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RRA
NOTRANJSKO - KRAŠKE REGIJE, d.o.o.

 
Cerknica, 7. 11. 2013 
Št.: 1/2013 

 

ZAPISNIK 
 

1. seje RAZVOJNEGA SVETA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE z dne 7. 11. 2013 
 
 
Prisotni člani: 
 

1. g. Marko Rupar Občina Cerknica 
2. g. Janez Komidar Občina Loška dolina 
3. g. Dominik Širca Občina Postojna 
4. g. Jože Doles Občina Bloke 
5. g. Matej Kržič Društvo ljubiteljev Križne jame 
6. ga. Tatjana Hvala BOREO 
7. g. Tadej Kogovšek KŠTD Tabor Kalc 1869 
8. g. Jošt Rupnik GZS OZ Postojna 
9. g. Branko Valenčič GZS OZ Postojna 

10. 
11. 

g. Bojan Kraševec 
g. Janez Marinčič 

OOZ Cerknica 
OOZ Postojna 

 
Drugi prisotni: 
 

1. mag. Boštjan Požar RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
2. dr. Dunja Mahne RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
3. ga. Dragica Bratanič RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
4. ga. Jana Nadoh Bergoč RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
5. ga. Milenka Simšič Urad za delo Postojna 
6. g. Aleš Zidar LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 
7. ga. Tina Bazjako Zavod Znanje Postojna 
8.  ga. Tamara Ule Elgo – Nova d.o.o. 
9. g. Žiga Ivanetič Elgo – Nova d.o.o. 

 
Opravičeno odsotni: 
 

1. mag. Rado Klančar Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo  
2. mag. Janez Rebec GZS OZ Postojna  
3. g. Robert Smrdelj Občina Pivka  
4. g. Vojko Tomšič Občina Ilirska Bistrica  
5. g. Janez Rojc OOZ Ilirska Bistrica  
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Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Poročilo o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške 

regije. 
3. Obravnava predloga poslovnika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije. 
4. Izvolitev predsednika in podpredsednika Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije. 
5. Obravnava predloga sestave odborov Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije. 
6. Izvajanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020. 
7. Predstavitev in obravnava razvojnih prioritet Notranjsko-kraške regije v programskem 

obdobju 2014-2020 (RRP za Notranjsko-kraško regijo za obdobje 2014-2020). 
8. Predstavitev in obravnava programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) (Aleš Zidar, LAS 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom). 
9. Razno. 

 
Sejo Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije (v nadaljevanju: RSR), ki se je začela 7. 11. 2013 ob 
16.10 v prostorih Občine Cerknica, je do izvolitve predsednika in podpredsednika RSR vodil direktor 
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., mag. Boštjan Požar.  
 
Ad 1) 
G. Rupar predlaga naslednjo spremembo dnevnega reda:  

 umaknitev 5. točke iz dnevnega reda  

 preimenovanje 7. člena v »Določitev časovnega načrta za pripravo projektov«. 
 
Po razpravi o navedenih predlogih, prisotni člani glasujejo za potrditev dnevnega reda kot je bil 
predlagan v vabilu. Dnevni red je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) 
glasovi ZA, pri čemer so glasovali štirje predstavniki občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov 
občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s petnajstimi (15) glasovi ZA. 
 
SKLEP RSR št. 1/1-2013 
Svet Notranjsko-kraške regije je potrdil predlagani dnevni red seje. Dnevni red je bil sprejet z vsemi 
glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov 
občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s petnajstimi (15) glasovi ZA. 
 
 
Ad 2)  
Mag. Boštjan Požar prisotnim predstavi Poročilo o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov RSR. 
Prisotni člani glasujejo o predlogu sklepa, ki poudarja, da je bil RSR seznanjen s Poročilom o 
imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov RSR. Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, 
torej z enajstimi (11) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil 
sklep tako sprejet s petnajstimi (15) glasovi ZA. 
 
SKLEP št. 1/2-2013 
RSR je bil seznanjen s Poročilom o imenovanju oz. volitvah in potrditvi članov Razvojnega sveta 
Notranjsko-kraške regije. Dnevni red je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi 
(11) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet 
s petnajstimi (15) glasovi ZA.  
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Ad 3) 
Mag. Boštjan Požar prisotne pozove k obravnavi predloga Poslovnika Razvojnega sveta Notranjsko-
kraške regije (v nadaljevanju: Poslovnika), ki je bil članom RSR posredovan hkrati z vabilom na 1. sejo 
RSR. Podani so bili sledeči predlogi za dopolnitev oz. spremembo Poslovnika: 

 namesto predlaganih 7 dni, ki so določeni za čas pred sejo, ko je treba članom RSR 
posredovati vabilo in gradivo, se določi 14 dni (2. odstavek 18. člena); 

 namesto predlagane predložitve dnevnega reda izredne seje in gradiva za sejo na dan izredne 
seje se določi en dan pred sejo za čas, ko je treba navedeno predložiti članom RSR (3. 
odstavek 18. člena); 

 predlagani prvi stavek 2. odstavka 17. člena se spremeni, tako da se glasi: »Predsednik RSR je 
dolžan sklicati sejo RSR, če to zahteva direktor RRA NKR, predstavnik občin ali najmanj petina 
ostalih članov RSR.« 

 
Prisotni člani so navedene sklepe sprejeli soglasno, torej z enajstimi (11) glasovi ZA. Glede na to, da 
se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s petnajstimi (15) glasovi ZA.  
 
SKLEP št. 1/3-2013 
RSR sprejme navedene dopolnitve Poslovnika. Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, 
torej z enajstimi (11) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil 
sklep tako sprejet s petnajstimi (15) glasovi ZA.  
 
Podan je bil tudi predlog za dopolnitev 19. člena, ki naj vključuje v Zakonu o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja opredeljeno pravico predstavnikov občin do dvojnih glasov. Prisotni člani so o 
predlogu glasovali z osmimi (8) glasovi ZA in tremi (3) glasovi PROTI. Glede na to, da se glasovi 
predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet z dvanajstimi (12) glasovi ZA.  
 
SKLEP št. 1/4-2013 
RSR sprejme dopolnitev Poslovnika, s katero je opredeljena pravica predstavnikov občin do dvojnih 
glasov v RSR. Sklep je bil sprejet z osmimi (8) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov 
občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet z dvanajstimi (12) glasovi ZA. 
 
Ob 16.45 sejo zapusti g. Janez Komidar, predstavnik Občine Loška dolina.  
 
Ostali člani nadaljujejo s sejo, kjer je bila predlagana izključitev 21. člena iz Poslovnika. Gre za člen, ki 
opredeljuje Odbore RSR. Člani RSR razpravljajo, ali je tovrstna opredelitev v Poslovniku sploh nujna, 
RSR naj imenuje Odbore, ko bo za to nastala potreba. Ga. Nadoh Bergoč pojasni, da je imenovanje 
Odborov nujno zaradi zagotavljanja proceduralne ustreznosti priprave Regionalnega razvojnega 
programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020 (RRP), ki trenutno poteka. Po krajši 
razpravi se prisotni člani RSR strinjajo, da predlog o izključitvi 21. člena iz Poslovnika zavrnejo. 
 
 
Ad 4) 
G. Dominik Širca v imenu Občine Postojna za predsednika RSR predlaga g. Marka Ruparja, za 
podpredsednika pa mag. Janeza Rebca. Prisotni člani opozorijo, da mora mag. Janez Rebec, ki je 
opravičeno odsoten, podati svoje strinjanje k izvolitvi, nato pa predlog soglasno potrdijo, z desetimi 
(10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet 
s trinajstimi (13) glasovi ZA. 
 



 

 

 

 

 

 

RRRRAA  NNoottrraannjjsskkoo--kkrraašškkee  rreeggiijjee,,  dd..oo..oo..,,  PPrree?? nnaa  11,,  66225577  PPiivvkkaa    

tteell..  0055//772211--22224400,,  ffaakkss  0055//772211--22224455,,  ee--nnaasslloovv::  iinnffoo@@rrrraa--nnkkrr..ssii,,  wwwwww..rrrraa--nnkkrr..ssii,,  wwwwww..zzeelleenniikkrraass..ssii    

 

RRA
NOTRANJSKO - KRAŠKE REGIJE, d.o.o.

 
SKLEP št. 1/5-2013 
RSR za predsednika imenuje g. Marka Ruparja, za podpredsednika pa mag. Janeza Rebca. Sklep je bil 
sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z desetimi (10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi 
predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA. 
 
Vodenje seje prevzame novoizvoljeni predsednik RSR, g. Marko Rupar. 
 
 
Ad 5) 
Mag. Boštjan Požar predstavi predlagano sestavo odborov, pri čemer opozori na potrebo po 
operativnosti in funkcionalnosti odborov, zaradi česar je RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. pri 
sestavi odborov upoštevala omejitev njihovega števila (do 10) ter izkazano aktivnost predlaganih 
članov na posameznih vsebinskih področjih. Odbori so delovna oz. posvetovalna telesa, ki nimajo 
možnosti odločanja, njihova mnenja in predloge lahko RSR sprejme ali zavrne. Člani odborov so 
posamezniki, ki v odborih sodelujejo prostovoljno, na osnovi lastnega interesa na posameznem 
delovnem področju ter izkazujejo dovolj strokovnega znanja in izkušenj. Predlaganih je 5 odborov, 
katerih delo se nanaša na osem v novem RRP izpostavljenih programov. Člani RSR lahko predlagajo 
dopolnitev ali spremembo predlagane sestave odborov.  
 
Po razpravi, ki se je dotikala vprašanj števila odborov in interesnih področij, ki jih le-ti obravnavajo, je 
podan predlog, da se g. Staneta Jakopina izključi iz Odbora za podeželje ter vključi v Odbor za 
infrastrukturo in okolje. V ta odbor se vključi tudi vse predstavnike drugih občin Notranjsko-kraške 
regije, ki vanj še niso vključeni, saj je infrastruktura pomembno področje, ki ga pokrivajo lokalne 
skupnosti. Člani RSR nato soglasno potrdijo predlog Odborov RSR s predlaganimi spremembami, z 
desetimi (10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep 
tako sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA. 
 
SKLEP št. 1/6-2013 
RSR potrjuje predlog Odborov RSR s predlaganimi spremembami. Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi 
prisotnih članov, torej z desetimi (10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin 
štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA. 
 
 
Ad 6) 
Mag. Boštjan Požar pojasni, da RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. v Notranjsko-kraški regiji opravlja 
splošne razvojne naloge na regionalni ravni v javnem interesu v programskem obdobju 2007-2013, za 
kar jo je dne 9. 8. 2006 pooblastil Svet Notranjsko-kraške regije (v nadaljevanju Svet regije). RRA NKR 
je pri MGRT vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij. Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja v 20. členu določa, da za opravljanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni 
izbere Svet regije za programsko obdobje regionalno razvojno agencijo po postopku v skladu z 
zakonom, ki ureja javno naročanje, kar je z vidika dejanske izvedbe v skladu z zakonsko določbo 
neizvedljivo. V oktobru je GIZ RRA prejel mnenje MGRT, v katerem ugotavlja, da je uporaba Zakona o 
javnem naročanju pri izbiri regionalne razvojne agencije neprimerna in v praksi neizvedljiva. 
Ministrstvo bo zato začelo s postopkom spremembe zakona v tem delu, hkrati pa ugotavlja, da 
sprememba zakona ne bo izvedena do začetka novega programskega obdobja, zato predlaga, da 
Razvojni svet regije izda sklep o izbiri RRA za naslednje programsko obdobje. 
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Ker Razvojni svet regije ni neposredni pravni naslednik Sveta regije, zaradi vsega zgoraj navedenega, 
kontinuitete opravljanja splošnih razvojnih nalog ter na podlagi mnenja MGRT, mag. Požar predlaga, 
da RSR sprejme sklep, s katerim RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. pooblašča za izvajanje splošnih 
razvojnih nalog na regionalni ravni v Notranjsko-kraški regiji v programskem obdobju 2014-2020.  
 
Člani RSR zadolžijo mag. Požarja, da jim posreduje omenjeni dopis MGRT, nato pa predlagani sklep 
soglasno potrdijo, torej z desetimi (10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin 
štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA.  
  

SKLEP št. 1/7-2013 
RSR pooblašča RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. za izvajanje splošnih razvojnih nalog na regionalni 
ravni v Notranjsko-kraški regiji v programskem obdobju 2014-2020. Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi 
prisotnih članov, torej z desetimi (10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin 
štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA.  
 
 
Ad 7) 
Mag. Požar predstavi postopek priprave RRP in stanje pri programiranju na nacionalni ravni, ki močno 
zavira hitrejšo in učinkovitejšo pripravo RRP tudi v Notranjsko-kraški regiji. Dejstvo je, da 
pomanjkanje informacij, ki se nanašajo na financiranje v novi finančni perspektivi, znatno vpliva na 
potek priprave RRP. RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. aktivno dela na pripravi tega pomembnega 
regijskega strateškega dokumenta, hkrati pa se vključuje v pripravo strateških dokumentov na 
državni ravni. V jesenskem obdobju je bila načrtovana izvedba serije delavnic z zainteresiranimi 
javnostmi, namenjenih razpravi o razvojnih prioritetah, razvojni specializaciji, regijskih projektih in 
zaključevanju programskega dela RRP. Slednje pa ne bo izvedljivo, dokler ne bodo razpoložljive 
jasnejše informacije v zvezi z načinom financiranja in opredelitvijo regijskih projektov.  
 
V nadaljevanju ga. Nadoh Bergoč predstavi strukturo strateškega dela RRP in predlagane razvojne 
prioritete v Notranjsko-kraški regiji v programskem obdobju 2014-2020. Sodelujoči člani RSR 
predlagajo sledeče: 

 v RRP se vključi še tretjo razvojno prioriteto, ki usmerja pozornost tudi v prebivalce 
Notranjsko-kraške regije in njihove aktivnosti; 

 pripravljalci RRP naj se udeležijo tudi prihajajočega Notranjskega foruma, ki bo 26. 11. 2013 
organiziran v Cerknici; 

 treba je razmisliti o možnosti vključitvi še enega programa, ki se nanaša na Orodjarstvo in 
ostale sektorje, ki so perspektivni za regijo. 

 
Ob upoštevanju podanih predlogov RSR potrdi predlagane razvojne prioritete z desetimi (10) glasovi 
ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s trinajstimi 
(13) glasovi ZA. 
 
SKLEP št. 1/8-2013 
RSR je obravnaval in potrdil predlagane razvojne prioritete Notranjsko-kraške regije v programskem 
obdobju 2014-2020, s predlaganimi dopolnitvami. Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, 
torej z desetimi (10) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil 
sklep tako sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA.  
 
Ob 18.05 sejo zapusti g. Marko Rupar, ki za vodenje seje ponovno zadolži mag. Požarja.  
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Ad 8) 
G. Aleš Zidar prisotne člane RSR seznani s programom Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) in s 
problematiko, ki se navezuje na le-to ter nanje naslovi pobudo, da RSR podpre prizadevanja, da se v 
CLLD vključi tudi Evropski sklad za regionalni razvoj ter Evropski socialni sklad. 
 
Prisotni člani RSR sklep potrdijo z devetimi (9) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov 
občin štejejo dvojno, je bil sklep tako sprejet s enajstimi (11) glasovi ZA.   
 
SKLEP št. 1/8-2013 
RSR podpira pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in zadolži RRA Notranjsko-kraške regije, 
d.o.o., da na MGRT naslovi njihov predlog. Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z 
devetimi (9) glasovi ZA. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil sklep tako 
sprejet s enajstimi (11) glasovi ZA.    
 
 
Ad 9) 
Mag. Požar pri prisotnih preveri, ali se strinjajo z organizacijo sej v popoldanskem času, s čimer se vsi 
strinjajo.  
 
S tem se seja zaključi ob 18.00. 
 
 
Zapisnik pripravila:        Marko Rupar 
Jana Nadoh Bergoč        Predsednik 
 


