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NOVIČKE SOS
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO PODPISA PETICIJE
Obveščamo vas, da se rok za zbiranje podpisov Skupnega poziva za umik predloga zakona o davku
na nepremičnine podaljša do ponedeljka, 18. novembra 2013! Vljudno vas prosimo, da nam dodatno
zbrane podpise pošljete na info@skupnostobcin.si do konca ponedeljkovega delovnega dne. Za
podaljšanje roka smo se odločili na podlagi pričakovanega veta Državnega sveta RS in ponovnega
odločanja v DZ RS. Ob tem se vam iskreno zahvaljujemo za trud in vaše delo za že zbrane podpise in
prosimo za sodelovanje še v naprej. Do sedaj smo samo na SOS prejeli čez 3.000 podpisov, ki smo jih
že oddali in dodatni 2.500, kolikor smo jih do sedaj prejeli, to je skupaj 5.500 podpisov v 4 dneh!
Podpise smo sočasno z ostalimi skupinami (SLS, OZS, KZ, ZOS,…) predali v DZ RS. Več kot 58.000 je
vseh, ki so z imenom in priimkom podpisali eno ali drugo peticijo.
Obrazec za fizično oddajo:
PETICIJA
Obrazec za fizične osebe
Obrazec za pravne osebe
RAZLOGI za podpis peticije
Prvopodpisani
Vzpostavili smo tudi spletno mesto za oddajo podpisa peticije.
ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV JE 18.11.2013.
Vrednost nepremičnin fizičnih in pravnih oseb se lahko preveri preko http://www.e-prostor.gov.si/.
(sk)

ČLAN V SVET VLADE RS
Skupnost občin Slovenije je na podlagi korespondenčne seje predsedstva SOS imenovala člana Sveta
Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na podlagi evidentiranih kandidatov s
strani občin članic SOS je predsedstvo SOS potrdilo in imenovalo za člana: Janka Požežnika. Prejel je
najvišje število glasov.
Svet bo posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in bo deloval kot nacionalna platforma za zmanjšanje tveganj za nesreče in posledic nesreč.
Namenjen bo vzpostavljanju dialoga med Vlado Republike Slovenije in civilno družbo ter nevladnimi
strokovnimi in znanstveno-raziskovalnimi ter drugimi organizacijami in združenji za krepitev
odpornosti na nesreče in doseganje trajnostnega razvoja skladno s cilji Hjoškega okvirnega akcijskega
načrta.
Svet bodo sestavljali predsednik, namestnik predsednika in člani. V Svetu bodo predstavniki
ministrstev in vladnih služb ter lokalne samouprave in medijev, nevladnih organizacij in združenj ter
strokovnih in znanstveno-raziskovalnih ustanov, ki so relevantne za področje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami. (ur)
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SESTANEK KOMISIJE OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
V Velenju so se sestali občinski inšpektorji, kjer so obravnavali odziv Ministrstva za notranje zadeve
na predloge za spremembo Zakona o inšpekcijskem postopku. Prisotni so se z razlago ministrstva na
večino predlogov strinjali in so odstopili od svojih predlogov za spremembe. Kljub obrazložitvi so
prisotni vztrajali, da mora Pravilnik o službeni izkaznici in znački ostati v veljavi. Prav tako so
izpostavili potrebo po udeležbi predstavnika občin predvsem na regijskih koordinacijah, kot tudi v
Inšpekcijskem svetu. Strinjajo se z obrazložitvijo, da sam zakon ne more občin vključit v inšpekcijski
svet, so pa predlagali, da se sodelovanje predstavnika občin zavede v poslovnik o delovanju
inšpekcijskega sveta. Tako bo predstavnik občin sodeloval v inšpekcijskem svetu, hkrati pa bo
zagotovljena neodvisnost lokalnih skupnosti. Prisotni so se strinjali, da bi sodelovanje državnih in
občinskih inšpektorjev povečalo učinkovitost na terenu, kot bi povečalo ugled tako državnim kot
občinskim inšpektorjem. (MM)

SESTANEK KOMISIJE ZA PROSTOR SOS
V četrtek, 14.11.2013, je v prostorih Mestne občine Maribor potekal sestanek Komisije za prostor SOS.
Komisija se je sestala z namenom oblikovanja pripomb na Zakon o dopolnitvah Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1E) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Na oba predloga zakonov je komisija oblikovala pripombe ter stališča ter sklenila, da se posredujejo
pristojnima ministrstvoma. Prav tako so članice in člani ocenili, da naj se legalizacija črnih gradenj
izvede v okviru obstoječe prostorske zakonodaje ter se ob tem spoštuje Strategija prostorskega razvoja
Slovenije in Prostorski red Slovenije, kot veljavna dokumenta.
Pristojni ministrstvi se tudi pozove, da na primeru nekaj občin izdela testne strokovne podlage za
določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. (pa)

OBČINSKI REDARJI BODO DOBILI DOSTOP DO PODATKOV TUJIH
DRŽAVLJANOV?
V skladu z evropskima direktivama je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo

odgovorna za

vzpostavitev sistema izmenjave podatkov. V delovni skupini kot predstavnik SOS sodeluje Boštjan
Omerzel, predsednik Komisije občinskih redarjev pri SOS. Njegova naloga v delovni skupine je, da
poskrbi avtomatsko izmenjavo podatkov za tuje državljane tudi za občine oz. njene prekrškovne
organe. Za tuje državljane bodo tako veljala enaka pravila kot za slovenske državljane. Sedaj se je
dogajalo, da občinski prekrškovni organi niso prejeli podatkov tujih držav za njihove državljane in jim
tako obvestilo o prekršku ni moglo biti posredovano. Takšno ravnanje je tuje državljane postavljalo v
neenakopraven položaj, zato je Komisija za občinsko redarsko službo večkrat pozvala MNZ in MZZ k
ukrepanju. S sprejetjem direktive EU o lažjem čezmejnem izmenjevanjem podatkov bodo občine, ko
bo aplikacija delovala, lahko avtomatsko prejele podatke za vse državljane EU. (MM)

POSVET PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE
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V sredo, 13.11.2013, je v Ljubljani potekal delovni posvet z naslovom Pisarniško poslovanje in
arhiviranje. Predavatelji, dr. Vladimir Žumer, mag. Hedvika Zdovc ter Sonja Jazbec, so udeležencem
predstavili predpise in priporočila pisarniškega poslovanja, pot dokumenta od nastanka do oddaje v
arhiv ter klasifikacijske načrte, z njimi povezane roke hrambe ter predstavili pisna strokovna navodila
za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega.
Udeleženci posveta so za udeležbo prejeli 0,5 kreditne točke, prejeli pa so tudi gradivo, ki so ga
predavatelji predstavili. (pa)

PLAČLJIV OGLAS
ALI POTREBUJETE REŠITEV ZA ZVOKOVNO SNEMANJE SESTANKOV?
Zvočni zapisi občinskih sej in drugih sestankov so postali nepogrešljiv del poslovanja vsake občine.
Ne glede na to če posnetke potrebujete za kasnejši prepis ali trajen arhiv VL 100 je prava rešitev za
vas.
Snemalnik VL 100 je samostojna enota, ki
omogoča

snemanje

zvoka

v

prostoru,

v

visokokakovostnem zvočnem formatu. VL 100
preprosto postavite na sredino mize, okoli
katere so se zbrali udeleženci sestanka, in
začnite snemati.
Naprava je preprosta za uporabo. Začetek ali
zaključek snemanja se sproži le s pritiskom
tipke, ki se nahaja na vrhu naprave. Prav tako
je

preprosto

posnetkov,

ki

tudi
se

kasnejše
odvija

predvajanje
na

lokalnem

računalniku, v katerega ste prestavili USB ključek z zvočnimi posnetki. Do konca leta 2013 vam
snemalnik VL 100 ponujamo po akcijski ceni 220 EUR + DDV. VL 100 lahko naročite pri:
ZASLON TELECOM d.o.o.
Brnčičeva 13
1000 Ljubljana
e-pošta: prodaja@zaslon-telecom.si
tel: 01 563 43 30

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
DAVEK NA NEPREMIČNINE - DOPOLNITEV S FORMULAMI
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance, v skladu s sklepom sestanka z dne
6.11.2013, prejela izračune finančnih učinkov predloga Zakona o davku na nepremičnine po
posameznih občinah.
izračuni - preglednice
Navedene preglednice se, od prvotno posredovanih, razlikujejo le v dodani vrstici, kjer so zapisane
ustrezne formule za izračun posameznega podatka. Vrstica je dodana torej le pri dveh tabelah, in sicer
pri tabeli Simulacije prihodkov davka na nepremičnine po občinah - za leto 2014 in za leto 2015.
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Obenem pa Ministrstvo za finance ponovno dodaja pojasnilo, ki je sicer že bilo podano na samem
sestanku: Skupaj bodo torej občine na podlagi podatkov, ki so jih pridobili s strani GURS, ob
upoštevanju davčne osnove in davčnih stopenj za posamezne skupine nepremičnin, določene po
prvotnem predlogu zakona, obračunale davka na nepremičnine, v letu 2014, iz naslova obdavčitve
samo delov stavb, ki so v lasti občin, v višini nekaj več kot 22 mio evrov (list: podatki po občinah–leto
2014, stolpec K). Navedeni znesek torej vključuje davek na nepremičnine od vseh delov stavb, ki so
v lasti občin, to pomeni, tako od stanovanjskih nepremičnin, poslovnih, industrijskih, energetskih,
kmetijskih stavb in stavb za javno in drugo rabo. Občine bodo morale, upoštevajoč vsa zemljišča
(vključena vodna zemljišča, zemljišča za gradnjo stavb, pozidana zemljišča, kmetijska in gozdna
zemljišča, itd.), ki jih imajo po podatkih GURS v lasti in ustreznih davčnih stopenj prvotnega predloga
zakona o davku na nepremičnin, skupaj obračunati okoli 7,6 mio evrov davka na nepremičnine iz
naslova zemljišč (list: podatki po občinah–leto 2014, stolpec L).
Dodatno še ministrstvo pojasnjuje, da je treba skupni navedeni znesek (torej nekaj manj kot 30 mio
evrov) razumeti pogojno, saj za večino občin ta ne predstavlja zneska, ki ga bodo morale občine v
celoti plačati iz proračuna kot davek. V velikem delu gre namreč za dele stavb oz. zemljišča, kjer je
občina sicer lahko lastnik, davčni zavezanec pa je njihov upravljavec kot samostojna pravna oseba
s samostojnimi financami.

PREDLOG ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH
PREJEMKIH
Skupnost občin Slovenije je občinam posredovala Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP-1). Ta določa novi sistem ureditev dopustov ob rojstvu otroka, v določenih delih
bolje ureja pravice za socialne starše, ki dejansko otroka negujejo in varujejo, prinaša tudi podaljšanje
pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok. Cilj predloga zakona je zmanjšanje
administrativnih bremen za delodajalce, poenostavitev dela za CSD-je in poenotenje vsebine pravic in
rokov.
Vljudno vas naprošamo, da predlog preučite in nam posredujete morebitne pripombe, stališča
najkasneje do srede 20.11.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
Dne 21.11.2013 bo predlog obravnavan na seji Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide.

PREDLOG ZAKONA O ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
Skupnost občin Slovenije je prejela Predlog zakona o enakosti žensk in moških (ZEŽM). Cilj predloga
ZEŽM je postaviti pravni okvir za oblikovanje politik, katerih namen je na podlagi načela
nediskriminacije in enakosti spolov zagotoviti enake možnosti in enako obravnavanje žensk in moških
ter enak položaj in vlogo žensk in moških na vseh področjih.
Vljudno vas naprošamo, da predlog preučite in nam posredujete morebitne pripombe, stališča
najkasneje do srede 20.11.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
Dne 21.11.2013 bo predlog obravnavana na seji Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide.
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PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNEM GEODETSKEM REFERENČNEM
SISTEMU
V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog Zakona o državnem geodetskem referenčnem
sistemu. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe, stališča in predloge posredujete do petka,
22.11.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.
Besedilo predloga

UREDBA O EMISIJI SNOVI V ZRAK IZ MALIH IN SREDNJIH KURILNIH
NAPRAV
V javni obravnavi se nahaja Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge
sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

OSNUTEK UREDBE O PREDELAVI NENEVARNIH ODPADKOV V
TRDNO GORIVO TER NJEGOVI UPORABI
V javni obravnavi se nahaja Osnutek Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter
njegovi uporabi. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

OSNUTEK UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na
naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.
Hkrati vas opozarjamo, da se ZFO-1C spreminja 7. člen v četrtem (4) odstavku, ki se prav tako nanaša
na okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

PRIPOROČILA GLEDE UPORABE FINANČNIH ZAVAROVANJ PRI
JAVNEM NAROČANJU IN PROJEKTIH
Vlada Republike Slovenije je dne 30. 10. 2013 sprejela sklep št. 43000-77/2013/5 in Priporočila glede
uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU. K
uporabi priporočil je zavezala ministrstva, njihove organe v sestavi in vladne službe, organom
upravljanja in posredniškim telesom pa je naložila, da od upravičencev za sofinanciranje zahtevajo, da
se priporočila uporabljajo tudi pri projektih, sofinanciranih s sredstvi EU. Ostale javne naročnike je
Vlada Republike Slovenije glede na svoje pristojnosti pozvala k uporabi priporočil. V skladu s
sklepom Vlade Republike Slovenije je Ministrstvo za finance pripravilo vzorce finančnih zavarovanj
za zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odprave napak v
garancijski dobi. Sklep Vlade Republike Slovenije, priporočila in vzorci finančnih zavarovanj so
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objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance v okviru slovenske zakonodaje na področju javnega
naročanja.

SLOVENIJA RAZMIŠLJA O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE UPORABE
PLASTIČNIH VREČK
Zaenkrat v Sloveniji niso predpisani nobeni posebni ukrepi za omejitev potrošnje lahkih plastičnih
nosilnih vrečk, so pa pred časom trgovci sami, na lastno pobudo, omejili dostopnost do teh vrečk
(uvedba nosilnih vreč za večkratno uporabo, odprava brezplačnih plastičnih vrečk).
Vse nosilne vrečke, ne glede na material, iz katerega so izdelane, so embalaža, zato se za njih plačuje
okoljska dajatev. Okoljska dajatev za nosilne vrečke je povsem enaka kot okoljska dajatev za drugo
embalažo. Višina okoljske dajatve je odvisna samo od embalažnega materiala. Za PVC se plačuje višja
okoljska dajatev, za biološko razgradljive embalažne materiale pa nižja.
Ker želijo, da bo končno besedilo direktive sprejemljivo tudi za slovenske proizvajalce nosilnih vrečk
ter druge gospodarske subjekte, vključene v sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, nas
prosijo za aktivno udeležbo. Svet (Delovna skupina za okolje) bo predlog prvič obravnavala 21.
novembra, zato vas prosimo za prvi odziv do 20. novembra. Vaš odziv je pomemben za vključitev
vplivov na gospodarstvo, okolje in javno upravo v stališče RS do tega predloga Direktive. Vaše
pripombe prsim posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si (MM)

ALI IMA VAŠA OBČINA TEŽAVE Z NELEGALNO RAZGRADNJO
AVTOMOBILOV?
S strani občine članice smo bili opozorjeni na nelegalno razgrajevanje odsluženih vozil. Občina članice
opozarja, da zaradi neučinkovite inšpekcije ter neustrezne zakonodaje je večina vozil (kar 80%)
razgrajenih na neekološki način. Posledice takšnih razgradenj predstavljajo predvsem ekološke težave,
saj deli, ki jih ne morejo prodati kor rezervne dele ali staro železo končajo na odlagališčih v naravi ali
črnih odpadih. Kljub strogi zakonodaji od 1.000€ za fizične in do 30.000€ za pravne osebe, ki na črno
razgrajujejo avtomobile ter 250€ globe za lastnika vozila če se vozilo se ne nahaja na lokaciji, ki je
navedena ob odjavi vozila. Zato se poraja vprašanje, zakaj se kljub visokim kaznim dogaja toliko
kršitev?
Vljudno vas prosimo za odziv, ali tudi v vaši občini zaznavate težavo s črno razgradnjo vozil? Vaš
odziv posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)
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POVPRAŠEVANJA
POVPRAŠEVANJE – ODPRTO

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA V TUJINI
Občina članica Skupnosti občin Slovenije obravnava vlogo občanke, ki bo z naslednjim šolskim letom
otroka vključila v osnovnošolsko izobraževanje v Avstriji. Občanka prosi za sofinanciranje, saj mora
za otroka v tem primeru plačati šolnino.
Občino zanima ali katera izmed občin sofinancira osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah na
podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v tujini.
Vaše

odgovore

nam

lahko

posredujete

najkasneje

do

četrtka,

21.11.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.
POVPRAŠEVANJE – ZAKLJUČENO

IZPLAČILO ¾ PLAČNIH NESORAZMERIJ
Glede na odločitev Vrhovnega sodišča RS, da se revizija zavrže v delu, s katerim se izpodbija
odločitev o stroških postopka in da se sicer revizija zavrne kot neutemeljeno o glavni stvari – izplačilo
¾ plačnih nesorazmerij in glede na vladni predlog v zvezi z reševanjem problematike poplačila ¾
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za nazaj (od 1.10.2010 do 31.5.2012) – pogajanja
ministrstva s sindikati, je Skupnost občin Slovenije ponovno povprašala občine: Katere občine bodo še
v tem letu izplačale ¾ plačnih nesorazmerij? (In sicer v kolikor so vam še za letošnjo leto ostala
sredstva na postavkah za plače.) Oziroma kdaj bodo izplačale ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih
plačah?
Sodelovalo je 37 občin, od katerih je:
- 11 občin že izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij
- 16 občin si bo še v letu 2013 izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij
- 10 občin si bo v letu 2014 izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij
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Odgovore občin si lahko preberete tukaj.

POJASNILA MINISTRSTEV
STALIŠČE MNZ DO USMERITEV ZA DRŽAVNO NOTRANJE
REVIDIRANJE
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve, Službo za lokalno samoupravo,
naslovilo zaprosilo za mnenje o skladnosti prenovljenih Usmeritev za državno notranje revidiranje z
Zakonom o lokalni samoupravi, ki določa pristojnosti organov občine.
MNZ je na posredovan dopis odgovorilo, da se s stališči Skupnosti občin Slovenije v celoti strinjajo.
Ob tem dodaja še, da omenjena predlagana ureditev posega v razmerja med tremi samostojnimi
organi občine, posebej v razmerje med županom in nadzornim odborom. V temelju gre za
nerazumevanje vloge nadzornega odbora občine, kakor ga določa Zakon o lokalni samoupravi.
Predlagane usmeritev so torej v neskladju z 32. in 32. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF).
Posredovano zaprosilo po mnenju
Odgovor ministrstva

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
18.11. / SESTANEK V ZVEZI Z UREDITVIJO ZAKONSKEGA
PREBIVALIŠČA
V ponedeljek, 18. 11. 2013 bo na Direktoratu za upravne notranje zadeve potekal sestanek v zvezi z
ureditvijo zakonskega prebivališča v novem Zakonu o prijavi prebivališča. Sestanka se bodo udeležili
predstavniki SOS.

19.11. / SESTANEK O LEGALIZACIJI ČRNIH GRADENJ
V torek, 19.11.2013 bo v prostorih MZIP potekal sestanek v zvezi s pripravo normativne ureditve na
področju nedovoljenih gradenj in njihove legalizacije. Na sestanku bodo predstavljena izhodišča te
ureditve in dana možnost diskusije, tako glede izhodišč, kot tudi vloge občin v postopkih legalizacije.
Sestanka se bo udeležilo vodstvo SOS.

20.11. / PODELITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 najavljamo izobraževalni dogodek ter slavnostno PODELITEV CERTIFIKATOV
MLADIM PRIJAZNA OBČINA 2013-2017 pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike
Slovenije, Boruta Pahorja. Dogodek bo potekal v sredo, 20. novembra, v Narodnem domu Maribor s
pričetkom ob 10. uri. Najava dogodka

21.11. / SESTANEK Z JAVNIMI STANOVANJSKIMI SKLADI
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Na Skupnost občin Slovenije so se pred nekaj časa obrnile predstavnice projekta Vala 202 »Botrstvo v
Sloveniji« ter projekta »Ker nam ni vseeno!«, s problematiko vedno pogostejših in številčnejših
deložacij v različnih lokalnih okoljih. Na prvem sestanku, ki je bil v ožji sestavi v Ljubljani, 22. oktobra
2013, smo govorili predvsem o možnostih in postopkih za preprečevanje deložacij, ki s svojo
izvršitvijo v veliko primerih povzročijo še dodatne in nove socialne stiske. Govorili smo o tem, kako
pristopiti, kako se lotiti preprečevanja deložacij v primerih hudih stisk posameznic in posameznikov
ter družin. Oblikovali smo nekaj možnih predlogov in idej v smislu predhodnega aktiviranja ljudi, da
se ti ne bi znašli v situaciji, ko je deložacija še edina opcija.
Ker bi želeli aktivno pomagati in želeli najti nove poti, aktivirati obstoječe resurse ter povezati vse, ki
delujemo na teh področjih, organiziramo sestanek predstavnic in predstavnikov občinskih javnih
stanovanjskih skladov, ki bo v četrtek, 21. novembra 2013 ob 11.00 uri v prostorih Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Sestanka se bo udeležila generalna sekretarka SOS. O
dogovorjenem na sestanku vas bomo obvestili.

27.11. / SESTANEK Z MINISTROM VIRANTOM
V skladu z dogovorom z ministrom Virantom smo prejeli vabilo na srečanje s predstavniki obeh
reprezentativnih združenj. Srečanje katerega se bo udeležil glavni odbor SOS bo 27. novembra 2013 v
prostorih Ministrstva za notranje zadeve. Na srečanju bo tekla beseda o rešitvah, ki jih prinaša predlog
zakona o davku na nepremičnine, dopolnjena novela zakona o financiranju občin in izhodišča za
pripravo strategije lokalne samouprave.

3.12. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo naslednja seja predsedstva SOS potekala 3.12.2013 predvidoma ob 10.00 uri.
Vabilo z dnevnim redom in gradivom posredujemo v kratkem.

3.12. / 2. SESTANEK KOMISIJE ZA NOTRANJO REVIZIJO
2. sestanek Komisije za notranjo revizijo bo potekal v torek, 3. decembra 2013 ob 10.00. uri v sejni sobi
urada župana Murske Sobote na naslovu Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Članice in člani
komisije se bodo posvetili obravnavi predloga sprememb Usmeritev za državno notranje revidiranje.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
2.12. / INVESTIRAJMO V NEIZKORIŠČENE POTENCIALE SLOVENIJE
Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije bo
potekal v ponedeljek, 2. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri v Ljubljani (natančna lokacija bomo znana do
15. 11. 2013).
Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem
investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Na forumu bodo z udeleženci svoje izkušnje s
področij razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili predstavniki
socialnih podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij,
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predstavljene pa bodo tudi nove iniciative, namenjene izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev
državljanov, ki bodo prilagojene potrebam vseh generacij v mestih in na podeželju. Predstavniki
državnih institucij bodo predstavili aktualne zakonodajne pobude in spremembe ter programe in
aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.
Vabilo bomo objavili v kratkem.

33. SEJA VLADE
PREDLOG ZAKONA O FINANČNI UPRAVI
Na seji Vlade je bilo sprejeto besedilo predloga Zakona o finančni upravi. Predlog je posredovan v
obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS. Predlog zakona ureja načela delovanja, organizacijo,
naloge in pooblastila finančne uprave, zbiranje podatkov ter vodenje davčnega registra in evidenc,
pravice ter posebnosti delovno pravnih razmerij uslužbencev finančne uprave in druga vprašanja,
povezana z delovanjem finančne uprave.
S predlaganim zakonom se želi doseči cilj vzpostavitve pravnega okvirja za nadaljnji razvoj
upravnega organa, pristojnega za pobiranje obveznih dajatev, kot sodobno organiziranega upravnega
organa. Njenega delovanja ne sme določati le nadzorna naloga, ampak mora delovati kot storitveni
servis zavezancev in razvijati partnerske odnose z zavezanci, ki so pripravljeni prostovoljno in
zakonito izpolnjevati svoje obveznosti glede plačevanja obveznih dajatev. V tem smislu mora tudi
finančna uprava delovati v skladu z načeli k uporabniku usmerjene javne uprave. Ti cilji se dosegajo
predvsem s poenostavitvijo in standardizacijo postopkov, zmanjševanjem administrativnih ovir,
zmanjševanjem upravnega bremena in izboljšanjem kakovosti dela.
Z zakonom se želi urediti tako organizacijo in delovanje finančne uprave, ki bo zagotavljala izvajanje
zakonov o obdavčenju, tako da bo pobiranje obveznih dajatev sledilo načelu prostovoljnega
izpolnjevanja obveznosti zavezancev ob hkratnem zagotavljanju ustreznega izpolnjevanja davčnih
obveznosti zavezancev, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo v rokih in na način, določen z zakonom.

UREJANJE PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV
Na seji je Vlada potrdila Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve
objektov, ki predstavljajo osnovo za celovito sistemsko prenovo krovne, pa tudi sektorske zakonodaje
s področja urejanja prostora in graditve objektov, katere namen je vzpostavitev bolj preglednega in
učinkovitega delovanja in upravljanja vseh organizacij, procesov in vsebin na področju prostorskega
načrtovanja, gradbenih dovoljenj, zemljiške politike itd.
Izhodišča vsebujejo opis stanja in možne rešitve oziroma smeri delovanja na 18 problemskih sklopih
tega področja, kot jih je identificiralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
MKO v sodelovanju z MzIP mora do 31.12.2013 pripraviti izhodišča normativnih sprememb tistih
predpisov iz njegovega delovnega področja, ki so povezani z vsebinami iz Izhodišč normativnih
sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, zlasti glede postopkov okoljskih presoj
in okoljevarstvenih dovoljenj, tako da bodo ti učinkoviti, obenem pa bodo v njih dosledno upoštevane
zahteve prava EU.
Izoblikovala se bo tudi delovna skupina predstavnikov pristojnih ministrstev, ki bo pripravila
predloge potrebnih zakonskih sprememb.

DIMNIKARSKA STORITEV
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Sprejeta je bila Uredbo o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom.
V uredbi se spreminja obdobje trajanja koncesijskega razmerja. Besedilo »osmih let« se nadomesti z
besedilom »do 31. decembra 2015« in število članov strokovne komisije, ki jo imenuje vlada, ni več
določena njena sestava, po pooblastilu vlade koncesijsko pogodbo podpiše minister, o prenosu
koncesije ne odloča več minister, pač pa vlada z odločbo.

ČRPANJE EU SREDSTEV
Vlada se je seznanila s stanjem na področju črpanja EU sredstev.
Republika Slovenija je v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2013 od 4,8 milijarde evrov razpoložljivih
sredstev evropske kohezijske politike (EU in SLO del) potrdila 5,5 milijarde evrov instrumentov –
projektov oz. programov (razlog za večji znesek od razpoložljivega so presežne pravice porabe oz.
potrjevanje rezervnih projektov), kar je 114,7 odstotka razpoložljivih sredstev. Za 4,3 milijarde evrov
ali 89,1 odstotkov razpoložljivih sredstev je bilo doslej podpisanih pogodb, iz državnega proračuna
izplačane 2,8 milijarde evrov (EU in SLO del) ali 56,9 odstotkov razpoložljivih sredstev, vanj pa iz
bruseljske blagajne povrnjeni 2,2 milijarde evrov (EU del) ali 53,1 odstotkov razpoložljivih sredstev. Iz
naslova dodatnih pravic porabe je bilo do 30. 9. 2013 dodeljenih 313,7 milijonov evrov, od tega največ
na področju okoljske in prometne infrastrukture, in sicer za 274,1 milijonov evrov, 36,8 milijonov
evrov na področju krepitve regionalnih razvojnih potencialov in 2,1 milijona evrov na področju
razvoja človeških virov.
Dinamika črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji je nekoliko počasnejša od
pričakovane. Razlogi za to so predvsem izdatki na projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki se
ne realizirajo v skladu z napovedmi.
Leto 2013 je še posebej kritično z vidika doseganja pravila n+2/3, ki pomeni, da mora država članica do
konca leta predložiti Komisiji zahtevke za plačilo vseh sredstev, ki so ji bila dodeljena za leti 2010 in
2011. V primeru, da državi to ne uspe, Komisija izvede t. i. »decommitment« za višino nepredloženih
zahtevkov za plačilo, dodeljena sredstva so s tem državi članici trajno odvzeta.
Kot izhaja iz poročila, vlada zato pospešeno izvaja aktivnosti za še bolj pospešeno izvajanje projektov.
Med drugim je MGRT v sodelovanju z ministrstvi, pripravilo Akcijski načrt za pospešitev črpanja
evropskih sredstev.
Ključne ugotovitve v Akcijskem načrtu in predlaganimi ukrepi:
-

Koriščenje sredstev v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV) in

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) poteka večinoma v
skladu s predvideno dinamiko in trenutno ne obstaja nevarnost izgube sredstev po pravilih n+2/n+3.
-

Koriščenje sredstev v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne

infrastrukture (OP ROPI) zaostaja za predvideno dinamiko (velja tako za sredstva ESRR kot za
sredstva KS), zaradi česar obstaja potencialna verjetnost izgube sredstev po pravilih n+2/n+3 po koncu
leta 2013.
-

Zaradi zgoraj navedenega so ključnega pomena ukrepi, ki se nanašajo na OP ROPI. Organ

upravljanja ocenjuje, da je zaradi možnosti finančnih prerazporeditev med posameznimi vsebinami
(razvojnimi prioritetami) v skladu s Smernicami Evropske komisije o zaključevanju programskega
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obdobja 2007-2013 do konca leta 2015 tveganje na posameznih ministrstvih na OP RR in OP RČV
relativno nizko.

NOVA STRATEGIJA EU ZA GOZDOVE
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije - nova strategija EU za gozdove: za
gozdove in gozdarskega sektorja. Republika Slovenija podpira novo gozdarsko strategijo kot politični
okvir, ki zagotavlja usklajevanje med politikami, ki so povezane oziroma vplivajo na gospodarjenje z
gozdovi.
Po mnenju Vlade je nova strategija dobra podlaga za razvoj skupne vizije večnamenskega in
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Evropi ter pozdravlja vključevanje učinkovite rabe gozdnih
virov med ključna načela nove strategije. RS je sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti
gozdno lesne verige v Sloveniji do leta 2020, ki ga deloma izvaja tudi z uporabo sredstev EU sklada za
razvoj podeželja. Republika Slovenija podpira usmeritev strategije, da v zvezi z gozdovi hkrati
določimo ukrepe za prilagajanje gozdov na podnebne spremembe in ukrepe za zagotavljanje
zmožnosti gozdov za blaženje podnebnih sprememb.
Republika Slovenija poudarja, da te treba čim prej pripraviti akcijski načrt za izvajanje strategije z
navedbo prednostnih nalog ter postavitvijo časovnih mejnikov in ukrepov za izvajanje strateških
usmeritev. Slovenija podpira pripravo akcijskega načrta s sodelovanjem Stalnega odbora za
gozdarstvo.

AKTUALNI RAZPISI
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE ZAGOTAVLJANJA
PRIHRANKOV ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH
Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji; zamenjava kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin; programi izvajanja energetskih
pregledov; programi informiranja in ozaveščanja. Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem
javnem razpisu lahko kandidirajo občine, podjetja in drugi subjekti (javni skladi, javne agencije,
ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti). Upravičeni stroški so
prenova sistemov javne razsvetljave ter sanacija notranje in zunanje razsvetljave. Skupna višina
sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša
400.000,00 EUR. Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za
izvedbo posamezne investicije lahko znaša za občine 50 %. Več o projektu najdete s klikom tukaj.

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
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
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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

ODPRT RAZPIS AVSTRIJSKE ŠTA JERSKE - KULTURA
Iz avstrijske Štajerske smo prejeli obvestilo o razpisu za projekte na področju umetnosti in kulture v
okviru " komemoracija leta 2014 ". Predloženi projekti v okviru tega razpisa, se ukvarjajo z vprašanjem
razpada Donavske monarhije v širšem pomenu, propada večetnične države, v okviru svetovne vojne,
kot tudi razvoja sodobnih vprašanj prek uporabe analitičnih orodij sodobne umetnosti. Dodatna
pozornost bo usmerjena na trajnost projekta, ki naj omogoča prihodnjim generacijam dostop do
njegove vsebine. K sodelovanju v to čezmejno kulturno pobudo, s ciljem da se vzpostavi trajnostna
kulturna mreža na geografskem območju regije Alpe – Jadran, so vabljeni vsi akterji umetniške scene,
regionalne kulturne pobude in akademiki v likovni umetnosti. Avstrijski kolegi prosijo, da te podatke
posreduje

ustreznim

umetnikom

/

organizacijam

itd.

v

vaši

občini.

Podrobnosti in pogoje razpisa, kakor tudi obrazec za prijavo najdete tukaj. Rok za oddajo prijavo je
31. december 2013 . Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko obrnete na gospo Christiane Kada iz
Ministrstva za kulturo, Evropo in mednarodne zadeve (tel. 43 316 877 5832 , e- mail:
christiane.kada@stmk.gv.at).

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
DAVEK NA NEPREMIČNINE PRI NAS IN V TUJINI
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Davek na nepremičnine je najpogostejši in najstarejši občinski davek v Evropi. Zaradi njegove
stalnosti, lokalnosti in prepoznavnosti je najpomembnejši lokalni davek, ki je tesno povezana z
zagotavljanjem javnih storitev na nekem območju. Omogoča relativno bolj pravično geografsko
porazdelitev davčnih prihodkov med lokalnimi oblastmi in zagotavlja stabilne prihodke. Davek na
nepremičnine je dobro kljuboval krizi na splošno, ki je kot taka nudila priložnost za optimizacijo
prihodkov iz naslova tega davka.
Številne države so v tej smeri izvedle reforme, ki jim jih včasih nalaga sporazum s Trojko. Na Irskem je
bil davek na sekundarno prebivališče ustvarjen poleg davka na gospodinjsko nepremičnino v letu
2012 in se ga bo nadomestilo v letu 2014 skozi širšo reformo davka na nepremičnine. Na Portugalskem
so v letu 2012 sprejeli najvišjo davčno stopnjo davka na nepremičnine. V Grčiji je bil sprejet poseben
davek na nepremičnine septembra 2011, ki je stopil takoj v veljavo. Zakon bo veljal za dve leti (v
povprečju 4 €/m² ). Davek se bo pobiral preko računa za električno energijo.
V Latviji so davek na nezazidana zemljišča in nepremičnine v letu 2010 povišali. Od leta 2012 imajo
občine vpliv na davek na nepremičnine, saj lahko določijo stopnje obdavčitve namesto države. V Italiji
so davek na primarno nepremičnino, ki je bil ukinjen leta 2006, ponovno uvedli za leto 2012 v okviru
novega enotnega, občinam pripadajočega davka, ki združuje davek na nepremičnino in takso za
prebivanje in je odvisen od vrste stavbe in sestave gospodinjstva. Poleg tega se je povišala obdavčitev
sekundarnih prebivališč.
V Nemčiji je bila septembra 2010 ustanovljena delovna skupina za preučitev reforme davka na
nepremičnine. V Združenem kraljestvu, bo reforma obdavčitve pravnih oseb in nepremičnega
premoženja v središču prihodnje reforme financiranja lokalne samouprave. V Bolgariji so sprejeli
dopolnitve zakona o lokalnih davkih in lokalnih pristojbinah, ki je začel veljati v letu 2011, in je
povišal zgornjo mejo davka na nepremičnine. Pričakuje se, da bo do konca leta 2013 sprejeta bolj
celovita reforma sedanjega lokalnega davčnega sistema.
Na Češkem se je stopnja davka na nepremičnine na gradbena in nezazidana zemljišča podvojila. Na
Slovaškem so pristojnost občin, da določijo davčne stopnje na nepremičnine, bistveno zmanjšale. Še
več, v Estoniji, bodo davek na nepremičnine praktično odpravili do konca leta 2013.
Poleg tega so se številne države članice zavezale k reformam na področju zemljiškoknjižnih vnosov,
metod vrednotenja za določanje davčnih osnov ter njihovem prevrednotenju. Po priporočili CEMR in
DEXIE bi tudi Portugalska, Grčija, Nemčija, Francija, Slovenija, Latvija, Španija, Romunija in Italija
morali biti vključeni v tak proces obširne prenove zakonodaje. (Vir: Dexia 2012, bh)

DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Dan slovenske hrane (DSH) in Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) potekata ta petek, 15. novembra.
Gre za vseslovenski projekt s katerim se želi spodbujati uživanje hrane iz lokalnega okolja, predvsem
pa izobraževati otroke o pomenu zajtrka za zdrav življenjski slog, prednostih lokalno pridelanih živil
slovenskega

izvora

in

pomenu

kmetijske

dejavnosti.

Z razglasitvijo tega dneva smo hrani iz lokalnega okolja dali pomemben pečat, ozaveščali javnost o
pomenu domače pridelave in predelave hrane ter uživanju le-te ter zdravemu načinu prehranjevanja.
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Zaskrbljujoč je podatek, da smo v letu 2013 v Slovenijo uvozili za cca. 1,8 milijarde evrov hrane in
surovin za hrano, s tem pa negativno vplivali na domače gospodarstvo, zaposlenost, prihodke v
proračun in okolje. V okviru dneva slovenske hrane bo že tretje leto potekal projekt »Tradicionalni
slovenski zajtrk« (TSZ), v katerega so vključeni slovenski vrtci in osnovne šole z namenom, da pomen
kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in
uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci. Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz
mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oz. predelani v Sloveniji. Projekt se
izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje,
Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta), Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Inštitutom
za varovanje zdravja, Zavodom za šolstvo, GIZ Mlekarstva Slovenije in GZS - Zbornico kmetijskih in
živilskih podjetij, aktivno pa sta se vključili tudi Zadružna zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. K pripravi različnih aktivnosti in morebitnega zajtrka so povabili tudi druge
vzgojno-izobraževalne zavode in druge javne zavode, organizacije itd., da se vključijo po svojih
zmožnostih. Projekt je namreč namenjen tudi navezovanju neposrednih stikov med vzgojnoizobraževalnimi zavodi, drugimi javnimi zavodi in potrošniki ter lokalnimi pridelovalci/predelovalci
za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, in pa tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi
deležniki. Spodbuja tudi k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah (naravoslovni dan).
(Vir: MKO)

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2013
Prebivalec Slovenije poje na dan povprečno skoraj 200 gramov moke, manj kot pol jabolka, 1,4
decilitra mleka, skoraj 5 gramov masla in skoraj 4 grame medu.
V Sloveniji se je v letu 2012 pridelalo rekordnih 188.500 ton pšenice, to je nad 22% več kot v letu 2011.
Vendar v Sloveniji ne pridelamo dovolj pšenice za svoje potrebe, in jo zato tudi uvažamo. Hkrati pa se
je močno povečal izvoz pšenice. V letu 2012 smo je (v vseh oblikah) izvozili več kot 100.100 ton, to je
za kar 155 % več kot v letu 2011 in skoraj osemkrat več kot v letu 2000.
Iz celotne bilance pšenice je razvidno, da se je samooskrba s pšenico v zadnjem letu občutno dvignila,
vendar kljub temu dosegamo le 66-odstotno samooskrbo.
V Sloveniji smo v letu 2012 na kmetijskih gospodarstvih pridelali skoraj 30% manj jabolk kot leto
poprej.
Slovenija še vedno več jabolk izvozi, kot jih uvozi; se pa zunanjetrgovinska bilanca pri jabolkih v
zadnjih letih precej poslabšuje, saj se uvoz povečuje. Prebivalec Slovenije je v letu 2012 porabil na leto
(po oceni) povprečno le še nekaj več kot 24 kilogramov namiznih jabolk ali manj kot pol jabolka na
dan.
S slovenskih kmetijskih gospodarstev je bilo v letu 2012 odkupljenih skoraj 535.100 ton mleka (ali
skoraj 18% več kot v letu 2000). S to količino mleka bi npr. lahko napolnili nogometni stadion v
Stožicah čisto do vrha. Slovenske mlekarne pa v zadnjih desetih letih proizvedejo od 160.000 do
180.000 ton konzumnega kravjega mleka. S to količino mleka bi lahko vsako leto napolnili več kot 50
olimpijskih bazenov.
Slovenija je v zadnjih letih močno povečala izvoz surovega mleka. Poraba konzumnega mleka se
zmanjšuje, poraba mlečnih izdelkov pa povečuje.
Prebivalec Sloveniji popije na leto povprečno nekaj več kot 51 litrov konzumnega mleka, v obliki sira,
masla, jogurtov in ostalih mlečnih izdelkov pa še za dodatnih 168 litrov mleka; skupaj torej 219 litrov
mleka.

08.11.2013 – 15.11.2013

TN št. 43

V letu 2012 so slovenske mlekarne proizvedle skoraj 2.600 ton masla. Proizvodnja masla v slovenskih
mlekarnah je sicer v zadnjih dvanajstih letih precej nihala. Poraba masla v Sloveniji na prebivalca na
leto se je v zadnjih 12 letih skoraj podvojila: z 0,9 kg na 1,7 kg.
Slovenski čebelarji so ob izdatni pomoči pridnih avtohtonih kranjskih čebel v letu 2012 pridelali le
nekaj več kot 1.000 ton medu. Pridelek medu je bil predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer za
skoraj 42% nižji kot v letu 2011.
Prebivalec porabi povprečno od 0,9 do 1,4 kg medu na leto; poraba medu je od leta 2008 naprej
naraščala, v letu 2012 pa se je predvsem zaradi manjše pridelave znova zmanjšala.
Povprečni ocenjeni stroški za hrano in brezalkoholne pijače na člana gospodinjstva (brez lastne
proizvodnje) so se za leto 2012 povečali, in sicer so znašali 1.096 EUR, kar je manj kot v letu 2010.
Delež teh izdatkov od vseh porabljenih sredstev pa se zmanjšuje.
Ker se je povprečni neto dohodek v obdobju od 2000 do 2012 povečal za skoraj 97%, je bila hrana kljub
rasti cen za povprečnega prebivalca Slovenije realno nekoliko cenejša. Za nakup izdelkov, ki
sestavljajo slovenski tradicionalni zajtrk, smo v letu 2012 potrebovali v povprečju od 10 do 30% manj
delovnega časa kot pred 12 leti, obenem pa nekoliko več kot v letu 2011. V letu 2012 smo: za kilogram
črnega kruha delali povprečno 20 minut, za kilogram namiznih jabolk 11 minut, za liter mleka 8
minut, za kilogram medu uro in in 23 minut.
V Sloveniji smo v letu 2012 uvozili 2,1 milijona ton hrane, krme, pijače in tobaka. Če bi to količino
naložili na 40-tonske tovornjake, bi bila stoječa kolona teh tovornjakov dolga skoraj 900 kilometrov.
Količina izvožene hrane, krme, pijače in tobaka je bila v letu 2012 še večja od uvožene: znašala je
skoraj 3,3 milijona ton; kolona 40-tonskih tovornjakov, naloženih s temi izdelki, pa bi bila dolga skoraj
1400 kilometrov. (vir: SURS)

RAZPIS ZA NAJ PROSTOVOLJCA/PROSTOVOLJKO V JAVNI UPRAVI
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij razpisuje 1. natečaj za priznanje Naj prostovoljka / prostovoljec zaposlen v
javni upravi za leto 2012.
S priznanjem želijo prispevati k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali
bodo med kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe v
skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata ter način
promoviranja prostovoljstva med sodelavci.
Če ste to vi ali se med vašimi kolegi, zaposlenimi v Javni upravi, skriva nekdo, ki ustreza zgornjemu
opisu, ga do 22. novembra prijavite za NAJ naziv. Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska
filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC
ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2012.«
Nagrajenca bodo slavnostno razglasili na 9. Kongresu prostovoljstva, ki bo 5. in 6. decembra v Murski
Soboti.

NOVA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Izšla je nova številka Vestnika KPK. Osrednja tema je namenjena pregledu novosti v Supervizorju in
razmišlju o njegovi uporabnosti ter prihodnosti. Tudi tokrat vas KPK obvešča o svojem delu v zadnjih
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dveh mesecih, med drugim tudi o uspešno zaključenih projektih in mednarodnih dogodkih s področja
preprečevanja korupcije.

EVROPSKI FORUM O ZAPOSLOVANJU V BRUSLJU - PREDSTAVITEV
SOCIALNEGA PODJETJA ROMSKE RESTAVRACIJE
Združenje EPEKA in Romsko društvo Romano Pralipe Maribor bosta predstavila projekt socialnega
podjetništva Romska restavracija – Romani kafenava na Evropskem forumu o zaposlovanju.
Kot ena najpomembnejših tem ne samo EU, ampak globalno, privablja na dogodek preko 200 akterjev,
ki se ukvarjajo s politikami zaposlovanja.
Na banketu bodo številni obiskovalci in gostje lahko poizkusili dobrote Romske restavracije – Romani
kafenave v hotelu Crowne Plaza Bruselj – Le Palace. Odlični romski prigrizki ob živi romski glasbi so
lahko ena oblika promocije Slovenije in njene zaposlovalne politike, na prvem mestu pa odraz odnosa
med prebivalkami in prebivalci naše države. Ob tem bomo predstavili projekte socialnega
podjetništva in napovedali strategijo zaposlovanja v Sloveniji.
Predvsem želimo predstaviti bodočo restavracijo kot primer dobre prakse vključevanja romske
manjšine v okolje in opisati metode in prakse poslušalcem in strokovnjakom. Namen projekta je zlasti
zmanjšati brezposelnost v lokalnem okolju in širiti dobre primere izven meja države.
Romi in Rominje, ki v projektu sodelujejo, so bodoči zaposleni v Romski restavraciji – Romani
kafenavi. Trenutno so brez zaposlitve, brez ekonomske stabilnosti in brez lokacije za Romsko
restavracijo ter posledično dela. V Mariboru je statistično 18% brezposlenih, toda za romsko
populacijo velja 97%. Problem bomo izpostavili tudi na samo konferenci. Opozorili bodo na
nestrpnost lokalnih odločevalcev oz. mestne četrti in neodločenost Mestne občine Maribor pri
ravnanju v korist malega človeka oz. pripadnikov manjšine.
Projekt Romska restavracija – Romani kafenava je podprt s strani EU Evropskega socialnega sklada in
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.
Več o dogodku na zavihku - http://www.europeanemploymentforum.eu. (vir: Zduženje EPEKA)

PREDLOG DIREKTIVE ZA ZMANJŠANJE POTROŠNJE LAHKIH
PLASTIČNIH NOSILNIH VREČK
Evropska Komisija je v začetku tega meseca objavila predlog Direktive za zmanjšanje potrošnje lahkih
plastičnih nosilnih vrečk. Glavni razlog za sprejem tega predloga je, da se lahke nosilne vrečke z
debelino pod 50 mikronov pogosto uporabijo samo enkrat, v okolju pa se razgrajujejo do 100 let.
Produkti razgradnje so pogosto škodljivi mikroskopski delci, ki so nevarni zlasti v morskem okolju. V
skladu s predlogom bi države članice lahko izbirale med naborom ukrepov, kot so plačljive
nakupovalne vrečke, nacionalni cilji zmanjšanja njihove uporabe in prepoved pod določenimi pogoji
(v povezavi s pravili notranjega trga, kot jih določa Pogodba o delovanju EU). Do sedaj v Sloveniji
niso predpisani nobeni posebni ukrepi za omejitev potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, so pa
pred časom trgovci sami, na lastno pobudo, omejili dostopnost do teh vrečk (uvedba nosilnih vreč za
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večkratno uporabo, odprava brezplačnih plastičnih vrečk). Vse nosilne vrečke, ne glede na material, iz
katerega so izdelane, so embalaža, zato se za njih plačuje okoljska dajatev. Okoljska dajatev za nosilne
vrečke je povsem enaka kot okoljska dajatev za drugo embalažo. Višina okoljske dajatve je odvisna
samo od embalažnega materiala. Za PVC se plačuje višja okoljska dajatev, za biološko razgradljive
embalažne materiale pa nižja. Več tukaj. (Vir: MKO, bh)
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