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Številka:  3030-1/2019/66 

Datum:  4. 12 2019  

 

Zadeva:  Potrjen zapisnik 18. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija, Rimske Toplice, 28. november 2019 
 
 
Osemnajsta redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: svet) je potekala v četrtek, 28. novembra 2019, s pričetkom ob 10:00 
uri dvorani Aqua Roma kompleksa Aqua Roma v Rimskih Toplicah. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda  
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta z dne 9. 

julija 2019 
3. Seznanitev in potrditev dokumenta Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija  
4. Informacija o stanju izvajanja mehanizma Dogovor za razvoj regij ter aktivnostih 

po 1. 1. 2020 
5. Poročilo SVRK o izvajanju EKP 2014-2020 in akcijskega načrta 
6. Informacija SVRK o časovnici in aktivnem vključevanju RS KRVS v pripravo 

naložbenih prioritet,  programiranja EKP 2021-2027 s potrditvijo predstavnikov RS 
KRVS v delovnih skupinah Sporazuma o partnerstvu in Programa za programsko 
obdobje EKP 2021-2027  

7. Stališče RS KRVS do aktivnosti za ustanovitev pokrajin 
8. 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 23 članov in nadomestnih članov 
(od 4. točke dalje 28), z glasovalno pravico 22 predstavnikov. 
 
Prisotni člani sveta: Vlado Mandič, Bojan Vogrinčič, dr. Ivan Žagar, Romana Lesjak, 
Karmen Sonjak, Bojan Šrot, mag Branko Kidrič, Janez Jazbec, Jasna Gabrič, mag. Staša 
Baloh Plahutnik, Tadej Špitalar, Darko Gorišek, mag. Gregor Macedoni, Franci Bratkovič, 
Marko Rupar, Jože Doles 
 
Prisotni nadomestni člani sveta: Anton Leskovar, Anton Butolen, mag. Aleksandra 
Podgornik, Mirko Vošner, mag. Aleksandra Gradišnik, mag. Saša Heath Drugovič, Peter 
Dermol (Amra Kadrić p. p.), Aleš Otorepec, Iva Zorenč, Melita Čopar, Marko Jesih, Tjaša 
Kump Murn. 
 
Ostali prisotni: dr. Nevenka Ribič, mag. Sanja Ajanovič Hovnik (obe SVRK), Gregor 
Steklačič (MZI), Tomaž Prodan (MOP), Marko Drofenik, Mateja Zalar (oba MGRT), Uroš 
Rozman in Boris Keuc (oba MRA), Simona Kašman (MO Ptuj), Jana Nadoh Bergoč (RRA 
ZK), Vojka Osojnik (Občina Slovenska Bistrica), Peter Medved, Tomaž Kranjec (oba 
sekretariat RS KRVS). 
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K 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 
Predsednik sveta, g. Žagar je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost s 
prisotnostjo 23 članov in nadomestnih članov z glasovalno pravico 22 predstavnikov. 
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 
18. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.  

 
K 2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta z dne 9. 
julija 2019 
 
V okviru te točke je predsednik sveta predal besedo sekretarju sveta, g. Petru Medvedu, ki 
je na kratko povzel realizacijo sklepov sedemnajste seje. Poudaril je, da so bili vsi relevantni 
sklepi realizirani (področje DRR in problematika PN 7.2 za dve regiji; priprava strateških 
izhodišč in razvojne konference, pismo predsedniku Vlade RS, izvedba AER jesenskega 
plenarnega zasedanja v Podčetrtku), vendar odgovora na pismo predsedniku Vlade RS 
kljub več urgencam še ni. 
 
Soglasno sprejeta sklepa: 
 
Sklep (št. 2.1) Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
informacijo o realizaciji sklepov 17. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija. 

Sklep (št. 2.2) Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrdi zapisnik 17. 
redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.  

 
K3. Seznanitev in potrditev dokumenta Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija 
 
Predsednik je v uvodu povzel želje, prizadevanja in aktivnosti Sveta v luči boljšega in bolj 
namenskega koriščenja EKP sredstev s pripravo strateških izhodišč in razvojne konference 
za še bolj kvalitetno pripravljen strateški dokument. Podrobnejši potek vseh aktivnosti je v 
nadaljevanju predstavila ga. Sonjak, ki je v imenu pripravljavcev na kratko opisala nastanek 
ožje delovne skupine in vsebinske aktivnosti pri pripravi dokumenta. Poudarila je izhajanje  
iz dejanskih potreb regije kot celote pri pripravi dokumenta in da so skušali vključiti kar 
najširši nabor potreb in želja v regiji. Zato so bili v dokument vključeni prispevki širokega 
kroga ljudi, izhodišče so sprejete strategije na ravni Slovenije (Strategija razvoja Slovenije, 
obstoječa in nastajajoča nova strategija prostorskega razvoja Slovenije itd.) in predstavljeni 
cilji politik EU EKP, čeprav se v vsebinskem smislu niso omejevali zgolj na cilje EU EKP. 
Temeljni cilj dokumenta je opredeliti vsebine prednostnih področij, ki so pomembne za 
doseganje temeljnega dolgoročnega cilja KRVS, to je zmanjšanje razvojnega zaostanka 
KRVS tako na ravni EU kot v odnosu do kohezijske regije Zahodna Slovenija. Ga. Sonjak 
je besedo nato predala sodelavcem pri pripravi dokumenta, ge. Kump-Murn, g. Keucu, g. 
Rozmanu in ge. Nadoh Bergoč, ki so predstavili dokument po posameznih ciljih politik. 

Sledila je razprava. 

Ga. Podgornik je opozorila, naj se na str. 32 dokumenta doda navedba »Fab lab« koncepta 
ter pri poglavju o trajnostni mobilnosti namesto dikcije «električna vozila« uporablja dikcija 
»alternativna goriva«. Prav tako naj se na str. 48. doda »promocija poklicev na kariernih 
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sejmih«. Opozorila je tudi na problematiko odseljevanja mladih, zlati na obmejnih območjih, 
skupno naj bi se tako dnevno iz Podravja, Koroške in Pomurja na delo v Avstrijo vozilo več 
kot 13.500 oseb, samo iz MB kar 5.700, kar je alarmantna številka. Tudi to naj se ustrezno 
naslovi v strategiji.  

Ga. Gabrič je opozorila na pomembnost navezave Zasavja in Posavja na avtocesto, zlasti 
jo skrbi pomanjkanje stanovanj, predvsem za mlade, kot tudi za ostale starostne skupine. 
Če je kakorkoli mogoče, bi bilo treba uporabiti tudi EU sredstva v prihodnji perspektivi za te 
namene, sicer bi za to morala poskrbeti država, saj občine tega bremena – ob vseh ostalih 
nalogah – ne zmorejo.  

G. Macedoni je izpostavil pomen kohezivnosti v regiji. Pozornost je potrebno nameniti 
tistemu, kar nas povezuje, tudi v smislu širših, regionalnih projektov, saj bomo le tako lahko 
napredovali kot regija. Tipičen primer takega pristopa je železniški promet, kjer lahko samo 
s skupnim delovanjem dosežemo končni cilj, t.j., da je potnik v določenem času na cilju. Za 
to pa je potrebna infrastruktura, zagotavljanje katere je potrebno nasloviti na ravni KRVS. 
Ključno vprašanje je torej hitrost – potovalni čas - in določitev regionalnih centrov (mest), ki 
jih je treba povezati. Poleg tega je potrebno zasledovati, na ravni ministrstev, usklajenost 
razpisov za doseganje čim večjega deleža OVE kot pogonskega vira JPP vozil. 

Ga. Heath-Drugovič je poudarila, da je v primeru železniških povezav ozko grlo železniška 
povezava med Ljubljano in Celjem. Zaradi tega je v smislu prometne povezanosti celotna 
KRVS »odrezana« od zahodnega dela. 

G. Butolen je kot problematična izpostavil izhodišča Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije, kjer je zapisano, da bomo poselitev spodbujali v urbanih središčih. To bo po 
njegovem mnenju pripeljalo do stanja, ko bodo odmaknjena in obmejna področja ostala 
praktično brez poselitve, kar je slabo za  skladen regionalni razvoj. Potrebno je spodbujati 
razpršeno poselitev. Menil je tudi, da bodo posamezni ukrepi, čeprav v strategiji dobro 
zapisani, ne bodo v skladu z državno politiko in jih zato ne bo mogoče izvesti. Izrazil je 
upanje, da se bosta izvajala dva operativna programa, kot velik problem pa je izpostavil tudi 
dnevne migracije proti Ljubljani, ne samo v sosednje države. 

Ga. Baloh-Plahutnik je Strateška izhodišča ocenila kot dobro podlago za naprej. Pri 
poglavju o raziskavah bi dodala kazalnik rezultatov vlaganj. Predlog: kazalnik »Vzpostavitev 
demonstracijskih centrov v povezavi s SRIP-i«. V okviru vzpostavljenih SRIP-ov se 
vzpostavlja tudi skupna infrastruktura, kar pomeni, da SRIP-i dajejo rezultate (primer 
Talum-Impol). Taka infrastruktura naju se tudi vključi v financiranje. Prav tako je potrebno 
spodbuditi razvoj vse do ravni tehnološke razvitosti TRL 9. Potrebno je tudi izobraževanje 
na vsebini S4, ne samo  v smislu tehnologije. Pri izvajanju projektov SRIP je potrebno 
pozornost nameniti tudi kompetencam in razvoju kadrov, saj je razvoj in napovedovanje 
potrebnih kompetenc zaposlenih in prebivalstva pogoj za celovit razvoj. Ga. Baloh se je 
nadalje zavzela za širšo definicijo starejših, ki bi vključevala tudi že starejše od 55 let, prav 
tako pa je potrebno probleme premogovnih regij nasloviti tudi v ukrepih, ne zgolj v 
analitičnem delu. 

S strani pripravljalcev je bilo pojasnjeno, da so ukrepi, povezani s preobrazbo premogovnih 
regij že navedeni v besedilu, ne zgolj v analitičnem delu. 

G. Leskovar se ja zavzel, da se v besedilo dokumenta vključi navedba in večji poudarek 
temu, da je potrebno delovna mesta v Ljubljani decentralizirati in pripeljati v čim večjem 
številu v KRVS.  

S strani pripravljavcev je bilo pojasnjeno, da so delovna mesta in ustrezna usposobljenost 
že naslovljena v okviru Ciljev 1 in 4, da pa strategija problematiko novih delovnih mest 
naslavlja tako, da identificira tiste ukrepe, ki vplivajo na ustvarjanje ugodnih pogojev za 
nova, kakovostna delovna mesta. 
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Ga. Kadrić se je v tem delu odzvala z mnenjem, da v primeru Gorenja le-to seli številna, 
predvsem visokokakovostna, delovna mesta v Ljubljano, pri čemer občina in agencije, kot 
lokalni ali regionalni nivo nimajo neposrednih vzvodov, da bi vplivali na to odločitev. 

G. Jazbec je poudaril, da so premiki na regionalni ravni vendarle pozitivni, regija se 
povezuje, nastal je skupen dokument, ki ga pred leti še nismo zmogli pripraviti, KRVS ima 
na voljo tudi sekretariat za strokovno pomoč. Kot morebitno nadgradnjo je podal tudi 
konkreten predlog povezovanja skupnega interesa na regionalni ravni, in sicer bi bilo 
potrebno povezati vseh 14 zdravilišč - kolikor jih imamo v KRVS -, mobilnih vsebin in 
preostalih turističnih ponudnikov v skupen nastop. Podobno bi bilo mogoče povezati in 
zaokrožiti turistično ponudbo celotnega Pohorja, seveda bi vse to morala podpreti tudi 
država.  

Ga. Heath-Drugovič je izrazila pomisleke glede naslavljanja ciljev politik, kot so zastavljeni, 
saj se bodo le-ti v vsebinskem smislu na ravni EU verjetno še spreminjali. Tudi prevelika 
konkretizacija mehanizmov ni zaželena, saj so le-ti še v vzpostavljanju. Zato bi bilo na to 
dobro opozoriti v samem tekstu. Ob vprašanju  dnevnih migracij je opozorila na možnost 
dela od doma – spričo tehnološkega napredka je tudi to eden izmed načinov, kako 
preprečevati nepotrebne dnevne migracije, zlasti na delovnih mestih, ki so za to še posebej 
primerna.  

Predsednik Sveta je ob zaključku razprave poudaril, da se bodo vse relevantne pripombe, 
kot tudi prispele v roku tedna dni po seji, vključile v končen dokument, tudi glede navedbe 
sekretariata in vozlišča Pragersko, zato se osnutek sklepa ustrezno dopolni. 
 
Ob koncu razprave je predsednik dal na glasovanje sklep z dopolnitvami: 
 
Sklep (št. 3.1):  Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrjuje končno 
verzijo dokumenta Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
katero se dopolni z na seji in po seji poslanimi relevantnimi dopolnitvami ter nato 
uradno pošlje na Evropsko Komisijo, SVRK, Kabinet predsednika Vlade RS, MOP, 
MzI in MGRT. 
 
Tako dopolnjen sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 4. Informacija o stanju izvajanja mehanizma Dogovor za razvoj regij ter 
aktivnostih po 1. 1. 2020 
 
 
Predsednik je besedo predal direktorju DRR na MGRT, g. Drofeniku. G. Drofenik je strnjeno 
predstavil število in vrednosti projektov v Dogovorih. Tako je načrtovanih 241 projektov v 
vrednosti 425 mio EUR. Meseca decembra bo objavljen popravek javnega povabila za tiste 
projekte, za katere vloge zaradi nepridobljenih soglasij ministrstev ne bodo pravočasno 
prejete. Nekaj dopolnitev na projektih je že podpisanih, preostale se še čaka. 

V okviru PN 3.1 je uvrščenih 69 projektov  v vrednosti 57 mio €, od tega je 13 potrjenih, 2 v 
pregledu ter 2 v podpisu. V letu 2020 se pričakuje črpanje 25, v letu 2021 pa 26 mio €. 

Nato je izvajanje v okviru pristojnosti MZI predstavil g. Steklačič. Povedal je, da je bilo 
izdanih 47 soglasij za kolesarske povezave v dolžini 570 km, od tega 400 km na ločenih 
površinah. Skupna vrednost znaša 116 mio €. Težavo pri izvajanju predstavlja 
pripravljenost projektov in nepridobljena okoljevarstvena soglasja. Poudaril je tudi, da se 
projekti dražijo. Zato bi moral biti lasten sofinancerski delež višji, ena možnost so tudi 
sredstva iz Podnebnega sklada. 

Nato je stanje na Ministrstvu za okolje predstavil predstavnik MOP, g. Prodan. Od 47 
projektov jih imajo v pregledu 31. Od tega so od 5 prispelih projektov na področju pitnih 
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voda štirje v pregledu. Ugotavljajo, da so projekti slabo pripravljeni, potrebna bo uvesti 
določene omilitvene pogoje. Pojavljajo se nove aglomeracije, na novo poslani projekti so 
lahko pripravljeni tudi v skladu z novimi aglomeracijami. Težava je tudi na Uradu za nadzor 
proračuna, ki je posegal v izračun finančne vrzeli (GAP), ki se manjša. To pomeni da je 
potrebno zagotoviti večjo udeležbo občin. Pregledi vlog se torej v zaostanku zaradi težav, 
ki izhajajo iz pripravljenih CBA analiz. Predvidoma bodo do 1. 5. 2020 imele občine možnost 
oddati projekte na podlagi novih načrtov aglomeracij. Skrajni rok za oddajo vlog glede na 
stare in nove aglomeracije bo 30. 9. 2020. Do takrat bo potrebno pridobiti vsa dovoljenja.  

G. Funkl je zastavil vprašanje doseganja učinkov kazalnikov in njegovega merjenja.  

G. Prodan je odgovoril, da se bodo učinki projektov glede na stare aglomeracije šteli po teh 
aglomeracijah, učinki projektov v skladu z novimi aglomeracijam pa glede na nove 
aglomeracije.  

Ga. Gabrič je dejala, da je pri problematiki starih in novih aglomeracij težava tudi v 
preseljevanju prebivalcev, kjer je še vedno opazen negativni učinek predloga obdavčitve 
nepremičnin iz leta 2016 s statistično izselitvijo prebivalcev na vikende ipd, dejansko pa še 
vedno živijo v mestu. 

G. Rozman je opozoril na težave pri izvajanju DRR, nastale na strani MZI, zaradi 
nezagotovitve sredstev v državnem proračunu za predvidene in načrtovane projekte kot del  
sklenjenih dogovorov, konkretno kolesarske povezave. 

G. Steklačič je odgovoril, da proračun sprejema Državni zbor, dejstvo je, da je bilo za  DRSI 
za prihodnje obdobje namenjenih znatno manj sredstev od načrtovanih. Zato bo potrebno 
iskati nove vire ali prerazporeditve. 

G. Drofenik je dodal, da je stanje pri izvajanju projektov od regije do regije različno, nekje 
so projekti pripravljeni bolj popolno kot drugje. 

Ga. Sonjak je izpostavila problem soglasij, na katera na ARSO-u čakajo 4-5 mesecev. 
Potrebno je narediti več, da bi se pridobivanje pospešilo, tudi na ravni ministrstev, saj 
zaostanek pri črpanju sredstev ni zaradi neaktivnosti regij oz. upravičencev.   

G. Žagar je izrazil skrb, da se roki neprestano premikajo, že oddane vloge pa ne pregledajo. 
Zato je predlagal, da se na ravni KRVS zahteva sestanek z ministri in predsednikom vlade. 

G. Drofenik je poudaril, da dodatnih sredstev ni na voljo.  

Predsednik je ob koncu razprave dal na sklep predloge treh sklepov, ki so bili vsi soglasno 
sprejeti. 

Sprejeti sklepi: 

Sklep (št. 4.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
najnovejšim stanjem izvajanja oz. potrditve projektov iz že podpisanih DRR in 
pripravo dopolnitve dogovorov. 

Sklep (št. 4.2): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija ugotavlja, da se 
opozorila in roki pregleda vlog, podani na 16. seji RS KRVS, kljub izvedenim 
dodatnim zaposlitvam na MOP, žal ne uresničujejo in smo priča nedopustno dolgemu 
pregledovanju in pozivanju k dopolnitvam vlog na MOP. RS KRVS zato zahteva sklic 
operativnega sestanka z MGRT, SVRK in MOP v roku 14 dni za rešitev problematike 
prepočasne obravnave vlog na MOP in izdaje soglasij na njegovih organih v sestavi 
ARSO ter DRSV kot tudi datuma oddaje popolnih vlog na MOP. 

Sklep (št. 4.3): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija ugotavlja, da 
obstaja velika verjetnost nedoseganja porabe sredstev iz dosedanjih povabil k 
posredovanju projektov za sklenitev Dogovora za razvoj regij. Zato predlaga, da se v 
začetku 2020 objavi novo povabilo z dodatnimi sredstvi »overcommitmenta« za 
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dosego realnega črpanja vseh do sedaj razpisanih sredstev DRR (dobrih 328 mio za 
KRVS). 

 

K 5. Poročilo SVRK o izvajanju EKP 2014-2020 in akcijskega načrta 
 

Državna sekretarka ga. Ribič je na kratko opisala postopek »črpanja« sredstev EKP in 
same vrednosti. Orisala je 4 faze črpanja, pri čemer obstajajo možnosti izboljšanja med 2. 
in 3. fazo, tj. med trenutkom, ko je projekt potrjen do takrat, ko so sredstva upravičencu 
izplačana. Nato je podala nekaj informacij glede izvajanja mehanizma DRR in izvajanju 
akcijskega načrta. Ob koncu predstavitve je podala še informacije na temo prihodnje 
finančne perspektive. Obeti glede višine dodeljenih EKP sredstev so negativni, glede na 
prejete naložbene potrebe, kjer se je KRVS aktivno vključil, pa bo sredstev v vsakem 
primeru premalo. Zato bo resnično velik poudarek na določitvi prioritet.  

Ga. Sonjak je izrazila mnenje, da je za zaostanek v največji meri odgovoren SVRK, saj je 
organ upravljanja. 

Ga. Ribič je na to odgovorila, da smo za uspešno črpanje odgovorni vsi skupaj, tako SVRK 
kot ministrstva, upravičenci in vsi drugi, ki sodelujejo pri postopkih izvajanja projektov. 

G. Kidrič se je nato vprašal, zakaj mora miniti eno celo leto, da upravičenec dejansko prejme 
prva sredstva. Smo v situaciji, ko upravičenci čakajo več kot eno leto  - celo po zaključku 
projektov - na sredstva. Ta razkorak je odločno prevelik in je velika težava za upravičence. 

Tudi ga. Heath-Drugovič se je strinjala, da prihaja do težav na vseh nivojih in da je časovni 
razkorak od potrditve projekta, oddaje zahtevka do izplačila prevelik. Postopki so namreč 
preveč kompleksni in kljub naporom vseh zato terjajo postopki preveč časa. 

Ga. Ribič se je strinjala z nujnostjo poenostavitve, ki jo v čim večji meri kot OU tudi 
uveljavljajo. A žal Uredba 1303/2013 postavlja določene omejitve. 

Ob koncu razprave je predsednik dal na glasovanje predlog dopolnjenega sklepa z navedbo 
dejanskega meseca v okviru črpanja sredstev. 

Končni dopolnjeni sklep je bil sprejet soglasno: 

Sklep (št. 5.1) Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
informacijo o izvajanju EKP v obdobju 2014-2020 do konca septembra 2019 in 
izvajanjem akcijskega načrta za pospešitev črpanja EKP sredstev. 

 

K 6. Informacija SVRK o časovnici in aktivnem vključevanju RS KRVS v pripravo 
naložbenih prioritet,  programiranja EKP 2021-2027  
 
Ga. Ajanovič Hovnik je predstavila postopke v zvezi s programiranjem vsebin 2021-27. 
Nakazuje se uporaba statistike za preračun dodeljenih sredstev iz let 2015-2017, kar bo 
pomenilo manj sredstev za obe regiji, še posebej zahodno. Zato bo potrebno poslane 
naložbene potrebe smiselno zožiti v prioritete, ki bodo z dodeljenimi sredstvi imele najbolj 
aplikativen učinek na razvoj regij. Predvidoma v drugi polovici januarja 2020 bodo 
organizirali delavnice za pripravo vsebin po ciljih. Aprila se bo do vsebin opredelila Vlada. 
Vzporedno z določanjem prioritet bodo potekale aktivnosti na vsebini dokumenta 
Naslavljanje ozemelj, ki bodo predvidoma končane marca 2020. Vse to bo podlaga za prvi 
finančni razrez OP-ja, ki bo pripravljen do konca leta. 

G. Medved je nato posredoval informacijo glede vključevanja predstavnikov KRVS s strani 
SVRK-a v pripravo vsebin naložbenih prioritet. 

Ga. Gabrič je nato povedala, da je ključno, da pri pripravi vsebin izhajamo iz dejanskih 
potreb, ki jih imamo. V pripravo vsebin naj bodo vključene tudi občine, vsekakor je nujno 
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zagotoviti instrument CTN tudi za ostale občine z mesti, ne samo za mestne občine. 
Izrednega pomena je, da v naslednjem obdobju gradimo tudi infrastrukturo, ki jo nujno 
potrebujemo. 

Ga. Heath-Drugovič je poudarila, da naj bodo roki pri pripravljanju vsebin primerno dolgi v 
luči priprave kvalitetnih dopolnitev. O pomembnih dogodkih programiranja naj bodo 
obveščeni tudi člani RS KRVS. 

G. Žagar je povedal, da se člane RS KRVS seveda ažurno obvešča o pomembnih 
aktivnostih in bo tako ostalo tudi v bodoče. Za še boljše operativno delo na vsebinah je 
zaradi poslovnika vzpostavljena ožja delovna skupina, v kateri so predstavniki RRA-jev in 
predsedniki svetov razvojnih regij. Poudaril je še, da bi bilo pred sestanki z EK nujno 
uskladiti stališča med državo in regijami, zato bi bilo koristno izvesti redne sestanke pred 
sestanki z EK. Pozval je RRA-je, da komunicirajo med sabo in da subjekte v okviru svoje 
regije ažurno obveščajo o poteku dela na delovni skupini. V predlog sklepa pa se bo dodal 
zapis po obveščanju članov o napovedanih sestankih delovnih skupin programiranja EKP. 

Na glasovanje je dal predloge sklepe z dopolnitvami sklepa št. 6.3. 

Predlagani sklepi so bili sprejeti soglasno v naslednjem zapisu: 
 
Sklep (št. 6.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pozdravlja 
vključitev RS KRVS v pripravo osnutka dokumenta Naložbenih potreb Republike 
Slovenije v maju 2019 in v delovni skupini za pripravo Sporazuma o partnerstvu in 
Programa za programsko obdobje EKP 2021-2027. 

Sklep (št. 6.2): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija pričakuje 
pravočasno nadaljevanje vključevanja RS KRVS v pripravo naložbenih prioritet in 
pričakuje pravočasno ter konstruktivno sodelovanje in vključevanje RS KRVS preko 
delovne skupine in skupnih sestankov v proces pogajanj evropske kohezijske 
politike 2021-2027. 

Sklep (št. 6.3): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija potrdi imenovanje 
predsednika RS KRVS, dr. Ivana Žagarja, za predstavnika RS KRVS v delovnih 
skupinah za pripravo Sporazuma o partnerstvu in Programa za programsko obdobje 
EKP 2021-2027. Za nadomestnega člana imenuje podpredsednika, mag. Boštjana 
Požarja. Poročila o vsebini sestankov pripravi sekretariat RS KRVS. Prav tako 
sekretariat vse člane obvesti o najavah sestankov obeh delovnih skupin. 

Sklep (št. 6.4): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija nalaga sekretariatu, 
da za neformalni sestanek z Evropsko Komisijo 3. decembra izpostavi težave pri 
izvajanju aktualnih strateških projektov, pripravi pregled vključevanja RS KRVS v 
proces pogajanj za EKP 2021-2027 in naložbenih prioritet regije ter jo seznani s 
strateškimi izhodišči regije in zavezništvom za razvojni preboj regije. 

 

K 7. Stališče RS KRVS do aktivnosti za ustanovitev pokrajin 
 
V uvodu te točke je predsednik predstavil pogled in proces vzpostavljanja pokrajin v 
Sloveniji, ki poteka preko širše delovne skupine 59 strokovnjakov. Poleg same 
regionalizacije Slovenije je za operativnost pokrajin potrebno določiti tudi prenos nalog na 
regionalni nivo, določiti proračun in minimalne kadrovske načrte.  

Ga. Sonjak je poudarila, da bi členitev pokrajin morala nujno upoštevati predvidene 
vsebinske pristojnosti in naloge z zagotovljenim proračunom. Glede oblikovanega sklepa 
se ne strinja s stavkom glede opravljenega dela strokovne skupine. 

Tudi ga. Cigala je za črtanje tega stavka. 
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G. Lesjak je predlagal, da se v sklep zapiše, da podpiramo ustanovitev pokrajin, vendar naj 
se izpusti drugi del stavka v predlaganem sklepu. 

Ga. Gabrič je menila, da prisilna ustanovitev pokrajin ni najbolj modra poteza. Smiselno je  
počakati na vsebine, ki bi se prenesle na pokrajine in politično odločitev o ustanovitvi. Ne 
nazadnje bi bil prvi korak k temu delna preselitev ministrstev izven Ljubljane. Menila je še, 
da je okvir statističnih regij, ki je v veljavi sedaj dober in bi lahko bil model za nove pokrajine. 
Kot primer primerljive države bi lahko služila Estonija. 

Ga. Baloh je poudarila, da bo glasovala proti predlaganemu sklepu. Glede na odhode 
članov bi bilo pred glasovanjem potrebno preveriti sklepčnost. 

G. Macedoni je poudaril sedanji obstoj struktur po razvojnih regijah, ki pa jih povezujejo 
predvsem finančna sredstva. Potrebovali pa bi regionalne strukture, ki bi bolj celostno 
gledale na potrebe in razvoj. Zato bi bilo smiselno ustanoviti pokrajine. 

Ga. Heath-Drugovič je izpostavila, da bi pokrajine predstavljale nujno potrebnega 
sogovornika na ravni EU kot tudi nacionalne države. 

Ob zaključku razprave je predsednik naložil preverbo sklepčnosti. Po preverbi navzočnosti 
je bilo ugotovljeno, da je prisotnih 18 članov in nadomestnih članov z glasovalno pravico. 
Ne glede na sklepčnost je dal na glasovanje dopolnjen predlog sklepa, s črtanim stavkom 
glede uspešnosti dela strokovne skupine. 

Prisotni člani so ob ugotovljeni nesklepčnosti soglasno (z 18 glasovi za) potrdili naslednji 
sklep: 

Sklep (št. 7.1): Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija se je seznanil z 
iniciativo ustanovitve pokrajin s strani predsednika Republike Slovenije, 
predsednika Državnega sveta in predsednikov občinskih združenj. Meni, da je 
ključno, da je končni predlog teritorialne členitve na pokrajine ustrezno podprt tudi z 
ureditvijo pravnega statusa pokrajin, pristojnosti in nalog pokrajin kot tudi njihovega 
ustreznega financiranja. 

K 9) Razno 

Razprave pod to točko ni bilo.  

Predsednik se je vsem še prisotnim zahvalil za udeležbo in jim zaželel lep in miren praznični 
december. 

 

 
Pripravila: 
  
Tomaž Kranjec in 

mag. Peter Medved    dr. Ivan Žagar, l.r. 
sekretar sveta     Predsednik RS KRVS 
      
 
 
 
  
 


