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#Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija po letu 2020 
 
 

Bruto družbeni proizvod na prebivalca, kot ključni kazalnik gospodarske razvitosti, primerjan 

s povprečjem držav EU-28, izkazuje na ravni kohezijske regije Vzhodna Slovenija v letu 

2017 le 70 % vrednosti. Primerjava trenda med Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo, 

kjer znaša leta 2017 BDP 102 % EU-28 kaže na ponovno povečevanje razkoraka v 

razvitosti med regijama in hitrejše gospodarsko okrevanje Zahodne Slovenije.   

 

Sredstva evropske kohezijske politike so najpomembnejša razvojna sredstva za regijo, pri 

čemer ne smemo zanemariti sredstev regionalnega razvoja, ki jih zagotavlja Republika 

Slovenija s sektorskim izvajanjem državne politike. Kohezijska politika kot izraz evropske 

solidarnosti s svojim obsegom in načinom delitve sredstev, ki jih namenja evropskim 

regijam, prispeva k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik ter k večji teritorialni 

povezanosti. Pomembno pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest, trajnostni rasti in 

sodobni infrastrukturi, krepitvi človeškega kapitala ter izboljšanju kakovosti življenja. 

 

Na ravni Slovenije kohezijska politika v obstoječem programskem obdobju 2014-2020 

zagotavlja več kot 3,3 milijarde evropskih sredstev, preko mehanizma Dogovor za razvoj 

regije 480 mio eurov, od tega za Vzhodno Slovenijo 328 mio eurov. 

 

Evropska komisija je maja 2017 predstavila predlog večletnega finančnega okvirja za 

obdobje 2021-2027, kot tudi osnutek uredb, ki bodo določale pravila dodeljevanja sredstev 

kohezijske politike vključno s tematsko osredotočenostjo. Na ravni Slovenije se pričakuje 9 

% zmanjšanje obsega sredstev, kar je nekoliko manj kot znaša zmanjšanje obsega sredstev 

na ravni celotne unije. Zaradi slabše razvitosti kohezijske regije Vzhodna Slovenija bo regija 

še naprej imela status manj razvite regije, s čimer ostaja upravičena do višjih stopenj 

sofinanciranja projektov in več sredstev.  

 

Kot #Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija si bomo s 

skupnimi močmi prizadevali za vsestranski napredek kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 

s ciljem kar najhitreje zmanjšati razvojni zaostanek tako na ravni EU kot v odnosu do 

razvitejšega dela Slovenije. 

 

 

Kot #Zavezništvo za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija izjavljamo, 

da:  

 

1. je pri načrtovanju, kot tudi pri izvajanju kohezijske politike potrebno v večji meri 

upoštevati načelo partnerstva in pristopa »od spodaj navzgor«. V skladu s splošnim 

načelom EU o subsidiarnosti so lokalne in regionalne oblasti tiste, ki lahko in morajo 

imeti pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju strateških razvojnih politik; 

2. pri programiranju in oblikovanju usmeritev slovenske kohezijske politike pričakujemo 

aktivno in vsebinsko vključevanje sekretariata Kohezijske regije Vzhodna Slovenija s 

strani SVRK, tako na nivoju obveščanja kot sodelovanja pri sestankih delovne skupine 

6 za programiranje, da bomo lahko skupaj z zainteresiranimi partnerji pripravili kvalitetna 

skupna razvojna izhodišča regije za učinkovito črpanje razvojnih sredstev v novi finančni 

perspektivi; 
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3. morajo krovni nacionalni kohezijski dokumenti biti pripravljeni v smeri in s ciljem kar 

najbolj racionalne in učinkovite rabe evropskih sredstev za posamezno kohezijsko regijo. 

To se posebej nanaša na vsebinsko in izvajalsko diferenciacijo programiranja s pripravo 

ločenih operativnih programov za različno razviti kohezijski regiji; 

4. se investicijska sredstva državnega proračuna ne smejo uporabljati kot nadomestilo 

izgube kohezijskih sredstev pri investicijskih projektih - na račun obsega investicij v drugi 

kohezijski regiji; 

5. se zavedamo, da so razvojna sredstva namenjena zmanjševanju razlik v razvitosti med 

regijami, t.j stanja, v osnovi manj ugodnega za regije, upravičenih do teh sredstev. Svoje 

poslanstvo bomo dosegli, ko bo potreba Kohezijske regije Vzhodna Slovenija po teh 

sredstvih zaradi dohitevanja razvitejših delov EU prenehala. 

 
 

Sprejeto na 16. redni seji Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija dne 

8. marca 2019 s sklepom št. 8.1.     

 

 

 

 

 

 

 


