ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

ODBOR ZA GOSPODARSTVO
DATUM 19.10.2021
LOKACIJA RRA Zasavje, PE Trbovlje, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje

ZADEVA

Zapisnik 1. seje Odbora za gospodarstvo

Prisotni člani odbora:
-

Dejan Poboljšaj

-

Miran Skobe

-

Ivana Assayed

-

Klara Kržišnik

-

Sergej Smrkolj

-

Roman Cigler

Ostali prisotni:
-

Jani Medvešek

Dnevni red:
1.

Konstituiranje Odbora za gospodarstvo.

2.

Obravnava področja gospodarstva v Regionalnem razvojnem programu zasavske regije za obdobje
2021 – 2027 in opredelitev prednostnih razvojnih področij.

3.

Razno.

Predmet sestanka je bil konstituiranje Odbora za gospodarstvo ter obravnava področja gopsdarstva v RRP 2021
2027.
Ključni povzetki:
1.

Prestavniki RRA Zasavje (Dejan Poboljšaj, predsednik odbora in Jani Medvešek, direktor RRA
Zasavje) predstavili RRP 2021 – 2027, proces priprave ter predstavitev vsebin RRP 2021 - 2027.

2.

Sklad za pravični prehod. Člani odbora vzrajajo na tem, da se zasavska regija predhodno obravnava
glede na Saleško regijo, saj so v Zasavski regiji že vsi rudniki zaprti za razliko od Saleške regije, kjer
te postopki še niso niti začeti. Občina Litija se lahko priključuje v projektih, ki so regijskega pomena in
ke se navezujejo na regijske projekta kar je potrdila tudi Evropska komisija, se pravi v vse kar je

regijskega povezovanja. RRA Zasavje konstanto vztraja na tem, da Zasavska regija predhodno črpa
razpoložljiva sredstva iz sklada za pravični prehod za Zasavsko regijo.
Predsednik odbora je predstavil dnevni red. Člani odbora prosijo za email z vsemi podatki članov
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3.

omenjenega odbora za lažjo komunikacijo med člani. Email z kontakti je bil člani odbora posredovan
dne 20.10.2021. Člani odbora so soglasno, 6 ZA in 0 PROTI, sprjeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT.1
Člani odbora se seznanijo s sestavo Odbora za gospodarstvo in procesno vlogo člana, ki ga
je imenoval RRA Zasavje.
4.

Predsednik odbora je članom predstavil 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) in vsebine RRPja: Strateškega dela (vsebuje: stanje
razvoja regije, vizija razvoja regije, izzivi in razvojni potenciali regije, cilji in razvojne prioritete regije) in
Programskega dela (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).

5.

Jani Medvešek je članom poudaril, da bo projekt, ki niso na seznamu projektov vključenih v RRP, prav
tako mogoče prijaviti na objavljen razpis in enako velja za Sklad za pravični prehod. Objavljeni razpisi
bodo predstavljali osnovo za pridobitev in črpanje sredstev.

6.

Roma Cigler je izpostavil, da je za razvoj gospodarstva v regiji ključno tudi povezovanje z GZS
Zasavska gospodarska zbornica in OOZ Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi.

7.

Trenutno RRA Zasavje ne izvaja Regijske garancijske sheme, v preteklosti je RRA Zasavje to izvajala
a ni bilo interesa, kar je razlog da se ternutno s strani RRA Zasavje ta shema ne izvaja. Člani odbora
se strinjajo, da bi bilo na mestu, da ta mehanizem izvaja RRA Zasavje za regijo.

8.

Klara Kržišnik predlaga, da bi se v regiji vzpostavili neka regijska premostitvena shema, v katero bi
vsaka občina investirala določena sredstva, kjer bi lahko, predvsem nevladne organizacije, pridobila
sredstva za izvajanje odobrene projekte. Problem je v tem, da računsko sodišče, tovrstne predlagane
sheme ne bi odobrile, saj občine niso banka. Jani Medveše izpostavi, da so za predfinanciranje
odobrenih projektov na voljo sredstva Ribniškega sklada.
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9.

Člani odbora so obravnavali vsebine programskega dela in se strinjajo, da je prednostno razvojno
področje v okviru prioritete Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju Izgradnja, obnova in
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širitev obrtno-industrijskih con in poslovnih lokacij.
10. Člani odbora so soglasno, 6 ZA in 0 PROTI, sprjeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT.2
Odbor za gospodarstvo se seznani z (dopolnitvami) in potrjuje Regionalni razvojni program
zasavske regije 2021 – 2027.
11. Pod točko razno ni bilo debate.

Zapisal/a: Dejan Poboljšaj
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