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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa minister
Zdravko Počivalšek, na podlagi tretjega odstavka 9. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih
(Uradni list RS št. 69/12 in 78/15; v nadaljevanju: Uredba) izdaja naslednje

M N E N J E

Regionalni razvojni program regije Posavje Slovenija 2021-2027, št. 3030-59/2020/11 (v
nadaljevanju: RRP) je skladen z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljevanju: Zakon) in razvojnimi politikami
državnih organov, ki jim je bil RRP posredovan.

Obrazložitev:

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA) je bila na podlagi odločbe št. 303036/2020/30 z dne 18. 12. 2020 vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij (v nadaljevanju:
evidenca RRA), za programsko obdobje 2021-2027 za opravljanje splošnih razvojnih nalog v razvojni
regiji Posavje. Dne 28. 7. 2021 sta RRA in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
nadaljevanju: ministrstvo) sklenila pogodbo o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji
Posavje v programskem obdobju 2021-2027, št. v SPIS-u 410-13/2021/2 (v nadaljevanju: Pogodba).
Skladno s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe je RRA dne 28. 10. 2021 predložila ministrstvu RRP
zaradi pridobitve soglasja iz tretjega odstavka 9. člena Uredbe. RRP je pri ministrstvu evidentiran pod
evidenčno številko 3030-59/2020/7. Tega je ministrstvo z dopisi št. 3030-51/2018/168, 303051/2018/169 in 3030-51/2018/170 dne 8. 11. 2021 poslalo v mnenje državnim organom, pristojnim za
izvajanje razvojnih politik in prejelo njihova mnenja:
-

Urad Vlade RS za narodnosti, št. 3030-51/2018/171 dne 18. 11. 2021;
Ministrstvo za infrastrukturo, Urad za trajnostno mobilnost in prometno politiko, št. 303051/2018/176 dne 6. 12. 2021;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3030-51/2018/178 dne, 6. 12. 2021;
Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za starejše in
deinstitucionalizacijo, št. 3030-51/2018/180 dne, 8. 12. 2021;
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 3030-51/2018/181 dne, 8. 12.
2021;
1/4

-

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport št. 3030-51/2018/182 dne, 8. 12. 2021;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, št. 3030-51/2018/184 in 185
dne,16. 12. 2021;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št. 3030-51/2018/190
dne, 23. 12. 2021 ter št. 3030-51/2018/191 dne 6. 1. 2022;
Ministrstvo za zdravje, št. 3030-51/2018/193 dne 14. 1. 2022;
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo, št. 3030-51/2018/195
dne 21. 1. 2022;
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in
tehnologijo št. 3030-51/2018/196 dne 26. 1. 2022.

Ministrstvo je z dopisom št. 3030-59/2020/10 dne 18. 1. 2022 RRA pozvalo k dopolnitvi RRP.
RRA je dne 28. 2. 2022 ministrstvu predložila dopolnjen RRP, ki je evidentiran pod evidenčno številko
3030-59/2022/11.
Iz zapisnika 12. redne seje Razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljevanju: razvojni svet) z dne 25.
7. 2018 je razvidno, da je razvojni svet na 12. redni seji sprejel sklep o pripravi RRP in program
priprave RRP. Sklep o pripravi RRP vsebuje navedbo območja priprave RRP in zadolžitve drugih
deležnikov v regiji, ki poleg RRA sodelujejo pri pripravi RRP. Sklep o pripravi RRP je bil objavljen na
spletni strani RRA.
Program priprave RRP vsebuje navedbo vodje projekta priprave RRP in članov projektne skupine, ter
časovni in finančni načrt priprave RRP.
Postopek priprave RRP je v celoti v skladu z določili Uredbe, ki določajo postopek priprave RRP.
Pri pregledu RRP je bilo ugotovljeno, da je RRP pripravljen skladno z 2. in 3. členom Uredbe. Uredba
v 2. členu določa, da se RRP pripravi za območje razvojne regije, v 3. členu pa, da se pripravi za
programsko obdobje iz prvega odstavka 5. člena Zakona, ki določa, da je programsko obdobje za
izvajanje regionalne politike enako obdobju vsakokratne finančne perspektive Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), kot je določeno z zakonodajo EU.
Pri pregledu RRP je bilo nadalje ugotovljeno, da je RRP sestavljen iz strateškega in programskega
dela, skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona.
Glede vsebine in strukture RRP je bilo ugotovljeno, da RRP vsebuje vse obvezne sestavine, skladno s
4. členom Uredbe:
1. analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije,
vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru,
2. opredelitev vizije razvoja regije,
3. opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije,
4. opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
5. opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov
podatkov za spremljanje kazalnikov,
6. skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP,
7. opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
- časovnim načrtom za izvedbo,
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov,
8. opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP,
9. opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP
10. predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer je vsak projekt okvirno
predstavljen z naslednjimi podatki:
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-

delovni naziv projekta,
povzetek projekta,
navedba prioritete in ukrepa, v katera se uvršča projekt,
ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije,
predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev,
opis posameznih aktivnosti,
okvirni časovni načrt projekta,
prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti,
prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.

RRP izkazuje način razvoja primerjalnih prednosti regije v odnosu do sosednjih regij in v
mednarodnem razvojnem povezovanju.
V nadaljevanju je bila, izvedena presoja skladnosti RRP z zahtevami, ki izhajajo iz delovnega področja
ministrstva (MGRT) tako, da je bil RRP, skladno s prvim odstavkom 5. člena in drugim odstavkom 9.
člena Uredbe, poslan v mnenje državnim organom, pristojnim za izvajanje razvojnih politik, po
seznamu:
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za zdravje,
- Urad Vlade RS za narodnosti,
- Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko.
Na podlagi tako izvedenega postopka je bilo, skladno z mnenji državnih organov, ugotovljeno, da je
RRP skladen:
- s strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politikami državnih organov, ki so jim bili RRP-ji
posredovani,
- z državnim strateškim prostorskim aktom v pripravi oz. s smernicami ministrstva, pristojnega za
prostor, glede prostorskega razvoja v regiji,
- z aktualnimi varstvenimi in razvojnimi dokumenti zavarovanih in varovanih območij v Republiki
Sloveniji,
- z aktualnimi razvojnimi politikami, kot so predpisane z Uredbo o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18), s področja posameznega državnega
organa, ki mu je bil RRP posredovan.
V primeru, da bodo dokumenti razvojnega načrtovanja, s katerimi mora biti RRP usklajen, sprejeti oz.
uveljavljeni šele po izdaji mnenja, mora RRA preveriti usklajenost RRP z njimi in jih uskladiti. Prav
tako mora RRA RRP uskladiti z vsakokratnimi spremembami že uveljavljenih dokumentov. Usklajen
RRP mora RRA predložiti ministrstvu v roku 60 koledarskih dni od nastanka razloga za spremembo.
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Za postopek sprememb RRP se smiselno uporabljajo določbe Uredbe, ki urejajo postopek priprave
RRP.

Pripravil/a:
Snežana Čanak, skrbnica regije

Zdravko Počivalšek
MINISTER

Vročiti:
- Regionalna razvojna agencija Posavje – osebno po ZUP
Vložiti:
- V spis zadeve
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