
 

 

 

AKTUALNO

DOGODKI SOS

• 17.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – I. del

• 24.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – II. del

POVPRAŠEVANJE

• POVPRAŠEVANJE – Spremembe cen vrtcev in uporaba programa Simtro

ZAKONODAJA 

• Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

• Osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve

ukrepom vodovarstvenega režima

• Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

Kazalo novic

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Šentjur: Ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Pesnici
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Protestno pismo Skupnosti občin Slovenije glede selektivnega razdeljevanja dodatkov in načrtovanje protestnih
aktivnosti

Poziv Skupnosti občin Slovenije glede plač pomočnic vzgojiteljic

ZAKONODAJA

Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač  in drugih stroškov
dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom
vodovarstvenega režima

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – Spremembe cen vrtcev in uporaba programa Simtro

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Izvajanje Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Elektronsko podpisovanje dokumentov

DOGODKI SOS

17.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – I. del

24.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – II. del

DOGODKI DRUGIH

23.1. / Socialna država in revščina

AKTUALNI RAZPISI

Javni  razpis  za  sofinanciranje  energetske  prenove  večstanovanjskih  stavb  v  javni  lasti  v  okviru  Načrta  za
okrevanje in odpornost

Prošnja za sodelovanje v raziskavi – Občine predstavljajo gonilno silo razvoja e-mobilnosti

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti

Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt!

Javni  razpis  za  sofinanciranje  vlaganj  v  javno in  skupno turistično infrastrukturo  in  naravne znamenitosti  v
turističnih destinacijah 

VLADA RS

31. redna seja
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USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Šentjur: Ureditev pešpoti in kolesarske steze ob Pesnici

Izvedba: 2017 – 2019

Financiranje: Občina Šentjur: celotna 1. faza, 2. faza delno

sofinanciranje iz Evropskega kohezijskega sklada

V dveh fazah je Občina Šentjur uredila skupno več kot 2 km

pešpoti  in kolesarskih stez ob vodotoku Pešnica,  ki  sedaj

predstavljajo neprekinjeno povezavo skozi celotno mestno

središče  in  so  v  skladu  s  cilji  trajnostne  mobilnosti,

sprejetimi  v  Celostni  prometni  strategiji  občine.  Glavna

prometna  žila skozi  mesto  je  tranzitna  in  izjemno

obremenjena regionalna cesta Dole – Šentjur, kjer se v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo trenutno

gradi  krožišče  s  podhodom.  Občina  pa  je  z  ureditvijo  pešpoti  in  kolesarskih  steza  vzporedno,  nižje,  ob

vodotoku,  omogočila  prebivalcem in  obiskovalcem vsakdanje  poti  stran od hrupa in  gostega  prometa,  ob

zelenju,  drevesnih  zasaditvah  (deloma  obnovljenih  v  sklopu  projekta),  v  objemu  narave.  Izvedena  je  bila

ureditev odvajanja meteornih voda, delna prestavitev ter zaščita obstoječih podzemnih komunalnih vodov.

Nameščena je bila sodobna parkovna infrastruktura, nove klopi,  smetnjaki,  javna razsvetljava ter svetlobne

oznake za nočni čas.

Predhodno obstoječa ozka, dotrajana pot, je bila razširjena na 3,5 metra, s pasovoma za pešce in kolesarje, ki

povezujeta gosto naselje stanovanjskih blokov in hiš z upravnim središčem mestnega jedra (občina, UE, pošta,

banke), vmes potekata tik ob velikem sodobnem športnem parku z različnimi igrišči in prenovljenim bazenom

ter ob dveh vrtčevskih enotah (na drugem bregu vodotoka je načrtovan tudi mestni park). Pešpot in kolesarska

pot  se  nadaljujeta  do  zdravstvenega  doma  in  lekarne  ter  avtobusne  in  železniške  postaje,  prav  tako  do

trgovsko-obrtnega  središča  ter  industrijske  cone.  Obenem  pa  se  kolesarska  steza  naveže  na  prihajajočo

državno traso kolesarske povezave Šentjur – Štore – Celje (iz smeri Štor) ter na traso proti Šmarju pri Jelšah.

Obenem je Občina Šentjur kolesarsko stezo in zarisane trase podaljšala še proti večjemu naselju Hruševec.

Občina je v letu 2020 vzpostavila tudi ustrezne lokacije in se vključila v javni medobčinski sistem izposoje

navadnih  in  električnih  koles  Kolesce  in  postajališča  smiselno  razporedila  ob  urejeno  kolesarsko

infrastrukturo.

Foto: Občina Šentjur
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NOVICE SOS

Protestno pismo Skupnosti občin Slovenije glede selektivnega razdeljevanja
dodatkov in načrtovanje protestnih aktivnosti

Predsednik Vlade RS je sodnicam in sodnikom zagotovil, da bodo do reforme plačnega sistema v državi vsak

mesec prejemali  dodatek v višini 600 eur bruto zaradi plačnih nesorazmerij.

Skupnost občin Slovenije na problematiko plačnih nesorazmerij med javnimi uslužbenci in funkcionarji

opozarja že vsaj 10 let. Znova in znova opozarjamo na izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih

uslužbencev v lokalnih skupnostih (npr.  direktorji  občinskih uprav,  direktorji  javnih zavodov)  v  korelaciji  s

plačami županj in županov. Pri zadnjih štirih vladah smo aktivno iskali različne poti, ki bi lahko končno prinesle

nujne spremembe tudi pri plačah funkcionarjev in funkcionark na lokalni ravni. Pred koncem preteklega leta

smo Vlado RS ponovno pozvali, da v času do izvedbe reforme plačne politike popravi plače funkcionarjev,

saj so plačna nesorazmerja med prejemki funkcionarjev in javnih uslužbencev popolnoma nevzdržna. Z
zavedanjem,  da  je  reforma  dolgotrajen  proces,  ki  je  lahko  uspešen  ali  pa  tudi  ne,  smo  izrazili  nujnost

takojšnjega popravka plač funkcionarjev.

Predsedujoči  SOS,  dr.  Vladimir  Prebilič,  je  danes  na  predsednika  Vlade  dr.  Roberta  Goloba  naslovil

protestno pismo v  katerem je  izrazil  ostro  nasprotovanje  glede selektivnega razdeljevanja  dodatkov le

določenim  skupinam  fukcionarjev.  V  imenu  Skupnosti  občin  Slovenije  je  pozval  Vlado  RS  naj  pokaže

resnost in zavezo o začetku urejanja plačnega sistema ter vrednotenja dela vseh funkcionarjev in z dodatki

začasno popravi plače tudi vsem ostalim funkcionarjem, torej tudi županjam in županom ter podžupanjam

in  podžupanom,  na  podoben  način  kot  so  popravili  plače  funkcionarjem  sodne  veje  oblasti.  O  vsem

navedenem smo obvestili tudi medije.

Poziv Skupnosti občin Slovenije glede plač pomočnic vzgojiteljic

V medijih smo zasledili informacije o uspešnih pogajanjih ministrov za javno upravo in šolstvo s Sindikatom

vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture glede zahtev za dvige plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcih.

Nesprejemljivo in nerazumno je, da sta se s sindikatom pogovarjali in usklajevali dve ministrstvi, na pogajanjih

pa ni bilo nikogar, ki bi zastopal tiste, ki bodo morali zagotoviti finančna sredstva za višje plače.

Ob pogajanjih za višino povprečnine smo opozarjali na problem povezan z zagotavljanjem finančnih sredstev

za dvige plač. Masa plač je namreč v občinah zelo različna, višina prejetih sredstev skozi primerno porabo pa
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obratno sorazmerna. Navkljub zadovoljstvu ob dogovorjeni višini povprečnine, se zaradi večanja stroškov na

vseh področjih delovanja ta zelo hitro topi. Občine, ki skozi sistem primerne porabe na prebivalca prejmejo

najmanj, bodo tako imele najvišje stroške za porivanje stroškov popravkov plač. Razkorak, anomalija na katero

Skupnost občin Slovenije že tako dolgo opozarja se bo tako še dodatno povečala.

Ministrico za javno upravo smo pozvali, da skupaj s SOS poišče načine sodelovanja in delovanja na področjih,

ki se tičejo občin, da bo delovanje spoštljivo in vključujoče, rezultati delovanja obeh ravni pa optimalni.

ZAKONODAJA

Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o

ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

V obvestilu so dodatna pojasnila v zvezi  z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem

sektorju (Uradni list RS, št. 157/22.

Besedilo obvestila je dostopno TUKAJ.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za

prevzem odpadkov s plovil.

Uredba  o  pristaniških  zmogljivostih  za  prevzem  odpadkov  s  plovil  določa  pravila  ravnanja  za  varovanje

morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa

zagotavlja  nemoten  potek  pomorskega  prometa  z  izboljšanjem  razpoložljivosti  in  uporabe  ustreznih

pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter oddajo odpadkov v te zmogljivosti.

Glavni razlog za spremembo veljavne Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in

ostankov  tovora  z  novo  Uredbo  o  pristaniških  zmogljivostih  za  prevzem odpadkov  s  plovil  (v  nadaljnjem

besedilu Uredba) je prenos nove Direktive 2019/883/EU v pravni red Republike Slovenije. Ključna točka nove

Direktive so pristojbine,  saj  bodo po spremenjenih (novih)  pravilih  plovila  plačala  posredno pristojbino za

pokritje stroškov za prevzem odpadkov s plovil, s čimer bodo dobila pravico za oddajo odpadkov v pristanišču,

ne glede na to, ali jih oddajo ali ne. Ta pristojbina se uporablja tudi za ribiška plovila in plovila za rekreacijo, z
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namenom, da bi preprečili, da se odvržene ribiške mreže in odpadki ne bi po naključju ujeli v ribiške mreže, ki

se izpuščajo neposredno v morje. V nekaterih primerih, kadar ladja/plovilo odda izredno količino odpadkov v

pristaniške  zmogljivosti,  se  lahko  zaračuna  dodatna  neposredna  pristojbina  in  tako  zagotovi,  da  stroški,

povezani s sprejemom teh odpadkov, ne bi povzročili nesorazmernega bremena za pristaniški sistem kritja

stroškov.  Pristojbine  se  lahko  razlikujejo,  na  primer,  glede  na  kategorijo,  vrsto  in  velikost  ladje  ter  vrsto

prevoza, ki ga ladja opravlja. Nižja pristojbina se uporablja za »okolju prijazna plovila«, kar pomeni plovila, ki

lahko dokažejo nastajanje manjše količine odpadkov in trajnostno ravnanje z odpadki.

Prosimo vas, da predlog uredbe preučite in nam vaša stališča posredujete do vključno 27. 1. 2023 na naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek  Uredbe  o  nadomestilu  zaradi  zmanjšanja  dohodka  iz  kmetijske
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Obveščamo vas, da je na E-demokraciji dostopen osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka

iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Povezava do gradiva TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte do 2. 2. 2023 na neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V  Državnem  zboru  se  nahaja  vladni  Predlog  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  kmetijstvu

(ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX.

Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage

za  izvajanje  SN  SKP  2023–2027,  posebno  ureditev  upravnega  postopka  in  povezane  vsebine  (sistem  za

spremljanje  površin,  krizni  ukrepi  politike  razvoja  podeželja,  izvajanje  finančnih  instrumentov,  izvajanje

lokalnega razvoja,  ki  ga vodi skupnost,  administrativna kontrola in kontrola na terenu (upravni pregledi in

dodatni terenski ogledi),  upravne sankcije, izplačila in vračila sredstev, oblike javnih razpisov, informativne

odločbe), plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu, evidence in zbiranje podatkov, verigo

preskrbe s hrano. Glavnina vsebine za izvajanje SN SKP 2023–2027je bila predpisana pri predhodni spremembi

Zakona o kmetijstvu.

• Besedilo predloga prilagamo na naslednji povezavi – ZKme-1H.

• Povezava do prilog je dostopna tukaj.

V kolikor imate komentar ali pripombo na predlog zakona, nam prosimo to sporočite na naslov

alja.lipnik@skupostobcin.si.
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POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – Spremembe cen vrtcev in uporaba programa Simtro

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje:

1. Ali ste iz razloga povišanih stroškov dela in splošne draginje že spremenili cene vrtcev in
kakšne imate  nove cene? Ali  imate  uvedene dodatne ugodnosti  za  starše  (npr.  znižane
osnove itd.) oziroma kako rešujete povišanja stroškov?

2. Ali za vpis v vrtce uporabljate program Simtro in kako ste z njim zadovoljni? Upravljavec
programa Simtro ponuja posodobitev omenjenega programa – ali se boste odločili za to
opcijo? Če omenjenega programa ne uporabljate, nas zanima, katere so alternative ter ali
ste z njimi zadovoljni?

Odgovore  na  povpraševanje  nam  prosimo  pošljite  do torka,  17.1.  2023  do  12.00 na  naslov

 lara.suman@skupnostobcin.si. 

ZAKLJUČENO  POVPRAŠEVANJE  –  Rezervacije  mest  v  vrtcih  iz  zdravstvenih
razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila

občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede uveljavljanja rezervacij za otroke v vrtcu kot preventivni

ukrep ob rojstvu sorojenca v času pogostejših respiratornih okužb.

Na občino so prejeli pobudo, da bi starši ob rojstvu otroka, za starejšega sorojenca lahko uveljavljali rezervacijo

vrtca kot preventivni ukrep, to pomeni, da bi starejšega sorojenca vzeli iz vrtca v času pogostih respiratornih

okužb v sled zaščite dojenčka in za ta čas uveljavljali rezervacijo vrtca.

Zbir odgovorov je dostopen TUKAJ.

ZAKLJUČENO  POVPRAŠEVANJE  –  Izvajanje  Zakona  o  ponovni  vzpostavitvi
agrarnih skupnosti

Na nas se je obrnila občina čanica, ki  jo je zanimala praksa drugih občin glede izvajanja določila šestega

odstavka 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, ki določa, da če prejšnji člani, njihovi
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dediči  oziroma  pravni  nasledniki  ne  uveljavljajo  vračanja  lastninske  pravice,  ostanejo  oziroma  postanejo

nepremičnine na območju bivše agrarne skupnosti last občine. Občina mora te nepremičnine v šestih mesecih

od dneva pridobitve ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju

katere te nepremičnine ležijo.

Gre za primere, ko je občina delež v agrarni skupnosti pridobila v okviru dedovanja po osebi brez dedičev

oziroma so se vsi dediči  odpovedali  dedovanju. Glede na dikcijo zakona, mora občina pridobljeni delež na

nepremičninah ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju katere

te nepremičnine ležijo.

Zanimalo nas je:

1. Na  kakšen  način  v  vaši  občini  izvajate  določila  šestega  odstavka  8.  člena  Zakona  o
ponovni  vzpostavitvi  agrarnih  skupnosti?  Kaj  za  vas  v  konkretnem  primeru  sploh
pomeni (brezplačna) raba in upravljanje,  če vemo, da gre za delež na nepremičninah,
navadno na gozdnih zemljiščih, ki so v skupni lastnini oziroma solastnini?

2. Kako  naj  krajevna  skupnost  sploh  izvaja  tako  rabo  –  ali  to  konkretno  pomeni  tudi
izsekavanje gozdov, ter prodajo lesa? 

Zbir odgovorov je dostopen na povezavi TUKAJ.

ZAKLJUČENO  POVPRAŠEVANJE  –  Upravljanje  polnilnih  postaj  za  električna
vozila

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih

postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje,

brez upravljanja.

Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo:

1. Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj?
2. Ali je za uporabnike storitev polnjenja brezplačna?
3. V kolikor ni brezplačna, kako je rešeno plačevanje?
4. Ali ima občina sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem o upravljanju polnilnih postaj?
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5. Kako ima občina rešeno vzdrževanje polnilnih postaj?

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Elektronsko podpisovanje dokumentov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo občine urejeno glede

uvedbe elektronskega podpisovanja dokumentov.  Zanimalo jo:

Ali se elektronsko podpisuje tudi oseba, ki pripravi dokument (kot je bilo ko so se dokumenti podpisovali fizično
ali z faksimili) ali je na dokumentih samo desni podpisnik?

 

Odgovore smo zbirali do torka, 10.1. 2023 in so dostopni TUKAJ. 

DOGODKI SOS

17.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – I. del

Prvi dan bo namenjen temam povezanim z delovanjem občin:

• pristojnosti občin,

• komuniciranje in sodelovanje,

• financiranje občin,

• upravljanje s premoženjem občin,

• NUSZ,

• gospodarske in javne službe.

Strokovna predavanja bodo izvajali  visoki  predstavniki  Vlade RS in drugih institucij,  izkušeni  in strokovno

usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi se srečujejo občine.

Vabilo najdete na povezavi TUKAJ.
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Program najdete TUKAJ.

24.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – II. del

Drugi dan 3. tradicionalnega srečanja županj in županov bo namenjen razvojnim potencialom
občin. Posvetili se bomo:

• pristojnostim občin, 
• financam, 
• prostoru, 
• snovanju razvoja, 
• turizmu, 
• financiranju iz evropskih sredstev in
• drugim temam.

Strokovna predavanja bodo izvajali  visoki  predstavniki  Vlade RS in drugih institucij,  izkušeni  in strokovno

usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi se srečujejo občine.

Vabilo najdete TUKAJ.

Program dogodka najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

23.1. / Socialna država in revščina

Čeprav  se  revščina  razlikuje  od  države  do  države,  je  njena  temeljna  skupna  značilnost,  da  prizadeva

dostojanstvo  človeka,  njegov  osebni  razvoj,  ugled  v  delovnem  in  življenjskem  okolju.  Na  današnji  stopnji

razvoja, v 21. stoletju, je družbeni sistemi ne zmorejo odpraviti, pa naj si gre za razviti ali nerazviti del sveta. To

velja  tudi  za  Slovenijo. V  monografiji  Socialna  država  in  revščina skupina  avtoric  in  avtorjev  opozarja  na

problem revščine in socialne izključenosti ter išče načine, kako revščino odpraviti. Monografija v elektronski

obliki je prosto dostopna na spletni povezavi: Socialna država in revščina | Univerzitetna založba Univerze v

Mariboru (um.si)

Avtorice  in  avtorji  monografije  bodo  ključne  ugotovitve  predstavili  na  konferenci Socialna  država  in

revščina,  ki  bo 23.  januarja 2023 na Pravni fakulteti  Univerze v Ljubljani,  z  začetkom ob 8.30.  Program

konference najdete tukaj.
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Udeležba na konferenci je brezplačna in je mogoča na podlagi prijave na povezavi: Prijavni obrazec – Socialna

država in revščina – 23. 1. 2023 (google.com). Prijave se zbirajo do 19. januarja 2023.

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v
javni lasti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Seznanjamo vas z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje energetske  prenove večstanovanjskih stavb v

javni  lasti  (oznaka  NOO_VSSVJL_2022),  ki  se  izvaja  v  okviru  Načrta  za  okrevanje  in  odpornost  znotraj

razvojnega  področja  Zeleni  prehod,  komponenta  Trajnostna  prenova  stavb  (C1  K2),  naložba  v  energetsko

prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti.

• Celoten dopis ministrstva za infrastrukturo prilagamo tukaj.

Ker  bi  želeli  glede  na  izraženi  interes  občin  na  ministrstvu  proučiti  možnosti  za  dopolnitev  predmeta

sofinanciranja po tem javnem razpisu tudi s projekti celovitih energetskih prenov večstanovanjskih stavb v

neposredni  lasti/solasti  občin,  pri  čemer  bi  se  z  občinami  razširilo  tudi  potencialno  skupino  vlagateljev,

prosijo, če jim lahko posredujete naslednje podatke:

• seznam večstanovanjskih  stavb  v  neposredni  lasti/solasti  občin,  s  katerimi  bi  v  primeru  morebitne

spremembe tega javnega razpisa občine lahko participirale kot vlagatelj,

• navedbo o pravnoorganizacijski obliki subjektov, ki upravljajo tovrstna stanovanja v lasti/solasti občin ali

navedbo, da je občina sama upravljavec.

MzI naproša, da  zadevne podatke posredujete do 17. 1. 2023 na elektronski naslov mzi.pp-eps@gov.si.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Prošnja za sodelovanje v raziskavi – Občine predstavljajo gonilno silo razvoja
e-mobilnosti
Vezano  na  skupni  sestanek  združenj  občin  na  MZI  glede  predloga  zakona o  infrastrukturi
za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je bila ob sodelovanju z
različnimi  deležniki  naročena  izdelava  analize  potreb,  pričakovanj  in  aktivnosti  pri  prehodu  na
alternativna  goriva  za  različne  uporabnike.  V  analizi  so  zajeta  javna  in  zasebna  podjetja,  državne
inštitucije kot tudi občine.
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Vas zanima kje se z svojimi aktivnostmi v primerjavi z drugimi nahaja vaša občina? 

Kakšna  vprašanja  si  zastavljajo  uporabniki  pred  prehodom  na  električna  vozila  in  s  katerimi

vprašanji se soočajo strokovnjaki?

V sklopu tega je izvajalec pripravil spletno anketo. 

Vabimo vas, da  sodelujte v raziskavi o e-mobilnosti (op.a. anketi), kjer boste izvedeli, kako o prehodu

na električni vozni park razmišljajo druge občine. V primeru vašega sodelovanja z izpolnitvijo spletne

ankete, bodo z vami deljeni anonimizirani rezultati raziskave.

Do spletne ankete lahko dostopate na naslednji POVEZAVI.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v
javni lasti

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 23. 12. 2022 v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 161/2022) in na spletni strani

https://www.energetika-portal.si/  objavilo  Javni  razpis  za  sofinanciranje  energetske  prenove

večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022), ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in

odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba

v  energetsko  prenovo  večstanovanjskih  stavb  v  javni  lasti.  Predmet  sofinanciranja  so  projekti  celovite

energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so

občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Okvirna  višina  nepovratnih  sredstev  iz  Mehanizma  za  okrevanje  in  odpornost,  ki  je  na  razpolago  za

sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023,  2024 in 2025,  znaša 5.000.000 EUR. S sredstvi

Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani največ do višine 250,00 EUR na

kvadratni  meter  (m2)  neto  tlorisne  površine  stavbe/stavb  oziroma  delov  stavbe/stavb,  ki  je/so  predmet

sofinanciranja po tem javnem razpisu. Javni razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023.
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Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt!

Sodelujte  z  mesti  širom  Evrope  pri  iskanju  odgovorov  na
skupne urbane izzive.

ODPRTJE RAZPISA: 9. 1. 2023

PRIJAVE DO: 31. 3. 2023

Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti – občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij

ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih

mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč  in

usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.

Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa

sodelujoča mesta, ali da bi izboljšali lokalne politike,  povezane z določeno temo.
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Ne  glede  na  to,  ali  je  cilj  vašega  mesta  reševanje  vprašanj  mobilnosti,  kulturne  dediščine,  finančnega

inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in

razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema – ali celo rešitve.

 

Javni  razpis  za  sofinanciranje  vlaganj  v  javno  in  skupno  turistično
infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah 

V Uradnem listu je bil 30. 12. 2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično

infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 10 milijonov evrov. Razpis je namenjen

izboljšanju funkcionalnosti,  varnosti  ter kakovosti  javne turistične infrastrukture, namen razpisa pa je tudi

dvigniti kakovost storitev in doživetij turistov. Na razpolago je 10 milijonov evrov sredstev, ki jih zagotavlja

Evropska  unija  iz  naslova Sklada  za  okrevanje  in  odpornost,  javni  razpis  pa  je  v  Načrtu  za  okrevanje  in

odpornost uvrščen v razvojno področje Pametna, trajnostna in vključujoča rast.

Razpis  je primarno namenjen lokalnim skupnostim na  območju  vodilnih  turističnih destinacij  oziroma

destinacij, ki so imele po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsaj 5.000 prihodov turistov v

letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. Prijavijo se lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na

področju turizma in javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju

turizma. Podrobnejši pogoji za prijavo so opredeljeni v javnem razpisu.

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov – razen v primeru parkirne

površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina

pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 evrov in najvišja višina pomoči 350.000 evrov.

Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

Povezava do razpisa: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in

naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

VLADA RS

31. redna seja

• Vlada sprejela predlog novele Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize
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Namen je spremeniti  in dopolniti  obstoječi  Zakon o pomoči  gospodarstvu za omilitev posledic energetske

krize (ZPGOPEK), saj je bila 30. decembra 2022 sprejeta Uredba o določitvi cene električne energije za mikro,

mala in srednja podjetja. S slednjo je vlada regulirala cene električne energije za mikro, mala in srednje velika

podjetja do 30. junija 2023. Zaradi omenjene uredbe je potrebno prilagoditi ZPGOPEK, in sicer da ta ista mikro,

mala in srednje velika podjetja, ki imajo regulirano ceno električne energije, niso hkrati upravičena tudi do

pomoči za gospodarstvo za električno energijo po ZPGOPEK za čas trajanja regulacije. Sprememba vpliva tudi

na izvajanje ukrepov za ohranitev delovnih mest, saj so pogoji za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

in čakanja na delo vezani na pogoje pri pomoči za gospodarstvo.

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo regulirano ceno elektrike in zato niso upravičena do pomoči za

gospodarstvo za prve pol leta, ne morejo koristiti ukrepov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in

enake možnosti za ohranjanje delovnih mest.

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki poleg električne energije uporabljajo morda tudi zemeljski plin ali

tehnološko paro, so nespremenjeno upravičena do pomoči  za gospodarstvo za ta dva energenta skladno s

pogoji v veljavnem zakonu kot tudi do drugih ukrepov v zakonu.

Predlog zakona bo obravnavan po nujnem postopku, da bi se preprečile težko popravljive posledice dviga cen

energentov za delovanje države, posebej na področju gospodarstva.

• Vlada potrdila  predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Evidenca o izrabi delovnega časa je ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti, ki jo predpisuje

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) in z vidika izvajanja inšpekcijskega nadzora

predstavlja osnovo za ugotavljanje izvajanja določb o delovnem času, odmorih in počitkih. Spoštovanje določb

o delovnem času ter zagotavljanje počitkov in odmorov je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja

pri delu ter spoštovanja temeljnih pravic delavcev do odmorov, počitka ter svobodnega koriščenja dela prostih

dni.

Ključne spremembe

Za namen tega zakona se predlaga dopolnitev definicije delavca tako, da se kot delavec šteje tudi delavec, ki na

kakršni koli  drugi  pravni  podlagi  opravlja  delo  pri  delodajalcu,  pod  pogojem,  da  ga  opravlja  osebno in  je

vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega

procesa uporabnika.

Za zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora se predlaga, da se v evidenco o izrabi delovnega časa

vpisujejo tudi podatki o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora

med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,

opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času

ter seštevek ur za daljše obdobje.
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Predlagana je obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa

za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da

ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

Predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi

delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na

podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco.

Predlog sprememb in dopolnitev ZEPDSV vključuje tudi vprašanje načina vodenja evidence o izrabi delovnega

časa za določene delodajalce, in sicer predvideva obvezno uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o

izrabi delovnega časa za delodajalce, ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po ZDR-1 ali

zaradi  vodenja  evidenc  po  ZEPDSV  ter  možnost  vzpostavitve  elektronskega  načina  vodenja  evidence  v

primerih, ko so predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podali delavci  (preko sindikata

pri delodajalcu, sveta delavca ali delavskega zaupnika).

• Vlada spremenila Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja določa najvišjo drobnoprodajno

ceno za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot to določa Zakon o oskrbi z električno

energijo.

Uredba  je  med  drugim določala,  da  omejena  cena  velja  za  90% porabe  odjemalca,  pri  tem pa  se  je  kot

referenca upoštevala poraba v letu 2021. Poraba v letu 2021 je bila zaradi epidemije netipična, 90% porabe iz

leta 2021 bi za mnoga podjetja pomenilo zelo nizko vrednost. V zvezi s tem je ministrstvo prejelo zelo veliko

pripomb in predlogov. V spremembi uredbe je zato  zapisano, da se kot referenca vzame mesečna poraba v

obdobju od 1.  julija  2021 do 30.  junija  2022,  v  času,  ko je  bila  poraba  po epidemiji  že normalna.  Jasno je

določeno tudi, da se upošteva referenčno porabo istega meseca  in to ločeno, za vsako tarifo posebej.

Za odjemalce, ki so bili prvič priključeni po 1. juliju 2022, in pretekle porabe nimajo, se upošteva 90% dejanske

porabe.

(Vir: Vlada RS, nj)
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