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LOKACIJA Trbovlje 

 

ZADEVA Zapisnik 1. seje Odbora za okolje in zdravje 
 

Prisotni člani odbora:  

- Jani Medvešek (po pooblastilu Patricije Draksler) 

- Gregor Pajić 

- Andreja Bienelli Kalpič 

- Denis Kordež 

- Mirko Mastnak 

 

Odsotni člani odbora:  

- dr. Nina Pokorn   

- Saša Bajda Grobljar  

- Belinda Ladiha   

- Helena Ditar 

 

Ostali prisotni: / 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Odbora za okolje in zdravje; 

2. Obravnava Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021–2027; 

3. Razno. 

 

 

1. Konstituiranje Odbora za okolje in zdravje 

 

Predsednik odbora je člane odbora seznanil s predlagano zasedbo članov Odbora za okolje in zdravje in 

procesno vlogo člana, ki ga je imenovala RRA Zasavje. Na predlagano zasebo članov Odbora za okolje in 

zdravje ni bilo podanih pripomb.  

 

Člani odbora so soglasno, 5 ZA in 0 PROTI,  sprjeli naslednji sklep: 

SKLEP ŠT.1: Člani odbora se seznanijo s sestavo Odbora za okolje in zdravje in procesno vlogo člana, 

ki ga je imenoval RRA Zasavje. 
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2. Obravnava področja razvoja podeželja v Regionalnem razvojnem programu zasavske regije za 

obdobje 2021–2027 inopredelitev prednostnih razvojnih področji. 

 

2.1 Prestavnik RRA Zasavje (Jani Medvešek) je predstavil proces priprave, strukturo programa (strateški del in 

programski del) ter predstavitev vsebin RRP 2021 - 2027. 

 

- proces priprave RRP 2021 – 2027 2018: Sklep o pripravi RRP 2021-2027 in sprejem programa priprave 

RRP 2021- 2027; 2019: Regijska razvojna konferenca 2019 (strateški del); 2019: Priprava strateškega 

dela RRP 2021-2027 (strateški del); 2019: Potrjevanje strateškega dela na RSR (strateški del); 2020. 

Poziv za podajanje projektnih predlogov (programski del); 2021: Regijska razvojna konferenca 2021 

(programski del); 2021: Regijska turistična konferenca 2021 (programski del); 2021: Dodatni poziv za 

dopolnjevanje RRP 2021-2027 (programski del); 2021: Srečanje Razvojne mreže Zasavje 2021 

(programski del); 2021: Potrjevanje RRP 2021 - 2027 na Odborih Razvojnega sveta zasavske regije 

(celoten program); 2021: Posredovanje RRP 2021-2027 v medresorsko usklajevanje (celoten 

program)  

- struktura programa RRPja: strateški del (vsebuje: stanje razvoja regije, vizija razvoja regije, izzivi in 

razvojni potenciali regije, cilji in razvojne prioritete regije) in programski del (projektni predlogi), število 

projektnih predlogov: 205, število nosilcev: 41, število nosilcev javni sektor: 20, število nosilcev 

ekonomski sektor: 13, število nosilcev nevladni sektor: 8. Skupna ocenjena vrednost predlaganih 

projektov v RRP: 731.579.052,06 €.  

- v RRP 2021-2027 so pod razvojno prioriteto 6. vključeni tudi projektni predlogi za izvedbo v okviru 

Sklada za pravični prehod (JTF) - poseben finančni mehanizem. Število projektnih predlogov JTF: 44, 

število nosilcev: 24, število nosilcev javni sektor: 6 (20 projekov), število nosilcev ekonomski: 17 (23 

projektov), število nosilcev NVO: 1 (1 projekt). 

 

Člani odbora posebnih pripomb na RRP niso imeli, izpostavili so, da se preveri, če je v RRP vključena tudi 

operacija Center za Krepitev zdravja. Operacxija je zajeta za Hrastnik – smiselno se lahko izvede tudi kjerkoli 

drugje v regiji.   

 

Člani odbora so soglasno, 5 ZA in 0 PROTI,  sprjeli naslednji sklep: 

SKLEP ŠT.2: Odbor za razvoj podeželja se seznani z (dopolnitvami) in ob pogoju, da se upoštevajo vse 

pripombe čalnov odbora, potrdi Regionalni razvojni program zasavske regije 2021 – 2027. 

 

3. Razno. 

Pod točko razno ni bilo podanih pripomb ali odprte debate. 

 

 

Zapisal: 

Jani Medvešek 


