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DNEVNI RED IN KONČNI SKLEPI 

1. seja Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027, Brdo pri Kranju, dvorana Splendens,

 četrtek 2. marec 2023 od 9.00 ure dalje

9:00 – 10:45

Pozdravni nagovor – dr. Aleksander Jevšek, minister1.

Predstavitev Evropske komisije glede izvajanja načela o partnerstvu2.

Predstavitev in potrditev osnutka Poslovnika Odbora za spremljanje 3.
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, verzija 1.1

Predstavitev in potrditev dnevnega reda – mag. Marko Koprivc, državni 4.
sekretar

Predstavitev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–20275.
predstavitev izhodišč načina izvajanja
predstavitev stanja izpolnjevanja omogočitvenih pogojev 
krepitev upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence

10:45 – 12:00 Moderirano interaktivno spoznavanje članov odbora za 
spremljanje

predstavitev članov odbora za spremljanje

12:00 – 13:15 Kosilo

Predstavitev komunikacijskih aktivnosti in navodil za komuniciranje vsebin 6.
evropske kohezijske politike 2021–2027

13:15 – 15:00 Moderirana delavnica na temo prihodnje nadgradnje Meril, načina 
sodelovanja, izboljšanja učinkov sredstev

predstavitev rezultatov delavnic

15:00 – 16:00

Predstavitev in potrditev osnutka Meril za izbor operacij v okviru Programa 7.
evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, verzija 1.0

Razno8.



KONČNI SKLEPI 

1. seja Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027, Brdo pri Kranju, dvorana Splendens,

 četrtek 2. marec 2023 od 9.00 ure dalje

Sklep: Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 
2021–2027 je sklepčen.

Sklep št. 1: Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027 potrdi Poslovnik, kjer so ustrezno upoštevane predlagane 
spremembe (verzija 1.1).

Sklep št. 2: Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

Sklep št. 3: Odbor za spremljanje se je seznanil z izhodišči načina izvajanja
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, krepitvijo 
upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence ter stanjem 
izpolnjevanja omogočitvenih pogojev.

Sklep št. 4: Odbor za spremljanje se je seznanil s komunikacijskimi aktivnostmi 
in navodili za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike 2021–2027.

Sklep št. 5 A: Odbor za spremljanje potrdi Merila za izbor operacij v okviru 
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (verzija 1.0)  in 
pooblašča organ upravljanja, da v predmetni dokument vključi smiselne 
administrativne popravke.

Sklep št. 5 B: Odbor za spremljanje pooblašča organ upravljanja, da po 
prejemu pripomb in komentarjev, Merila za izbor operacij nadgradi in jih da v 
potrditev na naslednjo sejo odbora za spremljanje, najkasneje do konca 
novembra 2023.

                                                                             mag. Marko Koprivc
                                                    predsednik odbora za spremljanje


	11A6A4EF7ADB5163C125896A00348366_0.in.docx

		2023-03-07T14:01:37+0100
	Marko Koprivc




