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AER   Skupščina evropskih regij (Assembly of European Regions) 
CTN   Celostna teritorialna naložba 
DPRP   Državni program razvojnih politik 
DRR   Dogovor za razvoj regij 
EK   Evropska komisija 
EKP   Evropska kohezijska politika 
ETS    Evropsko teritorialno sodelovanje 
GD REGIO Generalni direktorat Evropske komisije, pristojen za politiko EU glede razvoja mest 

in podeželja  
KRVS   Kohezijska regija Vzhodna Slovenija 
KRZS   Kohezijska regija Zahodna Slovenija 
NPO   Neposredna potrditev operacije 
MGRT   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
MOP   Ministrstvo za okolje in prostor 
MzI   Ministrstvo za infrastrukturo 
OP EKP 2014-2020 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
OR / COR  Evropski Odbor regij (European Committee of Regions) 
RS KRVS   Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
RRA GIZ   Združenje regionalnih razvojnih agencij 
RRA   Regionalna razvojna agencija 
RRP   Regionalni razvojni program 
RS   Republika Slovenija 
SVRK   Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
TUS   Trajnostna urbana strategija 
ZMOS   Združenje mestnih občin Slovenije 
ZSRR Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 

in 46/16) 
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Uvod 

 

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija povezuje osem (8) razvojnih regij: Pomursko, Podravsko, 
Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo in Primorsko-notranjsko. 
Osnovni namen povezovanja je izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih 
nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država (6.a člen ZSSR-2). 

Usmeritve za delovanje Razvojnega sveta določata Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja ((Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in Uredba o razvojnem svetu 
kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16). Tako mora skladno z njo Razvojni svet 
pripraviti letni program dela s finančnim ovrednotenjem. Pred sprejetjem letnega programa 
dela pridobi Razvojni svet mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o 
programu. Z izdajo pozitivnega mnenja za izvajanje programa zagotovi MGRT v svojem 
finančnem načrtu materialne in finančne možnosti za delo ter strokovno podporo Razvojnemu 
svetu.  

Glede na izvedene, začete in napovedane aktivnosti v letu 2019 ter glede na nepričakovano 
epidemijo COVID-19 v začetku leta 2020 bo leto 2020 vsebinsko zelo pestro. Delo bomo 
osredotočali na področje izvajanja kohezijske politike, uresničevanje sprejetih Strateških 
izhodišč razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, programiranje evropske kohezijske 
politike v novem programskem obdobju kot tudi na izvajanje nalog, vezanih na mednarodno 
sodelovanje in povezovanje. 

Podpisani dogovori  za razvoj regije in njihove dopolnitve v vseh razvojnih regijah KRVS, 
stanje izvajanja in časovni vidik priprave popolnih vlog napovedujejo izjemno delovno 
intenzivno leto 2020 na področju njihovega uresničevanja in izvajanja regionalne kohezijske 
politike. Za uvrščene projekte bodo razvojne regije in občine, ob spremljanju in usmerjanju 
kohezijske regije, nadaljevale s pripravo zahtevnih vlog za neposredno potrditev operacij. Že 
odobreni projekti se bodo intenzivno izvajali. Za dosego regionalne uravnoteženosti in 
pravočasne priprave vlog bomo preverjali izvedljivost potrjenih projektov. Zaradi nakazujočih 
prostih sredstev (težko) neizvedljivih projektov bomo aktivno izvajali teritorialni dialog in si 
prizadevali za preusmeritev sredstev primarno znotraj razvojne regije na izvedljive projekte.  

Evropska komisija je v maju 2018 izdala paket osnutkov uredb evropske kohezijske politike 
in predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027, ki predvideva 9 % znižanje 
sredstev EKP. V letu 2019 so na to temo potekala številna usklajevanja, epidemija COVID-19 
v začetku 2020 pa je tovrstna pogajanja popolnoma ustavila in nakazala potrebo po ustreznem 
odzivu na spremenjene razmere in ranljivost regij in gospodarstva. Evropska komisija je tako 
konec maja 2020 pripravila nov predlog večletnega finančnega okvira, v katerega je 
vključen instrument za hiter in kvaliteten odziv na spremenjene razmere, NextGenEU – 
Naslednja generacija EU. Prvi osnutek napoveduje podaljšanje programskega obdobja 
2014-2020 za 2 leti, z dodatnimi sredstvi EKP za tekoče obdobje, za novo obdobje dodaja 
sredstva za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost. Razvojni svet bo nadaljeval 
aktivno vlogo na tem področju z ažurnim odzivanjem na predloge finančnih in vsebinskih 
usmeritev izvajanja po 2020. Poudarjal bo ločeno in ustrezno naslovitev programskih in 
izvajalskih dokumentov stanju razvoja v kohezijski regiji tako glede obsega sredstev, tematske 
osredotočenosti Programa kot tudi ustreznosti ciljnih kazalnikov. Za prepoznanje regionalnih 
kohezijskih potreb na ravni države in organa upravljanja EKP bo Razvojni svet proaktivno 
sodeloval z vsemi nacionalnimi deležniki, podajal predloge in pripombe na nadgrajene 
osnutke uredb EKP in aktivno sodeloval pri programiranju prihodnjega Partnerskega 
sporazuma ter Programa za KRVS. Predvsem si bo prizadeval, da regionalni razvoj ne bo le 
domena EKP, ampak celostno podprt razvoj z državnimi in drugimi viri razvojnih sredstev.  

Na področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja si bomo skupaj s Skupščino 
evropskih regij (AER), Regions4Cohesion, #CohesionAlliance prizadevali za nadaljevanje 
močne kohezijske politike po letu 2020 za vse regije, ki bo ustrezno vsebinsko in finančno 
prepoznala in omogočala hitrejši razvoj manj razvitih regij. Predvsem pri sodelovanju z AER 
bomo nadaljevali z delom v izbranih delovnih tematskih skupinah. Nadaljevale se bodo tudi 
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dogovorjene vsebinske aktivnosti v okviru izvajanja potrjenih pilotnih projektov RegHub in 
EU-SPI. 

I. Program dela 

1. Seje Razvojnega sveta in delovne skupine 

 

Razvojni svet se namerava v letu 2020 sestati na najmanj dveh rednih sejah, za kateri ima 
zagotovljena sredstva. V kolikor bodo okoliščine zahtevale (izvajanje teritorialnega razvojnega 
dialoga, programiranje EKP 2021-2027, …) bo temu prilagodil obseg sej oz. ožjih delovnih 
skupin. Na sejah bo obravnaval vso relevantno tematiko, ki je podrobneje navedena v 
nadaljevanju.  

S koncem leta 2020 se izteče redni mandat predsednika in podpredsednika. Vendar najnovejši 
predlog Evropske komisije za programsko obdobje 2021-2027 in pripadajoči večletni finančni 
okvir predvideva podaljšanje programskega obdobja 2014-2020 za 2 leti. V kolikor bo ta 
predlog sprejet, bo mandat avtomatično podaljšan za 2 leti, torej še leti 2021 in 2022. 

Delovna skupina predstavnikov Razvojnega sveta bo v času med rednimi sejami Razvojnega 
sveta aktivno spremljala potrebe po ažurnem odzivanju predsednika oziroma Razvojnega 
sveta predvsem na področju teritorialnega razvojnega dialoga, programiranja EKP 2021-2027, 
izvajanja pilotnih projektov in drugih aktualnih tematik. Predvidevamo organizacijo vsaj 4-ih 
rednih delovnih sestankov. 

 

2. Izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020  

 

Razvojni svet bo še naprej s svojim delovanjem skrbel  za in usmerjal učinkovito izvajanje 
regijskih, med-regijskih in sektorskih projektov, izvajanih preko mehanizma Dogovora za 
razvoj regije, Evropskega teritorialnega sodelovanja in ostalih prednostnih naložb v okviru 
Operativnega programa EKP 2014-2020. V primeru podaljšanja trenutnega programskega 
obdobja za 2 leti in dodelitve novih kohezijskih sredstev bo poskrbel za ustrezno regijsko 
uravnoteženost novih projektov.  

3.1 2.1 Evropsko teritorialno sodelovanje 

V letu 2020 bo Razvojni svet preko svojih predstavnikov v Odborih za spremljanje posameznih 
programov spremljal in zastopal izvajanje interese regije, se seznanjal s poročili o izvajanju 
ter sodeloval v projektnih aktivnostih programiranja za prihodnje programsko obdobje.  

2.2 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020 

 

Razvojni svet si bo v letu 2020 v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020 prizadeval za dosego 
naslednjih ključnih ciljev: (i) hitro potrditev popolnih projektov, ki bodo zagotavljali uspešno 
črpanje sredstev za dosego regionalne uravnoteženosti v okviru razpoložljivih sredstev KRVS, 
kazalnikov rezultatov in razvojnih potreb regije, (ii) začasno možnost povečanega 
zadolževanja občin kot glavnih nosilcev izvajanja projektov regionalnega pomena, (iii) 
uspešno potrjevanje stroškov projektov v izvajanju za dosego pravila N+3. 

Za dosego teh prioritetnih ciljev bo Razvojni svet: 

 bdel nad postopki priprave vlog za neposredno potrditev operacij in opozarjal na 
nedopustne zamude pri pripravi vlog, čas njihovega pregleda in potrjevanja,  

 po potrebi podajal predloge za usklajevalne sestanke med upravičenci, posredniškimi 
organi v okviru DRR in organom upravljanja za še bolj tekoče potrjevanje in izvajanje 
projektov, 
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 opozarjal na spremembo financiranja občin, ki bi omogočala začasno prekoračitev 
največje zadolžitve občine za namen izvedbe razvojnih projektov, sofinanciranih z 
evropskimi sredstvi, 

 aktivno spremljal načrtovanje in izvajanje kohezijske politike skozi INOP, poročila 
SVRK o izvajanju EKP 2014-2020 in izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja 
sredstev ter izvajanje teritorialnega razvojnega dialoga. S proaktivnimi mnenji in 
predlogi bo kompetenten sogovornik, vreden aktivnega vključevanja v načrtovanje 
prihodnjega obdobja EKP, 

 opozarjal na morebitno pozno vključevanje Razvojnega sveta v predloge sprememb 
ključnih dokumentov EKP, 

 obravnaval predloge sprememb in dopolnitev OP EKP 2014-2020 ter skladno s 
pristojnostmi podal mnenje, 

 po potrebi zavzel stališča do tematike izvajanja EKP, ki jo bo obravnaval Odbor za 
spremljanje operativnega programa 

 poskrbel za ustrezno uravnoteženo naslovitev potreb kohezijske regije v primeru 
dodatnih EKP sredstev, ki se nakazujejo ob majskem predlogu večletnega proračuna 
EU s strani Evropske komisije. 

2.3 Dogovori za razvoj regij 

 

Spremljanje in izvajanje aktivnosti v okviru izvajanja regionalnega razvoja bo v letu 2020 
osredotočeno na učinkovito izvajanje mehanizma Dogovor za razvoj regije. Le-ta je in bo 
glavni nosilec razvoja na ravni razvojne in kohezijske regije. V letošnjem letu pričakujemo zelo 
intenzivno izvajanje mehanizma, predvsem na področju priprave in dokončanja številnih 
obsežnih vlog za neposredno potrditev posamezne operacije. Do sedaj je namreč bilo v 
dogovore oziroma njihove potrditve vključenih kar 152 projektov v skupni vrednosti dobrih 
318 mio EUR. Pričakujemo, da se bo ob izvajanju teritorialnih dialogov ta številka rahlo 
spreminjala zaradi odstopov od vlog oziroma težav pri zagotavljanju sredstev in priprave novih 
regijsko ter finančno uravnoteženih projektov. Poleg tega bomo upravičence usmerjali v 
pripravo projektov z večjih deležem evropskih sredstev za zagotavljanje lažje izvedljivosti 
projektov ter ažurno obveščanje o morebitnih sproščenih sredstvih ob sklenitvi pogodb z 
izvajalci.  

Razvojni svet bo v 2020: 

 aktivno vključen v teritorialni razvojni dialog med razvojnimi regijami in ministrstvi, ki 
so kot posredniški organ vključena v mehanizem DRR. Podpiral bo razvojne interese 
regij in si prizadeval za kakovosten, skladen in uspešen dialog,  

 v procesu dialoga po potrebi dajal predloge za usklajevalne sestanke med upravičenci, 
posredniškimi organi v okviru DRR in organom upravljanja za še bolj tekoče 
potrjevanje in izvajanje projektov, 

 zagovarjal pravočasno pripravo popolnih vlog kot tudi njihov pregled na posredniških 
organih,  

 aktivno spremljal stanje izvajanja potrjenih in uvrščenih projektov v dogovore, 
koriščenje razpoložljivih sredstev ter po potrebi dajal pobude za še učinkovitejše 
izvajanje in črpanje sredstev odobrenih projektov,  

 aktivno sodeloval v razvojnem dialogu z MGRT kot nosilcem mehanizma DRR. 
 

3. Mednarodne aktivnosti  

 

Dogajanje na ravni evropskih regij in prepoznavnost Razvojnega sveta tudi v mednarodnem 
prostoru bo pomemben element aktivnosti v letu 2020. Nadaljevali bomo začete aktivnosti v 
2019 ter z vključevanjem predstavnikov KRVS v projektne aktivnosti in evropska združenja, 
kjer smo član ali opazovalec, krepili ugled Razvojnega sveta in uresničevali razvojne interese 
KRVS. Aktivno bomo tudi sodelovali na mednarodnih dogodkih, ki bodo naslavljali izvajanje 
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trenutne evropske kohezijske politike, tudi z lastnimi predstavitvami izkušenj izvajanja EKP v 
KRVS.  

V okviru pilotnega projekta EU-SPI bomo izvajali projektne aktivnosti skladno z zastavljeno 
časovnico ob odobritvi projekta. Aktivnosti bodo vezane na posredovanje stanja uporabe in 
bodoče uporabe(nosti) posameznih podkazalnikov v okviru trenutnega združenega 
evropskega kazalnika družbenega napredka za potrebe spremljanja razvoja v kohezijski regiji. 
Na osnovi podanih vhodnih podatkov o uporabnosti med sodelujočimi regijami bo v poletni 
mesecih projektni konzorcij pripravil poročilo o uporabnosti skupnega kazalnika in predlogih 
za njegovo modifikacijo ter uporabo za potrebe spremljanja kohezijskega napredka v 
prihodnje. 

V okviru pilotnega projekta #RegHub bo junija organizirano spletno srečanje na zakonodajno 
temo državne pomoči. Do jeseni pa bo potekalo posvetovanje na temo Skupne kmetijske 
politike in teritorialnega razvoja. V prvi polovici septembra bo potekalo zaključno srečanje vseh 
projektnih partnerjev v okviru mednarodne konference ob nemškem predsedovanju Svetu EU. 

3.1 Regions4Cohesion in Zavezništvo za kohezijo 

(#CohesionAlliance) 

 
Kot član omenjenih zavezništev bomo v 2020: 

 nadaljevali z aktivnostmi podpore in priprave skupnih stališč za podporo močnejši 
kohezijski politiki za vse regije po letu 2020 z ustreznim naslavljanjem potreb manj 
razvitih regij. 
 

3.2 Skupščina evropskih regij (Assembly of European Regions - 

AER) 

 

V letu 2020 bo Razvojni svet: 
 izvajal aktivnosti aktivnega vključevanja v delo AER, tako v vsebinsko ustreznih 

odborih, pripravo skupnih stališč, kot tudi udeleževal rednih zasedanj (letna 
konferenca, jesensko plenarno zasedanje, zimsko delovno srečanje,…).  

3.3 Evropski odbor regij (European Committee of Regions – CoR 

oz. OR) 

 

V neposredno delo odbora so vključeni tudi predstavniki Razvojnega sveta. Posredno smo v 
aktivnosti vključeni tudi kot regija s sodelovanjem v pilotnem projektu #RegHub.  

V letu 2020 bo Razvojni svet: 

 podpiral aktivno delo predstavnikov občin iz KRVS v odboru, zastopanje stališč in 
pomena EKP za regijo ter si prizadeval za ohranitev ustrezne zastopanosti 
predstavnikov iz KRVS kot tudi samih predstavnikov KRVS v telesih tega odbora, 

 kot projektni član aktivno sodeloval v predvidenih aktivnostih pilotnega projekta 
RegHub. Aktivnosti bodo vezane na preveritev stanja in možnosti izboljšanja izvajanja 
evropske zakonodaje na regionalnem in lokalnem nivoju na področju javnega državnih 
pomoči in skupne kmetijske politike in teritorialnega razvoja, za kar bodo izhodiščni 
sestanki organizirani preko spleta oz. na zaključni konferenci meseca septembra.    

3.4 Pilotni projekt EU-SPI 

 

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je v začetku 2019 uradno postala član pilotnega projekta 
EU-SPI, ki ga izvaja konzorcij projektnih partnerjev pod pokroviteljstvom GD-REGIO. V letu 
2020 se bodo izvajale zaključne 12-mesečnega projekta, podaljšanega na 18 mesecev. 
Glavni poudarki bodo: 

 redna izmenjava informacij med kontaktno osebo regije in vodjo projekta,  
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 izvajanje dejavnosti projekta, vezane na preveritev uporabne(nosti) 
posameznih podkazalcev družbenega razvoja, 

 poročanje in seznanjanje s projektnimi dosežki na končni delavnici v Bruslju v 
okviru tedna regij in mest (oktober). 

 
 

4. Regionalni razvoj in Evropska kohezijska politika po letu 2020 

 

Evropska komisija je maja 2018 predstavila predloge novega večletnega finančnega okvirja 
kot tudi evropskih uredb, ki bodo urejale evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2021-2027. 
Na ravni Slovenije se sredstva EKP znižujejo za malenkost več kot celoten proračun EKP. 
Napovedi delitve sredstev med kohezijskima regijama kažejo, da se bodo sredstva 
evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega socialnega sklada KRZS, ki dosega 99 
% EU razvitosti, merjeno z BDP, močno znižala. KRVS naj bi ohranila primerljiv obseg 
sredstev kot v sedanji perspektivi.  

V letu 2019 so na to temo potekala številna usklajevanja, epidemija COVID-19 v začetku 2020 
pa je tovrstna pogajanja popolnoma ustavila in nakazala potrebo po ustreznem odzivu na 
spremenjene razmere in ranljivost regij in gospodarstva.  

Evropska komisija je tako konec maja 2020 pripravila nov predlog večletnega finančnega 
okvira, v katerega je vključen instrument za hiter in kvaliteten odziv na spremenjene 
razmere, NextGenEU – Naslednja generacija EU. Prvi osnutek napoveduje podaljšanje 
programskega obdobja 2014-2020 za 2 leti, z dodatnimi sredstvi EKP za tekoče obdobje. 
Za novo obdobje dodaja sredstva za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost. 
Krepi tudi Sklad za pravičen prehod, do katerega bosta upravičeni regiji Zasavje in 
Savinjska oz. Savinjsko-Šaleška. Skupna sredstva EKP se kot kaže malenkostno znižujejo (-
4 %).  

Razvojni svet bo nadaljeval aktivno vlogo na tem področju z ažurnim odzivanjem na predloge 
finančnih in vsebinskih usmeritev izvajanja po 2020. Poudarjal bo ločeno in ustrezno 
naslovitev programskih in izvajalskih dokumentov stanju razvoja v kohezijski regiji primerno. 
Tako glede obsega sredstev, tematske osredotočenosti Programa in ustreznosti ciljnih 
kazalnikov. Za prepoznanje regionalnih kohezijskih potreb na ravni države in organa 
upravljanja EKP bo Razvojni svet proaktivno sodeloval z vsemi nacionalnimi deležniki, podajal 
predloge in pripombe na nadgrajene osnutke uredb EKP in aktivno sodeloval pri programiranju 
prihodnjega Partnerskega sporazuma ter Programa za KRVS. Predvsem si bo prizadeval, da 
regionalni razvoj ne bo le domena EKP, ampak celostno podprt razvoj z državnimi in drugimi 
viri razvojnih sredstev. 

Predvideno razvojno načrtovanje na različnih teritorialnih ravneh v letu 2020 bo od 
Razvojnega sveta zahtevalo premišljeno ciljno delovanje in zasledovanje uresničevanja 
potreb KRVS na vseh teritorialnih ravneh, tako vsebinsko kot finančno. Fokus dela bo na 
začetku izvajanja strateških izhodišč razvoja KRVS, s katerimi nameravamo nasloviti 
razvojno(e) prioriteto(e) regije in strateške cilje regije. Menimo, da bodo v jeseni 2019 
pripravljena strateška izhodišča pomenila kvalitetno podlago za pripravo tako DPRP, RRP-jev 
kot tudi služila za ustrezno ciljno naravnano programiranje EKP in pripravo Programa 
Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 

Za dosego vsega tega namerava Razvojni svet v 2020: 

 poudarjati pomen evropskih sredstev, marsikdaj edini vir za izvajanje projektov 
regionalnega pomena, za hitrejši regionalni razvoj kohezijske regije, ki dosega le 72 
% razvitosti EU (leto 2018), 

 poudarjati zastopanost predstavnikov kohezijske regije v odborih nacionalnega in 
evropskega nivoja, pristojnih za izvajanje pogajanj in programiranja EKP 2021-2027, 

 še nadgraditi partnersko izvajanje podpisanega Sporazuma o sodelovanju obeh 
razvojnih svetov s SVRK pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020 z 
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namenom povečanja medsebojnega zaupanja med partnerji programiranja in 
izvajanja EKP, 

 vztrajati na ponovni vključitvi predsednika Razvojnega sveta v delovno skupino SVRK, 
ki pripravlja programske dokumente na področju evropske kohezijske politike, 

 aktivno sodelovati na javnih predstavitvah in posvetovanjih prihodnosti EKP, po 
potrebi pripravljati stališča, dajati pobude in opozarjati na specifične potrebe KRVS ter 
se udeleževal z vidika EKP relevantnih domačih in tujih dogodkov, 

 v dialogu s SVRK opozarjati na pomen in potrebo priprave ločenih Operativnih 
programov, ki bi opolnomočila potenciale KRVS kot manj razvite regije in povečala 
izkoriščanje potencialov regije z ustreznejšim izbiranjem najustreznejših projektov, 

 začeti z izvajanjem Strateških izhodišč razvoja kohezijske regije, ki bodo pripomogla 
k uspešnejšemu razvoju kohezijske regije, 

 poudarjati pomen ustrezne tematske osredotočenosti glede na razvojno stopnjo 
kohezijske regije ter temu ustrezno prilagoditi možnosti programiranja evropskih 
sredstev glede na predvidene cilje politike, 

 opozoriti na prikrajšanje kar treh razvojnih regij pri dostopanju do sredstev celostnega 
teritorialnega razvoja EKP, namenjenih mestnim območjem (mehanizem CTN), 

 spremljati procese priprave RRP-jev ter po potrebi zagovarjati v teritorialnem dialogu 
potrebe in usmeritve KRVS, 

 okrepiti sodelovanje s SVRK, ki je nosilec priprave DPRP, ter se udeleževati 
dogodkov, organiziranih na temo priprave DPRP, 

 spremljati aktivnosti in poročila na ravni države v luči razvoja in potreb KRVS. 
  

5. Prepoznavnost Razvojnega sveta 

 

Skladno z izvedenimi aktivnostmi v letu 2019 bo v 2020 potrebno še dodatno nadgraditi 
prepoznavnost Razvojnega sveta. To bomo dosegli: 
 

 z dokončno javno objavo spletne strani Razvojnega sveta www.vzhodna-slovenija.si v 
poletnih mesecih, sprotnim objavljanjem novic in dogodkov tako v slovenščini kot 
angleščini zaradi mednarodnih aktivnosti in prepoznavnosti, 

 z nadaljnjo ciljno distribucijo Strateških izhodišč razvoja kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija 

 dosledno uporabo elementov celostne grafične podobe Razvojnega sveta (dokumenti, 
vizitke, t.i. pingvin, namizne zastavice, darilne vrečke ipd.), 

 z aktivnim obveščanjem javnosti o glavnih aktivnostih tudi preko obvestil za javnost, 
predvsem ob sejah RS KRVS,  

 z aktivnim sodelovanjem v potrjenih pilotnih projektih, udeležbo predstavnikov 
Razvojnega sveta na članskih dogodkih mednarodnih združenj in ostalih domačih ter 
mednarodnih dogodkih, ki se navezujejo na dejavnost Razvojnega sveta. 
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II. Finančni načrt za leto 2020 

 

Predvidene aktivnosti Razvojnega sveta v letu 2020 so raznolike in izzivov polne. Za njihovo 
realizacijo imamo predvidenih 19.266,49 evrov. Od tega znašajo sredstva tehnične podpore 
MGRT v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020 1.966,49 evrov, preostala sredstva za delovanje 
Razvojnega sveta v višini 17.300 evrov zagotavlja MGRT v sklopu integralnega proračuna.  
 
 

 
      Področje dela 

Finančni načrt 
2020  
(v EUR) 

1. Povračilo potnih stroškov članom Razvojnega sveta za udeležbo 
na sejah 

1.800* 

2. Izvedba sej Razvojnega sveta. (stroški: najem dvorane in opreme, 
brezalkoholne pijače in prigrizki)  

800** 

3. Promocija: priprava vsebin za spletno stran ter njena postavitev 
in vzdrževanje, priprava in tisk promocijskega materiala 

3.000* 

4. Službena potovanja članov Razvojnega sveta v zvezi z 
usklajevanjem vsebinskih in finančnih stališč za programsko 
obdobje EKP EU po letu 2020 

5.000* 

5. Službena potovanja članov Razvojnega sveta v zvezi z 
izvajanjem OP 2014-2020 

1166,49* 

6. Plačilo članarine Skupščini evropskih regij (AER) za leto 2019 7.500* 

SKUPAJ 19.266,49 

* Sredstva integralnega proračuna MGRT 
** Projekt tehnične podpore MGRT – 4. sprememba (dec. 2019) 
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