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ZAPISNIK 

 
4. seje RAZVOJNEGA SVETA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE z dne 26.2.2014 

 
 
Prisotni člani: 
 

1. g. Bogdan Zevnik  Občina Loška dolina (po pooblastilu) 
2. g. Dominik Širca  Občina Postojna 
3. g. Jože Doles   Občina Bloke 
4. g. Janez Marinčič  OOZ Postojna 
5. g. Matej Kržič   NVO 
6. g. Tadej Kogovšek  NVO 
7. g. Bojan Kraševec  OOZ Cerknica 
8. g. Robert Smrdelj  Občina Pivka 
9. g. Branko Valenčič  GZS OZ Postojna 
10. g. Jošt Rupnik    GZS OZ Postojna 
11. g. Marko Rupar   Občina Cerknica 

 
Drugi prisotni: 
 

1. g. Boštjan Požar  RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
2. ga. Dragica Bratanič  RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
3. g. Dejan Iskra   RDO Postojnska jama-Zeleni kras 
4. g. Rado Klančar   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 
Opravičeno odsotni: 
 

1. g. Vojko Tomšič   Občina Ilirska Bistrica 
2. g. Janez Rebec   GZS OZ Postojna 
3. ga. Tatjana Hvala   NVO 

 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnikov 1. seje ter 2. in 3. (dopisne) seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške 

regije. 
3. Seznanitev s potekom priprave Regionalnega razvojnega programa ter obravnava in 

potrditev osnutka Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije. 
4. Predstavitev poročila o delu Regionalne destinacijske organizacije Postojnska jama – Zeleni 

kras (RDO) za obdobje september – december 2013 ter obravnava in potrditev Programa 
dela RDO za leto 2014. 

5. Potrditev sestave Regionalne razvojne mreže Notranjsko-kraške regije. 
6. Razno. 
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Sejo Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije (v nadaljevanju: RSR), ki se je začela 26.2.2014 ob 16. 
uri  v prostorih občine Pivka, je vodil predsednik RSR, g. Marko Rupar.  G. Rupar uvodoma ugotavlja, 
da je prisotnih zadostno število članov RSR in da je seja sklepčna.  
 
Ad 1) 
g. Rupar je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. Dnevni red je bil potrjen z 
enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi 
predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil dnevni red potrjen s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
Sklep RSR št. 1/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije je potrdil predlagani dnevni red seje.  
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
 
Ad 2) 
Sledi glasovanje o potrditvi zapisnikov 1. seje ter 2. in 3. (dopisne) seje RSR, ki jih prisotni člani brez 
pripomb  potrdijo z enajstimi (11)  glasovi ZA, pri čemer je glasovalo pet predstavnikov občin. Glede 
na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, so bili zapisniki potrjeni s šestnajstimi (16) 
glasovi ZA.  
 
Sklep RSR št. 2/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije je brez pripomb potrdil zapisnike 1. seje ter 2. in 3. (dopisne) 
seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije.  
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
Ad 3) 
G. Požar je prisotne uvodoma seznanil s potekom priprave razvojnih dokumentov na nacionalnem 
nivoju (Partnerski sporazum, Operativni program), s katerimi bo moral biti v končni fazi usklajen tudi 
Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije za obdobje 2014-2020 (RRP NKR). Nacionalni 
razvojni dokumenti še niso sprejeti in potrjeni s strani Evropske komisije. Predvideno je, da bodo 
poslani v Bruselj še pred poletjem.  
Pripravljen je osnutek RRP NKR, ki preko oblikovanih ciljev in ukrepov sledi nacionalnim in evropskim 
razvojnim smernicam. 6.3. bo potekal regijski posvet o razvojnih potencialih regije v okviru katerega 
želimo oblikovati ključne regijske projekte za obdobje 2014-2020. 
 
Sledila je razprava, v kateri je bilo med ostalim izpostavljeno, da je še vedno premalo informacij s 
strani države glede priprave in izvajanja projektov v naslednjem finančnem obdobju. Zaradi tega 
nastaja tudi dilema kakšne projekte oblikovati in kako je npr. z javno-zasebnim financiranjem. 
Nadalje je bila izražena skrb zaradi tega, ker v novem finančnem obdobju ne bo več t.i. kvot med 
regijami. Zaskrbljenost se izkazuje predvsem z vidika porabe finančnih sredstev za pripravo projekta, 
ki nimajo nobene garancije, da bodo tudi sofinancirani.   
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Na koncu razprave so osnutek RRP NKR potrdili z enajstimi (11)  glasovi ZA, pri čemer je glasovalo pet 
predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil osnutek RRP 
NKR potrjen s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
Sklep RSR št. 3/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije je potrdil osnutek Regionalnega razvojnega programa 
Notranjsko-kraške regije. 
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
 
Ad 4) 
G. Požar je uvodoma predstavil postopek vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije Postojna 
jama – Zeleni kras (v nadaljevanju: RDO), ki predstavlja krovno regionalno organizacijo, ki pokriva 
področje turizma v Notranjsko-kraški regiji. RDO deluje od septembra 2013 kot samostojna profitna 
enota znotraj RRA Notranjsko-kraške regije, ki jo vodi vodja RDO, Dejan Iskra. Vzpostavljen je tudi 
Programski svet RDO, ki je posvetovalno telo s 17 člani (predstavniki občin Notranjsko-kraške regije, 
turističnega gospodarstva, nevladnih organizacij…) in sodeluje pri pripravi letnega programa dela. 
Prav tako se oblikuje članstvo RDO, ki ga sestavljajo ponudniki turističnih storitev in drugi deležniki v 
turizmu. Osnovno financiranje letnega programa dela in delo enega zaposlenega zagotavljajo Občine 
Notranjsko-kraške regije. RRA Notranjsko-kraške regije pa zagotavlja sodelovanje dveh zaposlenih  pri 
izvajanju nalog iz programa dela ter izvajanju razvojnih funkcij (priprava projektov in sodelovanje na  
ustreznih javnih razpisih). 
 
V nadaljevanju je Dejan Iskra, vodja RDO, predstavil Poročilo o delu RDO v času od septembra do 
decembra 2013 in Program dela RDO za leto 2014. Omenjeni program dela je obravnaval tudi 
Programski svet RDO na dveh sejah in ga tudi potrdil. V grobem so naloge programa dela RDO za leto 
2014 namenjene za promocijo destinacije Zeleni kras z namenom povečanja prepoznavnosti območja 
ter ponudbe tega območja. Gre predvsem za vzdrževanje in dopolnjevanje turističnega portala Zeleni 
kras, sodelovanje na turističnih sejmih v Sloveniji in Italiji ter tisk oz. ponatis promocijskega materiala. 
Prav tako pa je del programa namenjen dvigu kakovosti in kompetenc lokalnih turističnih ponudnikov 
(izobraževanje in usposabljanje članov RDO ter ogledi primerov dobrih praks).  
 
V razpravi je bilo izraženo zadovoljstvo z do sedaj opravljenim delom in zastavljenim programom. 
Med ostalim je bilo izpostavljeno, da ima RDO težko in odgovorno nalogo na področju turizma, tudi 
zaradi ne najbolj posrečenih poskusov tovrstnega delovanja v preteklosti. Pričakovanja s strani 
lokalnih ponudnikov so precejšnja in počasi se na terenu vzpostavlja kritična masa, zato je 
pomembno, da za delovanjem RDO stojijo tudi občine in podpirajo njeno delovanje tudi v prihodnje. 
Izredno pomembno je sodelovanje s turističnimi ponudniki in delovanje na terenu, razvoj 
interaktivnega sodelovanja med vsemi deležniki, ki so izrazili pripravljenost na aktivno sodelovanje in 
povezovanje. 
 
Na koncu razprave so Program dela RDO za 2014 potrdili z enajstimi (11)  glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil program  potrjen s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
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Sklep RSR št. 4/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije se je seznanil s Poročilom o delu Regionalne destinacijske 
organizacije za obdobje september – december 2013 in potrdil Program dela Regionalne 
destinacijske organizacije  za leto 2014.   
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
Ad 5) 
G. Požar je uvodoma pojasnil, da je Regijska razvojna mreža (RRM) ena od oblik povezovanja ključnih 
razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju njene razvojne 
specializacije, hkrati pa zakonsko določilo, ki mu, kot pripravljalci Regionalnega razvojnega programa 
za finančno obdobje  2014-2020 moramo slediti. 
V sestavo RRM RRA Notranjsko-kraške regije predlaga inštitucije oz. organizacije s katerimi že sedaj 
aktivno sodeluje. 
 
Po krajši razpravi so člani RSR predlagali, da se v RRM, poleg 23 omenjenih inštitucij oz. organizacij 
vključijo še tri naslednje: Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik, Zavod RS za varstvo narave 
OE Ljubljana ter OE Nova Gorica. Na koncu so potrdili predlagano sestavo RRM z omenjenimi 
dopolnjenimi člani z enajstimi (11)  glasovi ZA, pri čemer je glasovalo pet predstavnikov občin. Glede 
na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bila sestava potrjena s šestnajstimi (16) 
glasovi ZA.  
 
Sklep RSR št. 5/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije je potrdil sestavo Regionalne razvojne mreže Notranjsko-
kraške regije. 
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
 
Ad 6) 
Najprej je bil podan predlog predstavnik nevladnih organizacij, da se za drugega podpredsednika RSR 
imenuje njihovega predstavnika. Po strinjanju vseh navzočih so predstavniki nevladnih organizacij za 
podpredsednico predlagali ga. Tatjano Hvala, Regijsko stičišče nevladnih organizacij Notranjsko-
kraške regije BOREO. 
Predloga sta bila potrjena z enajstimi (11) glasovi ZA,  pri čemer je glasovalo pet predstavnikov občin. 
Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, sta bila predloga potrjena s 
šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
Sklep RSR št. 6/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije je potrdil predlog predstavnikov nevladnih organizacij, da se za 
drugega podpredsednika imenuje predstavnik nevladnih organizacij. V ta namen se dopolni 1. 
odstavek 15. člena Poslovnika o delu Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije. 
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
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Sklep RSR št. 7/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije za podpredsednico imenuje ga. Tatjana Hvala, Regijsko stičišče 
nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije BOREO. 
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
 
G. Požar je prebral pisno pobudo Občine Pivka, da se v Odbor RSR za turizem vključi g. Janko 
Boštjančič, direktor Zavoda za turizem pivka. Predlog je bil potrjen z enajstimi (11) glasovi ZA,  pri 
čemer je glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo 
dvojno, je bil predlog potrjen s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
Sklep RSR št. 8/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije potrjuje predlog, da se v Odbor RSR za turizem vključi g. Janko 
Boštjančič, direktor Zavoda za turizem Pivka. 
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
 
G. Smrdelj je izpostavil problematiko uporabe metodologije pri pripravi Pravilnika o razvrstitvi 
razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020. Drugi osnutek pravilnika je 
nastal na spremenjeni metodologiji, ki ne odraža realnega stanja glede stopnje razvitosti naše regije 
ter predlagal, da se pripravljalcu pravilnika ponovno pošlje sklep Razvojnega sveta o nesprejemljivosti 
tako izračunanega indeksa. Predlog je bil potrjen z enajstimi (11) glasovi ZA,  pri čemer je glasovalo 
pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je bil predlog 
potrjen s šestnajstimi (16) glasovi ZA. 
 
Sklep RSR št. 9/4-2014 
Razvojni svet Notranjsko-kraške regije ponovno izraža nestrinjanje z uporabljenimi kazalniki in 
metodologijo za izračun indeksa razvojne ogroženosti, uporabljeno v Pravilniku o razvrstitvi razvojnih 
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020, saj ta ne odraža dejanske stopnje 
razvitosti regije. Konkretna metodologija in uporabljeni kazalniki bodo v prihodnji finančni perspektivi 
predstavljali oviro za hitrejši razvoj Notranjsko-kraške regije. 
 
Sklep je bil sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov, torej z enajstimi (11) glasovi ZA, pri čemer je 
glasovalo pet predstavnikov občin. Glede na to, da se glasovi predstavnikov občin štejejo dvojno, je 
bil sklep tako sprejet  s šestnajstimi (16) glasovi ZA.  
 
 
Pred zaključkom 4. seje Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije je bil k besedi pozvan tudi 
predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), g. Rado Klančar, ki je bil na sejo 
povabljen kot skrbnik naše regije.  Gospoda Klančar je na kratko predstavil postopek priprave ključnih 
nacionalnih dokumentov, Partnerskega sporazuma in Operativnega programa za izvajanje Kohezijske 
politike za obdobje 2014-2020. Predvideno je, da bo slednji poslan na usklajevanje k Evropski komisiji  
junija letos. RRA Notranjsko-kraške regije je že poslala osnutek Regionalnega razvojnega programa za 
obdobje 2014-2020 na MGRT, kar je do sedaj storilo pet razvojnih agencij. Potrjen Regionalni razvojni 
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program s strani MGRT bo podlaga za pripravo Dogovora za razvoj regije, ki bo ključni dokument 
regionalne politike v naslednjem programskem obdobju. 
 
S tem se je seja zaključila ob 18. uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila: 
Dragica Bratanič        Marko Rupar 
          Predsednik 
 
 


