
 

 
 

Datum: 24.3. 2022   

Številka: 544-2/2021-4 

VABILO 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet z naslovom 

SOLICO- VLOGA OBČIN PRI SOOČANJU Z BEGUNSKO KRIZO 

dogodek bo v ČETRTEK, 31. marca 2022, 

s pričetkom ob 9.00 uri v Hotelu Piramida v Mariboru 

Vojna v Ukrajini je povzročila beg ljudi, ki potrebujejo varno zatočišče in oskrbo. Ob prihodu 

večjega števila oseb, ki potrebujejo zaščito se pojavlja veliko odprtih vprašanj, na katera želimo 

skupaj poiskati odgovore.  

Vabimo vas na posvet, na katerem želimo s predstavniki Urada za migracije, pristojnih 

ministrstev, Visokega Urada ZN za begunce, občin, Uprave RS za zaščito in reševanje, 

Slovenske filantropije ter Slovenskega Mladinskega Orkestra predstaviti primere dobrih praks 

občin in izobraževalne vsebine vezane na sodelovanje občin in vseh pristojnih institucij pri 

sprejemi, namestitvi in integraciji beguncev. Na dogodku se bomo posvetili nujnim 

informacijam, ki jih potrebujejo občine za učinkovito spopadanje z naraščajočim številom 

beguncem, ter podali osnovne napotke, o vlogi, nalogah in navodilih občin za čim bolj 

učinkovito spopadanje z begunsko krizo 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 Skupnost občin Slovenije 

 

 

 



 

 

Dnevni red posveta: 

 

9:00 - 9:15

  
Pozdravni nagovor – Jasmina Vidmar, Generalna sekretarka SOS 

9.15-11.00 Uvodni pozdrav – opis projekta SOLICO – Miha Mohor  

Predstavitev UNHCR in širšega pogleda na begunsko krizo, Romana 

Zidar 

Urad za oskrbo in integracijo migrantov  

• Procesni okvir upravljanja z begunsko krizo (ne neposredno 

zakonodaje, ampak tolmačenje – pravice, ki izhajajo iz 

zakonodaje) 

• Vloga občin – (širše) 

• Navodila za občine 

Predstavitev vlog ostalih ministrstev (šolstvo, zdravstvo, delo…) – 

čakamo potrditev 

Vloga URSZR v begunski krizi – Darko But  

Razprava– predvsem na teme, ki se tičejo UOIM in ministrstev – 

ministrstva naj jasno povejo kaj so naloge občin in kaj niso naloge občin.  

 

11.00-11.30 Pavza 

11.30-13.00 
Mestna občina Kranj – Primer dobre prakse - okvir sistemske 

integracije beguncev (namestitev, zaposlitvene možnosti…)   Matjaž 

Rakovec, župan 

 

Občina Gorje – opis postopkov, upravljanje z namestitvami, način 

organizacije občine, izzivi – primer dobre prakse samoorganizacije – 

Peter Torkar, župan 
  
Teorija vodenja kriznih razmer (ICS) – celovita oskrba beguncev – dr. 

Primož Banovec UL FGG   

• organizacija procesov vodenja v kriznih razmerah 

• slovenska zakonodaja in teorija vodenja v kriznih razmerah 

• organizacija sprejemanja in oskrbe beguncev 



 

 

RAZPRAVA 

 

13.00-13.45 Kosilo 

14.00-15.30  

Slovenska filantropija,   

• Vloga nevladnega sektorja in sodelovanje z občinami  

• Kaj deluje in katere dejavnosti opravljajo  / katere potrebe 

imajo (izboljšanje), (prejemanje pobud, pa ni jasno kaj z njimi) 

– kaj so vloge nevladnih organizacij in kaj niso.  

 

Slovenski Mladinski orkester  

• Samoorganizacija organizacije v okviru nudenja pomoči 

(https://smo.ngo/) 

• Kaj deluje in katere dejavnosti opravljajo  / katere potrebe imajo 

(izboljšanje) – bojo vse opravile NGO in občine? 

 

15.30-16.00 Odgovori in vprašanja 

 

https://smo.ngo/

