ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

ODBOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA
DATUM
LOKACIJA

ZADEVA

20. 10. 2021
Trbovlje

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj podeželja

Prisotni člani odbora:
-

Alenka Gračnar

-

Maša Kovač

-

Andreja Bienelli Kalpič

-

Lijana Lovše

-

Radojka Odžić

-

Damir Kozolič

-

Jernej Lipar

Odsotni člani odbora:
-

Jože Ocepek

-

Janez Vidmar

Ostali prisotni: /

Dnevni red:
1. Konstituiranje Odbora za razvoj podeželja;
2. Obravnava področja razvoja podeželja v Regionalnem razvojnem programu zasavske regije za obdobje 2021–2027
inopredelitev prednostnih razvojnih področji;
3. Razno.

Ključni povzetki:
Predmet sestanka je bil konstituiranje Odbora za razvoj podeželja ter obravnava področja razvoja podeželja v
RRP 2021 2027.

Za predlagano 1. sejo Odbora za razvoj podeželja je bil na podlagi vabila predlagan dnevni red, sestavljen iz 3
točk. Vabilu je bil priložen zadnji osnutek RRP 2021-2027, povzetek Regijske razvojne konference 2021 in
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povzetek Regijske turistične konference 2021 na katerih so se izvajale pomembne tematike v povezavi z RRP
2021-2027.
Maša Jazbec je izpostalila, da prvega vabila na 1. sejo Odbora za razvoj podeželja ni prejela. Je pa prejela
opomnik in gradivo, ki je bilo posredovano v ponedeljek, 18. 10. 2021.

1. Konstituiranje Odbora za razvoj podeželja
Predsednik odbora je člane odbora seznanil s predlagano zasedbo članov Odbora za razvoj podeželja in
procesno vlogo člana, ki ga je imenovala RRA Zasavje. Na predlagano zasebo članov Odbora za razvoj
podeželja ni bilo podanih pripomb.
Člani odbora so soglasno, 7 ZA in 0 PROTI, sprjeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT.1: Člani odbora se seznanijo s sestavo Odbora za razvoj podeželja in procesno vlogo člana,
ki ga je imenoval RRA Zasavje.
2. Obravnava področja razvoja podeželja v Regionalnem razvojnem programu zasavske regije za
obdobje 2021–2027 inopredelitev prednostnih razvojnih področji.
2.1 Prestavnik RRA Zasavje (Jernej Lipar, predsednik odbora) 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,
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število nosilcev: 24, število nosilcev javni sektor: 6 (20 projekov), število nosilcev ekonomski: 17 (23
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projektov), število nosilcev NVO: 1 (1 projekt).
2.2 Jernej Lipar je izpostavil, da je bilo za predlagano 5. Prioriteto: Trajnostni in celostni razvoj mest in podeželja
v okviru razprave na razvojni konferenci ugotovljeno, da so zadostno podprti vsi ukrepi s predlaganimi projekti.
Izpostavljeni so pa bili 3 ukrepi (UK3 - Priprava regionalnih prostorskih planov; UK6 - Prehod na čistejšo družbo
in ohranjanje narave; UK9 - Problemska območja), ki se ponašajo brez projektnih predlogov. V sklopu 2 poziva
so bili pozvani vsi, da predlagajo potencialne projekte pod temi ukrepi.
Pod UK3: Priprava regionalnih prostorskih planov se je dodal projekt Regijsko prostorsko planiranje (Regijski
prostorski načrt), ki ga je predlagala RRAGIZ. Zaradi smiselnosti se je ukrep - projekt prestavil na prioriteto 2.1
Varovanje okolja (regijski projekt).
Pod UK6: Prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave se predlaga, da se poiščejo in predlagajo projekti.
Zlasti prosjekti, ki bi bili vezani na ohranjene naravne dediščine in Natura 2000 območij s zaščitenim habitatom.
V okviru drugega poziva ni bilo podanih novih projektov za ta ukrep.
Pod UK9: Problemska območja, se predlaga, da se doda navedba, da Zasavje ni več del problemskega območja.
2.3 Andreja Bienelli Kalpič je izpostavila, da predlaga, da bi bilo smiselno, da pozovemo Zavod RS za varstvo
narave (enota Ljubljana – pokriva območje Litije in Zagorja in enota Celje – pokriva območje Trbovlje in Hrastnik).
2.4 Radojka Odžić je izpostavila na nekatere pomanjkljivosti in napačne interpretacije, ki so podane v zadnjem
osnutku RRP 2021 – 2027. Podrobneje bo zadevo poslala v svojem dokumentu v katerem bo izpostavila na vse
zadeve, ki jih predlaga, da se popravijo.
2.5 Radojka Odžić je izpostavila projekt Pot srečno – rudarska tematska učna pot. Po njenem mnenju ta projekt
ne spada pod Ukrep 1: Mehanizem CTN temveč v kakšen drug ukrep ali pod področje turizma.
2.6 Jernej Lipar je izpostavil, da smo že v okviru regijske konference predlagali spremembo za projekt Pot srečno
– rudarska tematska učna pot, ki se sedaj nahaja pod Ukrep 4: Revalitizacija kulturne dediščine, poduktrep za
regijski projekt Pot srečno – rudarska tematska učna pot, kar menimo, da je ustrezno.
2.7 Radojka Odžić je omenila tudi projekta Obnova in oživitev vile de Seppi in Rudarski hostel s podobnim
razlogom kot velja za Pot srečno – rudarska tematska učna pot.
2.8 Jernej Lipar je izpostavil, da je tudi za ta projekta (Obnova in oživitev vile de Seppi in Rudarski hostel) že
bila predlagana sprememba in se sedaj oba projekta nahajata tudi pod Ukrep 4: Revalitizacija kulturne dediščine,
podukrep Ureditev industrijske in kulturne dediščine, kar menimo, da je ustrezno.
2.9 Radojka Odžić je omenila, da se na Ukrepu 1: Mehanizem CTN pri projektih ne navaja le prenova objektov
in površin, temveč v prvi vrsti gradnja in zatem prenova obstoječih objektov in površin. Prav tako se pri 8.2.1
Varovanje okolja (str .44) predlaga, da se doda besedilo “uvedba oz. nadgradnja ukrepov za sofinanciranje
zelenih površin (npr. Vrtovi, parki,..).
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2.10 Maša Kovač je izpostavila pomen lokalne samooskrbe in, da se predlaga, da je to regijsko pomemben
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projekt. Temu so ses strinjali tudi vsi ostali člani odbora.
2.11 Jernej Lipar je podal vprašanje, če so po njihovem mnenju ustrezno podprti predlagani ukrepi in predlogi s
projektnimi idejami. Vsi člani odbora so temu potrdili, da DA.
2.12 Jernej Lipar je izpostavil, da bo potrebno za merjenje uspešnosti RRP 2021-2027, ne le za področje razvoja
podeželja vzpostaviti ustrezen način merjenja smiselnih in izmerljivih podatkov.
Člani odbora so navedli, da se bi s področja prazvoja podeželja lahko merilo: število ponudnikov hrane, število
izvedenih projektov, št. prijav na razpise, št. novih tur.produktov in povezanih tur. produktov, št.novih poti
samooskrbe, št. novih tematskih poti, št. obnovljenih in zgrenih objektov, statistične vsebine – podatke, ki jih
beleži SURS in občine.
Člani odbora so soglasno, 7 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:
Jernej Lipar
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