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ZADEVA:

Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014 – 2020

Predlagatelj:

RCR d.o.o.
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Namen:

Seznanitev

Pravna podlaga:
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011,
57/2012)
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. list RS, št. 69/2012)
- Statut Občine Hrastnik – čistopis (UVZ, št. 17/2010, popr. 19/2010)
Poročevalec

RCR d.o.o.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Ljubomir Zalezina
Direktor občinske uprave, Janez KRANER

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil z Regionalnim razvojnim
programom zasavske regije za obdobje 2014 - 2020.

ZADEVA: Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014 – 2020 (RRP)

RCR d.o.o. je vpisan v evidenco regionalnih razvojnih agencij (v nadaljevanju: RRA) za
opravljanje splošnih razvojnih nalog za zasavsko regijo za programsko obdobje 2014 – 2020.
Je nosilec priprave Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014-2020.
RRP mora vsebovati strateški in programski del v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS. št. 20/11, 57/12) in Uredbo o regionalnih
razvojnih programih (Ur. list RS, št. 69/12: v nadaljevanju: Uredba). V 4. členu Uredbe so
navedene obvezne vsebine RRP. V Uredbi so navedena določila za izvajanje postopkov
priprave RRP. Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi RRP opravlja RRA
v sodelovanju z drugimi razvojnimi institucijami v regiji skladno s programom priprave RRP.
RRA mora pridobiti mnenje ministrstva o skladnosti RRP z zakonom, izvedbenim
dokumentom razvojnega načrtovanja na državni ravni in razvojnimi politikami. Svet sprejme
RRP potem, ko prejme mnenja ministrstva.
Svet zasavske regije je dne 11.10.2012 sprejel sklep o pripravi regionalnega razvojnega
programa in program priprave RRP za obdobje 2014 – 2020 za območje zasavske razvojne
regije. Na osnovi tega so začele prve priprave oblikovanja RRP (obveščanje javnosti,
lokalnih skupnosti, javnih zavodov, zbornic in drugih akterjev v regiji).
Odbori razvojnega sveta zasavske regije in Razvojni svet zasavske regije so obravnavali 1.
osnutek RRP, z dne 30.9.2013. Na osnutek so bile podane različne pripombe, tudi Občina
Hrastnik je podala svoje pripombe na 1. osnutek RRP. Pripravljavec RRP je pripravil drugi
osnutek RRP 30.7.2014, ki ni bil obravnavan na regionalnih odborih, Svetu zasavske regije,
Razvojnemu svetu zasavske regije. Tretji osnutek RRP z dne 30.10.2014 je bil obravnavan na
regijskih odborih skupaj – skupna seja vseh odborov, na odborih ni bila popolna udeležba
vseh članov posameznih odborov. Ta osnutek je bil obravnavan istega dne tudi na Svetu
zasavske regije in Razvojnem svetu zasavske regije. RCR d.o.o. je tretji osnutek RRP
predstavil tudi odborom Občinskega sveta Občine Hrastnik, in sicer:
-

Odbor za socialno politiko in zdravstvo in Odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in
šport, skupna seja, dne 28. 1. 2015
Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, dne 27.1.2015
Odbor za gospodarski razvoj in proračun, dne 29.1.2015

Člani odborov so podali svoje predloge in pripombe, le-te so bile posredovane 2.2.2015
pripravljavcu – skupen dopis z vsemi pripombami in predlogi.
Na podlagi prejetih različnih pripomb in predlogov je bil pripravljen nov osnutek RRP, z dne
30. 4. 2015. Občina Hrastnik je podala na ta osnutek veliko pripomb in predlogov, ker le-te
predhodno niso bile upoštevane oziroma umeščene.
RCR d.o.o. je pripravil nov osnutek RRP, z dne 30.6.2015, kjer je bilo veliko sprememb in
dopolnitev, upoštevano veliko predlogov in pripomb članov odbora, lokalnih skupnosti. Ta
osnutek ni bil obravnavan na nobenem regijskem odboru, Svetu zasavske regije, Razvojnem

svetu zasavske regije. Navedeni osnutek je bil posredovan na MGRT v pridobitev mnenja
pristojnega ministrstva, če je osnutek RRP usklajen s predpisi.
RCR d.o.o je pridobil mnenje MGRT (dne 9.7.2015 – priloga gradiva), da je Regionalni
razvojni program Zasavske razvojne regije skladen z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja za obdobje 2014 -2020.
Na podlagi pridobljenega mnenja so bili regijski odbori seznanjeni z osnutkom RRP, z dne
30.6.2015. Razvojni svet zasavske regije pa ga še ni obravnaval, predvidoma naj bi ga v
oktobru 2015.
RRP se lahko dopolnjuje in spreminja, vendar je potrebno dopolnjen ali spremenjen RRP
ponovno priglasiti na MGRT in pridobiti ustrezno mnenje.
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