
 

AKTUALNO

 

DOGODKI SOS

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

• 16.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Jugovzhodna in Posavska regija
• 17.3. / Predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028

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

• 27.3. / »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 – Regulacija upravnih postopkov in digitalizacija upravnega poslovanja

 

ZAKONODAJA 

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

državnozborski obravnavi

• Dopolnjen predlog Zakona o letalstvu

• Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028
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• Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči  za

otroke s posebnimi potrebami

Kazalo novic

PREDSEDSTVO SOS

Člani Predsedstva podrobno o financiranju predšolske vzgoje in šolstva

NOVICE SOS

Občina Ilirska Bistrica nova občina članica SOS

Vodstvo SOS na sestanku pri predsednici Državnega zbora

Potekal  sestanek  na  temo  hrupa  in  okoljski  dajatvi  za  onesnaževaje  okolja  zaradi  odlaganja  odpadkov  na
odlagališčih

Priporočilo za določitev plačilnega roka na podlagi 32. člena ZIPRS2324

Projekt INFO-GEOTERMAL

Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

NOVICE DRUGIH

Anketa o sajenju dreves za občine

ZAKONODAJA

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

Dopolnjen predlog Zakona o letalstvu

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

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s
posebnimi potrebami

POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE – Regulacija upravnih postopkov in digitalizacija upravnega poslovanja

DOGODKI SOS

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

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

17.3. / Predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028

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

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

14.3 / Vabilo agencije EACEA: Informativno srečanje o omrežjih mest 

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?

16. 3. / Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju

16.3. / Vabilo na okroglo mizo: Natura 2000 in ali bo še možno kmetovanje na Ljubljanskem barju?

22.3. / Dobra praksa Občine Kamnik: Kreativna četrt Barutana

22.3. / VABILO OBČINAM [zaposlenim na področju šolstva] na EduTech konferenco

23. 3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

3.4.  /  Vabilo  na  Prvo  konferenco  Stičišča  za  trajnostno  prenovo  in  gradnjo  stavb:  Kakšna  je  perspektiva
trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji?

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

8., 10. in 15. 5./ Usposabljanje na temo organizacije in vodenja zborov občank_ov

AKTUALNI RAZPISI

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

Razpis za pridobitev naziva Prostovoljstvu prijazna občina 2023

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

SEJE VLADE

39. redna seja
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PREDSEDSTVO SOS

Člani Predsedstva podrobno o financiranju predšolske vzgoje in šolstva

Osrednja tema 23. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila financiranje predšolske vzgoje in šolstva. S

strani  Ministrstva za javno upravo se  je  seje  udeležil  državni  sekretar  Jure  Trbič  in  Mateja  Mahkovec,  v.d.

direktorja  Direktorat  za lokalno samoupravo,  nevladne organizacije  in politični  sistem.  Prav tako so  se  seje

udeležili dr. Boris Černilec, državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje

otrok  s  posebnimi  potrebami,  Vida  Starič  Holobar,  vodja  Sektorja  za  predšolsko  vzgojo  in  Katja  Križnar,

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Predstavniki občin in državnega nivoja so razpravljali o problematikah,

ki  so  deloma  odprte  že  več  let  in  vseskozi  višajo  stroške  občinam  ter  sejo  zaključili  z  zavezo  po  tesnem

sodelovanju pri reševanju odprtih problematik.

Poglavitna točka razprave so bili stroški izvajanja predšolske vzgoje in s tem povezan dvig ekonomske cene.

Župani so obrazložili, da so se v zadnjem času poleg plač pomočnic vzgojiteljic, dvignile plače in drugi stroški

dela tudi vsem preostalim zaposlenim (od povišanja regresa za prehrano, povišanja regresa za letni dopust,

dviga plač  vsem javnim uslužbencem v mesecu oktobru 2022 ter aprilu 2023, do dviga minimalne plače,..).

Očitek vladi gre v smeri, da lokalne skupnosti nimajo manevrskega prostora, ko gre za standarde in normative

v vrtcih, prav tako niso imele vpliva, ko je šlo za dvig plač zaposlenim. Predstavniki občin so zavrnili navedbe

Ministrstva za javno upravo, da so bile občine na tem področju vključene pri pogajanjih s sindikati. Skupnost

občin Slovenije sicer res aktivno sodeluje v vladni pogajalski skupini za pogajanja in je bila vključena v proces

dogovora v oktobru 2022, s katerim se je vlada zavezala izpolniti pretekle dogovore s sindikati. Na podlagi

oktobrskega dogovora pa so potekali nadaljnji pogovori med Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za

vzgojo in izobraževanje (takrat še MIZŠ) in Sindikatom vzgoje in izobraževanja. V njihove januarske pogovore

(katerih posledica je bil dvig plač pomočnic vzgojiteljic) pa Skupnost občin Slovenije ni bila vključena. Glede

tega je predsedstvo SOS predlagalo Ministrstvu za javno upravo, da aktivno vključi občine v nadaljnja pogajanja

glede kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Predlagali so, da se reprezentativna združenja vključi v

predhodne  pogovore  na  vladni  strani  o  spremembah  plač  v  vzgoji  in  izobraževanju,  ki  bodo  vplivale  na

občinske proračune. Predvsem pa je bil  dan poziv,  da naj  vladna stran v predhodnih pogovorih za občine

pripravi finančne izračune predlogov sprememb v plačah, ki bodo nastopile kot posledica pogajanj.

Povišali  so  se  tudi  materialni  stroški  in  stroški  storitev,  stroški  energentov in  pogonskih goriv,  kateri  vse

vplivajo na oblikovanje ekonomske cene vrtcev. Zato so članice in člani predsedstva SOS izrazili pričakovanje,

da se za te namene zagotovi z zakonodajo skladne finančne rešitev, ki bodo zajemale vse te dejavnike za oceno

finančnih učinkov in pripravijo rešitve, ki bodo finančno razbremenile občine in starše.

Izpostavili  so  tudi  problematiko  financiranja  zasebnih  vrtcev,  stroške  za  otroke  s  posebnimi  potrebami  v

rednih oddelkih, vključevanje in pripravo otrok tujih delavcev v RS za vključitev sistem izobraževanja in dali
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pobudo   za  podaljšanje  sklepa,  s  katerim se  dovoljuje  odstopanje  od  prostorskih  normativov  za  površino

notranje igralnice (3m2 na otroka).
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NOVICE SOS

Občina Ilirska Bistrica nova občina članica SOS

Občina Ilirska Bistrica je postala 183. občina članica Skupnosti občin

Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico.

Ilirska Bistrica je mesto z okoli 4.500 prebivalci in je središče občine

Ilirska Bistrica. Mesto leži na severnem robu ilirskobistriške kotline na

robu Ilirskobistriškega fosilnega plazu ob vznožju Snežnika,  nad izlivi

potokov Bistrice, Molje in Pile v reko Reko. Je središče občine, ki obsega

gozdnato Snežniško planoto, Reško dolino, vzhodni del Brkinov in del

kraškega Podgrajskega podolja. Je zadnja občina pred hrvaško mejo, v

smeri Kvarnerja, zato je za kraj značilna navezanost na Kvarnerski zaliv

in bližina Opatijske riviere in Reke.

Za  nastanek  naselja  so  bili  pomembni  predvsem izdatni  kraški  izviri,

obsežni snežniški gozdovi v zaledju, ter izredno ugodna prometna lega.

Žagarstvo,  mlinarstvo  in  trgovina  so  omogočili  razvoj  meščanstva  in

prvih manjših industrijskih obratov v občini.

 

 

Vodstvo SOS na sestanku pri predsednici Državnega zbora

Predsedn ica  Državnega  zbora  mag.  Urška  Klakočar

Zupančič  je danes, v petek, 10.  marca 2023, ob 12.  uri  na
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pobudo Skupnosti občin Slovenije sprejela predstavnike Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin

Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.  V imenu Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili Jasmina

Vidmar, generalna sekretarka, dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči SOS, Damjan Anželj, predsednik sekcije MO,

Saša Arsenovič, podpredsednik sekcije MO, Peter Misja, predsednik sekcije ostalih občin in Franc Aco Šuštar,

podpredsednik sekcije ostalih občin.

Predsedujoči SOS dr. Prebilič se je uvodoma zahvalil za pripravljenost sodelovanja in organizacije skupnega

sestanka. Ker je bil  sestanek namenjen medsebojnemu spoznavanju in dogovoru o medsebojnih protokolih

sodelovanja je že uvodoma izpostavil, da v Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da bomo reprezentativne

organizacije občin obveščene o vsaki obravnavani zakonodajni spremembi v Državnem zboru, ne glede na

obseg spremembe, saj smo s statusom reprezentativnosti pooblaščeni za dajanje pripomb v imenu članstva.

Prav tako je izpostavil, da želimo biti vabljeni na vse obravnave zakonodaje na delovnih telesih, kadar gre za

zakone, ki posegajo v pravice lokalnih skupnosti. Predsednica Državnega zbora je predlagala, da bi v kabinetu

imenovali osebo, ki bi bila zadolžena za komunikacijo z reprezentativnimi združenji občin. V pogovoru z mag.

Urška Klakočar Zupančič je bilo predlagano še, da se v Državnem zboru organizira posvet na temo financiranja

lokalnih skupnosti,  čemur je pritrdila.  Predsedujoči  SOS, dr.  Prebilič  je ob zaključku sestanka izpostavil  še

željo, da bi Državni zbor Skupnost občin Slovenije razumel kot partnersko organizacijo in ne kot nasprotnika,

skupno man je namreč delovanje v interesu prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije.

Vir fotografij: DZ RS, Matija Sušnik

Potekal sestanek na temo hrupa in okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V  prostorih  Ministrstva  za  okolje,  podnebje  in  energijo  je  10.  marca  2023  potekal  sestanek  na  temo

dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in okoljske dajatve za onesnaževaje okolja

zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.  V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležili

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka in dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave Mo Novo mesto. 

Uvodoma je  Jasmina Vidmar označila  Slovenijo  za  hrupno državo,  k  čemur doprinaša železniški  in  cestni

promet, industrija, prireditvene aktivnosti kot tudi nizkofrekvenčni zvok, ki je vedno bolj prisoten v bivanjskih

okoljih. Poudarila je da je treba v zvezi s različnimi povzročitelji hrupa poiskati sistemski pristop k celovitemu

reševanju področja, tako z zdravstvenega kot promocijskega vidika. Kot je povedala, se je treba zavedati, da

prihaja  v  poseljenih naseljih  in  mestih do prepleta različnih interesov,  zaradi  česar  mora sistem prinašati

rešitve obema vidikoma, to je prireditvenemu (večja dovoljena obremenitev okolja s hrupom) in bivanjskemu

(minimalna  obremenitev  okolja  s  hrupom).  Dodala  je,  da  je  izrednega  pomena,  da  področna  zakonodaja

ovrednoti hrup v širšem pomenu besede, to je ne glede na to ali je zvok človeku slišen ali ne.
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V nadaljevanju je dr.  Jana Bolta Saje izpostavila dejstvo o nepravilnem izvajanju Uredbe o načinu uporabe

zvočnih naprav, ki na shodu in prireditvah povzročajo hrup. Kot je povedala, nastajajo predvsem težave pri

dejanskem nadzoru hrupa na prireditvah oziroma shodih pri samih meritvah prekomernega hrupa. Primer za

to je neustrezna pretvorba zvoka iz decibelov v watte.  Med razpravo se nato pojavi  predlog o opredelitvi

območij v mestih in naseljih, ki bi bile namenjeni zbiranju večjega števila ljudi (shodom, prireditvam) in bi bili

potemtakem lahko tudi glasnejši. Ministrstvo se je s predlaganim celovitim sistemskim pristopom strinjalo in

prisotne seznanilo še z zakonodajnimi rešitvami Avstrije in Nemčije, s katerimi bodo naslovili združenja občin

še v pisni obliki. Skupnost občin Slovenije je zaključila ta del srečanja z dogovorom, da bo v naslednjih dneh na

ministrstvo naslovila predlog pripomb in zakonodajnih rešitev vezanih na Uredbo o načinu uporabe zvočnih

naprav, ki na shodu in prireditvah povzročajo hrup in sicer predvsem glede dovoljenj za začasno čezmerno

obremenitev okolja s hrupom.

Drugi del  sestanka se je osredotočal  na Uredbo o okoljski  dajatvi  za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja

odpadkov na odlagališčih, ki jo je doletela prenova, na podlagi katere se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja na odlagališčih, odvzema lokalnim skupnostim in prenaša na državo. Ker

to  predstavlja  poseg  v  sredstva  lokalnih  skupnosti,  četudi  zgolj  nekaterih,  smo  s  strani  Skupnosti  občin

Slovenije takšnim enostranskim posegom ostro nasprotovali. Ministrstvu smo predlagali, da v 3. členu uredbe

določi, da je okoljska dajatev prihodek proračuna države ter da država okoljsko dajatev v celoti odstopi občini,

na  območju  katere  zavezanec  odlaga  odpadke  v  telo  odlagališč.  Nadalje  smo predlagali,  da  kadar  je  telo

odlagališč  na območju dveh ali več  občin, pristojno ministrstvo določi  delež dajatve, ki pripade posamezni

občini glede na površino telesa v posamezni občini (vendar ne manj kot 10%).

Ministrstvo sicer glede takse zagovarja, da so doseženi vsi oskrbovalni standardi in da zgrajena infrastruktura

s strani občin že zadošča za potrebe Slovenije (program ravnanja in preprečevanja odpadkov iz leta 2022) ter

da je  dajatev potrebno obdržati,  postopoma povečati,  zbrana sredstva pa nameniti  za sanacijo neurejenih

odlagališč.  Ministrstvo  trdi,  da  dajatev  v  obstoječi  formi,  ko  se  jo  odmerja  glede  na  količino  odloženih

odpadkov, ne vpliva stimulativno na zmanjšanje odlaganja odpadkov, če se vrača na račun občin. Trdi, da je

višina okoljske dajatve lahko učinkovit inštrument le, če je končna cena odlaganja odpadkov na odlagališčih

tako visoka, da deluje odvračilno in spodbuja usmerjanje odpadkov v reciklažo/ponovno uporabo. Ne glede na

navedeno je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije med občinami članicami preverila

za katere namene bi  namenska sredstva,  zbrana iz  naslova okoljske dajatve za onesnaževaje okolja  zaradi

odlaganja odpadkov na odlagališčih, porabile v prihodnje. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč

pripravljeno o ohranitvi sredstev za lokalne skupnosti razmisliti, v kolikor za to obstajajo utemeljeni argumenti.

Priporočilo za določitev plačilnega roka na podlagi 32. člena ZIPRS2324

V zvezi s prvim odstavkom 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti

2023  in  2024  (Uradni  list  RS,  št.  150/22,  v  nadaljevanju:  ZIPRS2324)  ministrstvo  za  finance
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pojasnjuje, da je za plačilo vseh obveznosti plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike

državnega in občinskih proračunov največ 30 dni. 

 

Občina  se  z  izvajalcem  storitve/dobaviteljem  blaga  o  poslu  dogovori  s  pogodbo  oziroma

naročilnico. V tej pravni podlagi stranki določita tudi plačilni rok. Določitev plačilnega roka je

predmet dogovora pogodbenih strankah oziroma v primeru javnega naročila/zbiranja ponudb,

občina plačilni rok objavi. Pogodba torej vsebuje določbo v kateri je dogovorjen plačilni rok, pri

tem pa ta ne sme biti daljši od 30 dni. 

 

Če je plačilni rok dogovorjen (npr. 30. dan, 15. dan) in drugo-pogodbena stranka po izdaji računa

želi od občine plačilo prej, kot je dogovorjeno, se občina za predčasno plačilo lahko odloči, če ji

to ustreza glede na likvidnostno situacijo proračuna in če ima na proračunski postavki dovolj

pravic  porabe.  Če  se  občina  strinja  s  predčasnim  plačilom,  lahko  dogovori  popust  ali  ne

(zakonske obveze ni več,  to pa pomeni,  da govorimo o sporazumu dveh pogodbenih strank).

Menimo pa, da je treba v primeru, če pogodbeni stranki dogovorita popust, k pogodbi skleniti

aneks ali  pa se stranki  dogovorita  na drug pisni  način  ter  tako določita  datum predčasnega

plačila in višino popusta.

 

V primeru, da občina v pravni podlagi (v pogodbah/naročilnicah) nima določenega roka plačila

poudarjajo, da to ni primerno. Plačilni rok je pomemben za obe pogodbeni stranki, občina lahko

le na podlagi plačilnih rokov načrtuje likvidnost proračuna in pravice porabe na proračunskih

postavkah, dobavitelj blaga/storitev pa načrtuje prejem plačila. Predlagajo, da občine plačilne

roke takoj uvedete v izdane naročilnice in podpisane pogodbe.

Projekt INFO-GEOTERMAL

INFO-GEOTHERMAL  je  prvi  projekt,  namenjen  inovativni  krepitvi  institucionalnih  zmogljivosti  državnih

organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za

investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. Projekt se je

pričel izvajati 9.  septembra.  Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Blaženje

podnebnih  sprememb  in  prilagajanje  nanje.  Vnaprej  opredeljeni  projekt  v  vrednosti  1.073.529,41  EUR bo

nosilec projekta Geološki zavod Slovenije skupaj s še štirimi projektnimi partnerji izvajal 20 mesecev, do 30. 4.

2024. V projektu sodelujejo štiri institucije iz Slovenije: Geološki zavod Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo,

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije ter ena institucija z Islandije: Iceland School of

Energy, Reykjavik University v vlogi projektnega partnerja iz države donatorice.
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Strokovna  in  laična  javnost  bo  preko  spletnih  strani  in

izdelkov  projekta  prosto  in  kadarkoli  dostopala  do

informaciji o vrsti in lokaciji podpovršinskih podatkov ter

smernic  za  tehnični  in  ekonomski  razvoj  projektov.

Upravni  organi  bodo  pridobili  znanje  za  oblikovanje  in

uporabo  smernic pri  postopkih  odločanja,  hkrati  pa  bo

seznanitev z in njihovo upoštevanje s strani ponudnikov

javnih storitev,  projektantov in  investitorjev  omogočilo,

da  bodo vloge  za  dovoljenja  točnejše,  kar  bo  omogočilo

hitrejši  postopek  odločanja.  Investitorji  in  uporabniki

termalne vode bodo lahko hitreje pripravili študije pred-izvedljivostjo ali izvedljivosti, razvijalci projektov bodo

z uporabo podatkov za dve pilotni območji lahko pristopili k ekonomski analizi novih projektov neposredne

rabe toplote ali za geotermalne elektrarne.

Občine bodo seznanjene kje in katere informacije, uporabne za razvoj globokih geotermalnih projektov, so

na voljo in katere postopke je treba izvesti, da bodo lahko pritegnile in pomagale usmerjati investitorje.
Raziskovalne in izobraževalne institucije bodo okrepile svoje kompetence z izvedbo in udeležbo zaposlenih in

učencev na poletni šoli ter delavnicah.

  

Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije, slovenski partnerji v projektu EMVI,

smo na Mestno občino Ljubljana (MOL) naslovili pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi sveta za integracijo

migrantov. V četrtek, 9. 3. 2023 je na povabilo podžupana MOL, Dejana Crneka na to temo potekal skupni

sestanek projektnih partnerjev EMVI projekta in predstavnikov MOL.

Glavni  cilj  projekta  EMVI  je  opolnomočiti  migrantske  skupnosti  tako  z  veščinami  kot  z  organizacijskimi

strukturami, ki bi jim zagotovile polno sodelovanje v demokratičnem procesu. Na sestanku je tekla beseda o

tem, da bi MOL, na območju katere živi največ migrantov v Sloveniji, vzpostavila svet za integracijo migrantov

po vzoru oziroma navdihu sveta za migrante mesta Gradec, kjer Svet za migrante, ki ga podpira občina Gradec,

uspešno zastopa interese državljanov tretjih držav v Gradcu (10% vseh prebivalcev).

Na sestanku je bilo podano strinjanje za sodelovanje in dogovorjeno, da se pristopi k nadaljnjim aktivnostim za

vzpostavitev Sveta.
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NOVICE DRUGIH

Anketa o sajenju dreves za občine
Naslavljamo vas v povezi s projektom, ki se izvaja za Generalni direktorat Evropske komisije za okolje
(DG ENV) v podporo EU, ki se je zavezala, da bo do leta 2030 posadila tri milijarde dodatnih dreves.

V okviru izvajanja projekta se trenutno pridobivajo informacije o projektih sajenja dreves v Sloveniji. V
kolikor ste od maja 2020 naprej v vaši občini izvajali projekte, ki so vsebovali tudi sajenje dreves vas
prosimo, da izpolnite kratko anketo, ki je dostopna na tej POVEZAVI.

Rok za sodelovanje pri anketi je: 31. marec 2023.

Dodatno ste vabljeni, da:

• si preberete o zavezi in merilih za projekte sajenja tukaj,
• svoje  projekte,  v  kolikor  upoštevajo  merila  zaveze  tudi  registrirate  na  uradni  spletni  strani,

namenjeni sledenju števila posajenih dreves: https://mapmytree.eea.europa.eu/#/home,
• anketo in spremljajoče informacije posredujete drugim osebam oz. institucijam, za katere menite,

da bi jih tematika zanimala.

Vnaprej se vam lepo zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

ZAKONODAJA

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;
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– 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.

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. 

Dopolnjen predlog Zakona o letalstvu

Ministrstvo za infrastrukturo nas je ponovno pozvalo k posredovanju pripomb na popravljen predlog novega

Zakona o letalstvu. 

Skupnost  občin  Slovenije  je  prvotnem  predlogu ostro  nasprotovala,  saj  bi  občine  na  podlagi  zapisanega

izgubile  pravico  do  zaračunavanja  nadomestila  za  stavbno  zemljišče  na  področju  letališč.  Posredovane

pripombe si lahko preberete TUKAJ. Na podlagi poslanega, smo s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo

imeli sestanek, na katerem smo predstavili težave in smo se pogovarjali o možnih rešitvah.

Predlog  popravljenega  zakona  vsebuje  dopolnjen  člen,  ki  določa,  da  so  deli  letališča  gospodarska  javna

infrastruktura, za katero pa se plačuje NUSZ. (147. člen)

Na prvotni predlog zakona je MZI prejelo številne pripombe, do katerih so se opredelili  v dokumentu  TUKAJ.
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Vaša  mnenja,  pripombe  in  predloge  lahko  pošljete  do  ponedeljka,  20.  marca  2023,  do  10.  ure  na  naslov

miha.mohor@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.

Osnutek  Pravilnika  o  spremembah  in  dopolnitvah  Pravilnika  o  dodatni
strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah

Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Besedilo osnutka objavljamo

TUKAJ.
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Vaš  komentar  na  osnutek  nam  lahko  posredujete  najkasneje  do  petka,  31.  3.  2023 na  naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE – Regulacija upravnih postopkov in digitalizacija upravnega
poslovanja

V Strokovnem svetu za trajnostni razvoj javne uprave je s strani SOS imenovana predstavnica, ki bo znotraj

strokovnega sveta sodelovala v delovni  skupini  na področju regulacije upravnih postopkov in digitalizacije

upravnega poslovanja. Za potrebe kakovostnega sodelovanja na sestankih zbiramo aktualne informacije o teh

področjih.

Vljudno  prosimo  za  vaša  stališča,  predloge  in  težave  s  katerimi  se  soočate  glede  regulacije  upravnih

postopkov in  digitalizacije  upravnega  poslovanja.  Prav  tako prosimo za  vaše  mnenje  o  ključnih izzivih

upravnega procesnega prava in digitalizacije upravnega poslovanja, ki temeljijo na izkušnjah iz veljavne

ureditve ter sedanjih in bodočih potrebah, ki morda presegajo obstoječe normativne okvire, in jih je kot

take treba nasloviti v urejanju splošnega in posebnih upravnih postopkov. 

Prosimo za posredovanje odgovorov na neza.jager@skupnostobcin.si do PONEDELJKA, 13. 3. 2023 do 12.00.

DOGODKI SOS

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,

TEDENSKE NOVICE SOS št.10 / 3.3.2023 – 10.3.2023

Tedenske Novice SoS skupnostobcin.si  14

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?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-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#kategorija-5
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?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-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51845
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?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-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51845
https://dostavljalec.emlsend.com/url/ver/387661456/2059127/56d07b16679347056abbf749932618f7
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?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-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#kategorija-6
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?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-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#post-51631
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2023/02/vabilo-slovenj-gradec_14_3_2023.doc
https://skupnostobcin.si


• 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

 

 

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.
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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.

 

17.3.  /  Predstavitev  predloga  Programa  upravljanja  območij  Natura  2000
2023-2028

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor in Zavodom Republike

Slovenije za varstvo narave organizira spletno predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura

2000 2023-208 (v nadaljevanju PUN 2023-2028). Predstavitev je namenjena vsem zaposlenim na občinam, ki

želijo prisluhniti predvsem področnim ukrepom za občine in občinske javne službe.

Uredba z vsemi prilogami je na voljo na tej  povezavi.  Do 25.  03.  2023 bo potekala javna razgrnitev PUN

2023-2028  na  portalu  e-Demokracija.  Za  organizacijo  javne  razgrnitve  in  javne  razprave  predloga  PUN

2023-2028 se MNVP odločilo že pred samim sprejetjem Uredbe o PUN 2023-2028 na Vladi Republike Slovenije.

Ker  je  PUN  2023-2028  obsežen  dokument  predlagamo,  da  preučite  tehnična  navodila  za  pregled

dokumentov, ki jih najdete na tej povezavi. Vsi varstveni ukrepi, vezani na občine, so podani v Prilogi B. V

stolpcu »odgovorni nosilci« lahko sortirate vse vrstice,  kjer je nosilec izvedbe ukrepov občina.  Na podlagi

območja Nature 2000, ki je navedeno v stolpcih B-D (obarvano oranžno), pa lahko sklepate, kateri od ukrepov

se nanaša na vašo občino, na podlagi tega katera območja Nature 2000 se prostorsko prekrivajo z vašo občino.

Se vidimo!

Z nami bodo naslednji P R E D A V A T E L J I

• Andrej Bibič, Sektor za ohranjanje narave, MNVP,

• Ida Jelenko Turinek, koordinatorka priprave PUN, Sektor za ohranjanje narave, MNVP,

• Martina Kačičnik Jančar, vodja odseka za biotsko raznovrstnost, ZRSVN.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM – tukaj.

Do spletne prijavnice dostopate spodaj. Prijave zbiramo do 15.3.2023 do 14.ure.
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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.

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
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27.3. / »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

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 ponedeljek, 27. 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.
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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 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.
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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.

DOGODKI DRUGIH

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.

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.

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?

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. 
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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 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.

16. 3. / Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje v sodelovanju z Upravno akademijo, bo dne 16. 3.

2023 ob 10.00 uri  izvedlo brezplačno on-line predstavitev novosti,  ki  jih  prinaša Zakon o spremembah in

dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Več informacij o predstavitvi najdete na spletni povezavi

https://ejn.gov.si/direktorat/profesionalizacija/aktualna-izobrazevanja.htm

16.3. / Vabilo na okroglo mizo: Natura 2000 in ali bo še možno kmetovanje na
Ljubljanskem barju?

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 od leta

2023 do leta 2028. Ker se območje Natura 2000 nahaja tudi v občini Ig, pripravljajo skupaj s Kmetijsko zadrugo

Ig okroglo mizo, pod naslovom: Natura 2000 in ali bo še možno kmetovanje na Ljubljanskem barju?

Potrjene imajo številne udeležence s strani kmetijskih organizacij, s strani Ministrstva za naravne vire (nekdaj

 MOP),  potrditve čakajo še s  strani  pripravljavcev uredbe,  (  Ministrstvo za kmetijstvo in Zavod za varstvo

narave).

Vabljeni, da se pridružite v četrtek, 16. marca 2023 ob 19. uri v Domu kulture Ig.

Dodatne informacije so na voljo tukaj.
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22.3. / Dobra praksa Občine Kamnik: Kreativna četrt Barutana

Vljudno  vabljeni  na  spletno  izmenjavo  izkušenj  med

občinami, ki  jo  organizira  IPoP  –  Inštitut  za  politike

prostora  v  sodelovanju  z  Mrežo za  prostor.  Predstavniki

Občine Kamnik bodo predstavili dobro prakso Kreativne

četrti  Barutana in  v  sproščenem  vzdušju  razložili,  kako

trenutno poteka obnova območja. Čas bo tudi za konkretna

vprašanja.

Izmenjava izkušenj  bo potekala v sredo,  22.  3.  2023,  med

10:00  –  11:30,  na  aplikaciji  Zoom. Več  o  dogodku  si

preberite tukaj. Obvezne prijave sprejemamo do 17. 3. na

tej povezavi.

VABILO.

Foto: Mitja Kuret

22.3.  /  VABILO  OBČINAM  [zaposlenim  na  področju  šolstva]  na  EduTech
konferenco

S strani Občine Kočevje smo prejeli povabilo na eduTech konferenco 2023, ki bo potekala v sredo, 22. marca

2023 s pričetkom ob 9.uri v Športni dvorani Kočevje pod organizacijo Podjetniškega inkubatorja Kočevje s

partnerji.

V  okviru  eduTech  konference  bodo  izpostavljene  dobre  prakse  uporabe  tehnologije  za  večji  poudarek

izkustvenega učenja in medpredmetnega povezovanja v luči izzivov 21. stoletja.

Več informacij (Uradno vabilo z dnevnim redom, povezava do prijave) o konferenci je na voljo na naslednji

povezavi: https://www.inkubator-kocevje.si/edutech/.

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
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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

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.

3.4. / Vabilo na Prvo konferenco Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo
stavb:  Kakšna  je  perspektiva  trajnostne  prenove  in  gradnje  stavb  v
Sloveniji?

PRVA KONFERENCA STIČIŠČA ZA TRAJNOSTNO PRENOVO IN GRADNJO STAVB KAKŠNA JE PERSPEKTIVA
TRAJNOSTNE PRENOVE IN GRADNJE STAVB V SLOVENIJI?, bo v ponedeljek, 3. aprila 2023, od 9.00 do 17.15

v Veliki Dvorani FDV (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana).

Novoustanovljeno  Stičišče  za  trajnostno  prenovo  in  gradnjo  stavb vas  vabi  na  svojo  Prvo  konferenco z

naslovom  Kakšna  je  perspektiva  trajnostne  prenove  in  gradnje  stavb  v  Sloveniji?  Povezujemo  poglede

strokovnjakov iz različnih sfer družbe: akademske, javne uprave, gospodarstva in civilne družbe.

Konferenca je namenjena sooblikovanju vizije in skupnim razmislekom, kako izboljšati pogoje za trajnostno

prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji  – za večjo kakovost bivanja in kakovostna delovna mesta, skladna z

omejitvami planeta. 
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V  bogatem  celodnevnem  programu bodo  udeleženci  prisluhnili  izkušenim  strokovnjakom  in  sodelovali  v

razpravah o izzivih in rešitvah na področju. Izpostavljamo: 

• uvodno  predavanje dr.  Janeza  Potočnika  o  pomenu  skrbne  rabe  naravnih  virov  za  prihodnost  in

perspektivi trajnostne prenove in gradnje,

• predavanja in razprave predstavnikov občin, ministrstev, civilne družbe, gospodarstva, raziskovalcev
in  drugih  o  pomenu,  dosedanjih  dosežkih  in  izkušnjah ter  vrzelih  in  vizijah  na  področju  trajnostne

prenove in gradnje stavb,

• popoldanski del o financiranju, v celoti namenjen vprašanju: kakšen sistem financiranja potrebujemo v
Sloveniji, da bo bolje podpiral trajnostne in celovite prenove stavb.

Podroben  program  z  dodatnimi  informacijami  je  na  voljo  TUKAJ.  Udeležba  je  brezplačna.  VLJUDNO

VABLJENI!

PRIJAVE na konferenco sprejemamo na tej POVEZAVI do 29. 3. oz. do zapolnitve mest v dvorani.

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.

8.,  10.  in  15.  5./  Usposabljanje  na  temo  organizacije  in  vodenja  zborov
občank_ov

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja med med 10. in 12. majem 2023 v Kranjski Gori organizira

usposabljanje na temo organizacije in vodenja zborov občank_ov. Če si želite večje vključenosti javnosti v

delo občin in bi v prihodnje sodeloval_a pri izvedbi tovrstnih zborov, potem je dogodek kot nalašč za vas.

V primeru, da se po pregledu informacij na spletnem mestu še vedno sprašujete, ali je dogodek primeren za

vas, bi vas radi prijazno opomnili, da v sredo, 8. marca, ob 11. uri organiziramo spletno predstavitev programa
. Tam boste lahko spoznali vse podrobnosti in dobili odgovore na morebitna vprašanja.

ROK PRIJAVE: Udeležbo na predstavitvi je mogoče potrditi do torka, 7. marca, do konca dne, in sicer na

elektronski naslov mateo@danesjenovdan.si.

AKTUALNI RAZPISI

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
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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

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.

Razpis za pridobitev naziva Prostovoljstvu prijazna občina 2023

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že trideset let spodbuja razvoj prostovoljstva v

Sloveniji. Tudi letos pozivajo k prijavi na natečaj »Prostovoljstvu prijazna občina 2023«, s katerim izpostavljajo

občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo

pomen  prostovoljskega  dela  občanov  za  življenje  v  njihovi  skupnosti  in  cenijo  njihovo  delo,  podpirajo
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prostovoljske  organizacije  in  namenjajo  del  občinskih  sredstev  za  razvoj  prostovoljstva  v  svoji  občini. 

Prijavnico  za  pridobitev  ali  potrditev  naziva  najdete  na  spletni  strani: http://www.prostovoljstvo.org/

prostovoljstvu-prijazna-obcina-2023

Rok za pošiljanje prijav je 14. april 2023. Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 23. maja

2023 ob 13. uri v Občini Žalec.

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na sabrina.lever@filantropija.org oz. 051 654 726.

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.

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.
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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

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/

SEJE VLADE

39. redna seja

Predlog novele Zakona o tujcih

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku. Sprejem

zakona je nujen zaradi administrativnih razbremenitev upravnih enot.

Novela vsebuje rešitve, ki bodo odpravile administrativne ovire in omogočile hitrejše vodenje postopkov izdaje

in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.
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Novela med drugim ponovno uvaja polno financiranje tečajev slovenskega jezika za vse kategorije tujcev, ki so

bili do brezplačnih tečajev slovenskega jezika upravičeni pred sprejemom (zadnje) novele ZTuj-2F (Uradni list

RS, št. 57/21).

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra
2022

Vlada  se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od 1. januarja 

2014 do 31.  decembra 2022. Iz poročila izhaja, da ima Slovenija v navedenem obdobju 3,33 milijarde evrov

razpoložljivih sredstev, izplačila iz državnega proračuna na dan 28. februar 2023 znašajo 2,867 milijarde evrov,

kar pomeni 86 % razpoložljivih sredstev. Za zagotovitev 100 % porabe sredstev moramo v Sloveniji do konca

leta 2023 izvesti še približno 14 % izplačil.

Da bi  dosegli  100% črpanje do konca finančnega obdobja 2014-2020, ki  se zaključi  z  letom 2023, je vlada

naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da začne s postopki za izvajanje novih vsebin pobude

React EU, ki izhajajo iz predloga spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike

v obdobju 2014–2020. Predlog sprememb je opredeljen v Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike

2014–2020.

Vlada se je seznanila s poročilom o delu Medresorske delovne skupine za odpravo administrativnih ovir s
področja upravnih zadev tujcev za leto 2022

Medresorska delovna skupina za odpravo administrativnih ovir s področja upravnih zadev tujcev (MDST) je bila

ustanovljena za izdelavo načrta odprave (administrativnih) ovir pri delu organov na prvi stopnji. Z namenom

hitrejšega  vodenja  upravnih  postopkov  znotraj  procesnih  in  materialnih  rokov,  možnih  poenostavitev

materialnih in procesnih določb ter predlogov potrebnih sprememb in dopolnitev predpisov, predlogov dobrih

praks z drugih področij dela, ki bi jih lahko implementirali v konkretno upravno področje ter iskanje možnosti

intenzivnejše vključitve informacijskih sistemov v postopek dela.

Glavnina  dela MDST  je  bila  tako  usmerjena  v  oblikovanje  predlogov  za  izboljšanje  oziroma  pohitritev

postopkov,  ki  se nanašajo na spremembo ali  dopolnitev veljavnih predpisov,  kot tudi  v  oblikovanje drugih

predlogov, ki bi lahko pripomogli k optimizaciji postopkov.

MDST se je od oktobra 2022 sestala devetkrat, strokovno razpravljala o aktualni problematiki na omenjenem

področju  ter  tudi  podala  nekaj  predlogov rešitev.  Nekateri  predlogi  so bili  že  podlaga pri  pripravi  novele

Zakona  o  tujcih  in  novele  Zakona  o  državni  upravi.  Rezultat  dela  MDST  se  kaže  tudi  v  načrtovanih

TEDENSKE NOVICE SOS št.10 / 3.3.2023 – 10.3.2023

Tedenske Novice SoS skupnostobcin.si  32

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-3-3-2023-10-3-2023/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si
https://skupnostobcin.si


izobraževanjih oziroma usposabljanjih javnih uslužbencev na tem področju, pa tudi možne poenostavitve dela

s pomočjo digitalnih rešitev.

Za optimizacijo delovnih procesov na upravnih enotah z namenom razbremenitve uslužbencev upravnih enot

in strank ter pohitritve postopkov so bile že posodobljene e-vloge na portalu SPOT,  dogovorjena pa je tudi

izvedba še nekaterih drugih ukrepov.

MDST bo s svojim delom nadaljevala do zaključka nalog, ki si jih je zadala, oziroma najdlje do maja 2023, kot to

izhaja iz sklepa o njenem imenovanju.

(Vir: Vlada RS, NJ)

© 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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