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1. Osnovni podatki o katalogu
Razvojna agencija Savinja
Stojan Praprotnik
1.3.2009
2.11.2015
www.ra-savinja.si

2. Splošni podatki o inštituciji in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.1 Splošni podatki o agenciji
Razvojno agencijo Savinja sta v letu 1997 ustanovili takrat enotna
Kratek opis
občina Žalec in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec pod
delovnega
nazivom GIZ Podjetniški center Žalec.
področja
Razvojna agencija Savinja je bila ustanovljena z namenom, da
promovira in izboljšuje partnerstvo na različnih razvojnih področjih,
organa
povezuje različne javne in druge institucije, NVO, izboljšuje
gospodarsko rast in spodbuja trajnosten razvoj na območju Spodnje
Savinjske doline in širše.
Seznam vseh
Stojan Praprotnik
03/713-68-65 stojan.praprotnik@radirektor
savinja.si
notranjih
dr. Hana Šuster
03/713-68-64 hana.erjavec@ra-savinja.si
organizacijskih
Erjavec
enot
pomočnica direktorja
Mirjana Bevanda
03/713-68-66 mirjana.bevanda@rasvetovalka za
savinja.si
podjetništvo (VEM),
razvoj podeželja in
finančno-kadrovske
zadeve
Alenka Doler
03/713-68-67 ra.savinja@ra-savinja.si
svetovalka za okolje,
turizem in podjetništvo
Damjana Omerzu
03/713-68-61 damjana.omerzu@rasvetovalka za
savinja.si
človeške vire in razvoj
podeželja
Dejan Jazbinšek
03/713-68-62 dejan.jazbinsek@rasvetovalec za turizem,
savinja.si
podjetništvo in razvoj
podeželja
Jaka Strojanšek
03/713-68-60 jaka.strojansek@rasvetovalec za
savinja.si
prostorsko načrtovanje
in podjetništvo
Organigram
/
organa

2.2 Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja
Pristojna oseba Stojan Praprotnik
direktor
Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec
Tel.: 03 713 68 65, e-pošta: stojan.praprotnik@ra-savinja.si
2.3 Zakoni, podzakonski predpisi in predpisi EU
Predpisi iz delovnega področja
Register predpisov Slovenije
2.4 Strateški in programski dokumenti
Programi dela in finančni načrti za tekoče poslovno leto
2.5 Seznam javnih evidenc s katerimi upravlja
Razvojna agencija Savinja ne vodi nobene javne evidence.
2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi
Postopke vodimo v skladu z Zakonom o upravnem postopku
2.7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Pomembne podjetniške informacije, dogodki, delavnice, odločitve, projekti, novosti in
periodika (MSP, PrePlet in drugi) so objavljeni na spletnem naslovu www.ra-savinja.si
Podatki o javnih razpisih so objavljeni na spletnem naslovu www.ra-savinja.si
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
3.1 Opis dostopa preko svetovnega spleta
Informacije so dostopne na spletnem naslovu www.ra-savinja.si
NAČIN DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa
do
posameznih
sklopov
informacij:

Večina informacij je dostopna preko spletnih strani RA Savinja ob
vsakem času.
Fizični dostop (omogočen tudi osebam s posebnimi potrebami): na
sedežu Razvojne agencije Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
Poslovni čas za stranke:
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
sreda od 8. do 16. ure,
petek od 8. do 12. ure.
Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani ali če
posameznik ne uporablja interneta, lahko zahteva te informacije na
podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po
predpisanem postopku.
Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij
javnega značaja.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
informacije o javnih razpisih

