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Številka: 604-10/2023 

Datum: 24. 2. 2023    VABILO 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 

KAJ PRINAŠA ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV 

OBČINAM? 
 

Sreda, 30.3. 2023, od 10.00 do 12.00 
 

Konec meseca januarja 2023 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o zaščiti prijaviteljev 
(ZZPri), ki v slovenski pravni pred prenaša Direktivo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije 
(Direktiva 2019/1937). Zakon ureja področje varstva prijaviteljev, ko ti prijavijo kršitve veljavnih 
predpisov v Republiki Sloveniji in ki se nanašajo na njihovo delovno okolje. Zakon t.i. »žvižgače« 
oz. osebe, ki prijavijo ali razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju, varuje pred povračilnimi 
ukrepi, ki jih pogosto odvrnejo od prijav oz. razkritja in s tem od prispevanja k preprečevanju in 
odkrivanju kršitev. 
 
Zakon v prvem delu opredeljuje prijavitelja kot fizično osebo, ki prijavi ali javno razkrije 
informacije o kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju. Zakon določa tri možnosti razkritja 
informacij - po notranji poti za to pooblaščeni osebi na svojem delovnem mestu in zavezancem 
nalaga dolžnost določitve zaupnika, ki bo prijave preizkušal in obravnaval. Poleg tega morajo 
zavezanci urediti ustrezen način prijave in postopek njene obravnave. Slednje lahko zagotovijo 
prek zunanjega izvajalca. To pa pomeni tudi obveznost za občine.  
 
Drugi del zakona pa določa zaščitne in podporne mehanizme za prijavitelje. Prepoveduje 
povračilne ukrepe, mednje pa šteje grožnjo, njihov poskus in izvršitev. Zakon prijavitelju, ki je 
zaradi prijave odpuščen, daje pravico do nadomestila za primer brezposelnosti, in to ne glede na 
njegovo premoženjsko stanje, če proti delodajalcu vloži tožbo zaradi nezakonite odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi. Prijavitelju pa Zakon omogoča še napotitev k strokovnjaku na področju 
psihologije, ki mu zagotovi strokovno podporo v primeru negativnih posledic prijave na njegovo 
psihično stanje. 
 
Kot rečeno, Zakon prinaša obveznosti tudi občinam, zato vas vabimo, da se udeležite seminarja 
in se seznanite z novostmi ter izognite morebitnim zagatam v prihodnosti. 

 

Ciljna skupina so vsi zaposleni na občinskih upravah. 
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Program: 

 

1. Splošna predstavitev Zakona o zaščiti prijaviteljev; 

 

2. Obveznosti, ki jih Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša občinam; 

 

3. Predstavitev informacijskega sistema za notranje prijave. 

 

4. Razprava. 

 

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do 

odpovedi izobraževanja. 

 

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do petka, 24. 3. 2023, na 

elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ 

 

 

Vljudno vabljeni 

 

Združenje občin Slovenije 
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