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številka:
Odbor za razvojne programe
Zadeva: Načrt razvojnih programov
Odbor za razvojne programe kot posvetovalno telo župana analizira in preuči obstoječe
stanje na področju razvoja posameznih segmentov družbe, ki so neposredno ali posredno
povezani s področjem delovanja lokalne samouprave. Na podlagi preučitve izloči potrebe in
postavi cilje, ki predstavljajo zadovoljitev potreb skupnosti. Odbor svetuje županu pri
postavitvi ključnih prioritet znotraj možnih okvirjev. Na podlagi postavljenih prioritet skupaj z
županom oblikuje načrt ukrepov za uresničitev zastavljenih ciljev.
Župan tako zaproša naslovljeni odbor, da preuči in predlaga dopolnitve oz. poda pripombe
na osnutek Načrta razvojnih programov kot del osnutka proračuna za leto 2019 ločeno za
proračunsko obdobje, kakor tudi v luči srednjeročno postavljenega načrta za celotno
mandatno obdobje. V prilogi vabila je priložen osnutek načrta razvojnih programov kot del
proračuna za leto 2019, ki določa predlagane projekte, ki se izvajajo v proračunskem letu,
kakor tudi projekte, ki načrtujejo izvesti v naslednjih letih. K temu dokumentu je priložen tudi
osnutek splošnega dela proračuna za leto 2019, iz katerega izhaja investicijski del
proračuna, ki temelji na predlaganem načrtu razvojnih programov. Prav tako pa tudi zbornik
predstavitev vseh aktivnih projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. Pri slednjem
dokumentu je potrebno opozoriti, da so vključeni vsi projekti, ki so se načrtovali oziroma se
načrtujejo ali se izvajajo sedaj. Večina predstavljenih projektov je bila načrtovana in tudi
izvedena oziroma se izvaja, nekateri izmed njih pa so bili vključeni v druge projekte, so
opuščeni, začasno zamrznjeni oziroma je njihova izvedba preložena.
Poleg tega se odbor zaproša za preučitev in predlog izhodišč pri pripravi oziroma novelaciji
posameznih strategij na različnih področjih, zlasti na tistih, ki so slabše razvita oziroma se ne
razvijajo s pričakovano dinamiko, kot npr. turizem in kmetijstvo.
Predlagam, da po obravnavi Občinski svet sprejme naslednji
sklep:
Osnutek Načrta razvojnih programov za leto 2019 je primeren za obravnavo na
Občinskem svetu.
Župan Blaž Milavec l.r.

PRILOGA:
Načrt razvojnih programov – osnutek,
Predstavitev aktivnih projektov znotraj NRP.
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