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Številka:  3030-3/2013/ 

Datum:  27. 3. 2014 

 

Zadeva:  ZAPISNIK 3. REDNE SEJE RAZVOJNEGA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE 

VZHODNA SLOVENIJA 

 

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

potekala v sredo, 20. novembra 2013 s pričetkom ob 13,00 uri v Celju v mali dvorani Celjskega 

doma, Krekov trg 3, 3000 Celje. 

 

Prisotni člani sveta : Slavko Petovar, Bojan Vogrinčič, Andrej Čas, Marijana Cigala, Mojca Kert, 

Tomo Garantini, Andrej Gorjup, Andrej Božič, Miran Jerič, dr. Ivan Žagar, dr. Andrej Fištravec, 

dr. Štefan Čelan, dr. Darinka Fakin, Bojan Šrot, Bojan Kontič, mag. Branko Kidrič, Janez 

Jazbec, Robert Smrdelj, Vojko Tomšič, Marko Rupar, Boštjan Požar, Ivan Molan, Miran Stanko, 

Srečko Ocvirk, Mojmir Pustoslemšek, Darko Gorišek, Alojz Muhič, mag. Mojca Špec Potočar, 

Mojca Čemas Stjepanovič, Tomaž Kordiš. 

 

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

Univerza Maribor, mag. Mojca Tancer, Univerza Maribor, mag. Mojca Šibila Drobnič, ZRC 

Bistra Ptuj, Saša Heath–Drugovič, MO Celje, Martin Bratanič, RRA Posavje, Vojka Osojnik, 

Občina Slovenska Bistrica, Danilo Krapec, RRA Mura, Boris Keuc, MRA, Karmen Sonjak, RRA 

Koroška, Karla Sitar, MO Velenje, mag. Stanko Stepišnik, minister, MGRT, Andreja Kert, 

državna sekretarka, MGRT, Sandra Oberlajt Špernjak, MGRT, Katja Špur, MGRT, Hermina 

Golob, MGRT, Nataša Kobe Logonder, MGRT, Franci Klužer, MGRT, Tea Pirih, MGRT, 

Snežana Čanak, MGRT, mag. Duška Radovan, MGRT, Ivanka Stamejčič, Novi Tednik, Radio 

Celje, 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 30 članov. Svet je sklepčen. 

 

Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji dnevni red: 
1. sprejem dnevnega reda, 
2. pregled izvajanja sklepov druge redne seje in potrditev zapisnika, 
3. obravnava drugega osnutka Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko 

komisijo,  
4. sprejem poslovnika o delu razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
5. volitve podpredsednika razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
6. Razno. 

 

SKLEP 1: Sprejme se dnevni red. 

 

Ad 2:  

Izvajanje sklepov druge redne seje je predstavil sekretar sveta mag. Igor Strmšnik. Sklepi so bili 

izvedeni ali ponovno na dnevnem redu tretje seje. Zapisnik se potrdi s spremembo pri Ad 4 in 

sicer se besedilo »je bila vložena pisna kandidatura za Darka Goriška« nadomesti z besedilom 

»je bila vložena pisna kandidatura za Andreja Božiča«. 



 

2 

 

 

SKLEP 2: S spremembo iz razprave se potrdi zapisnik druge redne seje. 

 

Ad 3: 

Pod točko 3 so člani sveta s strani MGRT prejeli gradivo »2. neformalni osnutek partnerskega 

sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, MGRT, november 

2013«. MGTR je pripravil zaslonsko prezentacijo »Nova finančna perspektiva 2014–2020, drugi 

osnutek partnerskega sporazuma, MGRT, 20. 10. 2013« in prilogo »Minimalne zahteve za 

osredotočenje glede na predloge uredb«. Drugi osnutek partnerskega sporazuma Slovenije z 

Evropsko komisijo so predstavili in v razpravi odgovarjali na vprašanja minister mag. Stanko 

Stepišnik, državna sekretarka Andreja Kert, vodja Direktorata za evropsko kohezijsko politiko po 

pooblastilu Katja Špur, Vodja Sektorja za razvojno načrtovanje, spremljanje in vrednotenje po 

pooblastilu Hermina Golob in Nataša Kobe Logonder. Predsednik sveta je seznanil člane z 

razpravo na sestanku predsednikov razvojnih svetov obeh kohezijskih regij pri ministru dne 6. 

11. 2013. Člani sveta so bili seznanjeni z opomnikom za ta sestanek ter s poročilom 

strokovnega sekretariata sveta »Zapis aktivnosti strokovnega sekretariata od seje sveta z dne 

4. 10. 2013 do 13. 11. 2013« . Prejeli so tudi Sklepe Odbora Državnega zbora za zadeve EU z 

dne 15. 10. 2013, ki predlaga Vladi RS, da pripravi dva operativna programa za izvajanje 

kohezijske politike, enega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in drugega za kohezijsko 

regijo Zahodna Slovenija. Sledila je široka razprava v katero so se vključevali člani sveta. 

RASR, razvojna agencija Savinjske regije pa je predložila pisne pripombe, ki so sestavni del 

tega zapisnika. Po razpravi so bile soglasno ponovno potrjene vse točke tretjega sklepa 

prejšnje seje sveta kot sledi:  

 

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. 
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(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. 

(8) Razvojni svet kohezijske regije o usklajevanju partnerskega sporazuma in 

operativnega programa seznani Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike 

Slovenije in Evropsko komisijo. 

 

Razprava je šla tudi v smeri, da bi bilo potrebno pospešiti delo strokovnega sekretariata sveta in 

okrepiti sodelovanje v okviru razvojnih institucij kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter na ta 

način vzpostaviti pogoje za pripravo posebnega Operativnega programa Vzhodne Slovenije.  

 

Svet je po razpravi oblikoval dodatna sklepa: 

 

SKLEP 4: Za program CLLD v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 se dodatno 

nameni 5% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

SKLEP 5: Pripombe na drugi neformalni osnutek partnerskega sporazuma med Slovenijo 

in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 se posredujejo MGRT do 29. 11. 2013. V 

tednu med 2. in 6. decembrom se glede pripomb sestaneta na operativnem sestanku 

MGRT - Direktorat za evropsko kohezijsko politiko in ožja delovna skupina sveta. Vabilo 

se pošlje predsedniku sveta. 

 

Ad 4:  

Člani sveta so razpravljali o novem osnutku poslovnika, ki je bil posredovan z vabilom. Besedilo 

poslovnika je bilo soglasno sprejeto s tem, da se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se 

glasi: »Svet ima predsednika in podpredsednika. Predsednik in podpredsednik sveta ne moreta 

biti oba predstavnika občin ali oba predstavnika gospodarstva«. 

 

SKLEP 6: Sprejme se Poslovnik o delu razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija z vključenim popravkom 7. člena. 

 

Ad 5:  

Glede na sprejet poslovnik (če je predsednik sveta predstavnik občin, podpredsednik ne more 

biti predstavnik občin) je za podpredsednika sveta ostal en sam evidentiran kandidat. Svet je 

glasoval o kandidatu Andreju Božiču, Zasavska razvojna regija, in ga soglasno izvolil za 

podpredsednika sveta. 

 

SKLEP 7: Andrej Božič se imenuje za podpredsednika sveta. 

 

Ad 6:  

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Pripravil: 

mag. Igor Strmšnik 

sekretar sveta 

 

dr. Ivan Žagar 

PREDSEDNIK SVETA 
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PRILOGA 
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