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ZADEVA: VEČLETNI FINANČNI OKVIR IN INSTRUMENT ZA OKREVANJE 
 
Spoštovani, 
 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji seji, 22. 7. 2020, razpravljalo tudi o Večletnem 
finančnem okvirju in novem Instrumentu za okrevanje. Združenje občin Slovenije vam želi najprej 
izreči pohvalo za vse vložene napore v dobro izpogajan finančni okvir na podlagi obeh potrjenih 
dokumentov.  
 
Kot se tudi sami zavedate je zaskrbljujoč kratek čas za pravočasno in kvalitetno izvedbo 
projektov, ki bodo dali optimalne učinke. Predlagamo, da se k oblikovanju projektov aktivno 
vključi predstavnike občin in združenj občin, da skupaj pripravimo vsebine, ki bodo izražale 
dejanske potrebe lokalnih okolij in realnost realizacije. Pri namenskosti sredstev želimo poudariti 
dejstvo, da je treba še veliko postoriti na področju osnovne infrastrukture, kar je dejanska 
osnova za ves nadaljnji in enakomeren razvoj Slovenije.  
Predsedstvo predlaga, da se poleg Strateških izhodišč kohezijskih regij pozornost virov usmeri v 
ureditev: 

- vodo-oskrbe (tudi za sisteme izpod 10.000 prebivalcev) 
- kanalizacij na aglomeracijah izpod 2000 PE, še posebej tistih, ki so bila načrtovana za 

priključevanje na že izgrajene ČN 
- lokalne cestne infrastrukture, ki je zaradi finančne podhranjenosti občin, v slabem stanju 
- infrastrukture za predšolsko varstvo  
- infrastrukture za civilno zaščito in požarno varstvo (vozila, oprema in objekti)  
- zagotavljanje institucionalnega varstva starejših 
- javno turistično infrastrukturo 
- infrastrukturo za podporo gospodarstvu (širitve industrijskih con, inkubatorji,…) 
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Predlagamo, da se na območjih NATURA 2000 poleg naravovarstvenih vsebin nameni poseben 
poudarek urejanju ustrezne javne infrastrukture, ki bo Naturo 2000 oblikovalo v razvojni 
potencial. 
 
Ponovno predlagamo, da se CTN instrumenti, ki se v obstoječi finančni perspektivi uporabljajo le 
za mestne občine, uporabijo kot instrument oblikovanja ter potrditve celovitih projektov na nivoju 
razvojnih regij.   
 
Zaradi časovne omejitve predlagamo, da se s strani SVRK pozove občine, da predložijo seznam 
izvedljivih projektov z opisom projekta, stanja pripravljenosti projekta in s finančnim okvirom. 
Projekti, ki imajo pripravljeno projektno dokumentacijo, na potrebnih zemljiščih pridobljene 
pravice graditi ali celo veljavna gradbena dovoljenja so v lokalnih skupnostih zagotovo prioritetni 
projekti in za take projekte je zelo smotrno poiskati način financiranja iz razpoložljivih virov. 
 
Predsedstvo ZOS izpostavlja tudi problematiko razpršenosti upravljanja z EU viri po različnih 
resorjih (regionalni razvoj in Dogovori za razvoj regij na MGRT, organ upravljanja SVRK). 
Predlagamo, da se na državni ravni vsi postopki vezani na izvajanje EU projektov centralizirajo na 
enem mestu in na ta način sistem poenostavi, skrajša postopke in prepreči medsebojno 
prelaganje odgovornosti. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 
V vednost: 

- občinam članicam ZOS 


