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1. OSNOVNI PODATKI O 
KATALOGU  

 

Naziv organa:  Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.  

Odgovorna uradna oseba:  Iva Zorenč, direktorica  

Datum prve objave kataloga:  1. 1. 2020  

Datum zadnje spremembe:  1. 8. 2022  

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu:  

www.rasr.si  

Druge oblike kataloga  V tiskani obliki na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. 
  

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA  

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa  

Kratek opis delovnega področja 
organa:  

Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. opravlja naloge regionalne 
razvojne agencije, predvsem naloge spodbujanja regionalnega razvoja:  

- razvijanje partnerstev med javnim in zasebnim sektorjem na 
lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo 
razvojnih pobud in krepitev skladnega regionalnega razvoja,   

- spodbujanje trajnostnega razvoja regije,   
- priprava in izvajanje regionalnih in drugi razvojnih programov,  - 

 pridobivanje domačih in tujih virov financiranja.   
Poleg navedenih nalog izvaja tudi naloge izobraževalnega, svetovalnega, 
informacijskega, finančnega in drugih področij.  
  

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot  

Podjetje Razvojna agencija Savinjske regije ni razdeljeno na notranje 
organizacijske enote.   
Naslov:   
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje 
Kontaktni podatki:   
Iva Zorenč, direktorica  

Organigram organa    

DIREKTORICA  

ZAPOSLENI 

SKUPŠČINA   

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  

Pristojna oseba:  Iva Zorenč, direktorica  
Ulica XIV. divizije 12 
3000 Celje 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa   



• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016);   
• Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah  (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17);   
• Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/12, 78/15);   
• Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Ur. l. RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20 in 
121/21);  
• Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (U.L. RS št. 16/13, 78/15 in 46/19);   
• Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur. l. RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 ,35/17 in 
101/20);   
• Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija (Ugotovitveni sklep z dne 
16.04.2012);  
• Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Ur. l. RS, št. 33/13 in 61/16);   
• Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027 (Uradni 
list RS, št. 118/21);  
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP);  
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);   
• Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah o  

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;  
• Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014– 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16-popr. 15/17, 
69/17,  
67/18, 51/21 in 208/21);  
• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. 
decembra 2014.   
  
PREDPIS S PODROČJA REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM:   
• Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18).    
  
  

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov   

Seznam strateških in  
programskih dokumentov   
  

• Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije 
2021-2027  
• Dogovor za razvoj regije  

2.5 Druge informacije javnega značaja  

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ  

• Sporočila za javnost (podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in 
novostih – novice o delovanju Razvojne agencije Savinjske regije)  

  

2.6 Seznam vrst postopkov, ki jih vodi Razvojna agencija Savinjske regije  

Seznam postopkov  • Javna naročila po Zakonu o javnem naročanju,   
• Izdaja odločb štipenditorjem in štipendistom v skladu z Zakonom o 

splošnem upravnem postopku.   
  

  

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij:  

Informacije javnega značaja so dostopne:   
• prek spleta: www.rasr.si;   
• z zahtevo na elektronski poštni naslov razvojna.agencija@rasr.si;   
• z zahtevo po telefonu 03 58 94 082;   
• s pisno zahtevo po pošti na naslov Razvojna agencija Savinjske 
regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje,   

www.rasr.si
http://www.rc-nm.si/


• osebno na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o., 
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje; vsak ponedeljek, torek in četrtek od 7. 
do 15. ure, vsako sredo od 7. do 16. ure in vsak petek od 7. do 14. ure 

  

4. STROŠKOVNIK IN CENIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

V postopkih po Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) lahko Razvojna agencija 
Savinjske regije zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja. V teh postopkih 
Razvojna agencija Savinjske regije uporablja stroškovnik, ki ga določa Uredba o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) v 17. členu, in sicer so cene materialnih 
stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):  

- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,  
- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,  
- ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,  
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,  
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,  
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,  
- elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,  
- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,  
- elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,  
- pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,  
- pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, -  poštnina za 

pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.  

  
 

 

 

 
 

  

6. POMEMBNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz.  
obdelave osebnih podatkov in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno 
zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
(GDPR).  
Upravljavec osebnih podatkov je Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.  
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Iva Zorenč, direktorica 

  

  

  

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih 
sklopov  

Ni pogostih zahtevkov.  


