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NOVIČKE SOS
MGRT OBJAVILO NAPAČNE IN NEUSKLAJENE SKLEPE SESTANKA
Predstavniki SOS in ZOS so se v sredo 18. septembra sestali z ministrom mag. Stankom Stepišnikom
in mag. Dejanom Židanom ter pristojnimi državnimi sekretariati. Udeleženci sestanka so poizkušali
poiskati možne ukrepe za boljše črpanje evropskih sredstev v okviru programa OP ROPI. Na sestanku
sta ministra prosila reprezentativna združena (kar so v objavi na spletni strani navedli kot sklep), da
naredita seznam občin, katerim se bi naj preklicalo odločbe o sofinanciranju.
SOS in ZOS sta na sestanku izpostavila, da ne bosta in ne moreta narediti seznama občin, ki bodo
odstopile od odločb za sofinanciranje in da takšnega pooblastila nimata. Prav tako se v večini
primerov s projekti ne zamuja zaradi krivde občin (več let ne dobijo ustreznih dovoljenj, izvajalci so šli
v stečaj, zapleta se pri javnem naročilu izbora izvajalcev, izvajalci ne dobijo bančne garancije…).
Na Skupnosti občin Slovenije smo ogorčeni, da je MGRT objavil sklepe, ki NISO USKLAJENI z
udeleženci sestanka. Takšno dejanje se nam zdi skrajno nekorektno.
Na sestanku smo predlagali, da se v prvi vrsti poveča overcommitment in se tako omogoči
financiranje projektov ki imajo vsa dovoljenja in se lahko začnejo izvajati. Prav tako smo predlagali, da
se predstavniki pristojnih ministrstev v najkrajšem možnem času sestanejo z občinami, katerih
projekti imajo izdane odločbe, nimajo pa še sofinancerskih pogodb in preverijo možnosti za njihovo
realizacijo še v tej finančni perspektivi. Še posebej nujno je to za projekte, ki so pripravljeni na
področjih, ki v naslednji finančni perspektivi ne bodo upravičeni do sofinanciranja (npr. odlaganje
odpadkov,...).
Ministra smo opozorili, da reprezentativna združenja občin lahko organiziramo sestanek z občinami,
od katerih se pričakuje, da naj bi že podeljene odločbe umaknile oz. se pričakuje, da bodo svoje
projekte razdelile v faze, vendar pa reprezentativna združenja mandata za spreminjanje oz. vplivanje
na spreminjanje odločitev občin nimamo. Tako bodo predstavniki ministrstev morali samo prepričati
občine, da projekte razdelijo v faze oz. da same odstopijo od odločb.
Prav tako je bilo na sestanku dogovorjeno, da imajo projekti, ki bodo umaknjeni prednost v naslednji
finančni perspektivi in da bodo prioritetno vključeni v sofinanciranje v naslednji finančni perspektivi.
Prav tako opozarjamo, da smo se na sestanku dogovorili, da se prisotnim združenjem v najkrajšem
času posreduje zapis sestanka z možnostjo dopolnjevanja. Zapisa nismo prejeli, našli pa smo ga med
objavami na spletni strani ministrstva. Torej je očitno zapis javen brez nujnega usklajevanja z
udeleženci, kar je nesprejemljivo in nekorektno. (MM)

SOS POSREDOVAL PRIPOMBE NA ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Skupnost občin Slovenije je na MNZ posredovala predloge in pripombe Zakona o prijavi prebivališča.
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Občine ste opozorile na besedilo 21. člena, v katerem se občinam s sedežem CSD nalagajo finančne
obveznosti. V navedenem členu je navedeno, da se osebi, ki nima stalnega prebivališča določi
zakonsko prebivališče na naslovu organizacije, ki je osebi nudila pomoč v zadnjih treh letih. Občine
ste opozorile, da bodo navedenim osebam določili zakonsko prebivališče v občini s sedežem CSD-ja,
kar pomeni, da bodo navedene občine krile stroške zdravstvenega zavarovanje, sofinanciranje vrtca,
mrliško pregledne službe, obdukcij, pogrebov… za osebe, ki nikoli niso bili prebivalci občine. (MM)

MKO PREJELO PRIPOMBE SOS NA URKO
V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo v usklajevanje prejeli Osnutek Uredbe o komunalnih
odpadkih, ki smo ga v usklajevanje posredovali občinam članicam SOS ter Komisiji za gospodarske
javne službe znotraj SOS. Iz strani občin članic smo prejeli veliko količino pripomb na uredbo, ki se
nanašajo na inšpekcijski nadzor, organizacijo in ureditev zbirnih centrov komunalnih odpadkov I. in
II. reda, predvsem pa je razburilo določilo 4. člena predloga, saj so odpadni papir in karton ter
odpadne kovine do sedaj predstavljali vir prihodka v javni službi, preko katerega se je dosegalo
nižanje cen storitev OJS ravnanja z odpadki. V Skupnosti občin Slovenije smo na ministrstvo ob
usklajevanju osnutka URKO v javni razpravi že posredovali pripombe občin, vendar smo ugotovili,
da ključne predloge Skupnosti žal niso upoštevali. Že ob prejšnjih predlogih sprememb ZVO-1 ter
Uredbe o komunalnih odpadkih smo namreč podali pripombo, naj se najprej spremeni zakon kot
nadrejeni akt in šele nato potrebne uredbe. Začetek postopka generalne spremembe zakona o varstvu
okolja je bil namreč po informacijah, pridobljenih na sestankih z MKO, predviden za to jesen, zato smo
predlagali, da se s spremembami uredbe počaka do sprejema nadrejenega akta. Zato smo ministrstvu
posredovali ponovno tudi pripombe SOS na ZVO, ki so ministrstvu sicer bile že posredovane
19.3.2013. (bh)

PROJEKT SIMBIOZA POVEZUJE GENERACIJE
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije in že od
leta 2011 na brezplačnih delavnicah osnovne uporabe računalnika in mobilne telefonije povezuje
različne generacije. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami
ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva,
odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Letos bodo delavnice potekale med 21. in 25. oktobrom, prijave tako za udeležence delavnic kot tudi
za prostovoljce, ki bi želeli na delavnicah pomagati učiti starejše, pa so že odprte. Prijave so možne
preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888, Si.mobilovih prodajnih mestih
po vsej Sloveniji.
Veseli nas, da se je tako veliko občin odločilo podpreti projekt. Tukaj lahko pogledate katere občine
projekt podpirajo. (bh)
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LE ŠE NEKAJ DNI ZA PRIJAVO NA NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja
mest Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške
(UORH) in mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni
sejem občin jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in
Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih
športnega centra Zamet.
Sejmu se bomo pridružili v Skupnosti občin Slovenije, ki se bo na sejmišču predstavila na skupnih
stojnicah z občinami, ki želijo spoznavati občinske kolege iz drugih držav, navezati nova projektna
partnerstva in pokazati, kaj je bilo v preteklosti na področju lokalne samouprave v Sloveniji že
postorjeno. Med 26. in 27. septembrom se bodo prijavljeni člani slovenske odprave lahko udeležili
niza delavnic. Med drugim bo tudi SOS, v sodelovanju z Evropsko prestolnico mladih 2012
organizirala delavnico, namenjeno spoznavanju dobrih praks na področju večanja zaposlenosti
mladih v lokalnem okolju. Posebej za župane pa bo na voljo tudi »kavarniški prostor«, da se lažje
srečajo, pogovorijo o aktualnih zadevah in izmenjajo mnenja. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim
oblastem, da se sestanejo s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje
potencialnih vlagateljev za občinske projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih
virov energije. Za več informacij vas vabimo tudi na spletno stran SOS ali pa http://nexpo.nalas.eu/,
lahko pa nas pokličete tudi na 02 234 15 05. Dodatne informacije
Prijave na sejem so še mogoče, zato vas vabimo, da se nam pridružite! (bh)

PREDSTAVLJAMO OBČINE
OBČINA ODRANCI
V letih od 1995 do 2013 je občini uspelo izvesti v vrednosti 8 milijonov lastnih investicij, 12 milijonov
tujih investicij, v teku je v vrednosti 4 milijone investicij, oblikovali so 500 delovnih mest ter 200
bodočih.
V Občini Odranci so uredili vaški dom, javno razsvetljavo ter ulično razsvetljavo v obrtni coni
Odranci, ceste in komunalne vode v obrtni coni Odranci, tribune in park, kanalizacijo in čistilno
napravo, meteorno kanalizacijo-iztok pri mostu, poročno dvorano občine, kolesarsko stezo OdranciLipa, uredili so vodovod in novogradnjo hidrantov, vodovodno črpališče, turistično in kulturno
infrastrukturo, mlin, parkirišče z LED zaslonom, trim-stezo, namakalni sistem na igrišču, komunalno
pa so uredili tudi področje Presar.
Zgradili so prizidek h gasilskemu domu, garaže pri kmetijski zadrugi, cesto Lipa-Odranci-Bistrica,
mrliško vežico, avtobusni postaji, zgradili in adaptirali so prizidek OŠ Odranci, obrtno cono Odranci,
večnamensko športno dvorano- fitnes in garaže pri čistilni napravi. Nabavili so gasilsko vozilo ter
kombi vozilo. Opremili so režijski obrat, izvedli prostorske plane, postavili muzej kovaštva in
žganjekuhe, snemalni stolp ter zasadili drevored.
Sofinancirali so cerkvene orgle ter izgradnjo zvonikov, investicije v teku pa zajemajo širokopasovno
omrežje, gradnjo vrtca ter izgradnjo Pomurskega vodovoda.
Fotoknjigo s predstavitvijo uspehov in pridobitev Občine Odranci v letih od 1995 do 2013 najdete
tukaj.
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OBČINA KUZMA
Z odcepitvijo od občine Grad leta 1999, se je za občino Kuzma začela samostojna pot.
Vse od njenega oblikovanja do danes je bilo v občini izvedenih veliko investicij, med katerimi so
največje in najvidnejše gotovo izgradnja vodovoda na celotnem območju občine Kuzma, dozidava in
adaptacija OŠ Kuzma, zgraditev prizidka in ureditev vrtca pri OŠ Kuzma, ureditev javne razsvetljave
v vseh naseljih občine, ureditev pločnikov s parkirišči, mrliških vežic vaških gasilskih domov.
V občini so zgradili športna igrišča, športne objekte, počivališča, učne poti, zvonike in mnogo drugega.
Gradili so občinsko zgradbo, v kateri se nahajajo prostori občinske uprave, stanovanja, splošno
zdravstvo ter zobozdravnik, zgradili pa so tudi dom za starejše občane.
Zgradili in preplastili so lokalne ceste in javne poti, zgradili pa so tudi novo naselje v Kuzmi.
Od ponedeljka dalje bodo fotografije investicij na voljo tukaj.

OBČINA DOBROVNIK
Občina Dobrovnik 13. decembra 2013 praznuje 15 let svojega obstoja. V tem času se je v občini
zgradilo in obnovilo kar nekaj objektov, uredila pa se je tudi komunalna infrastruktura. Da so dobile
svojo današnjo podobo, so bile vse tri vasi v občini, Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci, pogosto
gradbišče.
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik je bila ob uvedbi devetletke prenovljena.
Zgradil se je poslovno – stanovanjski objekt, kjer ima sedež tudi občina Dobrovnik. V novem objektu
se nahajajo tudi Pošta Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Maribor, Krajevni urad,…
Nove prostore je dobila tudi vaška knjižnica. Zaradi dotrajanosti je bil prenove potreben tudi kulturni
dom. V občini se je zgradila nova zdravstvena postaja in lekarna Dobrovnik, nove prostore in strelišče
je dobilo tudi strelsko društvo.
Na stičišču cest iz smeri Murska Sobota – Lendava – Kobilje se je uredilo krožišče. Izvedla se je
preplastitev cest po dobrovniških in strehovskih goricah, v delu naselja Dobrovnik ter sanacija mostu
na potoku Bukovnica v naselju Dobrovnik. Zaradi zagotavljanja večje pretočnosti visokih voda v
potoku, večje prometne varnosti in lažjega vključevanja v promet iz stranskih ulic se je prenovil most
čez Bukovniški potok v Fövégu. S projektom Vaška jedra se je uspelo sanirati ceste ob potoku.
V vseh treh vaseh je potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, ki se nahaja v
vasi Dobrovnik. V romsko naselje smo napeljali vodovod in razsvetljavo.
V vasi Strehovci se je izvedla preplastitev cestišča Strehovci- Renkovci ter obnova vaško- gasilskega
doma. V vasi Žitkovci pa se je uredilo križišče pri pokopališču, postavili pa sta se tudi dve novi
avtobusni postajališči.
Pri Bukovniškem jezeru so se zaradi razcveta turizma postavile brunarice, prav tako se je uredila
okolica Bukovniškega jezera.
Sledila je komunalna ureditev Kmetijsko poslovne cone Dobrovnik ter preplastitev cestišča.
V mesecu septembru zaključujejo z urejanjem, sanacijo cest ob potoku in ureditev pešpoti do Doš
Dobrovnik. Začela se je gradnja novega vrtca pri Doš Dobrovnik in dela na projektu Pomurski
vodovod.
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OBČINA TRNOVSKA VAS
Občina Trnovska vas je nastala leta 1998 z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
z razdružitvijo takratne občine Destrnik-Trnovska vas.
Občina se je pričela graditi v skladu s potrebami, željami in zmožnostmi občanov, kar pomeni ohraniti
tisto, kar je dobro in narediti manjkajoče za potrebe občanov, ter jim zagotavlja minimalne pogoje za
normalno življenje v tem območju Slovenskih goric s 1368 občani.
Pomembnejše investicije od samostojnosti svoje občine, od leta 1998:
-

Občina je vsa leta redno izvajala zakonsko zahtevane obveznosti,

-

Zgrajena je bila nova osnovna šola z telovadnico,

-

Zgrajena je bila nova večnamenska dvorana z društveni prostori s površino 840 m2,

-

Moderniziranih je bilo 8500 m občinskih cest,

-

Zgrajenih je bilo 2770 m kolesarskih stez,

-

Redno so bile vzdrževane vse lokalne ceste in javne poti (vzdrževanje, košnja trave zimska

služba),
-

Zgrajena so bila parkirišča na treh lokacijah za 215 vozil,

-

Saniranih je bilo okrog 14.800 m vodotokov,

-

Zgrajena je bila javna razsvetljava v dolžini 5300 m z 94 lučmi,

-

Zgrajeni sta bili dve avtobusni postajališči,

-

V izgradnji je 1450 m pločnikov,

-

Zgrajenih je bilo 1800 m kanalizacijskih vodov s čistilno napravo za 250 PE,

-

V letu 2014 se bo pričela graditi kanalizacija v dolžini 3800 m s čistilno napravo 350 PE,

-

V letu 2014 se bodo gradili pločniki v naselju Biš in Ločič v dolžini 1800 m.

Občina je pridobila okrog 3.600.000 € nepovratnih sredstev.

POJASNILA MINISTRSTEV
PODATKI O NEPREMIČNINAH V LASTI OBČIN - MF IN GURS
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za finance in Geodetske uprave RS podatke o
nepremičninah v lasti občin. Analize so bile opravljene na podlagi podatkov iz registra nepremičnin o
javnih stavbah, ki so v lasti občin.
Ob tem nas je Ministrstvo za finance opozorilo, da morda podatki posredovani s strani GURS s
preglednicami MF niso povsem skladni. GURS jih je pripravil po trenutnem stanju registra
nepremičnin, analize MF pa se delajo po stanju REN iz februarja 2012.
Analizo MF najdete tukaj.
Na sledeči povezavi najdete dopis in analizo opravljeno s strani GURS.

INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA OPOZARJA OBČINE NAJ
USKLADIJO SPLETNE STRANI Z ZAKONODAJO
S strani informacijske pooblaščenke smo dobili prošnjo, da obvestimo občine na uveljavitev Zakona o
komunikacijah, ki ureja na kakšen način smejo spletne strani urejati piškotke oz. tehnologije s katerimi
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je omogočeno shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski
opremi naročnika ali uporabnika.
Informacijska pooblaščenka poziva občine, da ustrezno uredite spletne strani, saj vas lahko v skladu s
sprejetim zakonom ob morebitnem kršenju sankcionirajo. V pomoč upravljavcev spletnih strani so
izdali smernice, v katerih pojasnjujejo nove določne ter ponujajo praktične primere implementacij, ki
so skladne z zakonom. Smernice lahko najdete tukaj. (MM)

POVPRAŠEVANJA
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

PROŠNJA ZA PRIDOBITEV VZORCA
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice ali razpolagate z vzorcem:
–

Predloga finančnega načrta odplačila nadomestila, ki ga občina po izteku pogodbenega

razmerja plača imetniku stavbne pravice ter
–

Poročila o ekonomski utemeljenosti ustanovitve stavbne pravice na nepremičnini v lasti

občine - 56. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) navedeno zahteva kot pogoj za ustanovitev stavbne pravice na
občinski nepremičnini.
V kolikor z vzorcem razpolagate, vas vljudno naprošamo da le to, v kolikor je mogoče, posredujete
najkasneje do petka, 27.09.2013, na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

IZPLAČILO TRETJE ČETRTINE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ
Zaradi izkazanega velikega zanimanja s strani občin članic, se ponovno Skupnost občin Slovenije
obrača na vas, da nam posredujete podatke o izplačilih tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.
Zanima nas ali ste (oziroma boste) izplačali ¾ odprave plačnih nesorazmerij?
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

torka,

24.09.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
23.9. / SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE NA TEMO DAVKA NA
NEPREMIČNINE
Ministrstvo za finance organizira sestanek ožje delovne skupine na temo davka na nepremičnine, ki
bo potekal v ponedeljek, 23. 9. 2013, v prostorih ministrstva za Finance. Sestanka se bosta udeležila
podpredsednik SOS, Leo Kremžar in generalna sekretarka SOS.

24.9. / SESTANEK O DAVKU NA NEPREMIČNINE IN PRORAČUNU ZA
2014 IN 2015
Sestanek o davku na nepremičnine in proračunu za 2014 in 2015 bo potekal 24.9.2013 v prostorih
ministrstva za finance. Sestanka se bodo udeležili člani glavnega odbora SOS.
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25.09. – 27.9. / SEJEM NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Na spletu najdete vabilo, praktične informacije in (preliminarno) prijavnico – za Sekretariat SOS. Na
podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe (prosimo,
da jo izpolnjeno pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

26.9. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE
Sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS bo potekal v četrtek, 26. septembra 2013 ob
10.00 uri v prostorih MO Koper, Verdijeva ulica 10. Na sestanku se bo obravnaval Predlog sprememb
in dopolnitev zakona o financiranju občin ter predloga Zakona o davku na nepremičnine.

23.10. / DDV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo davka na dodano vrednost v občinah, na
katerem bosta predavali gospa Aleksandra Heinzer in gospa Nina Klobučarič, strokovnjakinji s
področja davka na dodano vrednost. Delovni posvet bo potekal v sredo, 23.10.2013 ob 10.00 uri v
Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Podrobnejši program in vsebino posveta ter prijavnico na posvet najdete tukaj: vabilo, prijavnica.
Vaše prijave na posvet zbiramo do ponedeljka, 21.10.2013, pošljite po faksu: 02 234 15 03, ali skenirane
po e-pošti metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000
Maribor.
Veselimo se vaše udeležbe!

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
23.9. / NUJNOST RACIONALIZACIJE ŠTEVILA SLOVENSKIH OBČIN TODA KAKO?
Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) vas v okviru cikla "Slovenija in
EU" vabi na posvet z naslovom: Nujnost racionalizacije števila slovenskih občin- toda kako?
Posvet bo potekal v ponedeljek, 23. septembra 2013, ob 16. uri v hotelu Lev, 13. nnadstropje,
dvorana Grad, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana.
Aktualna kriza je zajela tudi slovenske občine ter pokazala težave, s katerimi se soočajo. Poiskati je
potrebno rešitve, kako naj lokalne skupnosti uspešno zagotavljajo upravljanje zapletenih javnih služb,
kar je zagotovo eden izmed temeljnih izzivov v nadaljnjem razvoju lokalne samouprave. Na posvetu
se bodo iskali odgovori na vprašanja: Kako strokovnjaki za lokalno in regionalno samoupravo gledajo
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na pobudo ministra za notranje zadeve in javno upravo RS dr. Gregorja Viranta? Kakšne spremembe
na področju lokalne samouprave potrebuje Slovenija in kako naj jih uresniči?
Na posvetu bodo sodelovali:
- dr. Stane Vlaj, univerzitetni profesor in strokovnjak za lokalno samoupravo,
- dr. Janez Šmidovnik, starosta med strokovnjaki za področje lokalne samouprave in javne uprave,
- dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani,
- dr. Franc Grad, nekdanji ustavni sodnik in profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in
- dr. Vilma Milunovič, strokovnjakinja za finančna vprašanja lokalne samouprave.
Okrogla miza bo v slovenskem jeziku, pogovor z udeleženci bo vodil mag. Zijad Bećirović.
Udeležba na dogodku je brezplačna, svojo prisotnost pa prosim obvezno potrdite na telefonsko
številko 01 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org.
Povezava

:

http://www.ifimes.org/si/sporocila-za-javnost/nujnost-racionalizacije-slovenskih-obcin-

toda-kako/

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.9.2013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave.
Vsebine konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam,
odgovornim za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

Prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

09.10. / 1. SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV V OKVIRU MDS ZA
IZVAJANJE CILJEV 5. MINISTRSKE KONFERENCE O OKOLJU IN
ZDRAVJU SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPO
Ministrstvo za zdravje v imenu Medresorske delovne skupine (MDS) za izvajanje ciljev 5. ministrske
konference Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o okolju in zdravju, na kateri je bila sprejeta
Parmska deklaracija o okolju in zdravju, vljudno vabi na 1. srečanje županij in županov.
Srečanje bo potekalo v sredo, 09.10.2013 ob 10.00 uri v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), Miklošičeva 24, v Ljubljani. Vabilo Potrditev vaše udeležbe je potrebno poslati do
torka, 01.10.2013 na naslov: gp.mz@gov.si in maruska.strah@gov.si.
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15. - 16.10. / KONFERENCA »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) skupaj z ostalimi partnerji projekta Mobile2020 organizira
mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala
izključno v angleškem jeziku v Hotelu M, v Ljubljani, 15. in 16. 10. 2013. V prvi vrsti je namenjena
političnim predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za
prostorsko in prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem
cestne oz. kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Udeležba na konferenci je brezplačna,
potrebne pa so predhodne prijave. Več informacij in dostop do registracijskega obrazca na:
http://www.mobile2020.eu/home.html

24. SEJA VLADE
DOLOČITEV INDEKSOV VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin.
Do ponovne določitve modelov vrednotenja nepremičnin se posplošene tržne vrednosti nepremičnin
(evidentirane v registru nepremičnin) prilagajajo razmeram na trgu preko vrednosti nepremičnin.
Indeksi vrednosti so določeni po vrednostnih conah za posamezen model vrednotenja nepremičnin.
Ko je sprememba vrednosti večja od 10%, Vlada določi indekse vrednosti nepremičnin.
Izračunani indeksi vrednosti nepremičnin zavzemajo vrednosti med 0,70 in 0,90 in bo v teh primerih
prišlo do znižanja vrednosti nepremičnin. To tudi pomeni, da se vrednosti ne bodo povečale.
Opravljene empirične analize in izračuni indeksov vrednosti kažejo, da so se v obdobju od 1. 7. 2010
do 1. 1. 2013 vrednosti najbolj znižale (indeksi vrednosti najmanjši) za lokale, pisarne in zemljišča za
gradnjo stavb na območjih z visokimi vrednostnimi ravnmi.

ZAKON O FINANČNIH ZAVAROVANJIH
Predlagana sprememba Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ) predvideva postopek notarske
prodaje nepremičnin, ki temelji na neposredno izvršljivem notarskem zapisu. Postopek notarske
prodaje je opredeljen za upniško-dolžniška razmerja, v katerih je vsaj ena stranka kreditna institucija.
Na zahtevo upnika se opravi notarska prodaja ob izpolnjenih pogojih določenih v notarskem zapisu.
V postopku se predvideva notarjev poziv dolžniku k plačilu terjatve. V primeru pasivnosti dolžnika
pa se nadaljuje postopek z objavo javnega vabila k dajanju ponudb (izbira najugodnejšega). V kolikor
ponudbe ne presegajo izhodiščne cene (ta znaša 70% ocenjene vrednosti nepremičnine), lahko
hipotekarni upnik prevzame nepremičnino po izhodiščni ceni.
Poglavitne rešitve novele so:
•

ureditev postopka notarske prodaje nepremičnin na podlagi neposredno izvršljivega

notarskega zapisa za upniško-dolžniška razmerja, v katerih je vsaj ena stranka kreditna institucija;
•

zahteva upnika za notarsko prodajo ob izpolnitvi pogojev, ki so določeni v notarskem zapisu;

•

poziv notarja dolžniku za plačilo zapadle terjatve;

•

objava javnega vabila k dajanju ponudb, na podlagi katerih se nato izbere najugodnejša;

•

dodelitev nepremičnine najboljšemu ponudniku oziroma hipotekarnemu upniku po

izhodiščni ceni, če v postopku dajanja ponudb ni bilo boljše ponudbe in če hipotekarni upnik izkoristi
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to upravičenje; določnejša in jasnejša ureditev določenih pravnih razmerij v okviru obstoječih določb
ZFZ.

SLOVENSKI ZAJTRK IN JAVNO NAROČANJE ŽIVIL
Letošnja izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka bo v petek, 15.11.2013, v vrtcih in osnovnih
šolah. Vlada se je seznanila tudi s priporočili za javno naročanje živil, s katerim se opredeljujejo
usmeritve naročanja sezonskih živil, vključevanje zahtev o kakovosti živil v postopke javnega
naročanja in načina uresničevanja načela kratkih verig pri javnem naročanju.
Za namen nakupa živil za tradicionalni slovenski zajtrk bo MKO zagotovilo finančna sredstva v višini
do 130.000 evrov.
V letu 2013 so bile že izvedene nekatere aktivnosti, in sicer akcija Sejemo slovenska avtohtona semena,
v okviru katere je bilo šolam in vrtcem podarjen zavojček šestih vrst semen.
MKO je v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravil tudi Priporočila za javno naročanje živil, ki
bodo v pomoč osebam, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih javnih zavodih vodijo postopke
javnega naročanja za izbiro dobaviteljev živil. Na podlagi Priporočila se opredeljujejo, katere zahteve
glede kakovosti živil vključiti v postopek javnega naročanja in kako preverjati, da ponudba in
dobavljena živila izpolnjujejo te zahteve, možne načine naročanja živil in napotujejo javne naročnike k
naročanju sezonskih živil ter uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s čimer se
zagotavlja večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo otroci, hkrati pa se povečuje delež lokalne
oskrbe.

ONESNAŽEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Sprejeta je bila sprememba Sklepa o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega
dioksida. Znesek okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ostaja
nespremenjen. Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida ostaja 0,0144 evra za 1
kilogram ogljikovega dioksida.

PROGRAM FINANCIRANJA PRORAČUNA RS ZA LETO 2013
V 2. Spremembi Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2013 so predlagane
spremembe v točki »2.1. OBSEG ZADOLŽEVANJA« in v točki »2.2. OCENA VIŠINE IN STRUKTURE
DOLGA PO IZVEDBI ZADOLŽEVANJA V LETU 2013«, ki definira nov obseg zadolžitve za
financiranje izvrševanja državnega proračuna za leto 2013, izhajajoč iz Rebalansa proračuna Republike
Slovenije za leto 2013 /Rb2013/, ki je spremenil naslednje kategorije:
•

Primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov je v sprejetem proračunu RS za leto 2013 znašal

1.009.390.220 EUR, v Rebalansu pa znaša 1.547.390.043 EUR.
•

Primanjkljaj računa finančnih terjatev in naložb je v sprejetem proračunu RS za leto 2013

znašal 220.691.019 EUR, v Rebalansu pa znaša 1.858.298.409 EUR.
•

Znesek odplačil glavnic dolga državnega proračuna v letu 2013 je pred Rebalansom znašal

1.865.243.812 EUR, po Rebalansu pa znaša 1.871.498.670 EUR.
•

Sprememba stanja sredstev na računu v proračunu Republike Slovenije za leto 2013 je bila 0

EUR, po Rebalansu pa znaša 1.200.000.000 EUR (zmanjšanje sredstev).
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Zaradi spremenjenih zneskov v Rebalansu se je obseg zadolževanja za financiranje izvrševanja
državnega proračuna za leto 2013 spremenil z 1.456.449.310 EUR na 3.638.262.745 EUR.

SPOROČILO EK O RAZVOJNEM PROGRAMU PO LETU 2015
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Razvojni program po letu 2015: celosten
in integriran pristop k financiranju ukrepov za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj.
Slovenija pozdravlja Sporočilo Evropske komisije kot prispevek, ki z vidika financiranja in drugih
sredstev za njegovo izvedbo smiselno dopolnjuje predhodne sklepe Sveta EU o vseobsežni post-2015
agendi, kot tudi sklepe Sveta EU o uradni razvojni pomoči.
Slovenija podpira splošen okvir po letu 2015, ki ga je moč izvajati le na integriran in celosten način, ki
ga predvideva Sporočilo Evropske komisije.
Specifične gospodarske in javnofinančne razmere v Sloveniji predstavljajo oviro pri doseganju zavez
RS glede višine uradne razvojne pomoči in je zato zadržana pri določanju prihodnjih zavez. Želi si, da
bi odgovornost za izvajanje prihodnjega okvira prevzele vse države, hkrati pa podpira
komplementarnost in čim večjo učinkovitost porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Slovenija
opozarja na relativno majhno vlogo uradne razvojne pomoči v primerjavi z ostalimi, alternativnimi
sredstvi, ki so državam v razvoju na razpolago za implementacijo ciljev prihodnjega okvira.

ODGOVOR NA POSLANSKO VPRAŠANJE: VPLIV DVIGA DDV NA
STROŠKE SOCIALNEGA VARSTVA
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Sonje Ramšak glede vpliva dviga DDV na
stroške socialnega varstva.
Vlada RS v odgovoru glede spremembe stopenj DDV pojasnjuje ukrepe, ki jih je sprejela za izhod iz
ekonomske krize,
Vlada poudarja, da je bila pozorna na to, da ukrepi za konsolidacijo javnih financ ne bi imeli izrazitih
negativnih posledic na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zato se je v prvi vrsti usmerila na
ukrepe za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov, na strani prihodkov pa je kot enega
najpomembnejših ukrepov sprejela trajni ukrep zvišanja stopnje DDV, ki je bil uveljavljen s 1. julijem
2013.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je z dopisom izvajalcem v
njegovi pristojnosti, opozorilo na to, kje lahko pridobijo dodatne informacije glede ravnanja pri
poslovanju zaradi dviga stopenj DDV, k racionalizaciji pozvalo le tam, kjer je to še mogoče, nikakor pa
ne, da se zaradi tega poslabša kakovost oskrbe za uporabnike ali se kakorkoli okrnijo nujno potrebne
storitve in zagotavljanje osnovnih in nujno potrebnih materialov. Ponovno pojasnjuje tudi, da dopis ni
bil v celoti namenjen izvajalcem, ki se ne financirajo iz državnega proračuna.
MDDSZ je med prednostne naloge uvrstilo pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo
pripravljen do konca leta 2013 in bo urejal področje izvajanja dejavnosti dolgotrajne oskrbe in
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.
Vlada ocenjuje, da je sodelovanje s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije na mnogih področjih
uspešno, saj v večini sprejetih odločitev na področju varstva starejših upošteva predloge skupnosti
tako pri pripravi sistemskih rešitev kot pri sodelovanju v različnih komisijah pri pripravi zakonodaje.
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AKTUALNI RAZPISI
RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim nevladnih organizacij na evropski ravni.
Prednostna področja so dejavnosti, ki prispevajo k razvoju, izvedbi in spremljanju evropskih in
nacionalnih politik ter zakonodaje na enem od naslednjih področij: nediskriminacija in integracija
romskega prebivalstva; enake pravice oseb z oviranostjo; enakost med ženskami in moškimi. Rok za
prijavo je 1.10.2013, informacije o razpisu pa so na voljo tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNE INVESTICIJE V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za kulturo je dne 9.8.2013 objavilo Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo v višini 7.230.000 EUR in do 100% upravičenih stroškov. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje investicij v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo
javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito
revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Upravičenci do sredstev javnega razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne
infrastrukture in nastopajo kot investitorji. Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov
mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 3.000.000 EUR; investitor mora zagotoviti svoj
soinvestitorski delež, in sicer najmanj DDV (če je neupravičen strošek) oziroma najmanj odstotek
lastne udeležbe, določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna. Odpiranje vlog bo 4.10.2013. RAZPIS

RAZPIS PURE 2013-2 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Energija Plus razpisuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in
podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
območju Republike Slovenije za vgradnjo toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije, obnovo in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedbo energetskih pregledov, programe informiranja in
ozaveščanja, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjavo kotlov na vse vrste goriv
z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov ter opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri
upravljavcih. Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je
omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 223.010 EUR. Razpis je odprt do 25.10.2013 ali do porabe sredstev.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
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učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17.12.2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

NOVICE DRUGIH
EU NAČRTUJE UKINITEV STROŠKOV ZA GOSTOVANJE V MOBILNIH
OMREŽJIH
EU z novo strategijo usklajuje sektor mobilne telefonije, odpravlja stroške za gostovanje v tujih
mobilnih omrežjih, poenostavlja administrativne postopke za podjetja in uvaja nove pravice za
naročnike in ponudnike storitev. Kljub napredku v zadnjih 26 letih ostaja evropski sektor mobilne
telefonije razdrobljen, saj lahko večinoma govorimo samo o delovanju nacionalnih trgov. Evropska
podjetja posledično zaostajajo za svojimi ameriškimi in azijskimi tekmeci.
Evropska komisija želi zato s sveženjem ukrepov Povezana celina oživiti sektor mobilne telefonije EU,
in sicer z ukinitvijo stroškov za mobilno gostovanje in poenostavitvijo pravil za naložbe v nova
visokohitrostna mobilna omrežja. Gospodarstvo vse bolj potrebuje čedalje zmogljivejše povezave. Z
enotnim trgom za mobilna omrežja bi predvidoma ustvarili na tisoče delovnih mest in dosegli skoraj
1–odstotno rast BDP na leto. (vir:EK)
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DOKUMENTAREC O ŽIVLJENJU SKUPNOSTNEGA URBANEGA EKO
VRTA »ZELENA UTOPIJA« NA FESTIVALU SLOVENSKEGA FILMA
Januarja 2012 je začel nastajati film o novo nastajajoči družbici in skupnosti na obrobju Maribora, ki je
rasla z nastajanjem Skupnostnega urbanega eko vrta. Kako in kako ne vam v osebnih zgodbah
vrtičkarjev razgalja film Zelena utopija, ki sledi 4 zgodbam o novih prijateljstev, o ljubezni do čudeža
prekipevajoče narave, o izgonih iz skupnosti… Film se je uvrstil v program Festivala slovenskega
filma, ki trenutno poteka v Portorožu, in ga je mogoče 27. 9. 2013 ob 20:00 videti tudi v Mariboru, v
kinu Udarnik. Vabljeni. Več…

DETROIT: MESTO, KI GA JE POŽRLA NJEGOVA METROPOLITANSKA
REGIJA
Na prvi pogled je aritmetika stečaja mesta preprosta: mesto je porabilo več denarja, kot ga je imelo,
vendar pa so dejavniki veliko bolj zapleteni. Izmed več kot 300.000 lastnikov zemljišč v mestu jih le
polovica plačuje davke, zaradi česar si Detroit ne more privoščiti, da bi svojim meščanom zagotavljal
storitve ali svojim bivšim zaposlenim izplačeval pokojnine. Storitve bodo morali najverjetneje
plačevati pokojninski skladi in imetniki obveznic, skupaj z lokalnim prebivalstvom, ki se bodo morali
soočiti z omejevanjem že tako slabih storitev. Pričakovati, da se bo vmešala zvezna vlada in poplačala
mestne dolgove, pa ni najbolj verjetno. Hkrati je to v nasprotju z Obamovim reševanjem treh velikih
avtomobilskih družb, Ford, General Motors in Chrysler, , pri čemer je samo reševanje korporacije
General Motors davkoplačevalce stalo več kot 18 milijard ameriških dolarjev.
Detroit je šolski primer mesta, ki se krči, a za razliko od številnih urbanih regij v Evropi (kjer se krčijo
tako mesta kot regije), se jedro Detroita krči, medtem ko se metropolitansko območje širšega Detroita
širi. Rast predmestja Detroita se ves čas odvija na račun mestnega bruto domačega produkta. Nobeno
od treh velikih avtomobilskih industrij, nima več sedeža v mestu, temveč so se skupaj z drugimi
industrijami preselili v okoliške občine, tako da je Detroit sedaj predvsem servisno mesto. Za svoje
metropolitansko jedro okoliške občine ne plačujejo, čeprav je njihova prihodnja blaginja odvisna od
odnosov centra do metropolitanskega območja; gre za t.i. freeriderje. Detroit je mesto ki kaže, da bi z
davčnimi prihodki upadajočega prebivalstva znotraj prvotnih meja mesta upravljali jedro
metropolitanskega območja. (vir: Peter Ramsden, Urbact, prevod Petra Očkerl)
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