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Številka: 3030-3/2018/23 
Datum:   29. 03. 2018   
 
Zadeva: Zapisnik 14. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 

Štirinajsta redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem 

besedilu: svet), je potekala v četrtek, 15. marca 2018, s pričetkom ob 10:00 uri v sejni sobi Parka 

vojaške zgodovine v Pivki, Kolodvorska cesta 51, Pivka. 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 4. decembra 

2017. 

3. Pregled črpanja EU sredstev do konca decembra 2017. 

4. Informacija o stališčih sveta do dokumenta Izhodišča Republike Slovenije do prihodnje 

evropske kohezijske politike. 

5. Pregled procesa izvajanja dogovorov za razvoj regij.   

6. Predstavitev in potrditev Poročila o delu Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija za leto 2017. 

7. Predstavitev in potrditev Programa dela Razvojnega sveta kohezijska regija Vzhodna 

Slovenija za leto 2018 s finančnim načrtom. 

8. Predstavitev in potrditev CGP - celostne grafične podobe Razvojnega sveta kohezijske 

regije Vzhodna Slovenija.  

9. Spremembe imenovanja članov in nadomestnih članov ter podpredsednika sveta. 

10. 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 22 članov. 

 

Prisotni člani sveta: Branko Drvarič, Bojan Vogrinčič, dr. Ivan Žagar, dr. Andrej Fištravec, Marijana 

Cigala, mag. Branko Kidrič, Janez Jazbec, Miran Jerič, mag. Staša Baloh-Plahutnik, Tadej Špitalar, 

Darko Gorišek, Gregor Macedoni, Franci Bratkovič, Tomaž Kordiš, Robert Smrdelj, Marko Rupar, 

Jože Doles in mag. Boštjan Požar. 

 

Prisotni nadomestni člani sveta: Karmen Sonjak, Aleš Otorepec, Iva Zorenč, Andreja Bienelli 

Kalpič, Rudi Medved in Melita Čopar.  

 

Ostali prisotni: Andrej Engelman (SVRK), mag. Bojan Suvorov (SVRK), mag. Bojan Žlender (MzI), 

Mateja Maganja Leskovec (MzI), Marko Drofenik (MGRT), Nataša Šterban Bezjak, Sabina Potočnik 

Magdič, Mihael Leskovar, Vojka Osojnik (Občina Slovenska Bistrica), mag. Peter Medved (MGRT). 

 

K 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

 

Predsednik sveta dr. Ivan Žagar je po kratki predstavitvi Parka vojaške zgodovine s strani direktorja 

mag. Janka Boštjančiča in uvodnem pozdravu župana Pivke Roberta Smrdelja ter direktorja RRA 

Zeleni Kras mag. Boštjana Požarja uradno pozdravil vse prisotne in po ugotovitvi sklepčnosti (22 
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članov in nadomestnih članov sveta z glasovalno pravico) predstavil predlagani dnevni red seje, na 

katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno sta bila sprejeta sklepa: 

 

1.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija zaseda sklepčno.  

1.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija sprejme dnevni red 14. redne seje 

razvojnega sveta. 

 

 

K 2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 4. decembra 

2017 

 

V okviru te točke je predsednik sveta predal besedo sekretarju sveta, mag. Petru Medvedu, ki je na 

kratko povzel zapisnik in sklepe trinajste seje ter objasnil, da so bili sklepi v večini realizirani. Le 

sklepa 4.4 (ločena poraba EU sredstev po kohezijskih regijah) in 4.6 (izhodišča za pripravo 

regionalnega razvojnega načrta za celotno kohezijsko regijo) sta zaradi postopkovnih razlogov še 

nerealizirana oz. še 1x na dnevnem redu seje. 

 

Soglasno sta bila sprejeta sklepa: 

 

2.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z informacijo o realizaciji 

sklepov 13. redne seje Razvojnega sveta KRVS. 

2.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrjuje zapisnik 13. redne seje 

razvojnega sveta. 

 

K3. Pregled črpanja EU sredstev do konca decembra 2017 

 

Pri tej točki je predsednik predal besedo mag. Bojanu Suvorovu, SVRK, ki je v okviru pripravljene 

predstavitve povzel glavne značilnosti razdelitve EU sredstev za obdobje 2014-2020 po programih 

in skladih, kjer se pri skupni vrednosti Evropske kohezijske politike (EKP) 3,312 milijarde evrov že 

upošteva 56 mio € tehničnega popravka iz leta 2016. 159,8 mio € kvote se porablja iz 

centraliziranega programa CEF ali IPE (instrument za povezovanje Evrope), za programe 

Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) je namenjenih 64 mio €, od tega 85 % za čezmejne 

programe. 20,5 mio € je v upravljanju MDDSZ za program FEAD (Sklad za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim).  

Do konca 2017 je bilo izdanih 282 odločitev o podpori v znesku 1,711 milijarde € (56 % vseh 

sredstev), do konca februarja sta številki zrasli na 291 odločitev v vrednosti 1,806 milijarde € (59 %). 

S tem je tudi izpolnjen cilj SVRK o več kot 50 % alokaciji sredstev do konca 2017. 

Po kohezijskih regijah odpade 60,6 % EKP sredstev na Vzhod. Do konca 2017 je od skupaj 

odobrenih sredstev (odločitve o podpori) Vzhod pridobil 53,03 %, od vseh že izplačanih pa 54,3 %. 

V primeru enakega tempa odobravanja sredstev bodo sredstva EKP dodeljena do konca leta 2019. 

Po prvih štirih letih izvajanja EKP v obdobju 2014-2020 torej vzhod rahlo zaostaja pri uspešnosti 

črpanja EU sredstev. Kljub temu je na ravni Slovenije bilo konec februarja 2018 izplačanih za 199 

mio €, kar zadošča pravilu N+3. 

Zaradi uspešne zaključitve obdobja 2007-2013 bo letos v proračun izplačanih še zadnjih 205 mio €, 

vse aktivnosti v okviru obdobja 2014-2020 potekajo po načrtih in v celoti akreditiranem sistemu v 

skladu z EU zahtevami, kar nakazuje na še eno uspešno zgodbo »črpanja« EU sredstev. 

Po koncu predstavitve je predsednik izpostavil, da iz objavljenih podatkov odobrenih projektov na 

spletni strani SVRK ni moč razdeliti sredstev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in je zaenkrat 

potrebno verjeti podatkom iz četrtletnih poročil SVRK. Zato je predlagal sprejetje posebnega sklepa.  
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Županja Dravograda pa je prisotne seznanila s težavami pri konkretnem izvajanju projektov in 

pridobivanju nepovratnih sredstev zaradi težav s sistemom e-MA, ki se vlečejo že od julija 2017. 

Odgovor ji je podal mag. Suvorov, da se zavedajo težav, do katerih prihaja zaradi nepopolne 

usklajenosti in povezovanja podpornih programov MFERAC, e-CA in e-MA. Zaradi tega je bil 

začasno vzpostavljen nazaj ISAR-2. Težave se pospešeno odpravljajo, zato pričakuje vzpostavitev 

hitrejšega potrjevanja in črpanja sredstev. 

 

Ob koncu razprave sta bila Soglasno sprejeta sklepa:   

 

3.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z informacijo o črpanju 

EU sredstev do konca leta 2017. 

3.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje od organa upravljanja 

(SVRK), da pripravi in posreduje svetu do 30. 3. 2018 pregled obsega delitve sredstev po 

kohezijskih regijah na ravni projektov za vse operacije, katerih prijavitelj izvaja aktivnosti tudi 

v regiji, ki ni enaka njegovemu sedežu. 

 

K4. Informacija o stališčih sveta do dokumenta Izhodišča Republike Slovenije do prihodnje 

evropske kohezijske politike 

 

Pod točko 4 je predsednik predal besedo g. Engelmanu (SVRK), ki je predstavil najnovejše 

informacije glede Izhodišč Slovenije do prihodnje EKP, kot tudi namer EU glede EKP. Zadnje 

informacije kažejo na relativno neugodno sliko, tudi kot nižjo ovojnico za EKP po 2021, poleg 

drugačne metodologije alokacije, kjer bodo poleg BDP zelo verjetno upoštevani še drugi kazalniki, 

kjer pa Slovenija, tudi Vzhodna Slovenija, ne izstopa tako negativno. Predvidoma 12. aprila bo znana 

ovojnica za EKP. Glede pripomb sveta na Izhodišča Slovenije do EKP je g. Engelman poudaril, da 

jih bodo pri končni verziji nekaj upoštevali že takoj(op. a.: Izhodišča je Vlada sprejela na 173. seji 21. 

marca 2018), nekaj pa po 2. maju, ko bodo predvidoma znana izhodišča EU do EKP po 2021, katerim 

bi naj 29. maja sledila še kohezijska uredba. Med julijem in oktobrom 2018 se zato predvideva 

priprava t.i. Position papers, od januarja 2019 pa bodo tekla usklajevanja z Evropsko komisijo. 

Skladno s sporazumom med svetoma želi SVRK takoj po izdaji prvih usmeritev EU glede prihodnje 

EKP sklicati sestanek z vsemi akterji z željo, da se izmenjajo pričakovanja in določijo usmeritve 

prihodnjih pogajanj. 

G. Jazbec je ob odprtju razprave apeliral na SVRK, da dobita sveta kohezijskih regij člana v okviru 

oblikovanih pogajalskih skupin.  

Tudi predsednik je izrazil zaskrbljenost glede pogajanj in EKP po 2020 ter članom na kratko 

predstavil komentarje sveta k izhodiščem Slovenije, ki so jih dobili v vednost. 

G. Engelman je poudaril, da si severna Evropa zavzema za nižji EU proračun, posledično tudi za 

EKP, brez t.i. Safety net ter z željo po drugače oblikovani metodi alokacje sredstev, večji 

centraliziranosti programov, s čimer bi se potencialno Slovenija prelevila v neto plačnico, pri čemer 

bi tudi vzhod izgubil precej sredstev zaradi zmanjšanja kohezijskih sredstev. Zato je nujno potrebno 

čim prej oblikovati skupen konsenz na ravni države o usmeritvi Slovenije, pri čemer, tudi če bo 

pripravljen samo en operativni program, ne bo prelivanja sredstev med vzhodom in zahodom. 

 

Ob koncu razprave je bil soglasno sprejet sklep: 

 

4.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z osnutkom Temeljnih 

izhodišč Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike pred pričetkom 

pogajanj o večletnem finančnem okviru po letu 2020 in nanje 28. februarja 2018 posredoval 

pisne pripombe in predloge kot predlog dopolnitev posameznih usmeritev. 

 

K5. Pregled procesa izvajanja dogovorov za razvoj regij 
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Pri peti točki je podrobnosti predstavil g. Drofenik, MGRT-DRR, predvsem glede odziva na dopolnitev 

dogovorov za razvoj regij ter trenutno stanje predvidenega črpanja po regijah in prednostnih oseh. 

Večjih odstopanj ob pričakovane alokacije sredstev ni, le pri Podravski regiji še niso prejeli nabora 

predvidenih projektov v okviru PN 7.2. Prisotne je tudi seznanil, da je MGRT na MzI in MOP že 

posredoval dopise s prijavljenimi projekti z njihovega področja, pri čemer pričakuje, da vsi projekti 

zaradi pomanjkljive pripravljenosti in neizpolnjevanja kriterijev ne bodo uvrščeni v nadaljevanje 

teritorialnega dialoga, ki se bo predvidoma začel z prvi polovici aprila s PN 3.1. V dogovor se bo 

lahko projekte uvrščalo postopoma. Tako bo omogočeno, da se bo intenziven dialog z regijami, 

katerih projekti so kvalitetno pripravljeni, pričel takoj in bodo lahko prvi dogovori sklenjeni že maja.  

Tudi mag. Žlender, ki je v nadaljevanju predstavil stanje z vsebinskega področja MzI, je izpostavil 

prepoznanje pomembnosti multimodalne mobilnosti, kjer so prejeli kar 65 projektov. Organizacijsko 

bo to v začetku izziv hitro pregledati, a če bodo DIIPi, ki so bili zahtevani, kvalitetno pripravljeni, ne 

vidi zadržkov za hitro načelno potrjevanje primernosti projektov in izvajanja teritorialnega dialoga z 

regijami o projektih, ki so kvalitetni. 

Tudi g. Drofenik je nato poudaril fleksibilnost DRR mehanizma, kjer tudi ni zagotovila, da bodo v prvi 

fazi načelno potrjeni projekti dejansko potrjeni, če se bo v teritorialnem dialogu izkazalo, da je 

dokumentacija preslabo pripravljena ali pa ni možno izvesti projekta ter doseči zastavljenih 

kazalnikov do konca izvajanja programskega obdobja. Obseg prijavljenih projektov (262) namreč 

časovno ne omogoča temeljitega enkratnega preverjanja, ampak se bo preverjanje izvajalo 

postopoma tekom teritorialnega dialoga.  

G. Požar je bil mnenja, da za PN 4.4 ni bil zahtevan DIIP, a je ga. Maganja Leskovec poudarila, da 

je MzI zahteval DIPP ravno z namenom, da je mogoče že pri prvem pregledu prijavljenega projekta 

relativno točno preveriti izpolnjevanje pogojev, kvaliteto pripravljene dokumentacije, možnost 

izvedbe projekta, tako lokacijsko kot finančno. 

Tudi g. Jerič je izpostavil težave pri potrjevanju projektov in zahtevkov, kjer že od konca novembra 

2017 ni povračil. Se je pa strinjal glede faznosti izvajanja DRR, saj je vsem želja, da se dialog čim 

prej začne in s tem možnost črpanja novih EU sredstev. 

Ga. Sonjak je zanimalo, ali se bo pri PN 4.4 upoštevalo tudi DIIPe DRSI. Mag. Žlender je temu potrdil, 

saj je poudaril, da ni važen pripravljalec dokumentacije oz . izvajanja projekta, ampak je važna 

kvalitetna pripravljenost samega projekta. 

V okviru nadaljevanja diskusije je bila le-ta vezana na PN 3.1, kjer se bo po besedah g. Drofenika 

zahtevalo gradbeno dovoljenje, ustrezno lastništvo zemljišč ter namere investitorjev v poslovne 

dejavnosti v poslovni coni, ki je predmet komunalnega urejanja. Skratka pogoji, ki so enakovredni že 

znanim pogojem lanskoletnega razpisa. Če ti pogoji ob detajlnem pregledu projekta ne bodo 

izpolnjeni, bo projekt izložen iz dogovora. 

G. Smrdelja je zanimala okvirna časovnica tega procesa. Na to mu je bilo odgovorjeno, da je cilj 

MGRT projekte na hitro pregledati že v tednu po seji z namenom sestavitve seznama projektov za 

uvrstitev v teritorialni dialog. Pri čemer se lahko ponekod časovno malo zamakne zaradi pozivov k 

dopolnitvam, ki so v teku. Kljub odsotnosti predstavnikov MOP se pri njih pričakuje enostavnejši prvi 

pregled, ker imajo za formalni pregled že oblikovane aglomeracije upravičenosti ter smernice 

nacionalnih dokumentov. 

Ga. Sonjak je dodatno zanimalo, če bo za PN 3.1 za MGRT dovolj pri preverbi možnost izvedbe in 

kazalnikov prijavljenega projekta, če še ni pridobljenega gradbenega dovoljenja. G. Drofenik ji je 

odgovoril, da bo projekt lahko uvrščen v dialog, a če ob končni podrobni preveritvi ne bo izpolnjeval 

vseh pogojev, ne bo uvrščen v dogovor. 

G. Macedonija je glede na predstavljene vrednosti projektov po regijah od dogovorjenih zanimalo, 

kako bo s tem. Ga. Sonjak je povedala, da večjih odstopanj, razen pri Zasavju, kjer je nekoliko višja 

vrednost prijavljenih projektov od dogovorjene, ni. Tudi g. Žagar je temu pritrdil in še enkrat poudaril, 

da so se regije o tem medsebojno dogovorile in na 13. seji še enkrat potrdile delitev sredstev, nad 

katero bo morebitne presežke morala regija kriti sama, če se o tem ne bo dogovorila s kakšno drugo 

regijo. Je pa po besedah g. Drofenika že sedaj jasno, da nekateri prijavljeni projekti ne bodo 

upravičljivi in bo zato končna vrednost dogovora predvidoma nižja od trenutne vrednosti prijav. G. 
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Žlender je tudi poudaril, da neustreznih projektov ne bodo ocenjevali ter pozval Podravje, da čim prej 

prijavi projekte v okviru PN 7.2. G. Fištravec je izpostavil potencialne projekte, pri čemer je 

predsednik izpostavil, da se bo regija o njih dogovorila in jih posredovala na MzI.  

 

Ob koncu razprave so bili soglasno sprejeti sklepi:  

 

5.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje od MGRT zagotovitev 

pogojev, da nepovratna sredstva, ki bodo ostala neporabljena v okviru usklajevanja projektov 

(teritorialni dialog) iz dopolnjevanja prvega in drugega Dogovora za razvoj regij Vzhodne 

kohezijske regije po prednostnih naložbah in regijah, ostanejo na voljo posameznim 

razvojnim regijam v skladu s predhodnim potrjenim dogovorom o razdelitvi sredstev znotraj 

V kohezijske regije, razen, če se jim regija pisno odpove. 

5.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje od MGRT, da do 23. 3. 2018 

posreduje Razvojnemu svetu KRVS časovnico z natančno opredelitvijo vseh zahtevanih 

aktivnosti za podpis dopolnjenih dogovorov za razvoj regij v vseh osmih razvojnih regijah 

kohezijske regije Vzhodna Slovenija.  

5.3 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje od MGRT, da do 30. 3. 2018 

posreduje regionalnim razvojnim agencijam pisni odziv na osnutek dopolnjenega dogovora 

za razvoj regij za posamezno razvojno regijo in takoj prične teritorialni dialog med MGRT, 

razvojnimi regijami in posredniškimi organi. 

 

K6. Predstavitev in potrditev Poročila o delu Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija za leto 2017 

 

G. Medved je v okviru te točke strnjeno predstavil glavne aktivnosti, ki so jih člani sveta izvajali v letu 

2017. V prvi polovici leta so bile aktivnosti osredotočene predvsem na možnost koriščenja sredstev 

v okviru dogovora za razvoj regije, v drugi so prevladovale strateške aktivnosti, vezane na Strategijo 

razvoja Slovenije in začetek programiranja obdobja po 2020 v Evropski uniji. Nenazadnje je bila 

oktobra popolnjena tudi strokovno-administrativna podpora delovanja sveta. Podrobnejši podatki o 

številu rednih in izrednih sej ter sestankov ožjega odbora sveta so podani v poročilu. 

V razpravi je g. Jazbec izpostavil viden napredek in željo po ustreznem pozicioniranju pomena in 

vloge sveta od jeseni dalje. Pri čemer si želi, da bi tovrstnim aktivnostim tudi država dala večjo 

podporo in razumevanje. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 

 

6.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrdi Poročilo o delu Razvojnega sveta 

kohezijske regije Vzhodna Slovenija za leto 2017. 

 

K7. Predstavitev in potrditev Programa dela Razvojnega sveta kohezijska regija Vzhodna 

Slovenija za leto 2018 s  

finančnim načrtom 

 

Tudi v okviru te točke je g. Medved predstavil predvidene aktivnosti sveta, ki bodo na področju ETS 

programov bolj seznanitvene narave, veliko aktivnosti bo namenjenih izvajanju trenutne kohezijske 

politike preko izvajanja teritorialnega dialoga za dosego kvalitetnih in usklajenih dogovorov za razvoj 

regije. Sočasno se bo svet aktivno angažiral pri programiranju kohezijske politike po 2020, tako s 

podajanjem mnenj na različne usmeritve kot tudi z aktivno udeležbo na nacionalnih in mednarodnih 

dogodkih. Vezano na to tematiko bo tudi začel s pripravo razvojnega programa na ravni kohezijske 

regije kot tudi s postopkom včlanitve v Assembly of European Regions (Združenje evropskih regij), 
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s čimer bi pridobili dostop do aktivnostih programiranja na ravni posameznih odborov v Bruslju in 

aktivnosti skupin regionalne politike znotraj Evrope. Za samo delovanje v letu 2018 ima na voljo 

23.150 €, podrobnejša razporeditev je razvidna iz samega programa dela s finančnim načrtom. 

V razpravi je g. Novak izpostavil potrebo po večji aktivnostih na ravni države, kjer je po njegovem 

mnenju pomembno doreči vlogo in pomen kvot za prihodnost, saj je tako lažje izvajati regijsko 

pomembne aktivnosti. Tudi v samem programu dela bi to moralo biti posebej opredeljeno. 

Predsednik je odgovoril, da je to vsekakor namen dela sveta in se bo na podlagi programa dela tudi 

izvajalo. 

 

Po razpravi so bili sprejeti sklepi: 

 

7.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrdi predlagani plan dela in finančni 

plan za leto 2018 in ga v skladu z 8. členom Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (Ur. 

l. RS, št. 33/13 in 61/16) posreduje MGRT v mnenje. Program dela s finančnim načrtom za leto 

2018 je sprejet, ko MGRT zanj izda mnenje. 

7.2 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija poziva pristojne institucije, da za 

nosilce programiranja evropske kohezijske politike po letu 2020 na regionalni ravni 

zagotovijo sredstva za izvajanje aktivnosti in pripravo novih programskih dokumentov in o 

tem obvestijo Razvojni svet KRVS.  

7.3 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje od Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, da v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (ZSRR-2) in Uredbi o razvojnem svetu kohezijske regije spremeni status in sedež 

sekretariata sveta tako, da bo ta neodvisen od ministrstva. Sredstva za njegovo delovanje pa 

predodeli v upravljanje svetu. 

7.4 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje na podlagi dogovora s SVRK 

z dne 24. 7. 2017 tudi formalno vključitev predstavnikov sveta v skupino, ki jo imenuje Kabinet 

predsednika Vlade, in ki bo zadolžena za pogajanja finančnega okvirja kohezijske politike za 

obdobje 2021-2027. 

7.5 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija podpre vključitev in plačilo članarine v 

Združenje evropskih regij (Assembly of European Regions). 

 

K8. Predstavitev in potrditev CGP - celostne grafične podobe Razvojnega sveta kohezijske 

regije Vzhodna Slovenija 

 

G. Medved je predstavil potek aktivnosti, ki so se izvajale v okviru začetka postopka izdelave 

celostne grafične podobe v začetku januarja do sedaj. Na podlagi povabila petim ponudnikom in 

odzivom dveh je glede na ponujeni ceni in razpoložljiva sredstva bil izbran ponudnik G design iz 

Vinice. Na podlagi pridobljenega opisa kohezijske regije in vloge razvojnega sveta je oblikoval tri 

predloge logotipa, izmed katerih je ožja skupina sveta izbrala najsprejemljivejšega s predlaganimi 

izboljšavami. Za potrebe seje je bil že pripravljena podlaga za dopise, vse ostale sestavine celostne 

grafične podobe bodo pripravljene predvidoma do sredine aprila. CGP bo tudi osnova za pripravo in 

zagon spletne strani, ki se načrtuje v drugi polovici leta. Po koncu predstavitve ni bilo razprave. 

 

Sprejet je bil sklep: 

 

8.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s potekom izbire izvajalca 

celostne grafične podobe in potrjuje izbran logotip ter pripravo celostne grafične podobe 

razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 
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K9. Spremembe imenovanja članov in nadomestnih članov ter podpredsednika sveta 

 

G. Medved je svet seznanil s spremembami članov sveta v Zasavski regiji (ne Posavski, kot je bilo 

navedeno v predlogu sklepa), kjer sta odstopila g. Božič in g. Gorjup. Namesto njiju je razvojni svet 

Zasavske regije imenoval mag. Stašo Baloh-Plahutnik, OZ GZS, in g. Tadeja Špitalarja, direktorja 

RRA Zasavje. 

V razpravi so člani opozorili na napačen zapis regije, ki se v končnem sklepu popravi, kjer se tudi 

dopolni z navedbo novih članov. 

 

Sprejet je bil sklep: 

 

9.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z odstopom članov g. 

Andreja Gorjupa in g. Andreja Božiča kot članov sveta Zasavske regije ter hkrati s 

prenehanjem podpredsedniške funkcije g. Božiča. Namesto njiju je Razvojni svet Zasavske 

regije imenoval mag. Stašo Baloh-Polutnik, OZ GZS, in g. Tadeja Špitalarja, direktorja RRA 

Zasavje, kot člana Razvojnega sveta KRVS. 

Zaradi odhoda nekaj gostov in članov sveta na pogovore v predverju, je predsednik pred 

glasovanjem o sklepu 9.2 preveril sklepčnost, ki pa s prisotnostjo 19 članov ni bila več zagotovljena. 

Zato je svet pozval, da pošljejo predloge za novega podpredsednika na sekretariat sveta, ki bo na 

podlagi prejetih pobud in morebitnih ustno podanih pobud (določila poslovnika) na naslednji seji 

sveta pripravil predlog za glasovanje. 

K10. Razno 

 

Predsednik je v okviru te točke najprej dal besedo g. Jazbecu, ki je člane sveta seznanil s predlogom 

sklepa o pojasnitvi zadnjih sprejetih sprememb OP, kjer bi naj iz upravičenosti izpadli ukrepi, kot so 

denimo poplavna varnost na Savinji in gradnja 3. razvojne osi. Razprave na to temo ni bilo. Kljub 

nesklepčnosti je predsednik dal sklep na glasovanje. 

 

Sprejet je bil sklep (ob nesklepčnosti v dvorani): 

 

10.1 Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija poziva pristojno službo SVRK, da 

članom Razvojnega sveta KRVS v roku 10 dni pojasni spremembe OP, ki imajo vpliv na 

naložbe po posameznih prednostnih oseh. Svet pričakuje, da bodo spremembe vzročno 

pojasnjene s primerjavo med prvo in zadnjo verzijo Operativnega programa, s poudarkom na 

ukrepih za odpravo razvojnih razlik v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.  

Predvideni sklep 10.2 ni bil več dan na glasovanje, je pa ga. Sonjak kljub temu predlagala, da se 

SVRK o tem že seznani ob pošiljanju dopisa z ostalimi sprejetimi sklepi. 

 

Seja je bila končana ob 12:25 uri. 

 

Pripravil: 

 

mag. Peter Medved      dr. Ivan Žagar 

sekretar sveta      predsednik sveta  

 

 

Priloge: 

Priloga št. 1: Zapisnik 13. redne seje sveta, 
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Priloga št. 2: Predstavitev SVRK: Izvajanje EKP v obdobju 2014-20,  

Priloga št. 3: Poročilo o delu sveta 2017, 

Priloga št. 4: Predlog programa dela sveta za leto 2018 s finančnim načrtom, 

Priloga št. 5: Lista prisotnosti. 

 


