
 

AKTUALNO

Prvi krog predstavitev uspešnih projektov občin uspešno zaključen

Zbrane županje in župani Koroške in Savinjske regije

JAVNO NAROČILO SOS 2023-2027: Obvestilo o neuspešno zaključenem skupnem javnem naročilu za zemeljski

plin

DOGODKI SOS

• 7.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Osrednjeslovenska in zasavska regija

• 9.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Podravska regija

• 14.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Koroška regija

• 16.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Jugovzhodna in Posavska regija

• 21.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Gorenjska regija

• 28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Pomurska regija

• 28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Obalno – kraška, Primorsko – notranjska in Goriška

regija

• 30.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Savinjska regija

POVPRAŠEVANJE:

• Povpraševanje – Urejanje dostopa med cesto in stavbnim zemljiščem prek vodotoka/jarka

• POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

ZAKONODAJA 

• 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
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• Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu v

Državnem zboru

• Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz  obnovljivih virov energije v

državnozborski obravnavi

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

Kazalo novic

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Prvi krog predstavitev uspešnih projektov občin uspešno zaključen

NOVICE SOS

Zbrane županje in župani Koroške in Savinjske regije

JAVNO NAROČILO SOS 2023-2027: Obvestilo o neuspešno zaključenem skupnem javnem naročilu za zemeljski
plin

NOVICE DRUGIH

Podelili so nagrade Zlati kamen

Odbor za spremljanje prižgal zeleno luč za prve razpise evropskih sredstev

ZAKONODAJA

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

Zakon  o  infrastrukturi  za  alternativna  goriva  in  spodbujanju  prehoda  na  alternativna  goriva  v  prometu  v
Državnem zboru

Predloga  zakona  o  uvajanju  naprav  za  proizvodnjo  električne  energije  iz  obnovljivih  virov  energije  v
državnozborski obravnavi

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

POVPRAŠEVANJA

Povpraševanje – Urejanje dostopa med cesto in stavbnim zemljiščem prek vodotoka/jarka

POVPRAŠEVANJE – Zaračunavanje postavitve zapore na lokalnih cestah

DOGODKI SOS

7.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Osrednjeslovenska in zasavska regija

9.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Podravska regija

14.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Koroška regija
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16.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Jugovzhodna in Posavska regija

21.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Gorenjska regija

28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Pomurska regija

28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Obalno – kraška, Primorsko – notranjska in Goriška regija

30.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Savinjska regija

DOGODKI DRUGIH

7.3 / Seminar za lokalne skupnosti: Trajnostna gradnja: uporaba lesa in lesnih tvoriv 

10.3. / STROKOVNI POSVET - Okoljski vidiki gradiv

14.3 / Vabilo agencije EACEA: Informativno srečanje o omrežjih mest 

16.3./ Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev?

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

23. 3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

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

AKTUALNI RAZPISI

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

Javni razpis za obnovo kulturnih spomenikov

Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in
knjižnične dejavnosti

Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt!

Odprt 2. razpis za tehnično pomoč za boj proti energetski revščini

EK objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih proizvodov

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

3 milijoni evrov za naložbe za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Prvi krog predstavitev uspešnih projektov občin uspešno zaključen

Z izpostavljenimi uspešnimi projekti  občin smo tekom rednih objav v tedenskih novicah sklenili  prvi  krog

predstavitev. Zahvala gre vsem občinam za plodno sodelovanje.
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NOVICE SOS

Zbrane županje in župani Koroške in Savinjske regije

Na  zadnjem  regijskem  srečanju  v  organizaciji  Skupnosti

občin Slovenije so se dne 1. 3. 2023 zbrale županje in župani

v  prostorih  Zavoda  za  turizem  Šaleške  doline.  Zbrane

okoliške  predstavnike  občin  je  sprejela  in  pozdravila

podžupanja  Mestne  občine  Velenje  Aleksandra  Vasiljević.

Ključne tematike razprave so bile aktivnosti SOS in aktualni

izzivi županj in županov.

Predsedujoči  SOS,  dr.  Vladimir  Prebilič,  je  uvodoma

predstavil  delovanje  največje  reprezentativne organizacije

občin  v  odnosu  z  državo.  V  nadaljevanju  je  napovedal

prihajajoče  marčevsko  predsedstvo  in  volilno  skupščino

organizacije ter izpostavil aktualne tematike, s katerimi se trenutno soočajo občine. Med drugim je nakazal

potrebo po novih dialogih z državo glede višje povprečnine in plačnih nesorazmerjih zaposlenih v javni upravi

na  lokalni  ravni  (npr.  občinskih  funkcionarjev,  učiteljic  in  pomočnic  vzgojiteljic).  V  naslednjem  koraku  je

izpostavil tudi reorganizacijo zdravstvene reforme in na tem mestu predal besedo gostujoči  podžupanji,  ki

aktivno sodeluje v delovni skupini SOS. Podžupanja Aleksandra Vasiljević  je predstavila način sodelovanja v

delovnem telesu, kjer se v okviru področne zakonodaje oblikujejo stališča in odpirajo redni dialogi z vlado. Med

drugim je komentirala vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov za doseganje nujne medicinske pomoči.

Generalna sekretarka Jasmina Vidmar je v drugem delu srečanja predstavila delovanje skupnosti s pomočjo

organigrama in izpostavila  podporno delovanje 400 članov in članic delovnih skupin,  ki  prihajajo iz  občin

članic širom Slovenije in dopolnjujejo delo sekretariata. Dodatno je predstavila še delovanje organizacije skozi

različne politične zastopanosti  in velikosti  občin ter nenehno iskanje optimalnih rešitev pri  premagovanju

področnih izzivov.  Med drugim je izpostavila tudi  aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov,  ki  smo jo

pripravili v Skupnosti občin Slovenije in jo lokalne skupnosti lahko najamejo.

V razpravi, ki je sledila, sta predstavnika SOS izpostavila dosedanje tematike razprav regijskih srečanj (npr.

digitalna nepismenost starejših in mlajših, težnja centralizacije in zmanjševanje obsega osnovnih storitev izven

prestolnice  države,  urejanje  prostora  občin  in  trenutni  izzivi  področne  zakonodaje  kot  so  tehnične

prilagoditve katastra).  Zbrani so v nadaljevanju izpostavili  še potrebo po uspešnejšem naslavljanju razpisov

evropskih sredstev za potrebe posameznih občin, plačevanju šolskega prevoza s strani države, učinkovitejšem

upravljanju  finančnih  virov  občin  v  povezavi  z  investicijami,  prihodnjem  premagovanju  izzivov  NUSZ  ter

drugem.

TEDENSKE NOVICE SOS št.09 / 24.2.2023 – 3.3.2023

Tedenske Novice SoS skupnostobcin.si  4

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/__trashed-2/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/__trashed-2/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/tedenske-novice/__trashed-2/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#kategorija-2
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/__trashed-2/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednikhttps://skupnostobcin.si/tedenske-novice/__trashed-2/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51674
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg
https://skupnostobcin.si


Srečanje se je zaključilo z izmenjavo mnenj ob pogostitvi.

Galerija slik

JAVNO  NAROČILO  SOS  2023-2027:  Obvestilo  o  neuspešno  zaključenem
skupnem javnem naročilu za zemeljski plin

Spoštovani,

želimo vas seznaniti, da je v postopku oddaje javnega naročila »Dobava zemeljskega plina za obdobje od leta

2023 do 2027« (številka objave JN000208/2023 na Portalu javnih naročil), Skupnost občin Slovenije do roka za

oddajo javnega naročila prejela eno prijavo, in sicer prijavo družbe Petrol d. d., Ljubljana.

Skupnost  občin  Slovenije  je  v  postopku pregleda prijave ugotovila,  da Petrol  d.  d.  ni  predložil  zahtevanih

referenc, zato je kandidata pozvala k dopolnitvi ponudbe. Petrol d. d. ponudbe ni dopolnil na podlagi poziva

naročnika.

Skupnost občin Slovenije je bila tako primorana Petrol d. d.  na podlagi določila petega odstavka 89. člena

Zakona o javnem naročanju izključiti  iz  postopka oddaje  javnega naročila. Skupnost  občin  Slovenije  zato

zaključuje predmetno javno naročilo, saj nismo prejeli dopustne prijave. 

Na tej točki pričakujemo, da bi bil ponovljeni postopek ponovno neuspešen, prav tako pa ponovljeni postopek

ne bi bil pravočasno izpeljan, da bi se pogodbe sklenile s 1. 4. 2023.

Svetujemo vam, da že obstoječe pogodbe podaljšate do konca leta 2023 oz. poiščete novega dobavitelja čim

prej.  19. 12. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen

energije (ZNPOVCE), ki v 21. členu določa: »Za javna naročila za nabavo električne energije ali plina se Zakon o
javnem naročanju ne uporablja, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna
objava v  Uradnem listu Evropske unije.  V primeru teh naročil  naročnik upošteva drugi  odstavek 21.  člena
Zakona o  javnem naročanju.«.  Za naročnike to  pomeni,  da  ni  potrebno izvesti  javnega naročila  do mejne

vrednosti 215.000 EUR. Zakon se uporablja do 31. 12. 2023, kar pomeni, da zgornja določba velja samo za leto

2023 in ne za ostala leta ter da boste najverjetneje po letu 2023 morali ponovno izvesti dobavo preko JN. 

V veljavi sta tudi 1. Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe

javnega  prava,  ki  določa  najvišjo  dovoljeno  drobnoprodajno  ceno  zemeljskega  plina  iz  plinskega  sistema

prenosnega in  distribucijskega  omrežja  za  javne zavode,  javne  gospodarske  zavode,  javne  agencije,  javne

sklade in občine, ki velja do 31. 12. 2023, ter 2. Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki

velja do 31. 8. 2023.
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Zgodaj  jeseni  nameravamo  preveriti  interes  za  ponovno  oddajo  skupnega  javnega  naročila  za  dobavo

zemeljskega plina od 1. 1. 2024 naprej.

NOVICE DRUGIH

Podelili so nagrade Zlati kamen

28. februarja je potekala podelitev nagrad Zlati kamen 2023. Zlati kamen 2023 za najbolj prodorno slovensko

občino  je  prejela  Občina  Ankaran,  zmagovalna  občina  v  zahodni  Sloveniji.  Najmlajša  slovenska  občina  je

Strokovni svet projekta Zlati kamen prepričala z izjemnim razvojnim zagonom, s katerim so v kratkem času

uspeli vzpostaviti veliko več kot le osnovno infrastrukturo za delovanje občine. Ankaran je zgled tudi, ko gre za

neposredno demokracijo: občani neposredno odločajo o porabi kar polovice proračunskih sredstev.

V osrednji Sloveniji z Notranjsko in jugovzhodno Slovenijo je zmagala Občina Cerknica, ki jo med drugim

odlikuje močna družbena povezanost in trajnostna usmerjenost – obe prvini  se odražata tudi v zglednem

delovanju Notranjskega regijskega parka. S podobnimi razlogi se je žirija odločila za Kozje, zmagovalno občino

v regiji od Koroške do Posavja. Delovanje Kozjanskega regijskega parka je primer dobre prakse za varovanje

kulturne in naravne dediščine, občino pa odlikuje na eni strani skrb za najmanjše podrobnosti, na drugi pa

zmožnost, ter podrobnosti umestiti  v širši razvojni kontekst. Mestna občina Maribor je zmagala v vzhodni

Sloveniji,  saj  nima  le  temeljito  prenovljenega  središča,  ampak  postaja  vse  pomembnejše  raziskovalno  in

tehnološko  središče.  Kot  je  ugotavljala  žirija,  je  Maribor  prava  valilnica  dobrih  praks,  zlasti  na  področju

krožnega gospodarstva in upravljanja z vodami.

V Skupnosti občin Slovenije iskreno čestitamo vsem zmagovalkam!

Odbor za spremljanje prižgal zeleno luč za prve razpise evropskih sredstev

Na Brdu pri Kranju se je 2. 3. 2023 na prvi seji sestal Odbor za spremljanje programa evropske
kohezijske  politike  v  obdobju  2021-2027.  Odbor  je  potrdil  svoj  poslovnik  ter  merila  za  izbor
operacij  v  okviru  programa,  kar  pomeni,  da  se  koriščenje  evropskih  sredstev  iz  novega
programskega  obdobja  lahko  začne.  Člani  odbora  bodo  skozi  celotno  programsko  obdobje
aktivno vključeni v proces izvajanja evropske kohezijske politike. Člani odbora so se seznanili s
predstavljenimi  izhodišči  načina  izvajanja  programa  evropske  kohezijske  politike  v  obdobju
2021-2027,  krepitvijo  upravnih  zmogljivosti  za  javne  institucije,  partnerje  in  upravičence,  s
komunikacijskimi aktivnostmi in navodili za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v
obdobju 2021-2027. Ker se je odbor v novi sestavi tokrat zbral prvič, je bila posebna pozornost
namenjena predstavitvi in spoznavanju novih članov. Ob zaključku seje je odbor potrdil merila za
izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, s čimer je
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prižgal  zeleno  luč  za  začetek  izvajanja  javnih  razpisov  za  dodelitev  evropskih  kohezijskih
sredstev.

ZAKONODAJA

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.

Zakon  o  infrastrukturi  za  alternativna  goriva  in  spodbujanju  prehoda  na
alternativna goriva v prometu v Državnem zboru

Na  spletnih  straneh  Državnega  zbora  je  bila  24.  2.  2023  objavljen  predlog  Zakona  o  infrastrukturi  za

alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. 

Predlog zakona stremi k vzpostavitvi primernega pravnega okvira za vzpostavitev IAG in alternativnih goriv v

Republiki Sloveniji in preko tega k doseganju okoljskih ciljev v boju proti podnebnim spremembam. Glavni cilj

predloga zakona je tako oblikovati pravno zavezujoč akt, ki bi na enem mestu in celostno urejal področje IAG

ter  uvedel  pravno  zavezujoča  pravila,  pogoje  in  pristojnosti  posameznih  udeležencev  na  trgu  IAG  in

alternativnih goriv.

Cilji zakona so zlasti:

– vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v

prometu, ki je interoperabilna, razpoložljiva, uporabna, dostopna in preprosta za uporabo,

– vzpostavitev namenske mreže polnilne in  oskrbovalne infrastrukture za  uporabo prekinljivih  obnovljivih
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virov energije,

– spodbujati vzpostavitev zasebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture,

– priprava programov finančnih spodbud in zagotovitev virov financiranja za podporo hitrejši  vzpostavitvi

potrebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture,

– skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest,

– letno povečanje deleža vozil na alternativna goriva v voznem parku registriranih vozil v Republiki Sloveniji,

– mobilizacija privatnih sredstev v ukrepe prehoda na alternativna goriva v prometu,

– zagotavljanje varne uporabe polnilne in oskrbovalne infrastrukture

Vljudno vas prosimo, da predlog Zakona pregledate in pripombe nanj posredujete do 10. 3. 2023 na naslov

ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Predloga  zakona  o  uvajanju  naprav  za  proizvodnjo  električne  energije  iz
obnovljivih virov energije v državnozborski obravnavi

28. 2. 2023 je bil na spletni strani Državnega zbora objavljen Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo

električne  energije  iz  obnovljivih  virov  energije.  Cilj  zakona  je  pospešitev  in  olajšanje  uvajanja  OVE  v

elektroenergetskem sektorju v Sloveniji, pri čemer zakon:

– v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami predpisuje obvezo določitve potencialnih

prednostnih  območij  s  sprejemom  strateškega  prostorskega  akta  (tematskega  akcijskega  programa)  ter

sprejemom državne uredbe o najustreznejši varianti oziroma nekaterih posebnosti občinskega prostorskega

načrtovanja na potencialnih prednostnih območjih;

– v zvezi s fotonapetostnimi napravami določa predpisana prednostna območja;

– v zvezi s fotonapetostnimi napravami uzakonja postavitev teh naprav na večini  predpisanih prednostnih

območjih v skladu z uredbo o prostorskem redu;

– v zvezi s fotonapetostnimi napravami določa obvezo njihove postavitve na nove in – s pretekom ustreznega

prehodnega obdobja – tudi na obstoječe (1000 oziroma 1700 m2) velike strehe in odprta parkirišča;

–  zvezi  s  fotonapetostnimi  in  vetrnimi  proizvodnimi  napravami  določa  nekatere  posebnosti  prostorskega

načrtovanja, celovite presoje, presoje vplivov na okolje in njihove postavitve,

– v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami ureja institut t. i. spremljajoče energetske

dejavnosti, s katerim se – ob izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev – dovoljuje umestitev fotovoltaičnih

naprav ali vetrnih proizvodnih in fotovoltaičnih naprav na nekaterih območjih, na katerih obstaja neizkoriščen

potencial, po veljavni (področni) zakonodaji pa je uzakonjena prepoved načrtovanja oziroma postavitve. Zakon

torej uvaja in podrobneje ureja možnost dvojne ali  večkratne rabe (npr. fotovoltaika na cestnih zemljiščih,

plavajoča fotovoltaika itd.);

– ureja institut regulativnega peskovnika in

– ureja inšpekcijski nadzor in predpisuje globe v primeru kršitve zakonskih določb.
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Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nam morebitne pripombe in predloge za izboljšavo

posredujete na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si, najkasneje do 14. 3. 2023. 

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.

POVPRAŠEVANJA

Povpraševanje –  Urejanje dostopa med cesto in stavbnim zemljiščem prek
vodotoka/jarka

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanima naslednje: Kako občine urejajte
dostope med občinsko cesto in stavbnim zemljiščem, kjer vmes poteka vodotok oz. jarek? Občina članica SOS je

doslej to urejala tako, da je izdala potrdilo o tem, kakšen prepust naj lastnik vgradi v jarek. Vse ostalo si je

moral lastnik zemljišča urediti sam na svoje stroške.

Sedaj  se je  s  strani  lastnika pojavila  zahteva,  da navedeno mora urediti  občina,  saj  da lastnik za to plača

komunalni prispevek.

 

Odgovore  na  povpraševanje  nam  prosimo  pošljite  do  petka ,  10.3.  2023  do  12.00 na  naslov

lara.suman@skupnostobcin.si.
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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  ,  10.3.  2023  do  12.00 na  naslov

 lara.suman@skupnostobcin.si. 

DOGODKI SOS

7.3.  /  »VLOGA  IN  POLOŽAJ  OBČINSKEGA  SVETA«,  Osrednjeslovenska  in
zasavska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

• VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in
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• temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za

finance.

• Seminar za udeležence občin iz Zasavske in osrednjeslovenske regije, bo v Ljubljani, v torek, 7. marca
2023 od 16. do 18.00 ure v Veliki konferenčni dvorani v 1. nadstropju, Langusova 4, Ljubljana.

• Udeležba na seminarju je brezplačna.

• Udeležence prijavi občinska uprava preko spodnje spletne povezave najkasneje do 3. marca 2023. 

• Prijava je obvezna na https://forms.office.com/e/GZqUs9xmTN 

 

 

 

9.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Podravska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.

VABILO.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne.

Seminar za udeležence občin iz Podravske regije, bo v Mariboru, v četrtek, 9. marca 2023 od 16.00 do 18.00

ure v Razstavišču Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.

• Udeležba  na  seminarju  je  brezplačna.  Udeležence  prijavi  občinska  uprava  preko  spodnje  spletne

povezave najkasneje do 7. marca 2023. 
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• Prijava je obvezna na povezavi: https://forms.office.com/e/wsmdR4UBvb

14.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Koroška regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne.

Posamezne  vsebinske  sklope  bodo  predstavili  predstavniki  Ministrstva  za  javno  upravo  in  Ministrstva  za

finance.

• Seminar za udeležence občin Koroške bo v Slovenj Gradcu, v torek, 14. marca 2023 od 16.00 do 18.00

ure v Mladinskem kulturnem centru MKC Slovenj Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec.

• Udeležba  na  seminarju  je  brezplačna.  Udeležence  prijavi  občinska  uprava  preko  spodnje  spletne

povezave najkasneje do 10. marca 2023. 

Prijava je obvezna na: https://forms.office.com/e/UCfCH1CtcE
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16.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Jugovzhodna in Posavska
regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

• VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za

finance.

Seminar za udeležence občin Jugovzhodne in Posavske regije, bo v Dolenjskih Toplicah, v četrtek, 16. marca

2023 od 16.00 do 18.00 ure v Veliki dvorani Kulturno-kongresnega centra, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice.

• Udeležba  na  seminarju  je  brezplačna.  Udeležence  prijavi  občinska  uprava  preko  spodnje  spletne

povezave najkasneje do 14. marca 2023. 

• Prijava je obvezna na: https://forms.office.com/e/necJRREJf3.

 

21.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Gorenjska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.
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VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za

finance.

• Seminar za udeležence občin iz Gorenjske bo v Kranju, v torek, 21. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v
stavbi Mestne občine Kranj, 1. nadstropje, sejna soba 15, Slovenski trg 1, Kranj.

• Udeležba  na  seminarju  je  brezplačna.  Udeležence  prijavi  občinska  uprava  preko  spodnje  spletne

povezave najkasneje do 16. marca 2023. 

• Prijava je obvezna na : https://forms.office.com/e/4cpFkBDJ1y

 

 

 

 

 

 

 

28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Pomurska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti
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občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

VABILO.

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za

finance.

Seminar za udeležence občin Pomurske regije bo v Murski Soboti, v torek, 28. marca 2023 od 16.00 do
18.00 ure v stavbi Mestne občine Murska Sobota, velika sejna dvorana, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

• Udeležba  na  seminarju  je  brezplačna.  Udeležence  prijavi  občinska  uprava  preko  spodnje  spletne

povezave najkasneje do 24. marca 2023. 

• Prijava je obvezna.  https://forms.office.com/e/VxKjnDp1gB

 

28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Obalno – kraška, Primorsko
– notranjska in Goriška regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.
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Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za

finance.

Seminar za udeležence občin Obalno – kraške regija, Primorsko – notranjske regije in Goriške regije bo v 

Kopru, v torek, 28. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v Gledališču Koper, Verdijeva ulica 3, Koper.

• Udeležba na seminarju je brezplačna.

• Udeležence prijavi občinska uprava preko spodnje spletne povezave najkasneje do 24. marca 2023. 

• Prijava je obvezna na : https://forms.office.com/e/7GFFdvKNHQ

 

30.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Savinjska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega

sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti

občinskega sveta ter vlogo in položaj  članic in članov občinskega sveta pri  sprejemanju najpomembnejših

odločitev iz pristojnosti občin.

• VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

• vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,

• sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,

• vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in

• temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič

ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za

finance.

Seminar za udeležence občin Savinjske regije bo v Štorah, v četrtek, 30. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v
Kulturnem domu, Cesta XIV. Divizije 15, Štore.

• Udeležba  na  seminarju  je  brezplačna.  Udeležence  prijavi  občinska  uprava  preko  spodnje  spletne

povezave najkasneje do 28. marca 2023. 

• Prijava je obvezna na : https://forms.office.com/e/CQrAYTFLVi.
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DOGODKI DRUGIH

7.3  /  Seminar  za  lokalne  skupnosti:  Trajnostna  gradnja:  uporaba  lesa  in
lesnih tvoriv 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) skupaj z  Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport

(MGTŠ)  izvaja  aktivnosti  s  katerimi  preverja  izvajanje  Uredbe  o  zelenem javnem  naročanju  pri  trajnostni

gradnji. Ker 7. marca 2023 organizirajo v Ljubljani krajši seminar za občine, vas vljudno vabijo na dogodek.

Do uradnega vabila in v povezavi s tem več informacij lahko dostopate TUKAJ.

10.3. / STROKOVNI POSVET - Okoljski vidiki gradiv

Direktorat za lesarstvo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v

vlogi organizatorja vabi dne 10.3.2023 na strokovni posvet z naslovom “Okoljski vidiki gradiv”  in

sicer v okviru sejma MEGRA in GREEN, ki bo potekal v Gornji Radgoni (Pomurski sejem, Dvorana

1).

Vabilo s podatki o prijavi je dostopno tukaj.

Vljudno vabljeni.

14.3 / Vabilo agencije EACEA: Informativno srečanje o omrežjih mest 

S strani Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA), ustanovljene s strani Evropske komisije smo

prejeli obvestilo, da bo v četrtek, 14. marca 2023, od 9.30 do 13.00 (CET) prek Webexa (povezava sledi po

registraciji) v angleškem jeziku potekala informativna seja o omrežjih mest. 

Prijava, dnevni red in obvestilo o varstvu podatkov so na voljo TUKAJ.

Poleg  predstavitve  ciljev,  prednostnih  nalog  in  pričakovanih  rezultatov  razpisa,  vključuje  predavanje  tudi

praktično stran postopka oddaje, in sicer, kako pripraviti in oddati predloge. EACEA bo predstavila tudi splošne

razpisne pogoje in pričakovani časovni okvir za ocenjevanje.
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Svetujejo,  da  na  dan  dogodka  povezavo  vzpostavite  že  pred  samim začetkom zaradi  odprave  morebitnih

tehničnih težav.  Da pa se boste imeli priložnost mrežiti z drugimi deležniki, ki se zanimajo za prijavo na razpis

vas vabijo, da si poleg svojega imena zapišete tudi akronim vaše organizacije. To vam bo omogočilo, da se

zasebno obrnete na posamezne osebe v pogovornem oknu.

Njihova ekipa se bo po najboljših močeh trudila  odgovoriti  na vsa vaša pereča vprašanja.  Ekipa prav tako

obvešča, da bo dogodek posnet, PowerPoint predstavitev z dogodka pa bo objavljena na spletni strani EACEA.

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

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.
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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!

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.’

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
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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

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
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• Uradno vabilo najdete TUKAJ.

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.

AKTUALNI RAZPISI

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.
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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. 
Več informacij je dostopnih tukaj. 

Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v
romskih naseljih

V Uradnem listu 17/23 z dne 10. 2. 2023 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne

komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024.  Razpis je dostopen tukaj. 

Predmet javnega razpisa  je  sofinanciranje  občinskih investicij  v  osnovno prometno,  komunalno in  elektro

infrastrukturo v evidentiranih romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Do sofinanciranja po tem javnem razpisu

so upravičeni le tisti projekti, ki se bodo izvajali v 83 evidentiranih romskih naseljih iz strokovnih podlag za
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Nacionalni  program  ukrepov  Vlade  Republike  Slovenije  za  Rome  za  obdobje  2021–2030,  ki  ga  je  Vlada

Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 09501-2/2021/4 dne 23. 12. 2021.

Rok za oddajo vlog je 30. 3. 2023.

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne
dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti

Ministrstvo za kulturo je  objavilo  Javni  poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva

kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-KAM 2023-2024)

Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in

drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali  lokalna skupnost, in ki izvajajo

kulturno  dejavnost  na  enem  izmed  naslednjih  vsebinskih  področij:  varstvo  kulturne  dediščine,  arhivska

dejavnost, knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost.

Sofinanciral  se  bo  javni  kulturni  program,  ki  je  zaradi  vodilne  vloge  v  javnem  interesu  na  posameznem

področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo.

Namen programskega poziva je s  financiranjem okrepiti  izvajanje javnih kulturnih programov na področju

varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti. S tem programskim pozivom se za
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obdobje dveh let spodbuja in financira izvajanje javnih kulturnih programov, ki morajo izpolnjevati cilje tega

programskega poziva.

Obvestilo o javnem pozivu je bilo 24. februarja 2023 objavljeno v Uradnem listu. Rok za prijavo je 31. 3. 2023. 

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.
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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.

 

Odprt 2. razpis za tehnično pomoč za boj proti energetski revščini

Svetovalno središče za energetsko revščino (EPAH) vabi lokalne oblasti iz EU, da oddajo prošnjo za tehnično

pomoč in prejmejo podporo v procesu reševanja energetske revščine. Prosilci lahko od 1. marca 2023 oddajo

svoj predlog na spletu. Nagrajeni prijavitelji bodo prejeli do 9 mesecev prilagojene podpore strokovnjakov in

ekipe EPAH za razvoj svojih ukrepov za zmanjšanje energetske revščine. Več o razpisu tukaj

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/

 

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

naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

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/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki:
grafično elektronsko ali  mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali  katerekoli  druge oblike
reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata
Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.
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