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Obveščamo vas, da dogodek snemamo oz. fotografiramo za 
javno objavo na naši spletni strani.



Zavezani k razvoju, sobivanju in sodelovanju 

Trajnostni razvoj pomeni, da namesto omejenih 
naravnih dobrin izkoriščamo neomejene 

zmogljivosti našega razuma.“
“

Razvojna agencija Savinja

Za vas že 20 let.



Naše naloge

Organizacija in vodenje Lokalne akcijske 
skupine Spodnje Savinjske doline; podpora 
Območnega razvojnega partnerstva SSD 

Vzpodbujanje lokalnih potencialov

Pomoč pri iskanju virov financiranja 
razvojnih projektov in podjetniških 
idej.

Splošno svetovanje

Priprava in koordinacija projektnih 
predlogov, prijava na razpise za 
sofinanciranje (SLO in EU).

Sodelovanje na razpisih

Vedno pri roki – točka VEM, od leta 
2018 regijska točka SPOT, 
neposredno svetovanje na agenciji.

Informiranje podjetnikov

Pri svojih dejanjih vedno 
upoštevamo načela trajnosti in 
solidarnosti.

Skrb za okolje

Nudimo pomoč pri zaposlovanju, 
raznolika usposabljanja ter
načrtovanje poklicne poti.

Krepitev človeških virov
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Glavni poudarki

73
milijonov evrov 
sredstev iz evropskih 
in drugih virov

73

velikih projektov96

registriranih podjetniških
svetovanj6117

različnih dogodkov, 
prireditev, usposabljanj260

prireditev Inovator 
leta11

udeležencev, 
vključenih v 
usposabljanja in druge 
dogodke

6500

postopkov registracije3180

Dnevov podjetništva17
držav, s katerimi smo
sodelovali14



Aktualni razvojniki

Stojan Praprotnik

direktor Razvojne 
agencije Savinja

Alenka Doler

višja 
svetovalka za 
podjetništvo

Mirjana Bevanda

višja svetovalka 
za podjetništvo, 
razvoj podeželja 

in finančno-
kadrovske zadeve

Damjana Omerzu

višja svetovalka 
za človeške vire 

in razvoj 
podeželja

Dejan Jazbinšek

svetovalec za 
turizem, 

podjetništvo in 
razvoj podeželja

Jaka Strojanšek

svetovalec za 
prostorsko 

načrtovanje in 
podjetništvo



Ključni mejniki

1998 2001 2008 2009 2018
Ustanovitev 

Podjetniškega centra 
Žalec (ustanovitelj 

Občina Žalec in ZZG 
Žalec)

Preimenovanje v 
Razvojno agencijo 

Savinja

Ustanovitev Lokalne 
akcijske skupine 

Spodnje Savinjske 
doline

Novi izzivi –
digitalizacija, 

avtomatizacija, vplivi 
na okolje, medčloveški 

odnosi

Ustanovitev 
Območnega 
razvojnega 

partnerstva Spodnje 
Savinjske doline



Razvojna
agencija
Savinja

Dosežki
Naš cilj je zadovoljstvo uporabnikov naših 
storitev, celovito informiranje in 
nadgrajevanje znanja.



Iz arhiva
V dvajsetih letih se zgodi marsikaj

Dnevi odprtih vrat, modni grozd, prenosi dobrih praks, vstop v EU…



Iz arhiva
V dvajsetih letih se zgodi marsikaj

VPS - poklicno in 
podjetniško 

Svetovanje, 2002

Razvoj podeželja –
Zeliščarstvo 

Socialna oskrba –
zaposlitvena priložnost

Razvoj podeželja –
Predelava mesa



Iz arhiva
V dvajsetih letih se zgodi marsikaj

Dan odprtih vrat 
Agencije, 2003

Otvoritev Podjetniški 
center Žalec, 1998

Dnevi podjetništva,  2004 Izobraževanje 
podjetniških 

svetovalcev na Irskem, 
1998



Iz arhiva
V dvajsetih letih se zgodi marsikaj

Usposabljanje za 
grozdenje, 2003

Vstop v EU 
1.5.2004

Usposabljanje za 
grozdenje, 2004

Dnevi podjetništva, 
2001



Projektno delo
Zasnova, izvajanje in zaključek

LAS SSD, Norveški sklad, bilateralni natečaji, Town Twinning, Inovator leta…



Projektno delo
Zasnova, izvajanje in zaključek

Aktivnosti LAS 
SSD pod pokroviteljst

vom
predsednika RS 

Gostili smo partnerje 
iz Norveške

EU projekt, moj projekt eVEM - strankam 
svetujemo pri odpiranju 

podjetja



Projektno delo
Zasnova, izvajanje in zaključek

Obisk Vodnega parka 
REŠ Radlje ob Dravi

VIT točka Ekomuzeja 
v Braslovčah

Ogled dobrih praks 
občine Braslovče s 

strani gostov iz 
Doljevca

Podelitev nagrad v 
okviru bilateralnega 

natečaja 



Projektno delo
Zasnova, izvajanje in zaključek

Tematski potep po
občini Žalec

Promotorke 2004 –
Regijsko srečanje

Promocijske aktivnosti 
v sklopu projekta CVŽU 

leta 2010

Kulinarična delavnica 
v sklopu NVO projekta, 

2009



Projektno delo
Zasnova, izvajanje in zaključek

Qute mednarodna 
konferenca v Patrasu 

(GRČIJA)

Sožitje generacijBilateralni projekt z 
ogledom dobrih praks 
Aleksandrovac (SRB), 

2011

Slovenska delegacija 
projekta SLO Woman 

v Varšavi (POL)



Projektno delo
Zasnova, izvajanje in zaključek

Teden izobraževanja 
za trajnosten razvoj v 

Braslovčah

Sodelovanje z mesto
m Quindici (ITA)

Town twinning, 2006 Gozdna učna pot okoli 
Braslovškega jezera –

LAS SSD



Skrb za okolje
Zavedamo se soodvisnosti in spoštujemo raznolikost

Ribnik Vrbje, Braslovško jezero, SURF Nature



Skrb za okolje
Zavedamo se soodvisnosti in spoštujemo raznolikost

Medonostne rastline
pred našim vhodom

Podpora pri ohranjanju 
starih običajev

Kolesarjenje po SSD Permakulturni vrt Dole 
pri Poljčanah



Skrb za okolje
Zavedamo se soodvisnosti in spoštujemo raznolikost

Huda luknja - če v 
skupini nekdo obtiči, se 

mu pomaga

Strokovni izlet SURF 
Nature v Škocjanske

jame 

Odstranjevanje alg na 
ribniku Vrbje

Strokovni izlet v sklopu 
SURF Nature v Rietiju 

(ITA)



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

Srečanja, delavnice, predstavitve, konference, pikniki



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

Bilaterala - srečanje v 
Savinjski regiji, 2010

ENERGOGO delavnica, 
2014

Bilateralno strokovno 
srečanje, 2012

Otvoritev Ekomuzeja
hmeljarstva in pivovarstva



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

EXPO 2015 in obisk 
Slovenske hiše

Zaključna konferenca 
Call center v Kruševcu 

(SRB)

Konferenca v Kruševcu 
(SRB) leta 2006

Ogled dobrih praks v 
sklopu projekta GIS, 

Kruševac (SRB)



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

LAS SSD v Gotovljah Udeležili smo se številnih 
usposabljanj

LAS SSD predstavitev 
v Velenju

LAS SSD na strokovnem 
obisku na Goričkem



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

Povabljeni smo bili v 
občino Prebold

Podjetniški piknik 2017Ogledi dobrih praks 
SSD - Kmetija Podpečan

Medgeracijsko 
ustvarjanje



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

Usposabljanja v okviru 
projekta LAS SSD

Pravljične ustvarjalne 
urice za najmlajše

Pimonte (ITA) –
delegacija Žalec

Srečanje gospodarstvenikov 
Občine Braslovče, 2011



Različni dogodki
Organizacija, promocija in realizacija

Razstavljena dela v sklopu
bilateralnega natečaja

Ustanovna skupščina 
LAS SSD, 2015

Usposabljanja za NVO, 
2008

Strokovno srečanje 
partnerjev SURF Nature v 

Sloveniji, 2012



Gospodarstvo in infrastruktura
Projekti, ključnega pomena za celotno dolino

Kanalizacija, vodovod, kolesarske steze, ceste, čistilna naprava, trajnostna mobilnost



Gospodarstvo in infrastruktura
Projekti, ključnega pomena za dolino

Priprava Celostne prometne 
strategije OŽ, Teden 

Mobilnosti, 2017

Obiski podjetij in 
seznanjanje z dobrimi 

praksami

@LIFE konferenca v sklopu 
projekta RC IKTS

Odprtje Centra za 
kmetijstvo in 

podjetništvo Braslovče



Gospodarstvo in infrastruktura
Projekti, ključnega pomena za dolino

Ogled Centralne čistilne 
naprave Kasaze

Ogled obnovljenega gradu
Komenda na Polzeli

Otvoritev obnovljene cesta v 
občini Tabor v oviru MLC

Obnovljeno staro mestno 
jedro Žalec



RAS osebno
Stojan, Alenka, Mirjana, Damjana, Dejan in Jaka

Tudi mi smo samo ljudje, ki kljubujemo življenjskim preizkušnjam.



RAS osebno
Stojan, Alenka, Mirjana, Damjana, Dejan in Jaka

Pamet v roke Najljubše prevozno sredstvoSkrivni adrenalinski ljubitelj
jam

Vsi poprimemo za delo



RAS osebno
Stojan, Alenka, Mirjana, Damjana, Dejan in Jaka

Tu in tam nas obišče kakšna 
živalica

Naučili smo se drsanjaZdrav duh v zdravem 
telesu

Včasih si vzamemo čas 
samo zase



RAS osebno
Stojan, Alenka, Mirjana, Damjana, Dejan in Jaka

Vesoljni potop naših 
prostorov, 2009

Z Žanom smo poleteli...Modno ozaveščeni ... in preživeli.



RAS osebno
Stojan, Alenka, Mirjana, Damjana, Dejan in Jaka

Podpiramo se tudi v gibanju Svetovni dan živali –
več tačk več ve

Vedno pustno razpoloženi V slogi je moč



Razvojna agencija Savinja 
Za vas že 20 let.


