnerstva pelje Mariborska razvojna agencija.  

Partnerstvo za Pohorje 
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S pravljičnim vlakom v pravljično Celje 

Razvojna agencija Savinjske regije in Občina Podčetrtek sta v petek, 13. decembra 2019, organizirala 

posebno praznično vožnjo s Pravljičnim vlakom iz Podčetrtka do Pravljičnega Celja. Vožnje se je 

udeležilo veliko otok s svojimi starši in starimi starši, ki so jim na poti posebno vzdušje pričarale tudi 

pravljične vile. Na vožnji do Celja se jim je pridružil tudi župan Podčetrtka Peter Misja, ki tovrstno 

druženje vidi tudi kot priložnost za tkanje turističnih vezi.  

Druženje se je nadaljevalo v Pravljični deželi v Celju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodek praznični vlak iz Podčetrtka v pravljično Celje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljični vlak na poti iz Podčetrtka v praznično Celje 
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Predstavitev javnega razpisa 

Informativna dneva predstavitve javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s 

področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Ciljne skupine so MSP, ki se kot 

pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma. Teh je v Savinjski 

regiji kar nekaj, zato jih je RASR povabil k sodelovanju. V regiji sta tako, v Šmarjah pri Jelšah in na 

Ljubnem, v mesecu decembru potekala dva informativna dneva, na katerih so se udeleženci seznanili 

z vsebino javnega razpisa in postopkom priprave ter oddaje vloge. 

 

Flavors of Styria – Okusi Štajerske 

Predstavnika RASR ste se v drugi polovici decembra v Mariboru udeležila dneva odprtih vrat projekta 

Flavors of Styria – Okusi Štajerske. Projekt želi povezati in uskladiti vse ponudnike ter promotorje na 

področju turizma, razviti krovno blagovno znamko za Štajerski turistični potencial in obuditi identiteto 

regije v stoterih zgodbah. Predstavljene so bile tudi možnosti sodelovanja srednjih šol s formalnimi 

programi (Gastronomija, Hotelirstvo, Turizem) pri praktičnem usposabljanju z delom PUD v okviru 

projekta. 

Na odprtem dnevu Flavors of Styria – Okusi Štajerske 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ SAVINJSKE REGIJE 
 

Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet ‒ IGE2019 

V Poljčanah, Špitaliču in Žički kartuziji je od 22. do 24. novembra 2019 potekala 5. mednarodna 

konferenca o prihodnosti Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji potencialov za 

trajnostno pot. Prvi in drugi dan sta bila namenjena plenarnim predavanjem, predstavitvi projektov in 

okrogli mizi, zadnji dan je sledila praktična delavnica v nekdanjem samostanu Žiče. Konferenca je bila 

organizirana s strani RASR v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Centrom za integralni 

razvoj Trans4rm iz Švice, Vrtcem Otona Zupančiča Slovenska Bistrica in več drugimi institucijami in 

organizacijami iz poslovnega sveta, akademskih sfer in lokalnih skupnosti. 

Cilji mednarodne konference so bili osredotočeni na praktične rešitve s sledečimi tematikami: 

‒ upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanju globalnih izzivov na različnih ravneh 

(posamezniki-skupnosti-organizacije); 

‒ predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, zlasti 

kot možni prostor učenja za trajnostni razvoj; 

‒ prikazati potenciale in pričakovane koristi celostnega pristopa zelenega gospodarstva in družbe – 

ponazorjene z obetajočimi praktičnimi primeri – za reševanje izzivov trajnostnega razvoja v Afriki, na 

Bližnjem vzhodu in v Aziji; 

‒ ponuditi celovit teoretičen model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih 

praks, kot konceptualni okvir tako za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks kot za 

model Integralne zelene Evrope. 

Predstavitev Savinjske regije kot Integralne zelene regije na IGE2019 

 



 

 
 31  
 

4 INTERNACIONALIZACIJA 

 

SEE MEET Slovenia 2019 

V okviru internacionalizacije je konec avgusta na sejmu AGRA v Gornji Radgoni potekal Delovni 

sestanek s področja internacionalizacije in privabljanja investitorjev. Na sestanku je predstavnica RC 

Novo mesto Tjaša Kump Murn predstavila glavne aktivnosti pomembne za izvedbo mednarodne B2B 

konference SEE MEET SLOVENIA 2019. 

Regionalne razvojne agencije imajo nalogo spodbujanja internacionalizacije. Na območju KRVS je tako 

že četrto leto potekal dogodek SEE MEET Slovenia 2019, in sicer 16. in 17. oktobra v Mariboru v Hotelu 

City. Nosilec konzorcija organizatorjev mednarodne B2B konference SEE MEET SLOVENIA 2019 je bil 

Razvojni center Novo mesto. Organizatorji mednarodne B2B konference so bili tudi SPIRIT Slovenija, 

MGRT, RRA Zasavje, RRA Posavje, RC Murska Sobota, RRA Koroška, Mariborska razvojna agencija, 

Razvojna agencija Savinjske regije, RRA Zeleni kras in Razvojna agencija Ajdovščina. 

Dvodnevni poslovni dogodek SEE MEET Slovenia je mednarodni forum, ki ponuja priložnost za mala in 

srednje velika podjetja iz vseh poslovnih sektorjev za rast poslovanja na nacionalnih in mednarodnih 

trgih ter pridobivanje novih kontaktov in povezav preko individualnih vnaprej pripravljenih sestankov 

in neformalnega mreženja v času foruma. Ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog, 

s posebnim poudarkom na energetski učinkovitosti, digitalizaciji industrijskih procesov in IKT, 

predelovalni industriji (kovinska industrija ter izdelki iz gume in plastičnih mas, pohištvena industrija), 

prehrani in kmetijstvu, turizmu ter drugih storitvah. Tudi letos se je okoli 150 podjetnikov iz Slovenije 

in tujine zbralo z namenom povezovanja, mreženja ter pridobivanja novih poslovnih priložnosti. V zgolj 

dveh dneh so tako lahko razširili svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej 

načrtovanimi osebnimi sestanki, ki so nudili hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje 

poslovno sodelovanje. 
 

SEE MEET Slovenia 2019 v Mariboru 
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RASR je dogodek promoviral na svoji spletni strani in socialnem omrežju, kjer je vabil podjetnike 

Savinjske regije k udeležbi. Pomagal je pri sami organizaciji in pripravi prizorišča, na samem dogodku 

je imel sestanke z domačimi in tujimi podjetji, organizacijami, združenji in zbornicami. V katalogu 

samega dogodka je bilo predstavljenih 136 podjetij in registriranih 196 udeležencev, 34 % je bilo tujih 

podjetij iz 13 držav (Hrvaška, Srbija, Italija, Avstrija, Turčija). V dveh dneh se je zvrstilo kar 1.044 B2B 

sestankov. Udeleženci so ocenili, da je bilo v povprečju uspešnih 5 poslovnih kontaktov, ki bi lahko 

obetali nadaljnje poslovno sodelovanje. 

Predstavnica RASR na B2B sestanku 

 

5 IZVAJANJE REGIJSKIH SHEM 
 

5.1 REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA 2007-2015  

Projekte RŠS 2007-2010 smo RASR prevzeli od RRA Celje. RŠS 2010-2011 smo delali skupaj RASR in RRA. 

Samostojno pa smo delali RŠS 2011/2012, RŠS 2012/2013, RŠS 2013/2014 in RŠS 2014/2015. V letu 

2015/2016 projekta RŠS ni bilo.  

Še vedno se rešujejo problemi, ki so nastali zaradi stečaja podjetij in sicer je eno izmed večjih, ki je 

štipendiralo večje število štipendistov podjetje Nivo Celje. 

Posebnost in reševanje pa je tudi za štipendiste, ki so bili štipendirani pri Bolnici Celje, saj se zaradi 

specializacije zdravnikov, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vzpostavi nepravilnost, ki se 

rešuje individualno za vsakega posameznika. 

Pri urejanju in spremljanju štipendistov 2007-2015 je veliko dela. Za vsako šolsko leto se, dokler 

obveznosti štipendista niso izpolnjene, spremlja status štipendista v tekočem šolskem letu oz. koliko 

let je že bil zaposlen pri delodajalcu pri katerem je bil štipendiran oz. pri delodajalcu, ki je prevzel 

obveznosti od delodajalca, ki je štipendiral. Status štipendista se poroča na Sklad vsako leto v mesecu 

oktobru. Čez leto pa se rešujejo posamezni primeri, ki jih ni malo. Štipendista je potrebno spremljati 

za ves čas šolanja ali napreduje v višji letnik in če je končal šolanje v roku. 1 leto lahko ima mirovanje. 

V primeru, da želi štipendist nadaljevati izobraževanja na višji stopnji se mora s tem strinjati delodajalec 

in sem med njima sklene Aneks o odlogu obveznosti. Nato pa se mora štipendist po zaključku 
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izobraževanja na višji stopnji zaposliti pri delodajalcu za toliko časa, kot je prejemal štipendijo. V 

primeru, da se delodajalec, ki je štipendiral in novi delodajalec strinjata, da se štipendist zaposli pri 

drugem delodajalcu, kot je bil štipendiran, se to uredi z Aneksom o prenosu obveznosti. 

Štipendisti ali delodajalci, ki ne izpolnjujejo obveznosti kršijo pogodbo in se zanj pripravi poziv o vračilu 

štipendije. V sodelovanju s pridobljenimi podatki se izračuna, kakšna je terjatev, ki jo je potreben 

štipendist ali pa delodajalec vrniti ter se pripravi Poziv o vračilu kadrovske štipendije. V zadnjem letu 

je bilo ugotovljenih veliko nepravilnosti in posledično vzpostavljene terjatve in izdani Pozivi k vračilu 

kadrovske štipendije. 

Pri reševanju kršitev je potrebno veliko dogovarjanja in sodelovanja s štipendisti in delodajalci. Z 

nekaterimi se dogovori o obročnem vračilu in se zanj pripravi obrazec o obročnem vračilu. 

Vzpostavljene terjatve štipendistov je potrebno vsake 3 mesece poročati na Sklad preko registra 

nepravilnosti (kjer se vpišejo vsi podatki o štipendistu in izplačilih štipendij). Poleg registra se pošlje 

tudi vsa potrebna dokumentacija. 

Vzpostavljene terjatve se vračajo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Pri vračilu je potrebno posredovati tudi izpolnjen obrazec 12a in poročilo o naknadnih vračilih sredstev 

ter dopolnjevati register nepravilnosti.  

V registru nepravilnosti se spremlja in vodi tudi, kdaj in koliko vzpostavljenih terjatev je posameznik 

vrnil na RASR, saj se o tem pri vračilu v proračun tudi poroča v registru nepravilnosti.  

 

5.2 REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA – SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA 2016-2022  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Regijska štipendijska shema 

Za projekt »Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija« v okviru 10. prednostne osi: 

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenja za boljšo zaposljivost v okviru operativnega programa za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 za katerega smo 27. marca 2017 dobili 

sklep o izbiri in odločbo o podelitvi javnega pooblastila.  
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V mesecu juniju 2017 smo podpisali pogodbo št. 2611-17-311308 o sofinanciranju operacije »Regijska 

štipendijska shema – Savinjska statistična regija«. 

Za objavo Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 

šolsko/študijsko leto 2019/2020, ki je bila objavljena na naši spletni strani dne, 28. februarja 2019 je 

bilo potrebno pripraviti vso dokumentacijo in uskladiti vso potrebno dokumentacijo (Obrazec št. 1 – 

Prijavni obrazec, Obrazec št. 2 – Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, 

Obrazec št. 3 – Poročilo o opravljeni delovni praksi, Obrazec št. 4 – Zahtevek delodajalca za 

sofinanciranje kadrovskih štipendij, Priloga št. 1 – Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij 

delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2018/2019, Priloga št. 2 – Poimenski seznam štipendistov, Priloga 

št. 3 – Pogodba o kadrovskem štipendiranju, Priloga št. 4 – Označba vloge).     

Glede javnega razpisa in priprave obrazcev smo se uskladili skupaj z ostalimi izvajalci RŠS, ki se 

dobivamo na delovnih sestankih na katerih je bila prisotna tudi naša skrbnica Regijske štipendijske 

sheme iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg javne objave in 

priprave vseh obrazcev se z izvajalci RŠS usklajujemo glede skupne promocije in skupnih objav v 

medijih. Vsi izvajalci RŠS imamo enotno brošuro, dopisni list, powerpoint, plakate in pingvine.  

Kot informacijo po telefonu glede javnega razpisa je želelo imeti veliko delodajalcev in štipendistov, ki 

so podrobneje želeli izvedeti, kako se prijaviti na javni razpis in kako izpolniti obrazce. Poleg tega pa so 

prišli osebno k nam na sestanek oziroma so se z našo direktorico dogovorili za obisk v njihovem 

podjetju. 

Informacijo o javnem razpisu smo poslali po elektronski pošti delodajalcem in občinam v Savinjski 

statistični regiji. Informacijo o razpisu smo objavili tudi v lokalnih časopisih v Savinjski regiji.  

Delodajalec, ki se prijavi na razpis za Sofinanciranje kadrovskih štipendij odda vlogo, ki jo je potrebno 

pregledati in delodajalca v primeru, če vloga ni popolna pozvati za dopolnitev. Ob popolni vlogi pa se 

izda odločba in pogodba.  

Vso dokumentacijo je potrebno vnesti v informacijski sistem e-MA, kjer se naknadno oddajajo tudi 

zahtevki izvajalca.  

Delodajalci, ki so uspešni na razpisu oddajajo zahtevke mi kot izvajalec pa pripravimo zahtevek v 

sistemu e-MA, kjer ga potrdi kontrola po pregledu celotne dokumentacije o RŠS. 

Delodajalci, ki so vključeni v RŠS 2016/2017, RŠS 2017/2018 in RŠS 2018/2019 morajo vsako 

šolsko/študijsko leto poslati dokazila za novo šolsko/študijsko leto, kjer se jih spremlja in na podlagi 

poslanega izda nove odločbe in Anekse k pogodbi.  

Poleg priprave in urejanja vse dokumentacije se vodi evidenca o delodajalcu, štipendistu, višini 

kadrovske štipendije, številu kadrovskih štipendij, stopnji izobrazbe štipendista, smer izobraževanja 

štipendista, štipendisti deficitarnih poklicev. 

Z delodajalci se sodeluje in jih obvešča kakšne obrazce in dokumentacijo morajo poslati, da izpolnjujejo 

pogoje sofinanciranja.  

 

Delovni sestanek Regijske garancijske sheme 

Na sestanku v marcu smo bili na RRA LUR v Tehnološkem parku Ljubljana seznanjeni s problematiko 

financiranja Regijske garancijske sheme. Preučevali smo možnosti za sporazumno prekinitev pogodb 

med Skladom in izvajalci RGS ter usklajevali glede nadaljevanja projekta Regijske garancijske sheme. 
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Predstavitev projekta RŠS v občini Rečica ob Savinji  

V ponedeljek, 4. marca 2019, je bil v občini Rečica ob Savinja dan za podjetništvo. Županja Ana Rebernik 

je v gasilskem domu pripravila srečanje z gospodarstveniki, na katerem je Mojca Sitar, predstavnica 

Razvojne agencije Savinjske regije spregovorila o regijski štipendijski shemi.  

 

 

 

 

 

Predstavitev projekta Regijska štipendijska shema v občini Rečica ob Savinji 

Delovni sestanek Regijske štipendijske sheme  

Na sestanku v marcu, ki je potekal na RRA LUR v Ljubljani, smo se uskladili glede dokončne priprave 

dinamike črpanja sredstev RŠS, ter izpostavili problematiko ugotavljanja manjka sredstev za izvedbo JR 

do zaključka programskega obdobja. Obravnavali smo tudi aktualna odprta vprašanja, do katerih 

pridemo z vsakodnevnim delom na projektu Regijska štipendijska shema. 

 

Predstavitev projekta Regijska štipendijska shema 

V Zdravstvenem domu v Celju je bila 4. in 7. oktobra predstavitev projekta Regijska štipendijska shema. 

Projekt je bil podrobneje predstavljen delodajalcev in štipendistom. Zanimale so jih predvsem 

podrobnosti glede obveznosti, ki jih imata delodajalec in štipendist. Predstavljeno jim je bilo tudi, kako 

se je potrebno prijaviti na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij.  

 

Predstavitev projekta Regijska štipendijska shema na MOS Celje 

V mesecu septembru so izvajalci Regijske štipendijske sheme imeli stojnico na Mednarodnem obrtnem 

sejmu v Celju, kjer so obiskovalcev predstavljali projekt Sofinanciranja kadrovskih štipendij. Na MOS – 

poslovno sejemski prireditvi, ki vsako leto privabi veliko razstavljavcev in obiskovalcev je bilo veliko 

zanimanje delodajalcev in štipendistov. 

 

 

 

 

 

Predstavitev projekta Regijska štipendijska shema na MOS 2019 
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6 NACIONALNI PROJEKTI 
 

6.1 ŠTUDIJSKI KROŽKI 

V letu 2019 je bilo izvedenih 5 študijskih krožkov: Trajnostni energetski krog, Izzivi samooskrbe s hrano, 

Zdravo diši z mize, Zdravilna moč gob in Vzdihljaji narave.  

Študijski krožek z imenom »Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo« se je zaključil 6. septembra 

2019 na gradu Podsreda. Predavatelj Janez Gorenšek je predstavil zgodovino gob in pričetek njihove 

uporabe, njihovo vlogo pri razvoju kultur narodov po svetu, različne vrste gob in njihovo uporabnost.  

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter potekajo pod okriljem 

Andragoškega centra Slovenije. 

 
Študijski krožek »Zdravilna moč gob - Gobe kot hrana in zdravilo« 

 
6.2 PROJEKT KOC BUS 

RASR je partner v projektu KOC BUS ‒ Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru sredstev iz Evropskega socialnega 

sklada podprlo povezovanje slovenskih podjetij v partnerstva za razvoj kadrov, ki je že 

omogočalo vlaganje v kadre in pozitivne poslovne rezultate. Glavna aktivnost, ki bo na voljo 

vključenim podjetjem, je izvedba skupinskih in individualnih usposabljanj za zaposlene glede 

na potrebe v podjetju. 



 

 
 37  
 

6.3 PROJEKT ASI 

 

RASR je pridobil sredstva za projekt ASI ‒ Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. 

Projekt se izvaja pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

Republike Slovenije. Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Njegov cilj je spodbuditi podjetja k učinkovitemu 

upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne 

aktivnosti. V mesecu decembru so že potekala prva usposabljanja za starejše zaposlene na RASR za 

krepitev njihovih kompetenc. 

 

6.4 SOFINANCIRANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV V AGLOMERACIJAH POD 2.000 PE IN  

VODOVODNIH SISTEMOV V KONGLOMERACIJAH POD 10.000 PE 

V finančni perspektivi 2014-2020 je bilo omogočeno samo financiranje kanalizacijskih sistemov v 

aglomeracijah nad 2.000 PE in vodovodnih sistemov v konglomeracijah nad 10.000 PE. Problematika 

konkretizacije možnosti financiranja sistemov, ki niso spadali v ti dve kategoriji je ostala pereč problem, 

ki ni bil ustrezno rešen. Za reševanje te problematike smo RRA-ji preko GIZ k temu aktivno pristopili 

tako, da iščemo ustrezne rešitve sofinanciranja v prihodnji finančni perspektivi. Najprej smo zbrali 

vhodne podatke o stanju v vseh regijah po posameznih občinah, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami. 

Z vso zbrano dokumentacijo na področju Slovenije se bo apeliralo na MOP (preko občin, RRA-jev, 

Skupnost občine Slovenije), da izkaže svoj interes za pristop k projektu. Na tej osnovi se lahko v 

nadaljevanju poda pobuda na Evropsko komisijo, da se v prihodnji finančni perspektivi za tovrstne 

projekte namenijo sredstva.  

 

6.5 STRATEŠKA PARTNERSTVA 

KC ROBOFLEX 

Namen KC je podpirati trajnostno sodelovanje med industrijo, RR in 

izobraževalnimi organizacijami, strokovnimi združenji, predstavniki javnega 

sektorja ter ostalimi deležniki, ki imajo interes aktivnega sodelovanja na 

izbranem ali izbranih področjih dolgoročnega sodelovanja.  

RASR je član kompetenčnega centra, njegova vloga je informiranje malih in 

srednje velikih podjetij ter potencialnega kadra o fizičnem in virtualnem 

prostoru za promocijo in razvoj naprednih robotskih sistemov. 
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PODPIS PISMA PODPORE ZA PROJEKT GREENER SITES 

V okviru projekta GreenerSites, katerega projektni partner 

je bila MO Celje, je direktorica RASR d.o.o. na zaključnem 

dogodku projekta, ki je bil 13. junija 2019, podpisala Pismo 

podpore Strateškemu akcijskemu načrtu za funkcionalno 

urbano območje (FUA) Mestne občine Celje.  

Na podlagi ugotovitev, da je bil cilj projekta GreenerSites izboljšati upravljanje opuščenih in 

degradiranih območij (ang. brownfield) z opredelitvijo strategij in orodij, ki temeljijo na trajnostnem 

integriranem pristopu je RASR d.o.o. s podpisom izjavljal, da je seznanjen z rezultati projekta 

GreenerSites ter da si bo prizadeval za uporabo znanj, pridobljenih v okviru projekta GreenerSites, in 

izvajanje tovrstnih ukrepov v okviru lastnih aktivnosti, s čimer bo prispeval k trajnosti rezultatov 

projekta GreenerSites.  

 

7 MEDNARODNI PROJEKTI 
 

7.1 CLEAN - Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljične regije                         

CLEAN ali Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije je 

projekt, ki se financira v okviru programa Interreg Europe. Devet 

evropskih regij se je združilo z namenom reševanja skupnega izziva: 

kako izpolniti cilje EU za krepitev energetske učinkovitosti v 

evropskih regijah.  Projekt bo omogočil izmenjavo dobrih praks za 

pametnejšo in večjo energijsko učinkovitost regij, izboljšal bo 

regionalno oziroma nacionalno nizkoogljično politiko in povečal energetsko učinkovitost zgradb. V 

okviru projekta se bo preučevala povezava med nizkoogljičnimi rešitvami, energetsko učinkovitostjo, 

informacijsko komunikacijskimi »nizkoogljičnimi tehnologijami« in mobilnimi tehnologijami ter na 

kakšen način se lahko ta znanja uporabi za pozitivne spremembe energetskega obnašanja prebivalcev.  

Med pomembnejšimi rezultati projekta CLEAN je pripravljenih devet izvedbenih ukrepov za 

investiranje, rast in zaposlitveno politiko na področju energetske učinkovitosti. Eden od rezultatov je 

izboljšanje zakonodaje, ki bo stimulirala sodelovanje med javnimi ustanovami in državljani ter med 

raziskovalnimi središči in podjetji, ki bodo predstavili nove energetske rešitve. 

 

Celotna vrednost 

projekta 

1.598.948,00EUR  Začetek projekta 01.01.2017 

Delež RASR 133.562,00 EUR  Konec projekta 31.12.2021 
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Partnerji na projektu 

➢ ERNACT (Irska) - vodilni partner, 

➢  Association for Local Authorities Vasternorrland 

(Švedska),  

➢ Fomento de San Sebastian (Španija), 

➢ Iasi Municipality (Romunija), 

➢ Cooperative Les 7 Vents (Francija), 

➢ Naples Agency for Energy and Environment 

(Italija), 

➢ Region of Crete (Grčija), 

➢ Regional Council of North Karelia (Finska), 

➢ RASR, Razvojna agencija Savinjske regije  

(Slovenija). 

 

Delo na projektu 

Tematski seminar in ogled dobrih praks v Iasiju, Romunija  

Sestanek usmerjevalne skupine projekta je potekal 10. aprila 2019, kjer so naredili predstavniki 

partnerskih organizacij pregled prejšnjega semestra, dosedanjega doseganja zastavljenih ciljev in 

postavili smernice za naprej, od promocije projekta do pisanja regionalnih akcijskih načrtov, katerega 

bo morala vsaka sodelujoča regija zaključiti do konca 1. faze projekta oziroma do konca leta 2019. 

Glede na potencial ukrepov, ki jih bodo organizacije navedle v svojih regionalnih akcijskih načrtih bo 

odločeno, ali lahko napredujejo v dve leti trajajočo 2. fazo projekta, ki se bo zaključila 2021.  

V popoldanskem delu dneva so si partnerji in člani njihovih regionalnih interesnih skupin ogledali dobre 

prakse energetske učinkovitosti občine Iasi, drugi dan partnerskega srečanja pa je potekal tematski 

seminar, kjer se je za pozdravnim govorom župana zvrstilo osem predavateljev, strokovnjakov 

energetske sanacije in energetske učinkovitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled dobrih praks energetske učinkovitosti občine Iasi 
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5. regionalno srečanje interesnih skupin projekta CLEAN 

V okviru projekta CLEAN je 18. aprila 2019 na domačiji Štraus Kramer v Virštanju potekalo 5. regionalno 

srečanje interesnih skupin. RASR je energetskim strokovnjakom Savinjske regije predstavil preteklo 

delo na projektu ter smernice in cilje zadnjega leta 1. faze projekta, ki se bo zaključila decembra 2019. 

Zadnje leto projekta bo usmerjeno predvsem k pisanju regionalnih akcijskih načrtov, s pomočjo katerih 

bodo predvideni nadaljnji ukrepi na področju energetske učinkovitosti v Savinjski regiji. 

Regionalni akcijski načrt bo dokument, sestavljen iz treh dobrih praks energetske učinkovitosti, ki jih je 

RASR izbral izmed 31 identificiranih v roku projekta. 

 

6. partnerski sestanek (24. – 26. september 2019) 

6. partnerski sestanek projekta CLEAN je potekal v Heraklionu. Prvi dan srečanja so bili predstavljeni 

regionalni akcijski načrti za vsako regijo posebej in pregledani delovni načrt, vloge, odgovornosti ter 

prispevki, ki so potrebni za naslednji semester.  

Po sestanku so na tematskem seminarju predstavniki deležnikov s Krete predstavili različne primere 

dobre prakse. 

Predstavniki mesta Heraklion so predstavili obnovo stare industrijske zgradbe, kjer so proizvajali olje 

in mila. Projekt renovacije stavbe je bil izbran kot primer dobre prakse za projekt CLEAN, saj so pri 

obnovi uporabili najnovejše tehnologije in material za čimbolj optimalno hlajenje in ogrevanje stavbe, 

skupaj z uporabo sistemov monitoringa. Na naslednjem predavanju je bila predstavljena industrija 

Krete, predvsem podjetje KRITIS kot eden največjih proizvajalcev plastičnih izdelkov v EU in njihova 

prizadevanja na področju energetskega upravljanj a in njihova prizadevanja za izboljšanje energetske 

učinkovitosti. 

V zadnjem seminarju je bila predstavljena iniciativa EU Covenant of Mayors for Climate & Energy – 

združenja občin v EU za boj s podnebnimi spremembami predstavila delovanje in zaveze združenja na 

področju  ublažitev podnebnih sprememb, prilagajanju škodljivim vplivom podnebnih sprememb in 

univerzalni dostop do varne, čiste in cenovno dostopne energije. V okviru delovanja iniciative so bile 

na otoku Kreta izvedeni trije popisi emisij za tri občine in predvidene redukcije emisij kot posledica 

delovanja CoM. Vsaka občina je pripravila akcijski načrt, ki vključuje varčevanje z energijo, trajnostni 

transport in trajnostni razvoj. Cilj je do 2030 zmanjšati CO2 emisije do 40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. partnerski sestanek projekta CLEAN v Heraklionu na otoku Kreta, Grčija 
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Drugi dan srečanja projekta so partnerji obiskali tri dobre prakse. Ogledali so si glavni distribucijski 

center za elektriko na otoku Kreta. Prikazali so mrežo virov elektrike (sončna, vetrna in plinske turbine) 

in sistem nadzora porabe na otoku. Kot primer dobre prakse so predstavili projekt, kjer so razdelili po 

gospodinjstvih merilce porabe električne energije. Preko teh merilcev so v center dobivali podatke, na 

osnovi katerih so potem pošiljali sms obvestila porabnikom, kako to porabo zmanjšati. Rezultat 

projekta je bila redukcija porabe in večja ozaveščenost končnih porabnikov.  

Raziskovalci iz fundacije  FORTH so predstavili svoje delo in projekte na področju zmanjšanja onesnažil 

v zraku. Razvili so barvo, ki vsebuje katalizator, ki razgradi organske polutante kot je benzen na  CO2  in 

vodo. Uporaba barve v prostorih izboljša kvaliteto zraka, zmanjša potrebo po uporabi klime in izboljša 

počutje. Z uporabo barve v cestnem tunelu so preprečili nalaganje onesnažil na stene tunela in s tem 

zmanjšali porabo luči v tunelih – primer dobre prakse za projekt CLEAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavniki projektnih partnerjev na FORTH 

Na grški Mediteranski Univerzi – oddelek za elektroinženiring so raziskovalci predstavili svoje delo z 

nanomateriali. Posebej se ukvarjajo z grafenom, posebno spojino iz čistega ogljika, kjer so atomi 

razporejeni v vzorec pravilnih šestkotnikov podoben grafitu, vendar z debelino enega atoma. Kot dobra 

praksa za projekt CLEAN je bila predstavljena možnost uporabe grafena kot dodatka cementu za 

proizvodnjo betona, saj izboljša toplotno izolativnost sten in zmanjša težo betona, kar pripomore k 

boljši energetski učinkovitosti in nižjim stroškom gradnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled dobrih praks 
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7.2 ActiveHome 

ActiveHome je projekt, ki je bil prijavljen v program Interreg Danube v sklopu SMF (Seed Money Facility) 

razpisa in je bil zaključen v 2019. Projekt je deloval na dveh ravneh. Na prvi stopnji je želel projekt 

izboljšati delovanje javnih služb, z vključevanjem organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomnimi (neprofitne 

organizacije), da integrirajo brezdomne v proces aktivnega iskanja zaposlitve ter sodelujejo pri 

izboljšanju njihovih spretnosti, kompetenc, hkrati pa pomagajo pri motivaciji javnih uslužbencev. Na 

drugi stopnji pa je stremel k razvoju enotnega sistema (za vse sodelujoče države), ki bi vključeval vse 

brezdomne (tiste, ki so nastanjeni po zavetiščih, tiste, ki ostanejo z družino ali prijatelji in druge 

posameznike brez nastanitve, ki niso registrirani nikjer). Ta sistem bi bil zasnovan na spletu in na voljo 

vsem državam v podonavski regiji.  

Projekt je bil namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov (projektov) za nadaljnjo 

prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.) EU. 

Cilj projekta ActiveHome je bil priprava glavnega projekta, katerega tema je izboljšanje kakovosti javnih 

storitev z optimizacijo upravljanja mehanizmov na področju brezdomstva. S projektom smo prispevali 

k okrepitvi regije in ustvarjanju blaginje v podonavski regiji. Z vključevanjem civilne družbe smo skozi 

dialog razvijali skupne rešitve za obstoječe probleme. Hkrati je komunikacija potekala tudi na 

mednarodni ravni, s čimer se je krepila regionalna povezanost. 

 

Celotna vrednost projekta 49.597,57 EUR  Začetek projekta 01.09.2018 

Delež RASR 17.790,00 EUR  Konec projekta 31.08.2019 

 

Partnerji na projektu 

➢ RASR, Razvojna agencija Savinjske regije (Slovenija) 

- vodilni partner, 

➢ RARIS, Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije 

(Srbija), 

➢ Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i 

osobe s invaliditetom (Hrvaška).  
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Delo v 2019 

V 2019 se je naše delo na projektu osredotočalo predvsem na pripravo poročila – »Poročilo o stanju 

na področju brezdomcev v Donavski regiji«, za pripravo katerega smo bili mi zadolženi. 

Skupaj z zunanjim izvajalcem smo pregledali stanje brezdomstva na področju Podonavske regije. 

Definirali smo potrebe in izzive na področju brezdomstva v Podonavski regiji. Opisali smo tarčne 

skupine in zbrali podatke o brezdomstvu.  

Partnerja na projektu bila zadolžena za pripravo vsak svojega poročila. Partner iz Srbije, RARIS, je 

pripravil načrt priprave in izdelave projektne prijave za prijavo na potencialni razpis. Pri pripravi načrta 

smo sodelovali s predlogi in pri izdelavi končne verzije s pripombami. 

Partner s Hrvaške, občina Zagreb je pripravil pregled možnih razpisov, na katere bomo lahko prijavili 

projekt, katerega tema je izboljšanje kakovosti javnih storitev z optimizacijo upravljanja mehanizmov 

na področju brezdomstva. Sodelovali smo z pripravo pregleda slovenskih razpisov na temo socialne 

oskrbe in pomoči brezdomcem. S pregledom in pripombami smo pomagali pri izdelavi končne verzije 

pregleda. 

Poleg priprave poročila smo kot vodilni partnerji na projektu koordinirali projekt. S projektnimi 

partnerji smo komunicirali preko e-maila in preko SKYP-a. Komunicirali smo z JTS in vodili pomagali 

projektnim partnerjem pri izdelavi in oddaji končnega poročila v eMS. 

Partnerji smo organizirali dva partnerska sestanka: partnerski sestanek v Knjaževcu v Srbiji in partnerski 

sestanek v Zagrebu na Hrvaškem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektni sestanek v Zagrebu, Hrvaška 
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7.3 InnovaSPA - Inovativne zdravstvene storitve za termalne regije  

InnovaSPA ali Inovativne zdravstvene rešitve za termalne regije 

je projekt financiran v okviru programa Interreg Europe. Savinjska 

regija (RASR) je ena izmed osmih sodelujočih partnerskih regij, ki 

se bodo v toku projekta trudile vplivati na možnost inovativnih 

produktov ter lažje dostopnosti zdravljenja v termalnih 

zdraviliščih z orientacijo na preventivnem zdravljenju. RASR se je projektu pridružil zaradi svojih 

edinstvenih možnosti termalnega zdravstva, saj se lahko Savinjska regija pohvali s kar sedmimi 

termalnimi zdravilišči: Terme Topolšica, Terme Zreče, Terme Dobrna, Thermana Laško, Rimske toplice, 

Terme Olimia in Zdravilišče Rogaška. 

 

Celotna vrednost projekta 1.346.163,00 EUR  Začetek projekta 01.06.2018 

Delež RASR 139.385,00 EUR  Konec projekta 31.11.2022 

 

Partnerji na projektu 

➢ Thermauvergne Association (Francija) - vodilni 

partner, 

➢ University of Debrecen (Madžarska),  

➢ University of Latvia (Latvija), 

➢ Warmia and Mazury Regional Development 

Agency JSC in Olsztyn (Poljska), 

➢ Regional Development Agency Centru 

(Romunija), 

➢ Lithuanian In 

➢ novation Centre (Litva), 

➢ Faculty of Medicine of the University of Porto (Portugalska),  

➢ RASR, Razvojna agencija Savinjske regije (Slovenija).  

 

Delo na projektu  

3. študijski obisk v Franciji  

Prvi dan študijskega obiska so se partnerske regije projekta InnovaSPA sestale v prostorih združenja 

termalnih zdravilišč Termauvergne, ki je hkrati tudi vodilni partner projekta. Prisotnim deležnikom in 

partnerjem sta bila predstavljena nacionalni in regionalni termalni vidik ter splošen pogled na termalna 

zdravljenja v regiji Auvergne – Rhone – Alpes v Franciji.  
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Udeleženci študijskega obiska v Franciji 

V mestni hiši v Vichyju so se predstavniki RASR udeležili tudi partnerskega sestanka oziroma sestanka 

usmerjevalne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki partnerskih organizacij iz vseh sodelujočih regij. 

Pogovor je potekal o zaključenih nalogah in nadaljnjem doseganju ciljev projekta InnovaSPA.  

 

 

 

 

 

 

Partnerski sestanek v Vichyju 

 

4. študijski obisk projekta InnovaSPA 

Strokovnjaki za termizem in preventivno zdravje iz osmih evropskih držav so se med 23. in 29. 

septembrom 2019 udeležili 4. študijskega obiska projekta InnovaSPA v Penafielu, regija Norte, 

Portugalska. 24. septembra 2019 so partnerji in interesne skupine najprej obiskali prenovljene terme 

Caldas de Aregos ob reki Duero, nato terme Termas de São Vicente, kjer so spoznali zdraviliško 

dejavnost, ki je namenjena zdravljenju in preprečevanju revmatičnih in mišično-skeletnih bolezni ter 

boleznim dihalnega trakta. 

25. septembra 2019 so si ogledali povsem nove Termas de Amarante in Termas de Chaves, ki ponujajo 

medicinske in wellness tretmaje. Predstavljen je bil tudi projekt Chaves-Verín: Water Eurocity, ki 

povezuje dve državi, reko Tâmega in devet izvirov. 

26. septembra so študijski obisk pričeli v mestu Vidago, kjer so na partnerskem delovnem sestanku 

najprej pregledali napredovanje projekta InnovaSPA, izmenjali so mnenja o dosedanjih študijskih 

obiskih in na kratko predstavili naslednje srečanje partnerjev projekta, ki bo v Savinjski regiji v Sloveniji. 

Ogledali so si drugi del t. i. Water Route poti in hotel Palace, ki je bil zgrajen leta 1910 in takrat eden 

najbolj razkošnih hotelov na Iberskem polotoku. Obiskali so Medicinsko fakulteto in bolnico S. João ter 

se sprehodili skozi Porto do reke Duero. 
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7.4 2SoKroG – Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega 

čezmejnega območja 

Projekt obravnava prioritetno področje socialno 

varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve 

partnerstva javnih organov (CSD, Uradi za delo) in 

drugih deležnikov na področju socialne aktivacije 

(socialna podjetja, institucije neformalnega 

izobraževanja, NVO idr.). Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim 

prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, in tako 

postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe ter izboljšajo psihosocialno zdravje. 

2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje sistem socialnih transferjev, ki sicer 

preprečujejo absolutno revščino, vendar ne daje trajnostnih rešitev in glede na demografske kazalnike 

predstavlja resen problem. Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije 

je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezno 

usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu 

socialne aktivacije delovno usposobile do prilagojenih oblik trga dela in se integrirale v različne 

družbene sisteme. 

 

Celotna vrednost projekta 574.947,17 

EUR 

 Začetek projekta 01.09.2018 

Delež RASR 89.863,35  EUR  Konec projekta 31.08.2020 

 

Partnerji na projektu 

➢ Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj 

(Slovenija) -Vodilni partner, 

➢ Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. 

(Slovenija), 

➢ Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske 

županije JURA  (Hrvaška),  

➢ Center za socijalnu skrb Čakovec  (Hrvaška),  

➢ Javna ustanova za razvoj Međimurske županije 

REDEA  (Hrvaška),  

➢ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje–

območna enota Ptuj (Slovenija),  

➢ RASR, Razvojna agencija Savinjske regije (Slovenija). 
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Delo v letu 2019 

INFO DAN projekta 2SoKroG – SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2019 

V soboto, 6. aprila, je v mestnem središču Celje potekal dogodek Svetovni dan zdravja 2019. Številna 

mesta so se priključila gibanju Zdrava mesta, izmenjavi izkušenj, prenosu dobrih praks med mesti ter s 

sodelovanjem na konkretnih projektih.  

Razvojna agencija Savinjske regije je sodelovala z Informativnim dnevom projekta 2SoKroG. Predstavila 

je socialno aktivacijo in projekt 2SoKroG.  
 

 

 

 

 

 

 

Informativni dan projekta 2SoKroG v okviru dogodka Svetovni dan zdravja 2019 

 

INFO DAN PROJEKTA 2SoKroG – EU projekt - Moj projekt 

V sredo, 15. maja 2019, je v Mariboru potekal dogodek Mesto socialne ekonomije in projekt 2SoKroG 

v kampanji »EU PROJEKT – MOJ PROJEKT«. Kampanja že peto leto zapored predstavlja dobre zgodbe, 

ki se pišejo s pomočjo evropskih projektov. Na vabilo SVRK-a se je odzvalo več kot 60 projektov, ki se v 

več kot 50 krajih po vsej Sloveniji predstavljali v obliki organizacije zanimivih dogodkov. Med njimi je 

tudi projekt socialne aktivacije 2SoKroG, ki se v sodelovanju s petimi tematsko sorodnimi projekti 

povezuje pod skupnim imenom »Mesto socialne ekonomije« in se je tokrat v družbi drugih štirih 

projektov predstavil v stavbi Talka v Mariboru. 

 

SEMINAR SOCIALNE AKTIVACIJE V CELJU 

Seminar socialne aktivacije »Razvoj veščin in kompetenc javnih organov za uporabo modela socialne 
aktivacije pri izvajanju javnih storitev v podporo zagotavljanja zdravega, kakovostnega in 
dostopnejšega čezmejnega območja« 
V četrtek, 13. junija 2019, je RASR organiziral seminar Socialne aktivacije v prostorih Centra za socialno 

delo Celje. V uvodnem nagovoru so nas pozdravili predstavnik organizatorja seminarja RASR, Primož 

Božnik, mag. Olga Bezenšek Lalić v imenu gostitelja Centra za socialno delo Celje ter Socialne zbornice 

Slovenije. V uvodnem delu je vodja projekta dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, predstavila projekt 

2SoKroG, ki je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj,  in podala smernice seminarja socialne aktivacije. Mag. Martina 

Trbanc iz  Inštituta RS za socialno varstvo je govorila o evalvaciji socialne aktivacije, ki se že izjava na 

področju RS Sloveniji in predstavila ugotovitve.  
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Metka Vanček, koordinatorka socialne aktivacije RME Celje, MDDSZ, je predstavila enotno vstopno 

točko in sodelovanje z izvajalci socialne aktivacije. Pri obravnavi udeležencev je pomembna celostna 

obravnava, ki jo je na primerih predstavila Suzi Kvas, direktorica javnega zavoda SOCIO Celje. Za 

zaključek pa sta izvajalca dolgotrajnega in hibridnega programa socialne aktivacije predstavila 

konkretne primere izvajanja programov, dobre izkušnje in težave s katerimi se srečujejo pri izvajanju. 

Predstavili sta se dve udeleženki in povedali svoji izkušnji obiskovanja programa socialne aktivacije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija s Seminarja socialne aktivacije na CSD Celje 

 

Informativni dan 2SoKroG in obisk socialne aktivacije v Hrastniku 

V četrtek,  27. junija, smo obiskali socialno aktivacijo v Hrastniku - projekt 2SoKroG. Vodja programa 

Anja Puh in strokovna sodelavka Etka Čalasan Žerdoner sta predstavili aktivnosti programa. Zelo 

uspešna skupina posameznikov, kjer je vsak izmed njih predstavil svoje načrte za prihodnost, zaposlitve 

ki se obetajo v kratkem in nove možnosti, ki so se jim odprle v tem času, ko so obiskovali program. 

Poleg novih možnosti na področju dela, so se med njimi stkala lepa prijateljstva, odprla srca družbi in 

aktivnemu življenju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativni dan Socialne aktivacije v Hrastniku 

 



 

 
 49  
 

Čezmejna delavnica Modul 3: Vpliv socialne aktivacije na zdravstveno-socialno stanje 

uporabnikov 

Na Centru za socialno delo v Celju, 5. decembra 2019, je v okviru projekta 2SoKroG potekal 3. modul 

čezmejne delavnice »Vpliv socialne aktivacije na zdravstveno-socialno stanje uporabnikov«. Dogodek 

je bil namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim 

ministrstvom in zbornicam, združenjem, tematskim ekspertom in institucijam neformalnega 

izobraževanja. V uvodu nas je pozdravila Olga Bezenšek, direktorica CSD Celje, ki je orisala 

problematiko zdravstveno - socialnega stanja uporabnikov s katerimi se srečujejo na Centru za socialno 

delo.  

 

 

 

 

 

 

 

Čezmejna delavnica Modul 3 

Osrednji predavatelj čezmejne delavnice v Celju je bil dr. Boris Kramžar, spec. medicine dela in športa, 

ki je v prvem delu predstavil Poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo s primeri iz prakse in vzpodbudil 

razpravo z udeleženci delavnice.  

Sledil je zaključek ter kratka razprava o tem, da smo na dosedanjih delavnicah dali velik poudarek 

uporabnikom socialne aktivacije, procesu socialnega mentorstva in na Modulu 3 o zdravstveno- 

socialnemu vidiku uporabnikov socialne aktivacije. Sledila je še napoved naslednje čezmejne delavnice, 

ki bo januarja 2020 v Varaždinu. To bo četrti modul po vrsti »Socialna aktivacija za preprečitev zdrsa v 

revščino in socialno izključenost«. 
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7.5 LIVING CASTLES - Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje 

in promocijo kulturne dediščine 

V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in 

valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne 

čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih 

aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine. 

Glavno vodilo projekta bo osnovanje skupne blagovne 

znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le 

ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih 

gradov. Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija 

ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo. Projekt bo veliko pozornost namenjal 

iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom 

vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa ponuditi boljšo doživljajsko izkušnjo.  

 

Celotna vrednost projekta 1.454.671,54 EUR  Začetek projekta 01.10.2018 

Delež RASR 147.150,00 EUR  Konec projekta 31.03.2021 

 

Partnerji na projektu 

➢ Međimursko veleučilište Čakovec (Hrvaška)   - 

vodilni partner, 

➢ RIS Dvorec Rakičan (Slovenija),  

➢ Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj 

(Slovenija), 

➢ Gradski muzej Varaždin  (Hrvaška),  

➢ Muzej Međimurja Čakovec  (Hrvaška),  

➢ Muzeji Hrvatskog Zagorja  (Hrvaška), 

➢ Proteus d.o.o. (Slovenija), 

➢ RASR, Razvojna agencija Savinjske regije 

(Slovenija). 

 

Delo na projektu  

Delovni sestanek projekta Living Castles 
 
Na sestanku, 29. januarja, v Varaždinu smo se projektni partnerji dogovorili o logotipu projekta, 
predstavili ideje za tiskanje promocijskega materiala in kako bo vsak partner pripravil svojo oceno 
dosedanjega poteka projekta. 
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Delovni sestanek projekta Living Castles, Čakovec 
 
Sestanek je potekal v sejni sobi Muzeja Međimurja Čakovec v aprilu. Projektni partnerji so se seznanili 

s prvim delom poročanja, dogovorili o promocijskih materialih, vsebinah za video mapping, 

holografskih projekcij in projekcij virtualnih očal. V sklopu projekta Living Castles so razvijalci na 

mobilnih platformah in inovativni tehnologiji Microsoft HoloLens, razvili testno aplikacijo za 

implementacijo virtualne in razširjene resničnosti, katera nam je bila predstavljena na sestanku v 

Čakovcu. Prednosti aplikacije se izkažejo v njenih predstavitvenih in informativnih lastnostih ter 

obogateni uporabi le-te, npr. na sestankih s partnerji, kjer aplikacija omogoča učinkovitejše 

sodelovanje in načrtovanje prihodnjih razvojnih aktivnosti projekta. Aplikacija, prilagojena mobilnim 

napravam predstavlja aspekte razširjene resničnosti s pomočjo slikovnega označevalca (običajno v 

obliki črno-bele teksture natisnjene na papir), skozi katerega realno analizira prostor in uporabniško 

okolje. Navedeni označevalec služi kot orientacijski predmet, s pomočjo katerega aplikacija ustvari 

navidezni predmet ali prizor in na podlagi transformacije fizičnega označevalca, pozicionira virtualni 

predmet in pripadajoče parametre, ki simulirajo premikanje digitalnega objekta v resnično okolje. 

Microsoft HoloLens je narejen v obliki očal, s katerimi uporabnik doseže vtis nadgradnje realnega okolja 

skozi digitalne računalniške elemente. 

Delovni sestanek projekta Living Castles 

 
Delovni sestanek projekta Living Castles, Celje 

14. junija 2019 smo imeli preko SKYP-a sestanek s strokovnjaki za izdelavo vsebin za VR očala. 

Pogovarjali smo se o tehničnih podrobnostih očal, ki jih bo RASR nabavil za namen predstavitve zgodbe 

o visečem mostu. Dogovorili smo se, kaj potrebujejo, da bodo lahko izdelali film – načrte, slike in 

zgodbo. 
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Living Castles na dogodku Grajski živ žav 

V nedeljo, 25. avgusta 2019, se je v okviru prireditve Grajski živžav veliko število obiskovalcev ustavilo 

pri stojnici RASR na grajskem dvorišču in prisluhnilo nastajajoči zgodbi pletenja turistično povezane 

mreže slovenskih in hrvaških gradov in dvorcev. 

 

Delovnih sestanek projektnih partnerjev  

V ponedeljek, 9. septembra, je v Celju na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o., potekal 

delovni sestanek vseh partnerjev v projektu Living Castles. Projekt je v polnem teku, saj se bliža drugo 

obdobje poročanja. Partnerji z obeh strani meje so se intenzivno dogovarjali in usklajevali vse aktivnosti 

povezane z doseganjem ciljnih skupin projekta, promocijo, izvajanjem delavnic in z vsebinami za video 

mapping, holografske projekcije ter projekcije virtualnih očal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovni sestanek vseh partnerjev v prostorih RASR 


