Bo Zahodni Sloveniji
po letu 2020
onemogočen razvoj?

Predpogoj za razvoj
regij je stabilno
zagotavljanje
zadostnih razvojnih
sredstev
V zadnjem desetletju je razvoj
slovenskih regij večinoma
ali skoraj izključno slonel
na razpoložljivih sredstvih
Evropske kohezijske politike
(EKP).
V novem programskem
obdobju 2021–2027 kohezijska
regija Zahodna Slovenija
(KRZS) ostaja brez ustreznih
razvojnih sredstev, kar bo
imelo negativne posledice ne
le za razvoj 64 občin, temveč
za celotno državo.

Država je dolžna zagotoviti
kakovostno življenje vseh
njenih prebivalcev, zato mora
pomanjkanje sredstev EKP v
Zahodni Sloveniji nadomestiti
s sredstvi iz državnega
proračuna.

Za Zahodno Slovenijo
uničujoča projekcija
razpoložljivih
sredstev EKP
v obdobju 2021–2027
Projekcija razpoložjivih
sredstev EKP v obdobju
2021–2027, pripravljena na
podlagi podatkov 2014–2016*,
onemogoča uresničevanje
pomembnih razvojnih ciljev
in reševanje izzivov, ki jih
prinašajo razvojne potrebe
in prednostne naloge
posameznih občin ter drugih
deležnikov v Zahodni Sloveniji
in državi.

Projekcija delitev
sredstev EKP (EU del)

Kohezijski sklad

Iz predloga razdelitve
sredstev je razvidno,
da bo Zahodna Slovenija
v obdobju 2021–2027
upravičena do 650 milijonov
evrov (77 %) manj sredstev
kot v obdobju 2014–2020.
Če bo delitev sredstev
pripravljena na podlagi
podatkov 2015–2017, bo
Zahodna Slovenija ostala
brez potrebnih razvojnih
sredstev.

(Slovenija kot celota)
2014–2020
2021–2027

895 mio eur
683 mio eur

- 24 % (76 % obdobja 2014–2020)

* Vir: SVRK, Indikativni izračun možnih vrednosti narejen na podlagi
alokacij za kohezijsko politiko (fiche št. 51, WK 12766/2018 INIT),
november 2019

Zahodna Slovenija (ESRR in ESS)

Vzhodna Slovenija (ESRR in ESS)

- 77 % (23 % obdobja 2014–2020)

+ 80 % (180 % obdobja 2014–2020)

2014–2020
2021–2027

		

847 mio eur
198 mio eur

2014–2020
2021–2027

1.260 mio eur
2.268 mio eur

Predlagana
projekcija bo
zaustavila razvoj
Zahodne Slovenije
in s tem negativno
vplivala na razvoj
celotne Slovenije.

Odgovornost
za razvoj Slovenije
nosijo nacionalni
politični odločevalci,
od katerih
pričakujemo,
da zagotovijo:
> Regionalno politiko, ki
zagotavlja razvojna sredstva
v državnem proračunu.
> Zadostna razvojna
sredstva Evropske
kohezijske politike 2021–2027
za Zahodno Slovenijo.
> Dolgoročno zakonsko,
kadrovsko in finančno
stabilnost za razvoj vseh
slovenskih regij skladno
s cilji Strategije razvoja
Slovenije.

Kohezijska
regija
Zahodna
Slovenija
991.559

število prebivalcev
(SURS, 2019H2)

64

število občin

4

število razvojnih regij
Osrednjeslovenska,
Gorenjska, Goriška in
Obalno-kraška regija
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