
REPUBLIKA SLOVENIJA       OSNUTEK 22. 10. 2013 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

RAZVOJNI SVET KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA 

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 32 17 

 F: 01 400 32 62 

 E: gp.mgrt@gov.si 

 www.mgrt.gov.si 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  3030-3/2013/35 

Datum:  22.10.2013 

 

Zadeva:  ZAPISNIK 2. REDNE SEJE RAZVOJNEGA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE 

VZHODNA SLOVENIJA 

 

Seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: svet), je 

potekala v petek, 4. oktobra 2013 s pričetkom ob 11,30 v Mariboru, v dvorani generala Rudolfa 

Maistra, MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1. 

 

Prisotni člani sveta : Vlado Mandič, Anton Štihec, Slavko Petovar, Andrej Čas, Marijana Cigala, 

Alan Bukovnik, Mojca Kert, Tomo Garantini, Andrej Gorjup, Andrej Božič, Miran Jerič, dr. Ivan 

Žagar, mag. Janez Kramberger, dr. Štefan Čelan, Bojan Šrot, Janko Kos, mag. Branko Kidrič, 

Janez Jazbec, Marko Rupar, Ivan Molan, Miran Stanko, Mojmir Pustoslemšek, Darko Gorišek, 

mag. Mojca Špec Potočar, dr. Vladimir Prebilič, Tomaž Kordiš. 

 

Ostali prisotni: prof. dr. Danijel Rebolj, Univerza Maribor, prof. dr. Karin Stana Kleinschek, 

Univerza Maribor, mag. Mojca Šibila Drobnič, ZRC Bistra Ptuj, Igor Petelin, MO Maribor, Boris 

Ketiš, MO Maribor, Dijana Madžarac, MO Maribor, Saša Heath–Drugovič, MO Celje, Martin 

Bratanič, RRA Posavje, Vojka Osojnik, Občina Slovenska Bistrica, Danilo Krapec, RRA Mura, 

Božidar Pučnik, MRA, Boris Keuc, MRA, Nataša Kobe Logonder, MGRT, Franci Klužer, MGRT, 

Marjana Dermelj, MGRT, Snežana Čanak, MGRT, Borut Megla, MGRT, mag. Duška Radovan, 

MGRT, Sonja Ploj Ratajc, Lorena Goričan, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Večer Maribor, 

mag. Igor Strmšnik, sekretar sveta, MGRT. 

. 

Sejo sveta je vodil predsednik dr. Ivan Žagar. Ugotovil je, da so prisotni predstavniki vseh 8 

razvojnih regij in da je od skupno 40 članov sveta prisotnih 26 članov. Svet je sklepčen. 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji dnevni red: 
1. sprejem dnevnega reda, 
2. pregled izvajanja sklepov prve redne seje in potrditev zapisnika, 
3. sprejem poslovnika o delu razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
4. volitve podpredsednika razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
5. sprejem programa dela razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
6. obravnava pripomb na prvi osnutek Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 

Evropsko komisijo,  
7. Obravnava prve delovne različice Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
8. Razno. 

 

Ad 2:  

Izvajanje sklepov prve redne seje je predstavil sekretar sveta mag. Igor Strmšnik. Iz zapisnika 

se črtajo imena razpravljavcev. Sklepi so bili izvedeni, člani sveta pa so dopolnjen zapisnik prve 

seje soglasno potrdili. 
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Ad 3:  

Člani sveta so razpravljali o osnutku poslovnika in dali več pobud glede lokacije sekretariata 

sveta in načina njegovega financiranja, nadomeščanja členov sveta, načina izvolitve 

podpredsednika, potrebnega števila dni za sklic redne seje in prehodnih določb.  

 

Predstavljen je bil predlog za oblikovanje strokovnega sekretariata sveta na Univerzi Maribor. 

Predstavnika univerze sta pojasnila, da univerza že ima projektno pisarno, ki spremlja in se 

vključuje v izvajanje kohezijske politike EU in bi svetu lahko nudila potrebno strokovno podporo.  

 

Zaradi nasprotujočih predlogov in razjasnitve zakonskih omejitev glede strokovne in tehnične 

podpore za delo sveta sprejem poslovnika ni bil dan na glasovanje. 

 

SKLEP 1: Sekretar pripravi dopolnjen predlog poslovnika z upoštevanjem razprave na 

seji sveta in v poslovnik vključi strokovni sekretariat sveta na Univerzi Maribor. 

Strokovni sekretariat sveta začne z delom takoj.  

 

Ad 4:  

Poleg že evidentiranih kandidatov na zadnji seji sveta (Andrej Čas, Koroška razvojna regija, 

Srečko Ocvirk, Spodnjeposavska razvojna regija, dr. Vladimir Prebilič, razvojna regija 

Jugovzhodna Slovenija, Bojan Šrot, Savinjska razvojna regija in Anton Štihec, Pomurska 

razvojna regija) je bila vložena pisna kandidatura za Andreja Božiča, Zasavska razvojna regija, 

Bojan Šrot pa je svojo kandidaturo umaknil. 

 

Ker ni bil sprejet poslovnik, je bilo umaknjeno tudi odločanje o podpredsedniku sveta. 

 

Ad 5:  

Člani sveta so razpravljali o programu dela sveta do konca leta in ga z manjšimi redakcijskimi 

popravki sprejeli. 

 

SKLEP 2: Sprejme se program dela sveta do konca leta 2013. 

 

Ad 6 in Ad 7 

Predsedujoči je združil obravnavo šeste in sedme točke dnevnega reda zaradi njune tesne 

vsebinske povezanosti. 

 

Nataša Kobe Logonder je uvodoma predstavila prejete pripombe na osnutek partnerskega 

sporazuma Slovenije z Evropsko komisijo: 

 Neformalne pripombe Evropske komisije poudarjajo potrebo po večji osredotočenosti. V 

analitičnem delu in tudi pri posameznih ciljih je potrebna bolj jasna razmejitev me Vzhodno 

in Zahodno Slovenijo. Pripraviti/zapisati je treba dobro argumentacija izbranih prednostnih 

naložb.  

 Dokument je preobsežen, v njem je predstavljenih veliko potreb po vseh razvojnih politikah, 

ki pa ne bodo mogle biti vse financirane s strani EU. Glede infrastrukturnih projektov se je 

Evropska komisija negativno opredelila do IKT ter športne in letališke infrastrukture. 

 Pomembna je usmerjenost k rezultatom - v osnutku dokumenta je treba pregledati rezultate, 
in izbrati primerne (EK je posredovala seznam kazalnikov neposrednega učinka, kazalnike 
rezultatov pa mora država članica določiti sama).  

 Pričakuje se bolj poudarjena navezava na strategijo pametne specializacije. Potrebno je 
upoštevati priporočila Evropske komisije (t.i. »Position paper« s stališči EK glede prioritet 
kot jih oni vidijo za Slovenijo), ki bodo izhodišče za pogajanja. V finančnih tabelah je 
potrebno dodati še kmetijski in ribiški sklad ter tabele razdelati skladno z metodologijo 
(trenutno so predstavljeni le deleži).  

 Vključiti je treba odločitve glede implementacijske strukture za strukturne sklade kohezijske 
politike. Manjka tudi  podroben opis usklajevanja  dokumenta (prejete pripombe in 
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utemeljitev glede upoštevanja). Predstavljen koncept celostnih teritorialnih naložb ni bil 
pozitivno ocenjen tako, da bo to poglavje treba bistveno spremeniti. 

 

Marjana Dermelj je predstavila prvo  delovno različico Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Glede na sedanjo finančno perspektivo je 

padec sredstev največji pri Evropskem skladu za regionalni razvoj. Večina sredstev se namenja 

podjetjem za povečanje konkurenčnosti. V dokumentih je opredelitev, da se za ta del v čim večji 

možni meri vzpostavijo povratne oblike pomoči (spodbujevalno razvojna platforma). Dostop do 

sredstev se želi odpreti čim širšemu krogu upravičencev. Med njimi so tudi občine. Bo pa za 

klasične infrastrukturne projekte manj sredstev. Pri kohezijskem skladu so možnosti za občine 

večje (okvirni razrez 1/3 za okolje, 1/3 za prometno infrastrukturo in 1/3 za učinkovito rabo 

virov). Sredstva za podporo regionalnim razvojnim programom bodo na voljo, vendar na 

drugačen način – za celovite regijske projekte in ne več v obliki kvot kot v sedanji finančni 

perspektivi. 

 

Sledila je široka razprava v kateri so bile oblikovane posamezne točke sklepa.  

 

SKLEP 3: 

 

(1) Za programsko obdobje 2014–2020 sta v Sloveniji vzpostavljeni dve kohezijski regiji 

za izvajanje kohezijske politike EU. MGRT naj skladno s tem pripravi dva operativna 

programa, enega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in drugega za kohezijsko 

regijo Zahodna Slovenija. 

(2) MGRT naj razvojne dokumente (partnerski sporazum, operativni program) usklajuje z 

razvojnim svetom kohezijske regije že v fazi njihove priprave in na ta način zagotavlja 

partnerski pristop pri vodenju celotnega procesa razvojnega načrtovanja. 

(3) MGRT pripravi na podlagi kazalnikov razvitosti regije celovit pregled porazdelitev 

sredstev po regijah, skladih in vsebinah (tematskih usmeritvah in investicijskih 

prioritetah), iz katerega bo razvidno, kolikšen obseg (ali delež) sredstev 

posameznega sklada bo namenjen za pokrivanje regionalnih potreb, s katerimi se bo 

skozi povečanje konkurenčnosti regij zagotavljal osnovni cilj EU 2020: rast in 

delovna mesta. MGRT pripravi tudi podrobnejši pregled porazdelitve sredstev 

strukturnih in kohezijskega sklada po kategorijah investicij (v raziskave in razvoj, 

podjetništvo, energetsko učinkovitost, okoljsko in prometno infrastrukturo), z 

okvirno razdelitvijo teh sredstev po regijah. 

(4) MGRT naj na podlagi regionalnih razvojnih programov in v sodelovanju z razvojnim 

svetom kohezijske regije poda mnenje na listo regijskih projektov, ki so jih 

predhodno potrdili Sveti razvojnih regij in Razvojni sveti razvojnih regij na podlagi 

prioritet regij. MGRT naj s predstavniki razvojnih regij uskladi način izvedbe teh 

projektov. 

(5) MGRT naj pripravi analizo vlaganj evropskih sredstev po kohezijskih regijah in 

prijaviteljih v programskem obdobju 2007–2013. Glede na to, da so se razlike v BDP 

med razvito Zahodno in manj razvito Vzhodno Slovenijo še povečale, naj bo iz analize 

razvidno črpanje vseh evropskih sredstev po kohezijskih regijah kot tudi koliko 

evropskih sredstev je bilo usmerjenih v gospodarstvo, lokalne skupnosti, razvojne 

institucije ter raziskovalno in izobraževalno področje. Iz analize naj bo razviden tudi 

učinek (rezultati) črpanja EU sredstev. 

(6) MGRT naj v programskih dokumentih, kjer je govora o učinkovitosti uprave, pojem 

»državna uprava« nadomesti z »javna uprava« in iz osnutkov črta omejitev, da naj bi 

se le-ta vzpostavljala samo v Zahodni Sloveniji. 

(7) MGRT naj v programske dokumente vključi tudi razdelitev sredstev Kohezijskega 

sklada med Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo ter pri tem uporabi ključ, ki je bil 

uporabljen za Evropski regionalni sklad in Evropski socialni sklad. 
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(8) Razvojni svet kohezijske regije o usklajevanju partnerskega sporazuma in 

operativnega programa seznani Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike 

Slovenije in Evropsko komisijo. 

 

Ad 8: 

Pod točko razno je bila dana pobuda, da je naslednja seja sveta v Celju 

 

SKLEP 4: Tretja redna seja sveta bo v Celju. 

 

Pripravil: 

mag. Igor Strmšnik 

sekretar sveta 

 

 

 

dr. Ivan Žagar 

PREDSEDNIK SVETA 

 

 


