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Številka:  3030-1/2019/66 

Datum:  4. 9. 2019  

 

Zadeva:  Potrjen zapisnik 17. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija, Ptuj, 9. julij 2019 
 
 
Sedemnajsta redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: svet) je potekala v torek, 9. julija 2019, s pričetkom ob 9:30 uri v 
dvorani Tacit Grand hotela Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje sveta z dne 8. 

marca 2019 
3. Poročilo SVRK o črpanju sredstev evropske kohezijske politike do 31. marca 2019 

in izvajanju akcijskega načrta 
4. Informacija o stanju izvajanja mehanizma Dogovor za razvoj regij s poudarkom na 

predvidenem koriščenju sredstev PN 7.2 
5. Informacija o ratifikacijah dokumenta #Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske 

regije Vzhodna Slovenija po letu 2020 in s tem povezanih aktivnostih 
6. Obravnava delovnega gradiva Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija 
7. Informacija o jesenskem plenarnem zasedanju AER v Podčetrtku (24. – 26. 9. 

2019) 
8. Poročilo o aktivnostih v okviru pilotnih projektov EU-SPI in RegHub 
9. Razno 

 
Sejo sveta je vodil predsednik dr. Ivan Žagar. Po ugotavljanju prisotnosti je ugotovil, da je 
razvojni svet sklepčen. Od 40 članov sveta je bilo prisotnih 26 članov (od 4. točke dalje 27) 
in nadomestnih članov z glasovalno pravico. 
 
Prisotni člani sveta: Branko Drvarič, Bojan Vogrinčič, dr. Ivan Žagar, Aleksander Saša 
Arsenovič, mag. Janez Kramberger, dr. Darinka Fakin, Marijana Cigala, Romana Lesjak, 
Karmen Sonjak, Janko Kos, Janez Jazbec, Jasna Gabrič, Marko Funkl, Staša Baloh 
Plahutnik, Miran Stanko, Darko Gorišek, mag. Gregor Macedoni, Franci Bratkovič, Darko 
Zevnik, Tomaž Kordiš, Robert Smrdelj, Emil Rojc, Marko Rupar. 
  
Prisotni nadomestni člani sveta: Edvard Mihalič, Anton Butolen, Anton Leskovar, mag. 
Aleksandra Podgornik, Peter Dermol, Iva Zorenč, Martin Šikovc, Tjaša Kump Murn.  
 
Ostali prisotni: dr. Peter Pungartnik (p.p.), dr. Iztok Purič in mag. Bojan Suvorov (SVRK), 
Antonija Novak Rojec (MzI), Marko Drofenik, Gregor Goropečnik, Mateja Zalar in Borut 
Megla (vsi MGRT), Urška Renko (RRA Posavje), Mojca Šibila Drobnič (ZRS Bistra 
Ptuj),Tanja Vintar (RASG), Sabina Potočnik Magdič (RC MS), Mihael Leskovar (MRA), 
Simona Kašman (MO Ptuj), Breda Arnšek (MOC), Vojka Osojnik (Občina Slovenska 
Bistrica), mag. Peter Medved (MGRT).  
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K 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 
Predsednik sveta, g. Žagar, je pred začetkom seje predal besedo predstavnici Mestne 
občine Ptuj, ga. Kašman, za uvodni pozdrav. Nato je še sam pozdravil vse prisotne, in 
ugotovil sklepčnost s prisotnostjo 26 članov in nadomestnih članov z glasovalno pravico. 
Predstavil je tudi predlagani dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. 
 
Sprejeta sta bila sklepa (soglasno): 
 
Sklep (št. 1.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija zaseda sklepčno.  

Sklep (št. 1.2): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija sprejme dnevni red 
17. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.  

 
K 2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje sveta z dne 8. 
marca 2019 
 
V okviru te točke je predsednik sveta predal besedo sekretarju sveta, g. Petru Medvedu, ki 
je na kratko povzel realizacijo sklepov šestnajste seje ter pojasnil, da so bili vsebinsko sklepi 
realizirani, nazadnje z jutranje prispelim pojasnilom SVRK na sklepe šestnajste seje, ki je 
Priloga 2 zapisnika. Od sprejetih sklepov je še v realizaciji priprava strategije razvoja 
kohezijske regije, ki bo predvidoma realizirana do septembra 2019. Ob potrditvi Programa 
dela RS KRVS s finančnim načrtom za leto 2019 na MGRT ni bil realiziran prenos 
neizkoriščenih sredstev iz 2018. Za leto 2020 še torej ostaja aktualen sklep o zagotovitvi 
ustreznih sredstev za delovanje sveta. Samo obveščanje o aktualnih novicah in delu sveta 
je vzpostavljeno na testni različici spletne strani, ki še ni dana v javno dostopnost. 
Po podanem poročilu o realizaciji sta bila 
 
soglasno sprejeta sklepa: 
 
Sklep (št. 2.1) Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
informacijo o realizaciji sklepov 16. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija. 

Sklep (št. 2.2) Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrjuje zapisnik 16. 
redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.  

 
K3. Poročilo SVRK o črpanju sredstev evropske kohezijske politike do 31. marca 2019 
in izvajanju akcijskega načrta 
 
Predsednik je za podrobnejšo predstavitev vsebine predal besedo predstavnikoma SVRK 
in se zahvalil ministru, g. Puriču, za udeležbo. Minister je prisotne seznanil s stanjem na 
Organu upravljanja, aktualnih prioritetnih nalogah, ki vključujejo tudi odpravo pomanjkljivosti 
v sistemu eMA, kjer so prejeli pisno opozorilo Evropske komisije za odpravo pomanjkljivosti 
prepoznanih pomanjkljivosti. Tovrstne težave eMA sistema so na SVRK ustrezno naslovili, 
pričakujejo še revizijo predvidenih ukrepov s strani Urada za nadzor proračuna. Prisotne je 
tudi seznanil, da ne pričakujejo zaostankov pri izplačilih sredstev EKP, vsaj ne na ravni 
upravičencev. Potencialno bi lahko ob neustrezni nadgradnji eMA bili deležni le zadržanja 
povračil poslanih zahtevkov za izplačila iz proračuna EU. Verjame, da bodo s še izboljšano 
izmenjavo informacij in tesnejšega sodelovanja tudi pri načrtovanju prihodnje EKP 
nezaupanje, ki ga zaznava, počasi odpravili in vzpostavili kakovostno medsebojno 
sodelovanje. 

G. Suvorov je v nadaljevanju konkretneje predstavil poročilo o izvajanju EKP 2014-2020  do 
konca maja 2019, kot tudi izvajanje akcijskega načrta, h kateremu pripravi je na prejšnjih 



3 

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija  
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, Slovenija, T. +386 (0)1 400 31 37,  E. info@vzhodna-slovenija.si , www.vzhodna-
slovenija.si  
  

sejah pozival tudi svet KRVS z željo pospešitve črpanja sredstev EKP (Priloga 3). Med 
drugim se razkorak med zahtevki za izplačilo iz proračuna EU in prispelimi sredstvi 
zmanjšuje, kar je dober znak ažurnosti certificiranja in pošiljanja popolnih zahtevkov v 
Bruselj. Delno pa je to posledica sprejetja akcijskega načrta 6. decembra 2018. Skupaj je 
Slovenija v vseh letih izvajanja EKP (od leta 2005) prejela približno 3,35 milijarde EUR več 
sredstev kot jih je vplačala. Po predstavitvi je predsednik odprl razpravo. 

G. Macedoni je izpostavil opažanje različnih postopkovnih procedur posredniških organov, 
zahtev glede dokumentacije in sosledja izvajanja javnih naročil. Vse to zadržuje izvajanje 
DRR. Zato prosi za odziv SVRK na izpostavljene težave. 

Predsednik je opozoril na pravočasno in ustrezno organiziranost na posredniških organih, 
kjer lahko pride do kadrovske podhranjenosti zaradi velikega števila prihajajočih projektov 
in zasedenosti izvajalcev. Zato apelira tako na PO, kot prijavitelje, da se držijo predvidenih 
rokov oddaje in pregleda vlog. 

Minister se zaveda teh težav, zato bodo primarno uredili težave z eMA sistemom za 
učinkovitejše izvajanje obstoječih projektov. Nato bodo preverili stanje po posameznih PO, 
kjer so trenutno največje težave na MOP in njegovih organih v sestavi, ki izdajajo različna 
dovoljenja in soglasja. Opozoril je tudi na potencialne težave zaradi nabora izvajalcev in 
pritiska na dvigovanje cen. Še enkrat je poudaril pomen ustreznega in pravočasnega 
medsebojnega obveščanja in zaupanja. 

Predsednik je opozoril še na problematiko pregleda vlog in pretiranega dopisovanja in 
dajanja pripomb na že dopolnjene vsebine. Marsikdaj bi pomagalo, da se vsi spleteni dobijo 
na sestanku in konkretno dogovorijo potrebne dopolnitve. 

G. Suvorov je nato predstavil problematiko izvajanja DRR, ki se je dejansko začela uokvirjati 
šele s sejo pred dvema letoma v Trbovljah, a se sedaj že izvaja. Vedo za težave MOP, ki 
jih bodo naslovili tudi z dodatnimi kadri. Vzpostavljena je komunikacija s PO in željo po 
hitrejšem pregledu vlog in posredovanjem na OU.  

Ga. Kump Murn kot predstavnica RRAjev je izpostavila njihovo spremljanje izvajanja 
Dogovorov za razvoj regije, ki jih pri projektih, vezanih na PO MOP, žal tam ne obravnavajo 
prednostno, s čimer se ogroža črpanje in morebiti tudi izguba EU sredstev. 

 
Ob koncu razprave je predsednik dal na glasovanje sklep: 
 
Sklep (št. 3.1):  Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
informacijo o izvajanju EKP v obdobju 2014-2020 do konca maja 2019 in izvajanjem 
akcijskega načrta za pospešitev črpanja EKP sredstev. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 4. Informacija o stanju izvajanja mehanizma Dogovor za razvoj regij s poudarkom 
na predvidenem koriščenju sredstev PN 7.2 
 
Predsednik je besedo predal direktorju DRR na MGRT, g. Drofeniku. G. Drofenik je strnjeno 
predstavil vrednosti projektov v Dogovorih ter število in vrednost kritičnih, ki jih je večina v 
KRVS, 41 v vrednosti 83 mio EUR. Se pa številka z vsakim izvedenim teritorialnim dialom 
zmanjšuje, tudi na račun odstopa od projekta. Težave pri izvajanju vidi v kar 80 % projektov, 
ki so še pri upravičencih in posledično velik priliv ob postavljenih rokih oddaje. Za pripravo 
novega poziva za še razpoložljiva sredstva bo opravljen pregled po posameznih razvojnih 
regijah. V drugem delu predstavitve je predstavil situacijo po posameznih prednostnih oseh, 
kjer na PN 3.1 in 4.4 ni večjih težav. Pri PN 6.1 se pričakuje težave zaradi roka konec leta 
in  pozne oddaje projektov. Na bližnjem srečanju z RRAji v Podsredi bodo podane nove 
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usmeritve MOP in MzI glede prijave in obravnave projektov. Naslednji teritorialni dialogi 
bodo septembra. 

Razpravo je odprl g. Macedoni, ki je izpostavil vidik časovnega pritiska zaradi poznega 
začetka izvajanja DRR in projektov, ki še niso bili umeščeni v prostor. 

G. Rojc je izpostavil težave regije pri prijavi projekta izgradnje regijskega vodovoda, ki bo 
povezal tudi obe kohezijski regiji, z naknadnimi zahtevami po dodajanju novih vej vodovoda, 
kar močno podraži gradnjo in lastno soudeležbo občine. Ni pa možnosti, da bi sredstva 
PN7.2, kjer predvidoma ne bodo prijavljali projekta, prenesli na 6.1 in s tem izboljšali EU 
sofinanciranje. 

Ga. Nadoh-Bergoč je prav tako izpostavila težave pri prijavi projekta v 7.2 in sestankih z 
Mzi, ki niso prepoznali za regijo pomembnega projekta, ter njihovega stališča o 
neprenosljivosti sredstev. Te bi bilo moč prenesti, če bi za to obstajala volja. 

G. Rupar je poudaril, da se v dokumentih, sejah in sestankih veliko govori o pristopu 
izvajanja od spodaj navzgor, a nato to ni vidno pri izvajanju DRR, kjer jim ministrstva 
»vsilijo« državne projekte. Za Primorsko-notranjsko denimo v skupni vrednosti skoraj 7 mio 
na PN 6.2 in 7.2, kar je skoraj tretjino regijskih sredstev. Dodaten pritisk na nezmožnost 
prenosa med PN otežuje izvajanje zaradi večje stopnje lastnega sofinanciranja, ki ga v 
zadnjem času še dodatno povečuje višanje cen v gradbeništvu. 

G. Smrdelj je izpostavil, da se gre pri ključnih težavah P-n regije le za 1 % sredstev, ki so 
na voljo. Zato to ne bi smela biti težava. 

G. Drofenik je v odzivu povedal, da so pogovori o vodovodu potekali več kot leto dni na 
Vladi RS. Zaradi arbitražnega sporazuma želijo urediti pitno vodo za vse preko slovenske 
strani, kar je vsem že nekaj časa znano. 

G. Rojc je nato poudaril, da že osnovni projekt zadostuje pogoju vodooskrbe najmanj 
10.000 ljudi, ki se z dodatnimi zahtevami MGRT poveča na 12.000. 

Ga. Gabrič je izpostavila tudi dodatno težavo naknadnega spreminjanja pogojev, ki so že 
tako mnogokrat pozno dorečeni. Zato se pojavljajo težave z zagotavljanjem lastne 
soudeležbe in pretiranih zahtev v SI pogojih izvajanja denimo projektov odvajanja odpadnih 
voda, kjer zahtevamo 98 % pokritost, kar je težje dosegljivo in močno podraži investicije. 
Hrvati so tu denimo bili bolj pragmatični, z zahtevo po 80 % pokritosti, ki jo je tudi 
ekonomsko mnogo lažje doseči. 

G. Kos je izpostavil korektnost regij in občin kot partnerjev z upoštevanjem postavljenih 
rokov priprave projektov. Tudi v savinjski regiji imajo določene težave pri izvajanju projektov 
PN 7.2, ker ne morejo prenesti sredstev protipoplavne varnosti, ki ne bodo izvedeni v 
predvidenem obsegu. 

G. Skok je izpostavil še težave manjših občin, ki v sedanji perspektivi skoraj ne morejo 
prijavljati projektov. Marsikje so projekti izvedeni na silo. Zato upa, da bodo v načrtovanju 
EKP 2021-2027 OU in PO prisluhnili potrebam in uredili pogoje za črpanje, upravičenost 
kot tudi pripravili bolj razumen DRR. 

Predsednik se je na predhodne komentarje na hitro odzval in poudaril pomen upoštevanja 
dogovorjenih razporeditev znotraj kohezijske regije v luči dobrega izvajanja mehanizma, saj 
se pojavljajo informacije o preverjanju uspešnosti mehanizma, kljub njegovi pozni 
vzpostavitvi. 

Ga. Sonjak  je vse opomnila, da so pri dogovarjanju o mehanizmu in strukturi sredstev 
dogovorili neprestavljivost ESRR sredstev po PNjih, med tem ko overcomitment je 
fleksibilen. Zato želi, da se razvojne regije tega dogovora in razdelitve držijo. 

Tudi g. Drofenik je potrdil pogoje glede neprenosljivosti ESRR sredstev. 
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G. Rupar je v odzivu povedal, da so zaradi PN 7.2 imeli veliko pogovorov in sestankov z 
MzI in direkcijo, a do konkretne rešitve niso prišli, zato si želijo sestanka z vsemi 
inštitucijami, da dorečejo rešitev. 

Tudi g. Žagar se je strinjal, da je potrebno organizirati sestanek z vsemi nosilnimi organi, 
da bo možna izpeljava ustreznega projekta tudi v Primorsko-notranjski regiji. 

Ob koncu razprave je vse prisotne seznanil z možnimi sklepi. Glede na razpravo je prišlo 
do dogovora, da se glasuje le o prvih dveh sklepih, pri čemer se točno formulacijo drugega 
sklepa doreče po seji z namenom, da zajame vse v debati izražene dogovore. 

 
Na glasovanju je bil soglasno sprejet sklep: 
 
Sklep (št. 4.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s 
trenutnim stanjem ustreznosti projektov iz podpisanih dogovorov za razvoj regij 
(DRR) po izvedenih teritorialnih dialogih. 

 

Sklep št. 4.2 je bil sprejet z 26 glasovi za in 1 glasovom proti. Po seji je bil oblikovan 
sledeči sklep: 

Sklep (št. 4.2): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s 
težavami Primorsko-notranjske in Savinjske regije pri črpanju sredstev v okviru PN 
7.2. Zato poziva razvojni agenciji, da skupaj z vsemi  pristojnimi deležniki v procesu 
potrjevanja DRR projektov (SVRK, MGRT, MzI, DRI, MOP) čim prej, najkasneje pa do 
30. 9. 2019, določijo ustrezno rešitev oz. projekte, ki bodo skladni z dogovorjenim 
obsegom črpanja za ti regiji znotraj PN 7.2 kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 
uvrstljivi v DRR.  
 
 
K 5. Informacija o ratifikacijah dokumenta #Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija po letu 2020 in s tem povezanih aktivnostih, združeno s 
točko 6 Obravnava delovnega gradiva Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija 
 
Predsednik je podal informacijo o aktivnostih po marčni potrditvi dokumenta na seji sveta 
in nadaljnjih pridobitvah podpisov dokumenta s strani večine razvojnih svetov in svetov 
razvojnih regij ter RRAjev in zbornic. Želi si, da še preostali prepoznajo pomen dokumenta 
in ga potrdijo na svojih sejah oz. s strani direktorjev. 
 
Ga. Baloh je v razpravi izrazila podporo sprejetemu dokumentu, da pa ga še ni ratificirala, 
ker o tem ni bilo eksplicitnega sklepa. Zato predlaga sprejetje takšnega sklepa na današnji 
seji. Poleg tega pa skupno obravnavo z naslednjo točko, ki se vsebinsko navezuje. 
Predsednik je pritrdil njenemu predlogu in od prisotnih pridobil strinjanej z združitvijo 
obravnave obeh točk skupaj. V nadaljevanju je orisal dogajanja v zvezi z ratifikacijo 
dokumenta in sestanku županov mestnih občin, predsednikov razvojnih svetov in 
predstavnikov poslanskih skupin sredi marca v Mariboru, kjer so želeli sprejeti skupaj z 
univerzo sorodne usmeritve za razvoj in pripravo ločenih operativnih programov. 
Ga. Sonjak je nato izpostavila željo po obveščanju članov in ustreznem naslavljanju zadev, 
predvsem pa potrebo, da se ne pripravljajo in peljejo ločene usmeritve še Univerze v 
Mariboru in mestnih občin, ampak se tovrstne želje vključi v okvir sprejetega zavezništva. 
Nenazadnje je razvojni svet tisti organ, ki potrjuje krovne dokumente EKP.  
G. Macedoni je izpostavil, da tovrstno angažiranje mestnih županov ni razumeti kot ločene 
aktivnosti, ampak le izpostavitev potrebe mestnih občin znotraj EKP. Kot so to naredili tudi 
RRAji s svojim ločenim dopisom. 
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Predsednik je člane spomnil, da so pred leti zaradi večje operativnosti dela razvojnega 
sveta sprejeli dogovor, da se za nujne in vsebinske zadeve skličejo delovni sestanki, kjer 
so prisotni direktorji RRAjev ter predsedniki svetov in razvojnih svetov vseh osmih regij in 
obravnavajo aktualne zadeve, tudi te vezane na zavezništvo. Ponovno je poudaril tudi 
pomen skupnega nastopa in dokumenta, ki je vendarle politični dokument zaradi svoje 
vsebine in namena. Vsekakor je podpora dokumentu s strani UM in MO dobrodošla, a ob 
upoštevanju sprejetega zavezništva kot krovnega dokumenta. V tem smislu je nato tudi bil 
pripravljen dopis predsedniku Vlade RS pred nekaj dnevi, saj si želijo odziv Vlade RS na 
aktivnosti vzhodne kohezijske regije in ostalih pomembnih akterjev. Dopis je priloga 4 temu 
zapisniku. 
G. Arsenovič je predstavil še vidik MOM, ki je gostila omenjeni sestanek. Izpostavil je 
(pre)velika pričakovanja od novega obdobja EKP, kar so predstavniki UM na sestanku bolj 
realistično predstavili prisotnim. Vsekakor pa si želijo aktivacije vseh deležnikov z namenom 
uspešnega črpanja sredstev trenutne EKP kot tudi z vključitvijo UM v proces načrtovanja 
regijske strategije in nove EKP ustrezno nasloviti raziskovalno razvojni del ciljev politike 
prihodnje EKP.   
G. Funkl je ob tem opomnil na velike razlike znotraj kohezijske regije, saj denimo Hrastnik 
ni navezan na avtocestno omrežje kot slabo navezan na medmestno omrežje. Poleg tega 
ga pesti slaba socialna struktura in pri EU projektih zagotavljanje lastne udeležbe. 
Ga. Gabrič je pozdravila izraženo namero po vključitvi drugih vsebin v strategijo in cilje, ne 
le opremljanja s kanalizacijskim omrežjem. Ustrezno je namreč potrebno nasloviti številne 
izzive na socialnem področju kot tudi predfinanciranju finančno zahtevnejših projektov.  
G. Macedoni je dodatno opozoril še na absorpcijsko sposobnost regije ter temu primerno 
nasloviti izzive ter proceduro sprejemanja, da bodo tudi občine imele čas za pošiljanje svojih 
pripomb. 
Ga. Sonjak je sezanila prisotne, da RRAji že imajo nekaj osnov, ki jih potrebujejo za pripravo 
RRPjev, zato je te ključne vsebine potrebno vključiti v strategijo, ki pa naj ne bo omejena 
samo na EKP cilje, ampak naj naslavlja tudi ostale potrebe, ki se financirajo s sredstvi 
integralnega proračuna. 
G. Rupar je prisotne seznanil, da ne vidi osnov za nakazane morebitne nejasnosti glede 
vključevanja članov v sam proces priprave strategije kot tudi ostalih vsebin, na katere se 
razvojni svet ne more odzvati v celotnem obsegu zaradi kratkih rokov. Ponovil je, kot je že 
predsednik pojasnil, da so vsi direktorji RRAjev in predsedniki svetov in razvojnih svetov o 
vseh nujnih vsebinah ažurno obveščeni in po potrebi tudi sklicani sestanki delovne skupine, 
na katerih potem dorečejo usmeritve oziroma odzive celotne kohezijske regije. Žal pa se 
nekateri predsedniki/direktorji teh sestankov ne udeležujejo. 
Ga. Gabrič  si želi v strategiji oz. v posredovanih gradivih konkreten nabor potreb, saj bo na 
tej osnovi lahko tudi kakšna ustrezna usmeritev zapisana v strategiji. 
Ga. Fakin je opozorila na pomen umestitve izgradnje in obnove vodovodnega omrežja, tudi 
za območja z manj kot 10.000 prebivalci. 
G. Drvarič je opozoril na pomembnost zapisa ključnih prioritet občin v ključne usmeritve  
strategije. Zanimalo ga je tudi naslavljanje izziva na podražitve pri izvajanju aktualnih 
evropskih projektov. 
G. Čelan je izpostavil usmeritve EU, a da si pri SI pogajanjih želi podoben princip kot za 
obdobje 2007-2013, kjer se namenilo velik % za regionalni razvoj, cca. 600 mio EUR, za 
katere je sledila priprava projektov od spodaj navzgor. Hkrati pa določitev takšnih 
kazalnikov, ki bodo upoštevali razvojno stopnjo KRVS. Zato naj SVRK vključi kompetentne 
strokovnjake v pripravo programov. 
Ga. Mikuš Marzidovšek si želi priprave kvalitetnega dokumenta, kjer bo vizija izhajala iz 
potreb regije. Vse ključne usmeritve pa podane ključno in jedrnato. Zato bi tudi bilo smiselno 
uvrstiti konkretne projekte v prilogo dokumenta. 
Minister SVRK je prisotne obvestil, da bo predvidoma prihodnji teden šel na Vlado RS 
koncept programiranja EKP 2021-2027, zato je še čas, da se vse relevantne deležnike in 
akterje kvalitetno vključi v proces programiranja. Zato so konec aprila že pozvali vse 
pristojne resorje in obe regiji ter ZMOS za posredovanje naložbenih prioritet. V nadaljnjem 



7 

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija  
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, Slovenija, T. +386 (0)1 400 31 37,  E. info@vzhodna-slovenija.si , www.vzhodna-
slovenija.si  
  

konstruktivnem dialogu si želi začeti tudi uraden proces programiranja, ki bo predvidoma 
začet v septembru.  
G. Smrdelj je v repliki povedal, da se v sedanji perspektivi išče načine, da bi bile občine 
izvzete iz prejemnic, kar je tudi težava pri izvajanju 21. člena ZFO, kjer so občine zelo 
omejene. 
G. Skok je ob koncu poudaril pomen izvajanja projektov vodooskrbe in odvajanja odpadnih 
voda tudi z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE. 
 
Ob koncu razprave so se člani dogovorili, da se omogoči še dodatni rok za posredovanje 
dopolnitev na osnutek strategije do konca julija oz. natančneje do 2. avgusta ter po seji z 
RRAji dogovori akcijski načrt za usklajevanje in dopolnjevanje ter organizacijo razvojne 
konference predvidoma v septembru. Točen čistopis sklepa 6.2 se oblikuje po pripravi 
akcijskega načrta priprave strategije. 
 
Na glasovanju so bili sprejeti sklepi (soglasno): 
 
Sklep (št. 5.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
informacijo o podpisanih izjavah #Zavezništva za razvojni preboj KRVS po letu 2020 
in Pismom predsedniku Vlade RS. 

Sklep (št. 5.2): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija poziva, da vsi sveti 
in razvojni sveti razvojnih regij ter RRAji ratificirajo omenjeni dokument ter se v 
svojih aktivnostih zavzemajo za sprejetje ločenih (Operativnih) programov in 
zagotovitev zadostnih integralnih, kot tudi kohezijskih, sredstev za uspešen razvojni 
preboj regije. 

Sklep (št. 6.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s 
posredovano informacijo o pripravi in stanju Strateških izhodišč razvoja kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija 

Sklep (št. 6.2): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija predlaga končen 
rok 2. avgust 2019 za posredovanje pripomb in dopolnitev Osnutka izhodišč 
strategije s strani občin, regij in drugih deležnikov na sekretariat regije. Do 23. 
avgusta sekretariat pripravi dopolnitev osnutka in jo posreduje vsem RRAjem in 
članom Razvojnega sveta. Za 12. september skliče razvojno konferenco, ki bo 
predvidoma hkrati redna seja Razvojnega sveta KRVS na temo sprejetja pripravljene 
strategije. 

 
K 7. Informacija o jesenskem plenarnem zasedanju AER v Podčetrtku (24. – 26. 9. 
2019) 
 
Predsednik je predal besedo sekretarju sveta, ki je prisotne seznanil s trenutnim osnutkom 
programa jesenskega plenarnega zasedanja, ki se bo začelo 24.ga septembra ob 13. uri z 
uvodno okroglo mizo na temo kohezije in naslavljanja regionalnih razlik, na kateri bosta 
glavna gosta predsednika obeh kohezijskih regij. V preostalem vsebinskem delu bodo 
organizirani sklopi vseh treh odborov AER na temo gospodarstva in regionalnega razvoja, 
zdravja in socialnih zadev ter mladih, izobraževanja in kulture. Udeležence se bo pred 
uradnim začetkom popeljalo tudi na kratko ekskurzijo po okolici v Olimje. 
 
Po predstavitvi je bil na glasovanju soglasno sprejet sklep: 
 
Sklep (št. 7.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
informacijo o predvideni vsebini jesenskega plenarnega zasedanja AER v Podčetrtku 
med 24. in 26. septembrom 2019.   
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K 8. Poročilo o aktivnostih v okviru pilotnih projektov EU-SPI in RegHub 
 

Po predaji besede je sekretar sveta na kratko povzel aktivnosti v obeh projektih. V okviru 
EU-SPI je bil v času od zadnje seje opravljen detajlnejši pregled sestave kazalnika 
družbenega napredka in področij, ki bi jih v primerjavi z ostalimi primerljivimi regijami po 
BDP bilo smiselno podrobneje nasloviti z ustreznimi politikami za izboljšanje stanja. V 
začetku juniju je predstavnica konzorcija projekta prišla na dvodnevni obisk, v okviru 
katerega se je sestala s predstavniki univerze, javne agencije, RRAja, ministrstev in 
raziskovalne inštitucije ter preverila stanje in možnosti uporabe sedanjega oziroma 
prenovljenega kazalnika pri pripravi in spremljanju strategij in EKP. Po poletni analizi 
terenskih sestankov bodo naslednji sestanek oziroma projektne aktivnosti sledile v drugi 
polovici septembra. Poleg tega bomo sodelujoči projektne aktivnosti predstavili v okviru 
Tedna regij in mest v Bruslju v sredini oktobra. Sam projekt EU-SPI z delovnim naslovom 
delavnice Measuring social progress in European regions and cities (koda 09WS459) bo 
predstavljen na delavnici 9. oktobra od 14:30 do 17:00 ure v prostorih stalnega 
predstavništva SI v Bruslju. Zato vsi vabljeni k udeležbi tedna regij in mest (rok prijave do 
27. septembra), kjer bodo predstavljene številne dobre (in tudi manj dobre) prakse iz regij 
in mest, s poudarkom na evropsko sofinanciranih projektih. 

V okviru RegHub pilotnega projekta so bile spomladi aktivnosti vezane na prvi vprašalnik 
na temo javnega naročanja in posredovanje slovenskih izkušenj. Na junijskem projektnem 
sestanku se je podrobneje pregledalo regijske ugotovitve, ki jih bo Odbor regij preko poletja 
dokončal in pripravil končno poročilo, ki je priloga 5 zapisnika. Vsebina drugega sklopa 
preverjanja subsidiarnosti EU zakonodaje bo vezana na kakovost zraka, kjer pa se glede 
na način izvajanja v Sloveniji in večini drugih držav ne pričakuje toliko regionalnega odziva 
oz. bo ta vezan na priporočila ne na konkretne odzive izvajanja. V jeseni pa bo tretji sklop 
preverjanj predvidoma vezan na čezmejno zdravstveno oskrbo. 

 

Na glasovanju je bil soglasno sprejet: 

 

Sklep (št. 8.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil s 
predstavitvijo izvajanja pilotnih projektov EU-SPI in RegHub in najavo predstavitve 
projekta EU-SPI v okviru delavnice Evropskega tedna regij in mest (EWRC 2019) 9. 
oktobra 2019 med 14:30 in 17:00 uro na slovenskem predstavništvu v Bruslju. 

 
K9. Razno 
 
Razprave ni bilo, zato se je predsednik vsem zahvalil za udeležbo in zaželel srečno pot ter 
čim manj vremenskih nevšečnosti, kot so v nedeljo doletele Ptuj z okolico. 
 
Seja je bila končana ob 12:10 uri. 
 
 
Pripravil: 
  
mag. Peter Medved, l.r.    dr. Ivan Žagar, l.r. 
sekretar sveta      PREDSEDNIK 
 
 
Priloge: 
- Priloga št. 1: Potrjen zapisnik 16. redne seje sveta, 
- Priloga št. 2: Odziv SVRK na sklepe sprejete na 16. redni seji RS KRVS 

https://eu-spi.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx
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- Priloga št. 3: Predstavitev SVRK: Poročilo o izvanju EKP C1 14-20 in Poročilo o 
izvajanju AN C1 do konca maja 2019 

- Priloga št. 4: Pismo predsedniku Vlade RS 
- Priloga št. 5: Povzetek RegHub o prvi temi javnega naročanja (v EN) 
- Priloga št. 6: Podpisana lista prisotnosti 
 


