
 

AKTUALNO

DOGODKI SOS

• 1.3. / Peto regijsko srečanje, Velenje, 1.3.2023 – ZADNJE PRIJAVE

POVPRAŠEVANJE:

• POVPRAŠEVANJE – Občine in obremenitve s hrupom

• POVPRAŠEVANJE – Izbris stavbne pravice pri nepremičnini

• POVPRAŠEVANJE – Odmera komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

• POVPRAŠEVANJE – Vzorec soglasja za postavitev začasnega skladiščnega objekta

• POVPRAŠEVANJE – Predlogi rešitev za nemoten dostop gibalno oviranih učencev v OŠ

• POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

• Oddaja prostorov v najem društvom

• Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

• Zaključeno povpraševanje – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

ZAKONODAJA 

• Veljati je začel Zakon o zaščiti prijaviteljev

• Sprejeta novela Zakona o javnem naročanju

• Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

• Pravilnik  o  izvajanju  javne  veterinarske  službe  zbiranja,  prevoza,  skladiščenja,  ravnanja,  uporabe  in

odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

• Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028

Kazalo novic
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USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Žalec: Vodni park in resort zeleno zlato Hopslandia s postajališčem za avtodome 

NOVICE SOS

O problematiki invazivnih tujerodnih vrst ter upravljanje varstvenih območij

Župani Podravja in Pomurja o aktualnih temah

Srečanje županj in županov Zasavske in Posavske regije ter Jugovzhodne Slovenije v Krškem

Občine prejele in podaljšale veljavnost certifikatov Mladim prijazna občina

Županje in župani, MGTŠ in STO o uspešnem razvoju turizma

ZAKONODAJA

Veljati je začel Zakon o zaščiti prijaviteljev

Sprejeta novela Zakona o javnem naročanju

Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Pravilnik  o  izvajanju  javne  veterinarske  službe  zbiranja,  prevoza,  skladiščenja,  ravnanja,  uporabe  in
odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028

POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE – Občine in obremenitve s hrupom

POVPRAŠEVANJE - Izbris stavbne pravice pri nepremičnini

POVPRAŠEVANJE - Odmera komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

POVPRAŠEVANJE - Vzorec soglasja za postavitev začasnega skladiščnega objekta

POVPRAŠEVANJE - Predlogi rešitev za nemoten dostop gibalno oviranih učencev v OŠ

POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

Oddaja prostorov v najem društvom

Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

Zaključeno povpraševanje – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

DOGODKI SOS

1.3. / Peto regijsko srečanje, Velenje, 1.3.2023

DOGODKI DRUGIH

16.3./ Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev?

23. 3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka
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14.,  21.,  28.  3  in  4.  4.  2023  -  Podnebno  načrtovanje:  Usposabljanje  za  podnebnim  spremembam  prilagojene
prostorske rešitve

1.3. /Ekskurzija v Planico in strokovni posvet o trajnostnih dogodkih 

15. in 16.3. / ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu - Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in
značilnostih mladinskega dela

16. 3. / Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev?

AKTUALNI RAZPISI

Povpraševanje za pridružitev slovenskega partnerja v mednarodno partnerstvo na temo "Upravljanje mestnega
središča"

Vabilo za občine in osnovne šole: Pomagamo pri uvajanju Območja varnih prihodov v šolo

Javni razpis za obnovo kulturnih spomenikov

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

Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt!

EK objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih proizvodov

Nepovratna sredstva za potrditev koncepta Obzorje Evropa

3 milijoni evrov za naložbe za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

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

VLADA RS

37. redna seja

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Žalec: Vodni park in resort zeleno zlato Hopslandia s postajališčem za
avtodome 

Financiranje: Občina Žalec, EU sredstva, zasebni partner

Izvedba: v izvajanju od 2018

Občina Žalec je v letu 2020 zgradila novo postajališče za

avtodome  Hopslandia  Vrbje,  z  osemnajstimi  parkirnimi

mesti za avtodome, oskrbnimi stebrički za vodo in elektriko

ter  zunanjo  ureditvijo  z  zasaditvijo  in  urbano  opremo.

Investicija  predstavlja  pomemben  turistični  gradnik  v

razvoju bodočega vodnega parka in  resorta  Zeleno zlato.
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Celoten  projekt  Hopslandie  zajema  izgradnjo  bazenskega  kopališča  na  prostem,  izgradnjo  centralnega

vstopno-gostinskega objekta, postavitev lesenih nastanitvenih objektov (približno 16) ter ureditev šotorišč (30

parcel) in parcel za postavitev mobilnih hiš ali počitniških prikolic (20 parcel).

Foto: Občina Žalec

NOVICE SOS

O problematiki invazivnih tujerodnih vrst ter upravljanje varstvenih območij

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor pod vodstvom vodje Sektorja za ohranjanje narave Ministrstva za

naravne vire in prostor, Direktorata za okolje dr. Katarine Zeiler Groznik potekal sestanek s predstavniki

reprezentativnih združenj občin, katerega se je udeležila tudi generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar.

Osrednji temi diskusije sta bili problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst kot tudi

upravljanje varstvenih območij.

Na sestanku so zbrani izpostavili potrebo po vzpostavitvi podatkovne baze s področja varstva narave (Natura

2000…).  V zvezi s tem so povedali, da bi bilo treba poiskati zakonodajne rešitve v zvezi s reprezentativnostjo

projektnih  rezultatov,  ki  jih  financira  EU.  Različni  deležniki  namreč  sodelujejo  na  evropskih  projektih  in

pridobivajo tovrstna sredstva, nad pridobljenim podatki pa država nima enotnega pregleda in s tem v zvezi

tudi  ne občine in druge institucije.  Predstavniki  združenj  občin  so zato predlagali  evidentiranje in  objavo

tovrstnih podatkov na enem mestu.

Dodatno so naslovili še problematiko vodovarstvenih področij ter poudarili iskanje vseh interesov v prostoru v

skladu z razvojnimi potrebami občin. O Uredbi o obnovi narave, ki se pripravlja na ravni EU so komentirali, da

si želijo sodelovanja lokalne ravni že v pripravljalnem delu, ko se področna zakonodaja usklajuje na evropski

ravni.

Zbrani  so  naslovili  tudi  problematiko  invazivnih  tujerodnih  vrst,  ki  so  vse  večji  problem  za  avtohtono

biodiverziteto.  V  zvezi  s  tem  so  predstavniki  združenj  občin  poudarili  pomen  vzpostavitve  strokovnega,

finančnega in kadrovskega sistema na državni ravni.
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Ob koncu so naslovili še delovanje inšpekcijskih služb in predlagali, da se tej problematiki nameni tudi fokus

naslednjega srečanja.

Župani Podravja in Pomurja o aktualnih temah

Župani Podravske in Pomurske regije so se srečali na Ptuju. Po uvodnem pozdravu gostiteljice županje Mestne

občine Ptuj Nuške Gajšek so župani razpravljali o aktualnih izzivih občin tega območja.

Podpredsednik Skupnosti občin Peter Misja je v uvodu poudaril pomen vključenosti občin v Skupnost občin

Slovenije in izpostavil  nekaj  pomembnih primerov,  v katerih so občine uspešno zastopale svoje interese v

pogovorih z državno ravnjo. Generalna sekretarka Jasmina Vidmar je župane seznanila z aktivnosti SOS pri

pogajanjih glede plač  funkcionarjev ter  aktualno problematiko na področju  predšolske vzgoje,  ki  jo  bo na

naslednji seji obravnavalo tudi Predsedstvo.

Županje in župani so izpostavili financiranje spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami ter problematiko

črpanja evropskih sredstev. Dr. Ivan Žagar župan Občine Slovenka Bistrica je potrdil dejstvo, ki ga je izpostavil

Sebastian Toplak župan Občine Podlehnik, da razen mestnih občin ostajajo manjše in vse druge skoraj brez

možnosti za črpanje sredstev v naslednji finančni perspektivi. »Tudi za našo občino ne vidim možnosti«, je

dodal Žagar.

Izzivi se pojavljajo tudi na področju sprejemanja prostorskih planov, urejanja cestne infrastrukture pa tudi

jasnega in odločnega nastopanja občin v javnosti. Ob tem so omenili pomen medijskih objav ter seznanjanje

občanov o težavah, s katerimi se soočajo občine.

Srečanje so sklenili  s pozivom podpredsednika k aktivnemu in povezanemu delovanju vseh županov tudi v

prihodnje.

Galerija slik

Srečanje  županj  in  županov  Zasavske  in  Posavske  regije  ter  Jugovzhodne
Slovenije v Krškem

Pustno  obarvan  dan  (21.2.2023)  je  zaznamovalo  tretje

regijsko  srečanje,  na  katerem  so  se  županje  in  župani

Zasavske  in  Posavske  regije  ter  Jugovzhodne  Slovenije

zbrali  v  sejni  sobi  Mestne  občine  Krško.  Prihajajoča

skupščina  SOS,  metodologija financiranja  občin  in
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primanjkovanje finančnih virov občin,  v povezavi s financiranjem obveznih nalog občin,  so bile ključne

teme tokratnega srečanja.

Uvodoma je Janez Kerin,  župan Mestne občine Krško,  pozdravil  zbrane ter svojo predstavitev podkrepil  z

interaktivno multimedijsko predstavitvijo o podjetnem Posavju.

Predsedujoči SOS in aktualni kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je opozoril na bližajočo se skupščino, kjer

bodo  potekale  volitve  v  organe  SOS  in  v  zvezi  s  tem  izpostavil  rotacijski  sistem  predsedovanja,  načeli

enakomerne  teritorialne  zastopanosti  in  uravnotežene  zastopanosti  spolov  kot  tudi  druge  kriterije,  ki  so

pomembni  pri  samem  evidentiranju.  V  nadaljevanju  je  izpostavil  še  aktualne  tematike  kot  so  višje  plače

zaposlenih (pomočnic vzgojiteljic) v vrtcih ter plače funkcionarjev in opozoril na nujni dialog med občinami in

državo za zagotovitev transparentnosti pri sprejemu sprememb (sistemske) zakonodaje.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, je izpostavila različne primere anomalij izračuna povprečnine in v

zvezi s tem zbranim predstavila predloge sprememb financiranja občin. Zbrane je pozvala k razpravi, ti pa so

izpostavili, da je v prihodnje potrebno poleg same povprečnine naslavljati tudi sredstva za zmanjšanje razvojne

ogroženosti občin. Spregovorili so še o različnih višinah deleža dodatnega sofinanciranja oskrbnin v vrtcih s

strani občin, financiranju Romov, slabšem položaju občin glede predkupne pravice za kmetijska zemljišča v

primerjavi z drugimi subjekti in obveznostjo razvoja kmetijstva, problematiki centralizacije državnih storitev

ob dejstvu, da odgovornost za nemoteno izvajanje slednjih ostaja breme (tudi finančno) občin.

Ob koncu srečanja  so  zbrani  vnovič  opozorili  na  potrebo po odpravljanju  razvojne  ogroženosti  tega  dela

Slovenije.  V  zvezi  s  tem  so  izpostavili  različne  izzive,  od  oddaljenosti  posameznih  občin  od  avtocestnih

priključkov, neustreznih prioritetah DDR-jev ter vse do stanovanjske problematike v povezavi z Zakonom o

finančni razbremenitvi občin.

Galerija slik

Občine prejele in podaljšale veljavnost certifikatov Mladim prijazna občina

V  Cekinovem  dvorcu  v  Ljubljani  je  22.  februarja  2023  potekala  slavnostna  podelitev  certifikatov  Mladim

prijazna občina.  Naziv je letos prejelo ali  podaljšalo šestnajst občin iz celotne Slovenije.  Slavnosti  govorec

dogodka je bil dr. Vladimir Prebilič,  predsedujoči  Skupnosti občin Slovenije, ki certifikat podeljuje skupaj z

Inštitutom za mladinsko politiko. Gre za priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno

izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik in so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij

mladih  v  posamezne  dele  življenja  družbe,  predvsem  pa  v  spodbujanje  osamosvajanje.  S

pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za

uspešno,  zaveže,  da  bo  področje  mladih  še  naprej  sistemsko  urejala  in  nivo  učinkovitosti  v

štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila.
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Letos je certifikat prvič  pridobilo šest občin, in sicer Brežice, Ivančna Gorica, Kranj, Murska

Sobota, Pivka in Ribnica. 

Prvič so ga obnovile Celje, Črna na Koroškem, Idrija, Kamnik, Ljutomer in Trbovlje.

Že drugič pa so naziv obnovile občine Črnomelj, Domžale, Postojna in Slovenske Konjice. 

Skupno je tako v Sloveniji nosilk certifikata že 47.

Mladim prijazna občina je  program, ki  ga Inštitut  za mladinsko politiko v sodelovanju s  Skupnostjo občin

Slovenije  izvaja  že  od  leta  2012.  Ob  deseti  obletnici  njegovega  izvajanja  je  tedanji  predsednik  Republike

Slovenije, Borut Pahor, programu podelil zahvalo za spodbujanje mladinskih politik in skupnih projektov med

mladimi in občino. Namen certificiranja občin je mladim omogočiti prijazno okolje za življenje, delo in razvoj

ter nadgrajevanje tistih občin, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so

zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi.

Galerija slik

Županje in župani, MGTŠ in STO o uspešnem razvoju turizma

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) in

Skupnostjo občin Slovenije 22. februarja na Brdu pri Kranju, organiziralo peto srečanje z županjami in župani.

To je potekalo v luči začetka izvajanja ukrepov nove strategije slovenskega turizma, namenjeno pa je bilo zlasti

krepitvi razprave in sodelovanja.

Na srečanje so bili vabljeni župani vseh slovenskih občin, razprava pa se je pod sloganom Povezani zmoremo

več  in  veliko bolje  osredotočila  na pomen sodelovanja  lokalnih oblasti  pri  nadaljnjem razvoju slovenskega

turizma.  Ta  v  novem  strateškem  obdobju  zasleduje  vizijo  zelene  butičnosti  z  nižjim  odtisom  in  večjo

vrednostjo za vse.

Novo  turistično  strategijo,  načrte  ter  osrednje  prihajajoče  projekte  na  področju  turizma  so  prisotnim

županjam  in  županom  predstavili  minister  za  gospodarstvo,  turizem  in  šport  Matjaž  Han,  generalna

direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) Dubravka Kalin,

direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak ter podpredsednik SOS in predsednik Komisije za

turizem pri SOS Peter Misja.

»Uspešnost  in  razvoj  turizma  je  vsekakor  odvisen  od  dobrega  poznavanja,  razvoja  in  predvsem  dobrega

sodelovanja občine in vseh deležnikov v občini. Pomembno je tudi povezovanje med občinami in državo. Dobra

promocija,  ki  jo  skupaj  zagotavljajo  država,  turistično  gospodarstvo  in  občine,  daje  rezultate.  Lokalne
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skupnosti smo vedno aktivno sodelovale pri pripravi zakonskih aktov, strategij in promocijskih aktivnosti, pa

tudi pri vzpostavljanju ustreznih pogojev, ki pozitivno vplivajo na razvoj turizma« je povedal Misja.

Med  aktualnimi  izzivi  so  župani  izpostavili  slabo  letalsko  povezljivost  Slovenije,  potrebno  nadgradnjo  e-

turizma in željo po vključenosti manjših oziroma manj prepoznavnih destinacij v razvoj turizma. Misja pa je

dodal, da bo v kratkem tudi treba prevetriti strategijo in jo prilagoditi sedanjemu stanju.

ZAKONODAJA

Veljati je začel Zakon o zaščiti prijaviteljev

Dne 22. 2. 2023 je začel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb,

ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in

zasebnem sektorju.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo

kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in

zasebnem sektorju, in sicer je določen rok za vzpostavitev prijavnih poti do 23. 5. 2023 za zavezance v javnem

sektorju.

Vzpostavitev  poti  za  prijavo  nepravilnosti  znotraj  organizacije  obsega  imenovanje  zaupnika,  opredelitev

naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave,

pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije že pred začetkom veljavnosti

zakona pristopilo k izdelavi vzorcev različnih dokumentov, ki bodo zavezancem olajšali implementacijo zakona

in  vzpostavitev  poti  za  notranjo  prijavo.  Vzorci  notranjega  akta,  prijave  in  splošne spletne  informacije  so

dostopni na povezavi Gradivo. 

Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravlja spletne seminarje za

posamezne skupine zavezancev, v naslednjem koraku pa tudi za (bodoče) zaupnike.

• Spletni seminar bo 16. marca 2023 – za občine oziroma skupne občinske uprave (povezava)

Spletni  seminar  je  namenjen  osebam,  ki  bodo  v  organizaciji  zadolženi  za  vzpostavitev  prijavne  poti.  Na

seminarju bo poudarek tudi na izmenjavi vprašanj in odgovorov in izmenjavi izkušenj med udeleženci. Program

seminarja je dostopen na povezavi z gradivom.
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Prosimo, da vaš interes za udeležbo vpišete v spletni obrazec vsaj 5 dni pred seminarjem, prav tako pa imate

preko  povezave  možnost  vnaprej  zastaviti  morebitna  odprta  vprašanja,  kar  bo  omogočalo  kvalitetnejšo

razpravo.

Sprejeta novela Zakona o javnem naročanju

Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. 2. 2023 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Novela med drugim prinaša določene nove obveznosti:

1. Za  evidenčna  naročila  bo  moral  naročnik  v  skladu  s  spremenjenim 21.  členom ZJN-3D
zagotoviti, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo, v 30 dneh od oddaje naročila pisno
obveščeni o izboru.

2. V  skladu  s  spremenjenim  46.  členom  ZJN-3D  bo  moral  naročnik  namero  o  izvedbi  in
obrazložitev pred začetkom postopka posredovati zagovornikom javnega interesa, kot jih
določa zakon, ki ureja pravno varstvo na področju javnega naročanja.

Za  zmanjšanje  obremenitve  naročnikov  in  ponudnikov  je  Ministrstvo  za  javno  upravo  v  sodelovanju  z

Ministrstvom za pravosodje v okviru funkcionalnosti e-Dosje, ki je del informacijskega sistema elektronsko

javno naročanje e-JN, omogočilo popolnoma elektronsko preverjanje vseh razlogov za izključitev oziroma za

razdor pogodbe, vključno z elektronskim preverjanjem nekaznovanosti v Centralni kazenski evidenci.

Predlog  Resolucije  o  nacionalnem  programu  za  enake  možnosti  žensk  in
moških do 2030

Na E-demokraciji je objavljen Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških

do 2030, katerega predlagatelj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in se nahaja

v medresorskem usklajevanju.

Uvod  (Namen  in  cilji  nacionalnega  programa,  Institucionalni  okvir,  Priprava  in  izvajanje  nacionalnega

programa, Mednarodne in evropske zaveze,  Nacionalni strateški dokumenti,  Izvedene dejavnosti in napredek

v obdobju prejšnjega nacionalnega programa 2015-2020 na posameznih tematskih področjih, Ključni izzivi in

usmeritve v obdobju novega nacionalnega programa 2021-2030 na posameznih tematskih področjih, Finančni

okvir)

Tematska področja (Odpravljanje neenakosti med spoloma pri zaposlovanju in zagotavljanje enake ekonomske

neodvisnosti  žensk in moških,  Zmanjšanje neenakosti  žensk in moških v vzgoji,  izobraževanju,  znanosti  in

športu ter preseganje spolnih stereotipov na vseh področjih, Izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti v

TEDENSKE NOVICE SOS št.08 / 17.2.2023 – 24.2.2023

Tedenske Novice SoS skupnostobcin.si  9

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=e9f6ScCsUk2lbpcQnZzcO-H7KQNR4Q9MsgpRNlqyhbxUNUxQSzFPT0s2OE9GMzkzQTNZUUlTOTlQSi4u&web=1&wdLOR=c5058ABE9-6750-4F67-B488-B7ECFFDB2FCB
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51446
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51317
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51317
https://skupnostobcin.si


zdravju med ženskami in moškimi, Preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, Spodbujanje

uravnotežene zastopanosti žensk in moških pri odločanju, Spodbujanje enakosti spolov in uresničevanja pravic

žensk po svetu. V zvezi s tem predlagamo predvsem vpogled ciljev, ukrepov in kazalnikov pri posamezni

tematiki.

Do predloga Resolucije dostopate TUKAJ. Morebitne pripombe,  komentarje in predloge sprememb lahko

pošljite do 28.2.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Pravilnik  o  izvajanju  javne  veterinarske  službe  zbiranja,  prevoza,
skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste
živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

S  strani  Ministrstva  za  kmetijstvo,  gospodarstvo  in  prehrano  smo  prejeli  v  pregled  predlog  Pravilnika  o

izvajanju  javne  veterinarske  službe  zbiranja,  prevoza,  skladiščenja,  ravnanja,  uporabe  in  odstranjevanja

živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Na sledečih povezavah najdete:

• Besedilo predloga pravilnika

• Kratko obrazložitev h gradivu

Vljudno naprošamo, da vaše mnenje oz predloge na predlog pošljete najkasneje do petka, 10. 3. 2023 na naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje

2023–2028. Povezavo do predloga uredbe in prilog je dostopen tukaj:

https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?

id=15299

v Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023 – 2028 je 145 ukrepov, ki zadevajo občin, zato je

še  posebej  pomembna obravnava  teh  dokumentov  s  strani  občin.  Prav  tako  bo  predvidoma 17.  3.  2023 v

organizaciji asociacij občin potekala predstavitev navedenih dokumentov.

Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališč ter predlogov najkasneje do srede, 22. 3. 2023 na naslov

ana.plavcak@skupnostobcin.si.
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POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE – Občine in obremenitve s hrupom

Občine tokrat naslavljamo z vprašanji vezanimi na obremenitve okolja s hrupom. Zanimajo nas:

1. Katere vrste hrupa, ki je kritičen in obremenjujoč za okolje, zaznavate v vaši občini? Kateri
so in kakšni so vaši predlogi za morebitne izboljšave?

2. Dne 10.3.2023 bo potekal sestanek z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE),
na katerem se bodo obravnavali predlogi občin v zvezi z začasno čezmerno obremenitvijo
okolja s hrupom (v skladu z izvajanjem Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav (UL RS, št.
118/05), ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup). V zvezi s tem vas prosimo za vaše
stališče, mnenja in morebitne predloge za spremembo trenutne ureditve.

Odgovore nam lahko posredujete do srede, 1.3.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

POVPRAŠEVANJE - Izbris stavbne pravice pri nepremičnini

Občina je v preteklosti pridobila stavbno pravico za izgradnjo objekta – pravica graditi. Naknadno je pridobila

lastninsko pravico na isti nepremičnini, kjer je imetnica stavbne pravice. Ker je postala lastnica nepremičnine,

na kateri ima vpisano stavbno pravico, želi stavbno pravico izbrisati.

Stvarnopravni zakonik za predčasno prenehanje stavbne pravice s pravnim poslom določa, da se za prenehanje

stavbne pravice uporabljajo ista določila kot za nastanek stavbne pravice; v konkretnem primeru torej pogodba

o prenehanju stavbne pravice. Pogodbo o prenehanju bi torej tako na strani lastnika zemljišča kot na strani

imetnika stavbne pravice podpisala občina (ali jo na eni strani podpiše župan, na drugi npr. podžupan?).

• Zanima nas ali se je katera občina že srečala s takšnim primerom in na kakšen način je izbris stavbne

pravice uredila?

Vljudno  vas  prosimo  za  sodelovanje  in  posredovanje  odgovorov  do srede,  1.  3.  2023  na  naslov

alja.lipnik@skupnostobcin.si.
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POVPRAŠEVANJE - Odmera komunalnega prispevka za nezahtevne objekte

Občino  članico  zanima  sledeče  glede  odmere  komunalnega  prispevka  za  nezahtevne  objekte  v  skladu  z

ZUreP-3.

V Občini beležijo večji obseg odmer oziroma vlog za odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte na

podlagi novega ZUreP-3, saj nezahtevni objekti niso (več) oproščeni odmere KP ( pripad vlog od 1.6.2022 se je

na Občini povečal za več kot 100 %).

• Zanima jih  za  koliko  procentov  /številčno se  je  drugim občinam povečal  pripad vlog  za  odmero

komunalnega prispevka za nezahtevne objekte od 1.6.2022 (uporaba ZUreP-3), glede na leto pred tem?

• Ali ste občine zaradi povečanja obsega dela dodatno zaposlile kader ali prerazporedile delo ali ravnale

kako drugače?

Odgovore nam prosimo pošljite do srede, 1.3.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE  -  Vzorec  soglasja  za  postavitev  začasnega  skladiščnega
objekta

Na vas se obračamo z vprašanjem občine članice glede izdaje soglasja za postavitev začasnega

skladiščnega objekta.

• Ali morda razpolagate z osnutkom/vzorcem spisanega soglasja za postavitev začasnega skladiščnega

objekta in ste nam ga pripravljeni posredovati?

Vzorec soglasja nam prosimo pošljite do četrtka, 2. 3. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE  -  Predlogi  rešitev  za  nemoten  dostop  gibalno  oviranih
učencev v OŠ

S strani občine članice smo na Skupnost občin Slovenije prejeli prošnjo po prejemu nasveta, priporočila ali

prakse glede nemotenega dostopa za gibalno ovirane učence v osnovni šoli.

In sicer se občina srečuje s sledečo težavo:
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Osnovno šolo, katere ustanoviteljica je občina, obiskujeta dva gibalno ovirana osnovnošolca, ki se premikata

samo z električnim invalidskim vozičkom, katerega teža je cca 200 kg (+ teža učenke, skupaj cca do 250 kg).

Do sedaj  so zanju že uredili  klančine pri  vhodih v osnovno šolo in kupili  stopniščni  vzpenjalnik.  Z novim

šolskim letom pa bosta učenca začela obiskovati predmetni pouk, kjer pa dostop do učilnic, v katerih poteka

pouk,  s  stopniščnim vzpenjalnikom ni  mogoč.  Stopniščni  vzpenjalnik  je  prevelik  in  ga na hodniku iz  enih

stopnic na druge ni možno prestaviti zaradi premalega prostora na vmesnem podestu (stopnice so v obliki

črke U, obrnejo se za 180 stopinj s pomočjo vmesnega podesta, ki je torej premajhen za prestaviti in obrniti

stopniščni  vzpenjalnik).  Prav  tako ne vidijo  možnosti,  da  bi  se  lahko vgradilo  dvigalo,  niti  klančina  zaradi

prestrmega naklona in premalo prostora. Omenjeno situacijo morajo rešiti še na dveh lokacijah/stopniščih v

isti osnovni šoli.

Občine,  ki  so  se  kadarkoli  srečale  s  podobnimi  težavami  in  jih  že  uspešno  rešile,  bodisi  v  šolah,  javnih

ustanovah in drugje, naprošamo za kakršenkoli nasvet oziroma rešitev, kako urediti nastalo situacijo in na koga

se obrniti (priporočilo izvajalcev/ponudnikov), da bi zadevo strokovno preštudiral in podal ustrezen predlog.

Vaše  odgovore  prosimo,  da  nam  posredujete  najkasneje  do  četrtka,  2.  3.  2023 na  naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje. ZCes-2 določa, da zaporo

(zaradi del ali prireditev) na lokalnih cestah postavlja izvajalec rednega vzdrževanje. Pri tem se jim pojavlja

dilema  glede  zaračunavanja  postavitve.  Imajo  koncesijsko  pogodbo  vendar  nimajo  cenika  za  postavitev

prometne signalizacije. Zanima jih na kakšen način bo koncesionar prejemnikom soglasja in predvsem v kakšni
višini zaračunaval postavitev in najemnino. Lahko podate mnenja oz. priporočila?

Odgovore  na  povpraševanje  nam  prosimo  pošljite  do  petka  ,  3.3.  2023  do  12.00 na  naslov

 lara.suman@skupnostobcin.si. 

Oddaja prostorov v najem društvom

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanj vezanih na oddajo

prostorov v najem društvom ostalim občinam članicam.
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In sicer smo prosili za posredovanje odgovorov oz prakso na sledeča vprašanja:

1. Na kakšen način občine društvom oddajate v najem občinske objekte za namen njihovega
delovanja in izvajanja dejavnosti?

2. Za koliko časa z društvi sklenete pogodbe o najemu prostorov?
3. Glede na to, da lahko upravljavci prostore oddajo v najem za določen čas, vendar ne za

dlje kot pet let, nas zanima, ali po poteku tega obdobja ponovno objavite javni razpis? Ali
takrat društva tudi dejansko premestite v druge prostore? Kaj naredite v primeru, da se
na razpis prijavi več društev?

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost  občin  Slovenije  se  je  obrnila  občina  članica  SOS  v  zadevi  prevzema zgrajene infrastrukture

(vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt

(hišo) s priključki. Zanimalo jih je:

Ali tovrstno infrastrukturo prevzemajo in če jo, na kakšen način?

Dokumente smo zbirali do 24. 2. 2023 in so dostopni TUKAJ.

Zaključeno  povpraševanje  –  Izplačila  predsednikom  krajevnih in  četrtnih
skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o

plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanimalo

jo je, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti:

1. Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta KS?
2. Ali  predsedniki  svetov  KS prejemajo  kakšno  drugo  nadomestilo,  nagrado,  plačilo  (npr.  v

pavšalnem znesku, po urah za delo ali kakšno drugo obliko plačila-plače)?
3. Ali prejemajo povračilo stroškov (npr. kilometrina)?
4. Kakšno podlago uporabljajo za plačilo (npr. podjemno pogodbo, ali je podlaga enaka kot je

zakonsko opredeljena za sejnine)?

Dokumente smo zbirali do 22. 2. 2023 in so dostopni TUKAJ.
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DOGODKI SOS

1.3. / Peto regijsko srečanje, Velenje, 1.3.2023

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih:

• Delovanje  skupnosti  in vključevanje  občin  članic  v  delo  SOS  (splošno,  finančna  aplikacija,  urejanje

podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev)

• Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin

• Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS

Osrednjemu delu bo sledilo druženje po dogodku s pogostitvijo, kjer ne bo manjkalo priložnosti za mreženje in

povezovanje občin znotraj regij/e.

***

NA PETO REGIJSKO SREČANJE PREDNOSTNO VABLJENE OBČINE KOROŠKE IN SAVINJSKE REGIJE.

V  PRIMERU,  DA  TERMIN  IN  LOKACIJA  USTREZATA  KATERIKOLI  DRUGI  OBČINI,  VLJUDNO

VABLJENE TUDI TE.

***

Vabilo z dnevnim redom in prijavnico najdete TUKAJ. 

Prijave zbiramo do petka, 24.2.2023.

DOGODKI DRUGIH

16.3./ Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev?

Dne 22. 2. 2023 je začel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb,

ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in

zasebnem sektorju.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo

kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in
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zasebnem sektorju,  in sicer je  določen rok za vzpostavitev prijavnih poti  do 23.  5.  2023 za zavezance v

javnem sektorju.

Vzpostavitev  poti  za  prijavo  nepravilnosti  znotraj  organizacije  obsega  imenovanje  zaupnika,  opredelitev

naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave,

pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije že pred začetkom veljavnosti

zakona pristopilo k izdelavi vzorcev različnih dokumentov, ki bodo zavezancem olajšali implementacijo zakona

in vzpostavitev poti za notranjo prijavo.

• Vzorci notranjega akta, prijave in splošne spletne informacije so dostopni na povezavi Gradivo. 

Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravlja spletne seminarje za

posamezne skupine zavezancev, v naslednjem koraku pa tudi za (bodoče) zaupnike.

• Spletni seminar bo 16. marca 2023 – za občine oziroma skupne občinske uprave (povezava)

Spletni  seminar  je  namenjen  osebam,  ki  bodo  v  organizaciji  zadolženi  za  vzpostavitev  prijavne  poti.  Na

seminarju bo poudarek tudi na izmenjavi vprašanj in odgovorov in izmenjavi izkušenj med udeleženci. Program

seminarja je dostopen na povezavi z gradivom.

Prosimo, da vaš interes za udeležbo vpišete v spletni obrazec vsaj 5 dni pred seminarjem, prav tako pa imate

preko  povezave  možnost  vnaprej  zastaviti  morebitna  odprta  vprašanja,  kar  bo  omogočalo  kvalitetnejšo

razpravo.

23. 3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Pomlad prihaja in program Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno vabi šole, občine, učitelje in druge

zainteresirane k  organizaciji  spremljane hoje  in  kolesarjenja  v  šolo  za  najmlajše.  Pešbus in  Bicivlak je

preizkusilo že več kot 140 slovenskih šol. Na vedno več šolah aktivnost izvajajo redno, vsak dan ali enkrat

tedensko skozi vse šolsko leto. Za vse, ki za svoje šolarje želite organizirati ali pa že načrtujete izvajanje

Pešbusa in Bicivlaka bo organizirano kratko usposabljanje. 

Na  usposabljanju  boste  srečali  izkušene  izvajalce  in  izvedeli  vse  potrebno  za  prvi  zagon  izvajanja.
Usposabljanje programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem

drugim,  ki  bi  v  svojem  kraju  želeli  prostovoljno  pomagati  pri  organizaciji  Pešbusa  in/ali  Bicivlaka.

Usposabljanje  udeležence  opremi  z  vsemi  potrebnimi  informacijami  za  uspešno  organizacijo  in  izvedbo

Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za pridobitev informacij s strani izkušenih organizatorjev. Tudi

tokrat  bosta  izkušnje  s  spodbujanjem  aktivne  hoje  v  šolo  ter  z  izvedbo  Pešbusa  in  Bicivlaka  delila  dva
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koordinatorja: Eneja Baloh, učiteljica geografije na OŠ Lucija in Simon Krumpak, učitelj športne vzgoje na OŠ

Šempeter v Savinjski dolini.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek 23. 3. 2023, od 13:30 do 16:00, prek spletne platforme Zoom.  Vaše prijave

zbiramo prek spletne prijavnice do 21. 3. 2023. Prijave so obvezne. Vabljeni.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in gradiva za izvedbo Pešbusa in

Bicivlaka.

Povezava do programa. 

Za dodatne informacije poglejte TUKAJ ali pišite na info@aktivnovsolo.si.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA

Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek

Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

14.,  21.,  28.  3  in  4.  4.  2023  -  Podnebno  načrtovanje:  Usposabljanje  za
podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo marca 2023 začelo prvo izvajanje programa Podnebno

načrtovanje.  Program usposabljanja  za  načrtovalce  bo  v  štirih  seminarskih  sklopih  ponudil  slušateljem

možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso,

urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Podnebnim  spremembam  prilagojeno  prostorsko  in  inženirsko  načrtovanje  postaja  danes  že  prevladujoč

načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi

načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in

znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja želi  Mreža za prostor zapolniti  vrzeli  v

domači  praksi  in strokovnjake motivirati  tudi  k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje

rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja

in družbe na podnebne spremembe.

Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

• 14., 21., 28. marec in 4. april 2023 – Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, Ljubljana

• Prijava: https://forms.gle/H6Hsj9MUVBuD5MDP9

• Uradno vabilo najdete TUKAJ.
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Program Podnebno načrtovanje je namenjen vsem, ki v različnih vlogah sodelujejo v procesih prostorskega in

investicijskega načrtovanja in urejanja prostora: arhitektom, krajinskim arhitektom, prostorskim načrtovalcem,

urbanistom,  gradbenim,  prometnim  in  komunalnim  inženirjem,  geodetom,  revidentom,  nadzornikom,

pripravljavcem projektnih nalog in drugim, ki skozi formalno izobrazbo in dopolnilno izobraževanje še niso

uspeli pridobiti znanja za načrtovanje, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Več  informacij  in  program najdete  v  priponki  in  na  spletni  strani  dogodka https://www.mrezaprostor.si/

podnebno-nacrtovanje/. Končni seznam gostov bo objavljen kmalu.

1.3. /Ekskurzija v Planico in strokovni posvet o trajnostnih dogodkih 

Umanotera,  Slovenska  fundacija  za  trajnostni  razvoj  in  FIS

svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 vabita na strokovni ekskurziji v Planico, na kateri

bo govora o bolj trajnostnih dogodkih.

Ekskurzijo organizirajo 1. marca, udeležba (s prevozom) je brezplačna.

Vabilo s programom: https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2023/01/Planica-vabilo.pdf

Prijava:  https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSfOGg0LOdvbNFnhzZepaZjPwJq5hUlPFsvjFLEMxowOzoLevg/viewform

Udeležba je zaradi obilice praktičnih informacij še posebej priporočena tudi organizatorjem mednarodnih,

nacionalnih in lokalnih dogodkov in predstavnikom občin.

15. in 16.3. / ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu - Usposabljanje za
predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela

Če ste uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete

več  znanja in informacij ali politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in

menite,  da  so  mladi  pomemben  del  vaše  skupnosti,  bi  radi  več  naredili  za  njih  in  z  njim,  potem  je 

usposabljanje ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu pravšnjo za vas!
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Temeljni namen usposabljanja je dvig  razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina

pa  se  bo  osredotočila  na  naslednje  poudarke:  poznavanje  mladine  in  mladinskega  dela,  kako  doseči  in

nagovoriti mlade občane, kateri deležniki sestavljajo krajino mladinskega dela v Sloveniji in širše in kako je

urejena, kako razpoznati in vrednotiti kakovosti v mladinskem delu in kako delovati kot zagovornik na tem

področju. Usposabljanje bo izkustveno naravnano in bo ponudilo obilo možnosti za izmenjavo izkušenj med

kolegi, kolegicami.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno (udeležbo in bivanje financirata programa EU za področje mladine).

Prijave so odprte do 6. marca 2023 na -> povezavi.

Kaj so na vprašanje, kako bodo pridobljeno znanje uporabili pri svojem delu, povedali nekateri udeleženci

udeleženci v prejšnjih letih izvajanja usposabljanja?

‘Obstoječe in novo znanje bom združila pri novih razpisih za mlade v naši občini, saj mi je to usposabljanje

ponudilo konkretne rešitev za dane primere.’

‘Zdaj sem bolj kompetentna za rabo pojmov s področja mladinskega dela.’

‘Nekatere prakse in izkušnje drugih udeležencev bom skušal vpeljati tudi v naše lokalno okolje. Dejstvo je, da

imamo podobne težave.’

16. 3. / Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev?

Novi  Zakon o  zaščiti  prijaviteljev  prinaša  pomembne ukrepe za  zaščito  oseb,  ki  prijavijo  kršitev  v  svojem

delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo

kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in

zasebnem sektorju, in sicer je določen rok za vzpostavitev prijavnih poti do 23. 5. 2023 za zavezance v javnem

sektorju.

Vzpostavitev  poti  za  prijavo  nepravilnosti  znotraj  organizacije  obsega  imenovanje  zaupnika,  opredelitev

naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave,

pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije že pred začetkom veljavnosti

zakona pristopilo k izdelavi vzorcev različnih dokumentov, ki bodo zavezancem olajšali implementacijo zakona

in  vzpostavitev  poti  za  notranjo  prijavo.  Vzorci  notranjega  akta,  prijave  in  splošne spletne  informacije  so

dostopni na povezavi Gradivo. 
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Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravlja spletne seminarje za

posamezne skupine zavezancev, v naslednjem koraku pa tudi za (bodoče) zaupnike.

Spletni seminarji bo 16. marca 2023 – za občine oziroma skupne občinske uprave (povezava)

Spletni  seminar  je  namenjen  osebam,  ki  bodo  v  organizaciji  zadolženi  za  vzpostavitev  prijavne  poti.  Na

seminarju bo poudarek tudi na izmenjavi vprašanj in odgovorov in izmenjavi izkušenj med udeleženci. Program

seminarja je dostopen na povezavi z gradivom.

Prosimo, da vaš interes za udeležbo vpišete v spletni obrazec vsaj 5 dni pred seminarjem, prav tako pa imate

preko  povezave  možnost  vnaprej  zastaviti  morebitna  odprta  vprašanja,  kar  bo  omogočalo  kvalitetnejšo

razpravo.

AKTUALNI RAZPISI

Povpraševanje  za  pridružitev  slovenskega  partnerja  v  mednarodno
partnerstvo na temo "Upravljanje mestnega središča"

V okviru aktualnega razpisa programa URBACT za akcijska mesta (ki ga oglašujemo tudi na strani SOS –

v  Tedenskih  novicah)  smo od  nacionalne  URBACT-ove  točke  za  Slovenijo  prejeli  povpraševanje  za

pridružitev slovenskega partnerja v partnerstvo s tematiko “Upravljanja mestnega središča (ang. Town

centre management)”. 

Glede  na  razpisne  pogoje  francoskega  vodilnega  partnerja  pridejo  v  poštev  občine  iz  Vzhodne

kohezijske regije.

Do dodatnega materiala, lahko zainteresirane občine dostopate s klikom na naslednje hiperpovezave:

Letak, vprašalnik za potencialnega partnerja (prijavni obrazec), povzetek projekta.
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Rok je 3. marec 2023. Izpolnjen vprašalnik pošljite na leonie.yang@metropolegrandparis.fr

Vabilo za občine in osnovne šole:  Pomagamo pri  uvajanju Območja  varnih
prihodov v šolo

Občinam in osnovnim šolam bo IPoP v novem šolskem letu pomagal z znanjem in s sredstvi uvesti ukrep šolska

ulica – območje varnih prihodov v šolo. Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabijo k sodelovanju občine in

osnovne šole, ki želijo preizkusiti uvedbo ukrepa šolska ulica  – območja varnih prihodov. Preizkus drugačnega

prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi

aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati  avtomobilski promet v neposredni okolici  šole.

Preizkus ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo, je lahko podlaga za prostorsko in prometno

prenovo šolskega okoliša, zato spodbujamo k prijavi občine, ki nameravajo v prihodnosti spreminjati prometni

režim v neposredni okolici šol.

• Občina se skupaj z osnovno šolo lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo

pošlje do 9. 3. 2023 do 13. ure na naslov life@ipop.si.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri

izvedbi ukrepa šolska ulica ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo

(stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem

dogodku in podobno).

• Do več informacij in prijavnice lahko dostopate TUKAJ.

 

Javni razpis za obnovo kulturnih spomenikov

Ministrstvo  za  kulturo  je  objavilo  javni  razpis  za  izbor  kulturnih  projektov  na  področju
nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in
najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024. 

Rok za prijavo je 13. marec. 

Namen  spomeniško-varstvenega  projektnega  razpisa  je  izvajanje  Zakona  o  zagotavljanju
sredstev  za  določene  nujne  programe Republike  Slovenije  v  kulturi  in  spodbujanje  naložb  v
sanacijo kulturnih spomenikov. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine
in razvijanje njenega potenciala. Obvestilo o javnem razpisu je bilo 10. februarja 2023 objavljeno v
Uradnem listu. 
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Več informacij je dostopnih tukaj. 

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.

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!

Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt!

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

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.

 

EK  objavila  javni  poziv  za  sofinanciranje  promocije  evropskih  kmetijskih
proizvodov

Evropska komisija je objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov promocije evropskih

kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah v višini 166,4 milijona evrov.

• Rok za oddajo vlog je 20. april 2023.
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Več  na:  https://www.gov.si/novice/2023-02-02-evropska-komisija-objavila-javni-poziv-za-sofinanciranje-

promocije-evropskih-kmetijskih-proizvodov/

 

Nepovratna sredstva za potrditev koncepta Obzorje Evropa

Evropski raziskovalni svet bo 90 raziskovalnim projektom namenil nepovratna sredstva za potrditev koncepta

Obzorje Evropa v skupni vrednosti 13,5 milijona evrov. 

Dodatno financiranje v vrednosti 150.000 evrov za posamezni projekt je del programa EU za raziskave in

inovacije  Obzorje  Evropa.  Prejemniki  bodo  sredstva  lahko  uporabili  za  preverjanje  praktične  izvedljivosti

znanstvenih konceptov, raziskovanje poslovnih priložnosti ali pripravo patentnih prijav.

Roka za prijavo sta 20. 4. 2023 in 21. 9. 2023.

3  milijoni  evrov  za  naložbe  za  izvedbo  agromelioracij  na  komasacijskih
območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS v petek, 27. januarja, objavilo

5. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in

gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

• Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. februarja 2023 do vključno 12. maja

2023 do 14. ure.

Več  na: https://www.gov.si/novice/2023-01-30-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisani-3-milijoni-

evrov-za-nalozbe-za-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-ombocjih/

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
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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

37. redna seja

• Vlada določila dogodke za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2024

Vlada je izdala uredbo, s katero je določila dva dogodka, ob katerih se bodo v letu 2024 izdali priložnostni

kovanci.  Spominski  kovanec  za  dva  evra  se  bo  izdal  ob  250-letnici  Narodne  in  univerzitetne  knjižnice,

zbirateljski kovanci pa se bodo izdali ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra.

• Kontingentni  načrt  za  zagotovitev  nastanitve  in  oskrbe v  primeru povečanja  števila  prosilcev  za

mednarodno zaščito

Vlada  je  sprejela  Kontingentni  načrt  Republike  Slovenije  za  zagotovitev  nastanitve  in  oskrbe  v  primeru

povečanja  števila  prosilcev  za  mednarodno  zaščito   in  vlagateljev  namere  ter  za  izvajanje  postopkov

mednarodne zaščite.

Kontingentni načrt je pripravljen za načrtovanje aktivnosti v primeru nenadnega ali  postopnega povečanja

števila  prosilcev  za  mednarodno  zaščito  in  vlagateljev  namere,  v  njem  so  dogovorjeni  scenariji  in  cilji,

opredeljeni vsi potrebni ukrepi in organi ter vzpostavljeni sistemi možnega odzivanja  v primeru  novonastalih

razmere.  Načrt  predvideva  kadrovske  in  finančne  prilagoditev  v  primeru  odpiranja  novih  nastanitvenih
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kapacitet.  Omogoča  torej  vsem sodelujočim organom,  da  v  takem primeru  hitro,  učinkovito  in  ustrezno

ukrepajo.

• Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva

v prometu

Vlada je sprejela predlog zakona, s katerim se določa pravni okvir za vzpostavljanje, razvoj, širitev in varno

uporabo interoperabilne in uporabnikom prijazne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva

v prometu. V to je vključen cestni, zračni in pomorski promet, velja pa za tri vrste energentov – električno

energijo, vodik in zemeljski plin. Ključni cilj  zakona je vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in

oskrbovalne  infrastrukture  za  alternativna  goriva  v  prometu,  ki  je  interoperabilna,  varna,  razpoložljiva,

dostopna in preprosta za uporabo. Ob tem želijo zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže

polnilnih in oskrbovalnih mest in nazadnje povečati delež vozil na alternativna goriva.

• Predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Predlog  zakona  je  osredotočen  predvsem  na  umeščanje  fotonapetostnih  (sončne  elektrarne)  in  vetrnih

proizvodnih  naprav.  Z  zakonom  se  ureja  zahteva  vzpostavitve  območij  prednostnega  umeščanja  OVE  ter

določajo nekatere posebnosti umeščanja na teh območjih in posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite

presoje in presoje vplivov na okolje ter njihove postavitve. Z zakonom se pod strogo določenimi pogoji ureja

tudi umestitev teh naprav na nekaterih območjih, kjer obstaja neizkoriščen potencial, saj določbe področne

zakonodaje tovrstno umeščanje preprečujejo, pogosto z mislijo na velike tradicionalne energetske objekte.

Prav tako se v zakonu urejajo tudi tako imenovani regulativni peskovniki.

Republika Slovenija je skladno z evropskim pravnim okvirom zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih

virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25 % OVE v končni porabi energije, s sprejemom Nacionalnega

energetskega in podnebnega načrta (NEPN) pa je Slovenija zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030. Ti cilji

se bodo s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije še zviševali.

• Imenovanje članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Odbor

za spremljanje SKP),  ki  ga mora ustanoviti  država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o

izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP).

Odbor preverja zlasti napredek pri izvajanju SN SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti; težave, ki

vplivajo  na  smotrnost  SN SKP,  ter  ukrepe,  sprejete  za  obravnavanje  teh  težav,  vključno z  napredkom pri

poenostavitvi  in  zmanjšanju  upravnega  bremena  za  končne  upravičence;  elemente  predhodne  ocene;

napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;

zadevne  informacije  v  zvezi  s  smotrnostjo  SN  SKP;  izvajanje  ukrepov  v  zvezi  s  komuniciranjem  in

prepoznavnostjo ter širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence.

TEDENSKE NOVICE SOS št.08 / 17.2.2023 – 24.2.2023

Tedenske Novice SoS skupnostobcin.si  26

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-08-17-2-2023-24-2-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si


Odbor izdaja mnenja o metodologiji in merilih, letnih poročilih o smotrnosti, o načrtu vrednotenja in njegovih

spremembah ter mnenja o vseh predlogih organa upravljanja za spremembo SN SKP.

Članica Odbora za spremljanje SKP s  strani  Skupnosti  občin  Slovenije  je  dr.  Darja  Majkovič,  namestnik je

Marjan Kardinar.

(Vir: Vlada RS, al)
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