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ZAPISNIK 13. REDNE SEJE RAZVOJNEGA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE
VZHODNA SLOVENIJA

Trinajsta redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu:
svet), je potekala v ponedeljek, 4. decembra 2017, s pričetkom ob 12:00 uri v veliki dvorani
Dvorca Bukovje, Bukovje 13, 2370 Dravograd.
Dnevni red:
1. otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 12. redne seje sveta z dne 7. junija 2017.
3. Informacije glede dogodkov ob javnem posvetovanju o osnutku Strategije razvoja Slovenije
2030 in končnem predlogu strategije
4. Predstavitev Izzivi in prihodnost EU s strani Službe Vlade RS za razvoj in EKP (SVRK).
5. Poročilo ob zaključevanju I. povabila za dogovor za razvoj regij.
6. Aktivnosti v zvezi z II. Povabilom za dogovor za razvoj regij.
7. Predlog programa ESPON po vključitvi KRVS v ciljno raziskavo.
8. Razno.
Sejo sveta je vodil predsednik dr. Ivan Žagar. Po ugotavljanju prisotnosti je ugotovil, da je seja
sklepčna. Od 40 članov sveta je bilo prisotnih 29 članov.
Prisotni člani sveta: Branko Drvarič, Vlado Mandič, dr. Aleksander Jevšek, Slavko Petovar, Bojan
Vogrinčič, dr. Ivan Žagar, dr. Andrej Fištravec, mag. janez Kramberger, dr. Darinka Fakin, Andrej
Čas, Marijana Cigala, Alan Bukovnik, Bojan Šrot, Janko Kos, mag. Branko Kidrič, Janez Jazbec,
Miran Jerič, Srečko Ocvirk, Darko Gorišek, Gregor Macedoni, Franci Bratkovič, Tomaž Kordiš,
Robert Smrdelj, Marko Rupar.
Prisotni nadomestni člani sveta: Alojz Sok, Mirko Vošner, dr. Matic Tasič, mag. Saša HeathDrugovič, Peter Dermol, Darko Zevnik.
Ostali prisotni: Andrej Engelman (SVRK), Marko Drofenik (MGRT), Barbara Rižnik Miklavc (MGRT),
Vojka Osojnik (Občina Slovenska Bistrica), mag. Peter Medved (MGRT).
K 1.) Sprejem dnevnega reda
Predsednik sveta dr. Ivan Žagar je po uvodnem pozdravu županje Dravograda, ga. Marijane Cigala.
pozdravil vse prisotne in po ugotovitvi sklepčnosti na kratko predstavil namen in predlog dnevnega
reda tokratne seje, na katerega ni bilo pripomb.

Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa:
1.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija zaseda sklepčno.
1.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija sprejme dnevni red 13. redne seje
razvojnega sveta.
K2.) Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika 12. redne seje sveta z dne 7. junija 2017
V nadaljevanju je predsednik razvojnega sveta predal besedo Barbari Rižnik Miklavc, MGRT, ki je na
kratko prebrala in povzela vse sklepe prejšnje seje in povedala, da so tekom teritorialega
usklajevanja bili realizirani vsi sprejeti sklepi seje, ki se odražajo tudi v dnevnem redu te seje, na
temo drugega povabila za dogovor za razvoj regij.
Soglasno je bil sprejet sklep:
2.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrjuje zapisnik 12. redne seje
razvojnega sveta.
K3.) Informacije glede dogodkov ob javnem posvetovanju o osnutku Strategije razvoja
Slovenije 2030 in končnem predlogu strategije
V okviru te točke je predsednik predal besedo Petru Medvedu, ki je na kratko predstavil osnutek
Strategije, aktivnosti kohezijske regije, sestanek pri ministrici na SVRK 23. 10. 2017 ter predvideno
končno verzijo strategije, kjer bi se naj deloma upoštevalo pripombe glede vključevanja regijskega
nivoja v cilje. Končno verzijo bo, kot je povedal g. Engelman, predvidoma obravnavala Vlada RS v
četrtek, 7. 12. 2017. Predsednik sveta je še dodatno predstavil ozadje 2 sestankov na SVRK ter
pričakovanja regije glede vloge regij. Ga. Heath-Drugovič je opozorila na kratek rok za posredovanja
pripomb (dopis članom sveta posredovan 27.10) zaradi krompirjevih počitnic. Predsednik je še
enkrat povedal, da zaradi kratkih rokov najave javne razgrnitve ni bilo možno dopisa posredovati
prej. G. Jazbec je bil mnenja in upanja, da bo po kadrovskih okrepitvah delo in vpliv KRVS še večji
ter tudi upoštevan pri takšnih strategijah.
G. Macedoni je v nadaljevanju predlagal, da kljub predvidenemu sprejemu Strategije tri dni po seji, v
četrtek, svet sprejme sklep, iz katerega bo razviden pomen upoštevanja sveta kot enakovrednega
partnerja. Tudi g. Smerdelj je poudaril večnivojski vidik upravljanja države, izhajajoč iz Ustave. Zato
bi že Strategija kot krovni razvojni dokument morala ta vidik vsebovati in poudarjati v samem tekstu,
ne šele akcijski načrt. Ga. Sonjak je povedala, da v tujini strategije že vsebujejo opredeljen tudi
določen obseg ključne infrastrukture, ki jo je potrebno razvijati, da se zagotavlja kakovostno življenje
za vse. Zato bi to bilo nujno potrebno zapisati v Strategijo, kar so bile tudi pripombe sveta. Tudi
predsednik je povzamel, da so razvojna izhodišča v obeh regijah drugačna, zato bi to moralo biti tudi
izhodišče za pripravo strategije.
Soglasno sta bila sprejeta sklepa:
3.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z aktivnostmi
delovne skupine razvojnega sveta ob javnem posvetovanju osnutka Strategije razvoja
Slovenije 2030.
3.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija zahteva v okviru priprave akcijskih
načrtov vključevanje in upoštevanje regionalne ravni.
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K4.) Predstavitev Prihodnost EU in s tem povezani izzivi s strani Službe Vlade RS za razvoj in
EKP (SVRK)
G. Engelman je predstavil v predstavitvi z naslovom Prihodnost EU in s tem povezani izzivi videnje
EU po 2020 in verjetno vsebinsko preoblikovanje črpanja EU sredstev, kar je vse odvisno od Brexita
in skupne politike EU. KRVS bo po predvidevanjih ohranila polno črpanje EU sredstev, KRZS pa
verjetno samo 10 %. Po predvidevanjih bo kohezijska politika, ki pri Sloveniji pomeni večino
sredstev, najbolj na udaru.
G. Drvarič je opozoril na neodgovoren odnos do manj razvitih regij kot celotne vzhodne regije, ker je
infrastruktura nezadostno razvita. Zato je potrebno mnenje in zahteve te regije ostreje formulirati in
zagovarjati v pogajanjih tako za obstoječo perspektivo kot predvsem naslednjo. Da ne bo regija
ostala na robu razvoja. Apelira, da se posluša potrebe regij in na tej osnovi vodijo pogajanja za
prihodnost.
G. Macedoni je izpostavil dejstvo, da bo s predvidenim zmanjšanjem kohezije najbolj na udaru
država (njena naslonjenost na EU sredstva na MDDSZ, MZI, MKGP…), kot tudi regije (kar se sedaj
rešuje v okviru drugega poziva DRR2), saj ne bo več infrastrukture, ki ostane in je podlaga za razvoj,
ampak bo več poudarka na mehkih projektih. Predlagal je tudi pregled, kako se je pri regionalnem
razvoju s kohezijskimi sredstvi razkorak med Z in V regijo dejansko povečal. Za kar bi rabili prav
zastavljeno reziskavo.
G. Šrot je ob začetku pozdravil vse udeležence ter povedal, da se v tokratnem obdobju nekorektno
delijo sredstva, če se primerja velikost in število ljudi med V in Z. Kot primer je navedel razpis
ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, kjer je izpostavil zaposlitev svetovalcev za
zaposlovanje mladih, ki se 75 % sofinancirajo na Z regiji, le 50 % pa na V. Po njegovem mnenju bi
potrebovali razpoložljiva razvojna sredstva takoj, ne pa šele ob koncu perspektive, ko bodo lahko
pod vprašajem v primeru Brexita, če ne bodo počrpana do takrat. Tudi politika razdeljevanja sredstev
je netransparentna, saj se tudi za Z dodeljujejo sredstva za infrastrukturo, čeprav je bilo rečeno ob
začetku perspektive, da za to ne bo sredstev. Zato bi bilo potrebno zavzeti bolj ostro stališče glede
tega.
Predsednik je povedal, zakaj je ta točka na dnevnem redu. Ker dejansko skoraj ves čas potekajo 3
perspektive hkrati. Zaključevanje stare, aktivnosti tekoče ter programiranje nove. Sredstev bo letno
verjetno pri koheziji manj za 10 mia €, dodatno še 10 mia za obrambne vsebine, zato je realno
pričakovati 20 mia € manj letno. Razložil je, da se načeloma 2 leti pogovarja o vsebini, nato pogaja 1
leto o financah. Zato je predlagal, da regija vrši regionalni pritisk na EU preko dodatne podpore
Evropskega odbora regij. Poleg tega, kot je že razložil na ožjem koordinacijsem sestanku, je
potrebno začeti pripravljati nabor projektov, ki so nujno potrebni za razvoj regije. Le tako bo namreč
moč biti pripravljen na programiranje novega OP, ki bo narejen samo za vzhodno regijo. Zato je
nujno potrebno sprejeti sklep, ki bo podlaga za vključevanje regije v vse faze programiranja in
priprave razpisov. Tudi pri tehničnih zahtevah (izpostavil je predlagano velikost mest nad 100.000
prebivalcev s strani EU) je potrebno forsirati zahtevo, da se prilagodi velikost potrebam manjših
držav, ker drugače bomo izpadli iz pogoja upravičenosti.
G. Fištravec je pohvalil pravočasen začetek pogovarjanj o prihodnosti EU, ki trenutno potekajo pod
vplivom krize EU in krčitve sredstev. Ter osredotočenost na nov vidik financiranja (povratna
sredstva), kjer pa bo potrebno sistemsko spremeniti zakon, da bo zadolževanje občin lahko
povečano, ker je že sedaj na limitu. Podprl je tudi vključitev v aktivno programiranje vsebin OP po
2020.
Ga. Sonjak je ponovno opozorila na neenakosti pri razpisih, kjer pa ni nobenega odziva s strani
SVRK.
G. Požar je tudi omenil stalno mantro o zmanjšanju sredstev in prehodu na nov način financiranja. A
žal ni dovolj vedenja kje in na kak način bi to bilo možno glede na zakonodajo, zadolženost občin
ipd. Država proti občinam namreč ne želi soočenja o tej tematiki.
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G. Engelman je bil mnenja, da ne glede na to, kdo bo zadolžen za pogajanja, bo po izdanih
smernicah EU o prihodnosti potrebno okrepiti partnersko sodelovanje z vsemi inštitucijami. Poudaril
je tudi, da je bojazen o prelivanju sredstev ESRR in ESS med regijami neupravičena. Zaradi
zmanjšanja sredstev bo zelo verjetno nujno potrebno tudi prestrukturirati državni proračun.
Na v diskusiji omenjeno zaskrbljenost o delitvi sredstev je ga. Heath-Drugovič predlagala, da se za
potrebe analize počaka na SVRK poročilo o uspešnosti črpanja za predhodno obdobje.
Tudi g. Podbevšek je proti diskriminatornosti razpisov.
Po koncu obširne razprave so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:
4.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s predstavitvijo
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z naslovom Prihodnost EU in s
tem povezani izzivi.
4.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija skladno s sklepom 4.1 12. redne
seje zahteva aktivno vključevanje članov sveta in strokovno-tehničnih članov v aktivnosti
programiranja naslednjega finančnega obdobja.
4.3 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pristopi k podpisu dokumenta
Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020
z Odborom regij in drugimi partnerji na temo pogajanj o kohezijski politiki EU po 2020.
4.4 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija zahteva od Vlade RS, da mu
predloži v roku enega meseca poročilo o porabi sredstev evropske kohezijske politike
ločeno po kohezijskih regijah.
4.5 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija je proti diskriminatorni obravnavi
kvot za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo pri razpisih ministrstev. Zahteva pravično
delitev sredstev v razmerju 60 : 40 v korist kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
4.6 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija zadolži regionalne razvojne
agencije in sekretariat regije, da pripravijo izhodišča za pripravo regionalnega razvojnega
načrta celotne kohezijske regije.
K5.) Poročilo ob zaključevanju I. povabila za dogovor za razvoj regij
G. Drofenik je v okviru te točke povedal, da trije dogovori za razvoj regij v okviru prvega povabila ne
bodo podpisani, od tega dva v KRVS. Tudi Primorsko-Notranjska regija še ni podpisala dogovora.
Ga. Sonjak je dodatno še predlagala, da se takoj pristopi k realizaciji projektov v okviru podpisanih
dogovorov s pristojnimi ministrstvi.
Soglasno sta bila sprejeta sklepa:
5.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z vrednostmi
podpisanih dogovorov za razvoj regij iz prvega povabila, ki gredo v breme kvote
dogovorov za razvoj regij, ki so sledeče:
1. Pomurska regija:
2. Podravska regija:
3. Koroška regija:
4. Savinjska regija:
5. Zasavska regija:
6. Posavska regija:
7. Regija Jugovzhodna Slovenija:
8. Primorsko-Notranjska regija:

0 €,
11.416.136,69€,
5.849.946,91 €,
0 €,
0 €,
2.488.678,29 €,
0 €,
5.733.462,86 € (še ni podpisan).

5.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje in zahteva aktiven
pristop pristojnih ministrstev k takojšnji realizaciji podpisanih dogovorov.
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K6.) Aktivnosti v zvezi z II. Povabilom za dogovor za razvoj regij
G. Drofenik je predstavil datum objave povabila ter delitev po tematskih ciljih. Poziv bo glede na
pobude kohezijskih regij in v luči čim boljše priprave projektov predvidoma podaljšan za 1 mesec,
vključujoč popravek vrednosti po prednostnih oseh.
G. Šrot je povedal, da gre pri povabilu za diskriminacijo vzhodne regije, ker se tu ceste gradijo s
pomočjo evropskih sredstev, na Z pa državnih. S tem se omejuje sredstva, ki so na voljo regiji.
Predsednik je opozoril, da se morajo kvote, ki so dogovorjene, spoštovati, ker je v nasprotnem
primeru vse delo v regiji nesmiselno.
Prav tako je g. Gorišek opozoril na nedorečenost področja infrastrukture ter probleme glede črpanja
OC pri dogovorih. Zato je potrebno dogovorjene kvote privzeti kljub temu, da ne bodo vsi zadovoljni,
ter kompromis spoštovati in na njem pripravljati kvalitetne projekte.
G. Engelman je ponovno obrazložil, da je pri ESRR sredstvih potrebno slediti razdelitvi po
prednostnih oseh v OP, pri OC pa bo možno biti bolj fleksibilen. Napovedal je tudi uradno potrditev
spremembe OP za tekoči teden.
G. Šrot je ponovno poudaril, da je potrebno projekte in DRR čim prej spraviti v realnost, ker bo
drugače zaradi volitev izgubljeno leto. Pri tem mnenju se mu je izrecno pridružil g. Jerič, ki je
dodatno še izpostavil problem povabila z neodprtjem možnosti prijave na vse prednostne osi, s čimer
ni bilo mogoče že v okviru prvega povabila prijavljati določene projekte.
Ob zaključku razprave je g. Kidrič povedal, da je bilo danega veliko truda v usklajevanje in delitev
sredstev po regijah. Kar se naj spoštuje in vlaga energijo sedaj v iskanje kvalitetnih projektov znotraj
regije.
Vsi prisotni so soglasno sprejeli sklepa:
6.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s poslanim dopisom
predsednika sveta na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo glede predloga
podaljšanja skrajnega roka za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora iz 15. na 31.
januar 2018 in tehničnega popravka povabila (znesek razpoložljivih sredstev).
6.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s prenovljenimi
izračuni delitve sredstev po regijah in potrjuje delitev sredstev znotraj kohezijske regije
Vzhodna Slovenija, ki je priloga tega sklepa.
K7.) Predlog programa ESPON po vključitvi KRVS v ciljno raziskavo
V okviru te točke je predsednik predal besedo ga. Sonjak, ki je predstavila prejeto pobudo
nacionalne kontaktne točke programa ESPON na RRA Koroška. Na podlagi povabila in kontaktov s
predvidenim glavnim partnerjem projekta je mnenja, da se v projekt s ciljno raziskavo vključi celotna
kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Predsednik in prisotni so izrazili stališče, da je smisena
koordinacija RRA Koroška še naprej.
Vsi prisotni so soglasno sprejeli sklepa:
7.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s predlogom po
vključitvi kohezijske regije Vzhodna Slovenija v ciljno raziskavo programa ESPON. Za
koordinatorja prijave, ki bo o aktivnostih redno obveščal razvojni svet, predlaga
Regionalno razvojno agencijo Koroška.
7.2 Razvojni svet pooblašča Regionalno razvojno agencijo Koroška, da v imenu
kohezijske regije Vzhodna Slovenija vodi aktivnosti njene vključitve v ciljno raziskavo.
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K8.) Razno
V okviru te točke je g. Jazbec predlagal, da se potni stroški izplačujejo redno. G. Sok pa je prisotne
seznanil, da kot nadomestni član ne dobi gradiv. Ga. Rižnik Miklavc je odgovorila, da bodo vsi
zaostali stroški predvidoma izplačani do konca leta, nato pa čim bolj redno. Gradiva pa so se
pošiljala samo znanim nadomestnim članom, ki po vedenju sekretariata regije za Podravsko regijo
niso imenovani. Manjkajoči podatki o nadomestnih članih veljajo za Podravsko, Zasavsko in
Primorsko-Notranjsko regijo.
G. Medved je prisotne tudi obvestil, da se bodo aktivnosti na temo celostne grafične podobe
kohezijske regije pričele odvijati po seji, njihova realizacija je načrtovana v letu 2018. Pričakuje se,
da bodo člani sveta prejeli predloge že do naslednje seje sveta, ki bo predvidoma organizirana ob
zaključevanju oddaje vlog v okviru drugega povabila za dogovor za razvoj regij.
Vsi prisotni so soglasno sprejeli sklepa:
8.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija skladno s sklepom 4.1 12. redne
seje pričakuje aktivno vključevanje članov sveta in strokovno-tehničnih članov v
aktivnosti programiranja naslednjega finančnega obdobja.
8.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija podpre prenos aktivnosti priprave
celostne grafične podobe razvojnega sveta v začetek leta 2018.

Seja je bila končana ob 14:25 uri.

Pripravil:
mag. Peter Medved
podsekretar

dr. Ivan Žagar
predsednik sveta

Priloge:
Priloga št. 1: Zapisnik 12. redne seje sveta,
Priloga št. 2: Predstavitev SVRK: Prihodnost EU in s tem povezani izzivi,
Priloga št. 3: Delitev nepovratnih sredstev EKP (evropske kohezijske politike) po regijah,
Priloga št. 4: Obrazložitev k predlogu pridružitve k ciljni raziskavi znotraj programa ESPON.
Priloga št. 5: Lista prisotnosti
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