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NOVIČKE SOS
PRI MINISTRU ŽIDANU TUDI O UREDBI O RAZVRŠČANJU
V četrtek, 4. aprila je bil na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje sestanek na katerem naj bi predstavniki
ministrstva skupaj z imenovano delovno skupino ponovno predstavili nov koncept določitve trajno
varovanih kmetijskih zemljišč ter nadaljevali z usklajevanjem novele zakona o kmetijskih zemljiščih.
Naknadno pa je ministrstvo sporočilo, da naj bi se na sestanku, ki se ga je nato udeležil tudi minister
mag. Dejan Židan pogovarjali tudi o nujnih in možnih ukrepih za odpravo negativnih posledic
sprejete Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Na samem sestanku, ki so se ga
udeležili strokovnjaki s področja prostora in kmetijstva, vabljeni pa sta bili obe reprezentativni
združenji je minister povedal, da je to šele začetek pogovorov, da želi v pripravo in oblikovanje
ključnih dokumentov vključevati strokovno javnost in občine. Zaradi časovne omejenosti je bila tema
tega sestanka samo uredba. Minister je povedal, da so s pomočjo strokovnih služb na ministrstvih
iskali rešitve, kako najhitreje preprečiti škodljive posledice uredbe, zato so odpravili 8. člen. Pozval je
prisotne, da naj predstavijo stališča, kako naprej in kaj bi še mogoče bilo potrebno storiti, da uredba ne
bi še naprej povzročala negativnih posledic v prostoru. V tem smislu je tudi predstavil in opozoril na
številne negativne posledice na kmetijskih zemljiščih. Predstavnice Ministrstva za infrastrukturo in
prostor so predstavile potek sprejemanja uredbe ter tudi, da so občine in upravne zaprosile za
posredovanje podatkov o posledicah sprejete uredbe, o številu vlog in sprejetih odločbah. Povedala je,
da je do včeraj 60% občin odgovorilo in, da so te prejele 2004 vlog, od tega je bilo izdanih 32 gradbenih
dovoljenj. So pa dogovorjeni, da bodo pregledali tudi te in preverili skladnost z veljavno zakonodajo.
Darko Fras kot predstavnik skupnosti je predstavil stališča sprejeta na zadnji seji predsedstva, ob tem
pa tudi opozoril, da je ključen problem urejanja prostora na občinski ravni, da občine ne razpolagajo z
ustreznimi instrumenti za skrb in kontrolo nad prostorom. Prav tako pa tudi, da je bila uredba
sprejeta mimo ustreznih procedur, brez usklajevanj z občinami ali strokovno javnostjo in, da je to
nesprejemljivo. Zato je bilo naslednje opozorilo na mestu: da ni mogoče pristajati na hitre spremembe,
pa četudi so mišljene dobro, da je potrebno za spremembe spoštovati procedure in opraviti ustrezne
javne razprave z namenom iskanja najboljših in kompromisnih rešitev. Ocena prisotnih je bila, da je
od členov, ki so še v veljavi izjemno problematičen 10. člen, ki določa razvrstitev že zgrajenih objektov
in zaključek inšpekcijskih postopkov. Tega bi bilo smiselno razveljaviti, čeprav bo škodljive posledice
za nazaj izjemno težko odpraviti.
Dogovorili so se, da bo ministrstvo za infrastrukturo in prostor upravnim enotam in občinam
posredovalo dodatne razlage, kako ravnati, prav tako pa, da bo ministrstvo pripravilo serijo
izobraževanj o izvajanju uredbe, pa tudi, da se pripravijo nujne spremembe (ki se morajo usklajevati),
da škoda ne bo še večja. Pa tudi, da mora vlada nujno pridobiti satelitske posnetke iz časa, ko jer
uredba pričela veljati in, ko je prenehala veljati v pomoč inšpektorjem pri odločanjih o skladnosti
realnega stanja v prostoru, veljavnih prostorskih dokumentov in veljavne zakonodaje. Bili pa so si
tudi enotni, da je interes vseh prisotnih, da se prične z resno razpravo o stanju v prostoru in potrebnih
spremembah v bodoče. (JV)
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OPOZORILO VRHOVNEMU SODIŠČU GLEDE OSEBNIH STEČAJEV
Skupnost občin Slovenije je Vrhovno sodišče opozorila na težave občin pri dostopu do informacij o
osebnih stečajih. Občine imajo težave pri vnosu terjatev v aplikacijo CURS-a, ki v primeru, da je osebni
stečaj že sprožen, onemogoča vnos v aplikacijo. Občine v navedenem primeru ne dobijo povratne
informacije, na katerem sodišču je vložen osebni stečaj in do kdaj lahko vložijo svojo terjatev. Vrhovno
sodišče je posredovalo odgovor v katerem navaja, da lahko občine do podatkov dostopajo v skladu s
Pravilnikom o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in
tarifi o nadomestilih za tako posredovanje podatkov. Na SOS se bomo še naprej zavzemali, da bodo
občine povratne informacije prejele preko aplikacije CURS. (MM)

PRIPOMBE NA ZAKON O CESTAH
Skupnost občin Slovenije je v torek 2. aprila na MZIP ter v Državni zbor posredovala pripombe na
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. Skupnost občin Slovenije je
opozorila, da predlog zakona občinam nalaga nove finančne obveznosti za katere pa ni zagotovljenih
finančnih virov. Občine bi tako morale v skladu s predlogom morale vzdrževati prehode za kolesarje
in naprav za umirjanje prometa, kot bodo morale financirati vzdrževanje priključkov občinskih na
državne ceste. Te je do sedaj vzdrževala država, sedaj pa se ta obveznost prenaša na občine. Od
pristojnega ministrstva smo tako zahtevali, da se navedene spremembe umaknejo, oziroma se
občinam za ta namen namenijo dodatna finančna sredstva. (MM)

SESTANEK PRED BRUSLJEM
Predstavnik Skupnosti občin Slovenije se je v sredo 3. aprila udeležil sestanka s predstavniki Evropske
komisije v Sloveniji. Na sestanku so predstavniki Evropske komisije predstavili izobraževalni obisk
evropskih institucij, ki bo v času od 7. do 9. aprila potekal v Bruslju. Evropska komisije bo institucije
predstavila 25 predstavnikom občin, od katerih je 13 predstavnikov predlagala Skupnost občin
Slovenije. V času obiska Bruslja, si bodo predstavniki občin ogledali Evropsko komisijo, kjer se bodo
seznanili z načrtom dela Evropske komisije v letu 2013. Nato si bodo ogledali Odbor regij, ki zastopa
lokalne in regionalne oblasti pri sprejemanju evropske zakonodaje. V nadaljevanju si bodo ogledali
Evropski parlament, kjer se bodo seznanili z delom in namenom te evropske institucije. Nedvomno
vrhunec obiska v Bruslju bo sestanek s komisarjem Potočnikom, s katerim se bodo lahko pogovarjali o
Naturi 2000 in o aktualnih zadevah s področja okolja. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK NAČRTA UGOTAVLJANJA POSLEDIC VPLIVA OBMOČIJ
NATURA 2000 IN DOLOČITVE RAZVOJNIH UKREPO V
Na spletni strani MKO smo zasledili Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura
2000 in določitve razvojnih ukrepov. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte do srede, 10.
aprila 2013 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRA VILNIKA O
VODENJU PODATKOV EVIDENCE TRGA NEPREMIČNIN TER NAČINU
POŠILJANJA PODATKOV
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v usklajevanje prejela
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter
načinu pošiljanja podatkov. Pravna podlaga za izdajo pravilnika, ki določa podrobnejše podatke in
podrobnejši način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja
evidence trga nepremičnin, je deveti odstavek 22. člena Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin. S spremembami in dopolnitvami pravilnika se ne posega v temeljne rešitve obstoječega
pravilnika, predlagana novela ga samo nadgrajuje, potrebno ga je dopolniti iz razlogov, ki so
pojasnjeni v obrazložitvi k posameznim členom, katero vam posredujemo v priponki.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja glede pravilnika posredujete do
četrtka, 11.04.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG SPLOŠNEGA AKTA O SPREMEMBAH SPLOŠNEGA AKTA O
IZJEMAH PRI IZVAJANJU UNIVERZALNE STORITVE
Prejeli smo predlog Splošnega akta o spremembah splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne
storitve (obrazložitev). Z navedeno spremembo želi Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije natančneje definirati pojem javne ceste, saj so izkušnje iz prakse pokazale, da
lahko prihaja do njenih različnih interpretacij, katerih posledica je neenako obravnavanje tistih
uporabnikov poštnih storitev v Republiki Sloveniji, do katerih vodi cesta, ki je označena z oznako
»gozdna cesta, vožnja na lastno odgovornost«.
Z univerzalno poštno storitvijo se vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavlja najmanj pet
delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava na dom ali v prostore vsake fizične ali
pravne osebe. Izjeme določi Agencija s splošnima aktom. Izjeme zaradi oteženega dostopa do
naslovnika ali zaradi skrbi za zdravje in varnost dostavljavca so določene glede na oddaljenost
stanovanja, hiša ali poslovnega prostora od najbližje javne ceste in/ali neprevoznosti javne ceste. V
predlogu splošnega akta izraz javna cesta ne zajema samo cesto, kot jo ureja zakon, ki ureja ceste,
ampak tudi gozdno cesto, kot je sicer urejena v Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993 s sprem.), ki
je pretežno javnega značaja ter, kar je zelo pomembno, da takšno gozdno cesto prevzema in vzdržuje
lokalna skupnost, da se zagotovi ustrezna prevoznost tudi za dostavo poštnih pošiljk na dom.
Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do 19. aprila
2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .
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POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILA O PROTIKORUPCIJSKI KLAVZULI IN O RAZKRITJU
LASTNIŠKE STRUKTURE PONUDNIKA
S strani Komisije za preprečevanje korupcije smo prejeli pojasnila o protikorupcijski klavzuli in o
razkritju lastniške strukture ponudnika. Priložili so tudi posodobljen neobvezen vzorec izjave o
lastniški strukturi ponudnika, ki ga je komisija pripravila za uporabo zavezancev. Hkrati vas
napotujemo na spletno stran KPK, kjer lahko v rubriki pogosta vprašanja, najdete tudi odgovore na
vsa vprašanja, ki so bila komisiji zastavljena v zvezi s posameznimi določbami oziroma instituti
ZIntPK.

ODGOVORI MKO K UREDBI MEDO
Prejeli smo nekaj odgovorov Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi z vprašanji k uredbi MEDO, ki
se nanašajo med drugim na obračun storitev, cene vodarine glede na omejitev in pooblastila tržne
inšpekcije.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

DODELITEV SREDSTEV NOVIM DRUŠTVOM
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede dodelitev sredstev novim društvom.
Občino zanima kako dodeliti sredstva novim društvom, ki so ustanovljena po izteku razpisa v
določenem letu, ko so sredstva že porabljena – ali mate tudi o dodelitvi teh sredstev pravilnik (torej
kako se izogniti dodeljevanju denarja po poljubni presoji župana ali koga drugega preko donacij). In
koliko po navadi prejme društvo, v kolikor gre za donacijo?
Ali ima katera občina pravilnik, ki bi določal koliko od vsote, ki jo ima občina – župan na voljo (za
donacije), se dodeli nekemu novemu društvu in dejavnosti?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

ODŠKODNINSKA SHEMA ZARADI ŠKODE NASTALE ZARADI
IZGRADNJE JAVNE INFRASTRUKTURE
Občinam članica je na sekretariat Skupnosti občin Slovenije posredovala prošnjo po posredovanju
vprašanja občinam članicam SOS glede odškodninske sheme zaradi škode nastale zaradi izgradnje
javne infrastrukture. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Prosimo za informacije glede naslednje zadeve:
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Občina se ob izgradnji javne infrastrukture srečuje s pritožbami in zahtevki poslovnih subjektov
zaradi škode, ki jim nastaja, ker njihovi lokali niso dostopni oziroma so težje dostopni. Občina želi
zadevo urediti enotno, da se ne bi pogajali z vsakim in vsepovsod. V te namene bi pripravila nekakšno
shemo kot način izračuna odškodnine. Ta sredstva bi potem lahko predvidela pri posamezni
investiciji, pogoji bi bili vnaprej znani in do vseh enaki. Občino zanima ali ima katera izmed občin to
področje na kakršen koli način že urejeno?
Vaše

informacije

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

9.

aprila

2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE
Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s prošnjo po posredovanju informacij na področju
tujerodnih invazivnih vrst. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore glede na navedeno.
In sicer ali opravljate kakšne aktivnosti na področju tujerodnih invazivnih vrst (ITV) ali pa jih imate v
načrtu in kaj počnete: odstranjevanje, ozaveščevalne akcije s predavanji ali kaj podobnega? Koliko
denarja namenite takim akcijah, v kolikor jih imate?
Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do 9. aprila 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
05. – 07.04. / SODELOVANJE OBČIN NA SEJMU POST VIVA
V letu 2013 je od 5. do 7. aprila na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni načrtovana nova prireditev mednarodni sejem pogrebne in pokopališke dejavnosti POST VIVA. Pri projektu sodelujemo tudi v
Skupnosti občin Slovenije.
Kot popestritev sejma je načrtovana posebna fotografska razstava, katero soorganiziramo tudi v SOS,
namreč predstavitev najlepših slovenskih pokopališč. V SOS razstavo prepoznavamo kot možnost za
promocijo za občine in upravljavce pokopališč, zato vas vabimo, da pripravljavcem posredujete
fotografske materiale. Vse podrobnosti se nahajajo tukaj. Program sejma POST VIVA
Kot uvod v sejem Post Viva, bo 5. aprila ob 10.00 uri potekala okrogla miza »Pokopališča in pogrebna
dejavnost skozi prizmo časa«, na kateri bo kot govornik nastopil tudi podpredsednik SOS, Leo
Kremžar. Vabilo na okroglo mizo Za vsa vprašanja in prijave se prosimo obrnite na darja.lampret@ppmb.si.

07.-09.04. / OBISK EVROPSKIH INSTITUCIJ
Evropska komisija je povabila predstavnike SOS in ZOS da pomagata izbrati 25 predstavnikov občin,
ki se bodo v času od 7. do 9. aprila udeležili izobraževalnega obiska evropskih institucij. Skupnost
občin Slovenije bo tako v Bruselj peljala 12 predstavnikov občin, od tega 3 predstavnike mestnih občin,
3 predstavnike občin s sedežem upravnih enot, 3 predstavnike ostalih občin in 3 predstavnike
Delovne skupine za črpanje EU sredstev. V sklopu obiska, si bodo predstavniki občin ogledali
Evropski parlament, Evropsko komisijo, Odbor regij in Svet Evrope.
1.4.2013 – 5.4.2013
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08.04. / SKUPNA KOORDINACIJA SOS IN ZOS
V ponedeljek, 8. aprila 2013 ob 10.30 uri bo potekala seja skupnega koordinacijskega telesa SOS in
ZOS, katere se bodo udeležili predstavniki glavnega odbora SOS in ZOS. Osrednja točka dnevnega
reda so spremembe Zakona o lokalni samoupravi.

09.04. / NOVOSTI NA PODROČJU DDV ZA OBČINE IN NJIHOVE
ZAVODE
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Davčno upravo Republike Slovenije vabi na delovni
posvet, na katerem vam bo predstavnica Davčne uprave RS, Mija Thaler, predstavila novosti, ki jih
prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G),
veljaven od 1.1.2013. Predstavnica Davčnega urada RS bo odgovorila tudi na vaša vprašanja glede
novosti na področju DDV, v kolikor jih boste posredovali na SOS s priloženo prijavnico na posvet ali
preko e-pošte.
Posvet z naslovom NOVOSTI NA PODROČJU DDV ZA OBČINE IN NJIHOVE ZAVODE (ZDDV1G) bo potekal v torek, 9.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljanadvorana Horus, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2013,
skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov
Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

10.04. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN KOMISIJ
Skupnost občin Slovenije vabi na razširjeno sejo komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja in komisije
za prostor, ki bo v sredo, 10.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Maribor.
Namen srečanja je oblikovanje skupnih stališč Skupnosti občin Slovenije do pomembnega predloga
novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in osnutka Uredbe o trajno varovanih kmetijskih zemljiščih.
Vabljene prosimo za udeležbo in za potrditev prisotnosti na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si do
torka, 9.4.2013. Vaše pripombe, v kolikor imate možnost, še pred sestankom pošljite na
info@skupnostobcin.si.
Vabilo
Predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (z dne 22.11.2012)
Osnutek Uredbe o trajno varovanih kmetijskih zemljiščih.

11.04. / POSVET ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospodom Hinkom Jenulljem, vrhovnim državnim tožilcem,
organizira delovni posvet na temo: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
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PREKRŠKIH (ZP-1H). Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta, ki bo v četrtek, 11. aprila 2013 ob
10. uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo
V kolikor bi želeli predavatelju zastaviti vprašanje, na katerega vam bo v okviru predstavitve
odgovoril, nam prosim le-te posredujete najkasneje do torka 9. aprila 2013 na prijavnici, ki jo pošljete
na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.

17.04. / POSVET INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V PRAKSI OBČIN
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Alenko Žaucer, gospo Mojco Komac in gospo Jasno
Duralija, svetovalkami Informacijskega pooblaščenca RS, organizira delovni posvet na temo
informacije javnega značaja v praksi občin. Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo
potekal v sredo, 17. aprila 2013, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska
c. 154, v Ljubljani. Vabilo
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete do 15. aprila 2013, skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

24.04. / PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE
NA ZAHTEVNOST GRADNJE
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
organizira delovni posvet na temo PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo potekal v sredo, 24. aprila 2013, s pričetkom ob
10.00 uri, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete do torka, 23. aprila 2013, skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si, po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

25.04. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
V skladu s sklepom predsedstva SOS, vas obveščamo, da bo redna letna skupščina Skupnosti občin
Slovenije potekala 25.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria trend hotela v Ljubljani.
Zato vas vljudno prosimo, da si rezervirate termin. Uradno vabilo z dnevnim redom in ustreznim
gradivom bo dostopno v kratkem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
05.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija že četrtič zapored pripravlja DAN ZA SPREMEMBE s tematskim naslovom
PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST. Tema letošnjega, že četrtega Dneva za spremembe, ki bo 5.
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in 6. aprila, je izmenjava predmetov, s katero bi osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v
naravi. Kaj lahko storite v vaši občini lahko preberete tukaj.

09.04. / BANČNE GARANCIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo organizira seminar »Bančne garancije v postopkih javnega
naročanja«, ki bo dne 9. aprila 2013 v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Langusova
4, v Ljubljani, v veliki konferenčni dvorani v prvem nadstropju. Začetek seminarja je ob 9.00 uri,
predvideni zaključek pa ob 11.00 uri. Izvajalci seminarja bodo predstavniki Ministrstva za finance,
Direktorata za javno naročanje in Nove Ljubljanske banke d.d. Seminar je namenjen javnim
uslužbencem, ki vodijo postopke javnega naročanja. Vabilo Ker je število udeležencev omejeno, je
potrebno prijave do srede, 3. aprila 2013 sporočiti na naslov gp.mpju@gov.si.

09.04. / SLOVENSKA USTAVA, VOLILNI SISTEMI IN NEPOSREDNA
DEMOKRACIJA
Državni svet RS organizira posvet na temo Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje
neposredne demokracije, ki bo potekal 9. aprila ob 9.00 uri v dvorani Državnega sveta v poslopju
parlamenta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Vabilo

11.04. / KONFERENCA SLOVECRO
Objavljamo vabilo s programom in drugimi informacijami za mednarodno konferenco SLOVECRO, ki
bo potekala med 11. in 13. aprilom 2013 v hrvaškem Biogradu na moru. Konferenco pripravlja Inštitut
INEA za jugovzhodno Evropo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in drugimi partnerji.
Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev na področjih
turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, komunalne infrastrukture, okolja,
športa, izobraževanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 – 2014.
Konferenca predstavlja odlično priložnost za povezovanje, mreženje in krepitev slovensko - hrvaških
partnerstev na pragu vstopa Hrvaške v EU. Kotizacija znaša 100 € (za prijave do 1.4.), na konferenci bo
zagotovljeno simultano prevajanje, v priponki je tudi ponudba namestitve, ki ni zajeta v kotizaciji.
Prijavite se na e-naslov: slovecro@gmail.com in v prijavi navedite naslednje podatke:
-

ime in priimek udeleženca,

-

naziv, naslov in davčno številko pravne osebe ter

-

e-naslov.

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Blanko Kovačič, tel. 041 209 676. Vabilo, program
četrtek, program petek in sobota, projekti, tehnične informacije, ponudba namestitve.

17.04. / IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je Uprava za zaščito in reševanje pripravila posvet na temo
izdelave načrtov zaščite in reševanja. Posvet, ki bo 17. aprila ob 10. uri na Ig-u je brezplačen, potrebno
se je le prijaviti na telefonski številki 01 471 18 16 (Marjana Kopina). program posveta
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23.04. / UKREPI OBČIN KOT ZNANILCI TRAJNIH SPREMEMB NA
PODROČJU TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, CIPRA Slovenija, Urbanistični inštitut RS, Mestna občina
Ljubljana in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenska platforma za trajnostno
Mobilnost, organizirajo posvet z naslovom Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju
trajnostne mobilnosti, ki bo potekal 23.4.2013 v veliki sejni dvorani Mestne hiše MOL, Mestni trg 1,
Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri. Kotizacije ni, prijava pa je obvezna preko interaktivnega gumbka v
vabilu.

NOVICE DRUGIH
ODDAJA PREDLOGOV ZA PRILOŽNOSTNE KOVANCE ZA LETI 2015 IN
2016
Banka Slovenije vabi vse občine k oddaji predlogov za obeležitev pomembnih dogodkov s
priložnostnimi kovanci za leti 2015 in 2016 – vabilo. Vaše predloge lahko posredujete do meseca
septembra 2013 na naslov Banke Slovenije.

NOVA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Komisija za preprečevanje korupcije je izdala novo številko Vestnika KPK. Osrednjo pozornost
namenjajo korupcijskim tveganjem ter problematiki urejanja okolja in prostora, s poudarkom na
nedovoljenih gradnjah oziroma izvršbah pravnomočnih odločb o njihovi odstranitvi, prepoznanih
tveganjih za nastanek korupcije na ravni občin in pri gradbeni inšpekciji ter ukrepih za njihovo
odpravo. Prav tako boste lahko našli novosti o aktualnem domačem in tujem protikorupcijskem
dogajanju, med drugim o GRECO, ki Slovenijo ocenjuje na področju transparentnosti financiranja
političnih strank, ter o sprejetih odločitvah in drugih aktivnostih komisije v minulem mesecu.

3. REDNA SEJA VLADE RS,
SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
Vlada je na seji obravnavala in potrdila izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja.

UREDBA O TRGOVINSKIH REŽIMIH
Na seji Vlade je bilo sprejeto stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov.
Republika Slovenija ne nasprotuje uskladitvi predloga uredbe. Po mnenju Republike Slovenije je
potrebno pooblastilo Komisiji za sprejem delegiranih aktov časovno omeji. Veljavnost delegiranih
aktov se omeji na pet let.
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PRENOS STANOVANJ NA STANOVANJSKI SKLAD RS
S sklepom Vlade se razveljavi sklep Vlade Republike Slovenije o prenosu stanovanj v upravljanju
Stanovanjske komisije Vlade RS na Stanovanjski sklad RS, javni sklad, ki ga je le-ta sprejela 19.3. 2013.
Po sklepu (19.3.2013) so bila službena stanovanja, ki so v upravljanju Stanovanjske komisije Vlade RS
prenesena v last oziroma v brezplačno uporabo Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu
skladu. Stanovanja, ki so predmet prenosa predmetnega sklepa na sklad pa so službena stanovanja v
lasti države, namenjena izvrševanju kadrovske politike vlade in s tem povezanih dodeljevanj
stanovanj javnim uslužbencem in funkcionarjem ter delavcem na položaju po predpisanih kadrovskih
kriterijih. Stanovanjska komisija Vlade RS o navedenem prenosu stanovanj ni bila niti obveščena niti
ni o njem razpravljala oziroma ni sprejela nobene odločitve. To pomeni, da bi bil sklep, ki bi za
upravljavca s kadrovskimi stanovanji v lasti Republike Slovenije, s katerimi sedaj upravlja vlada preko
Stanovanjske komisije, določil sklad, v direktnem nasprotju s 7. členom Zakona o Vladi RS in bi bil kot
tak nezakonit. Takšen sklep je nezakonit tudi z vidika Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v 30. členu določa, da je dopustno z neposredno pogodbo
osebam javnega prava, kamor sodi tudi sklad, prenesti nepremično premoženje države v brezplačno
uporabo le, če ga začasno ne potrebuje noben uporabnik. Ta pogoj ni izpolnjen.

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI JAVNI RAZPIS URE/JP-1/2013
Nepovratna sredstva za javni sektor, občine in podjetja za toplotne črpalke, razsvetljavo,
zamenjavo kotlov, energetski pregled ter informiranje in ozaveščanje. Prijave do
17.4.2013. Za več informacij o razpisu >>kliknite tukaj<<.

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V OBMOČJU IZVAJANJA
ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.
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CIP - EIP - CLUSTERS AND ENTREPRENEURSHIP IN SUPPORT OF
EMERGING INDUSTRIES – 2013
Evropska komisija v okviru 7. Operativnega programa (Raziskave in inovacije) razpisuje finančna
sredstva za regionalni gospodarski razvoj in reševanje družbenih izzivov, kot so zmanjšanje emisij
CO2, izboljšanje učinkovitosti virov in varovanje okolja ter boljše učinkovitosti izrabljanja gozdov in
lesarske industrije s ciljem omogočiti preoblikovanje obstoječih industrijskih vrednostnih verig in
ustvarjanje novih vrednostnih verig ter inovacij na področju storitev, ki pomagajo spodbuditi
inovativnost. Financirani ukrepi so medsebojno seznanjanje s politiko, sodelovanje in mreženje ter
podjetniške podporne aktivnosti. Upravičenci so lokalni in regionalni organi ter mala in srednja
podjetja. Med upravičene regije spadajo države EU, države kandidatke (Hrvaška, Makedonija, Srbija
in Črna Gora), Švica, Irska, Lihtenštajn, Norveška, Države EGP in Evropska ekonomska skupnost.
Rok za oddajo vlog je 18. april 2012. Predvidena višina sredstev znaša 4.250.000 EUR. Višina
sofinanciranja je do 95% upravičenih stroškov. Več informacij!

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
25.1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2.
agromelioracije na komasacijskih območjih. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova tega ukrepa so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih
območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji za predmet
podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet
podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu
dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje... in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja... oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo popravek javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. V javnem
razpisu se na strani dve v točki 1 Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog ter na strani 12 v točkah 10.1 in 10.4 spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in
sicer iz 27. 3. 2013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013 na 10. 4. 2013.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE: PROJEKTI PREBIVALCEV IN PODPORNI
UKREPI
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekte
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
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prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

RAZPIS S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA IN ČIŠČENJA MORJA
S strani URSZR smo bili obveščeni, da je Evropska komisija objavila razpis s področja zaščite in
reševanja in čiščenja morja. Rok za prijavo je 12.4.2013. dopis URSZR, besedilo razpisa

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNIH ŠOL, VRTCEV IN
ZDRAVSTVENIH DOMOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis
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pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.

MEDNARODNE NOVICE SOS
NAJAVA SEJMA OBČIN JV EVROPE 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.
NEXPO povezuje združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz
jugovzhodne Evrope, ter spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za
regionalno povezovanje, spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Tema NEXPO 2013 je evropska integracija. 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. Pričakovati je, da
bo letos v Športnem centru Zamet v Reki, sodelovalo več kot 4000 udeležencev, saj bo razstavni
prostor v velikosti 4000 m2, brezplačno odprt za javnost.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013.
Za več informacij vas vabimo na spletno stran: http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat
SOS.
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ŽENSKE ŠE VEDNO PREMALO ZASTOPANE V RAZISKAVAH V EU
Čeprav se delež raziskovalk v Evropi veča, so te v znanstvenih disciplinah in poklicih še
vedno premalo zastopane. To je sporočilo najnovejše izdaje publikacije „She Figures“, ki jo je
danes objavila Evropska komisija. Žensk je samo 33 % med evropskimi raziskovalci, 20 %
med rednimi profesorji in 15,5 % med vodji ustanov v visokošolskem izobraževanju.
Glede na predstavljeno poročilo ženske predstavljajo okoli 40 % vseh raziskovalcev v
visokošolskem izobraževanju, 40 % v vladnem sektorju in 19 % v poslovnem sektorju.
Čeprav se njihovo število v vseh sektorjih hitreje povečuje od števila moških kolegov (5,1odstotno letno povečanje pri ženskah v primerjavi s 3,3-odstotnim pri moških med letoma
2002 in 2009), raziskovalke še vedno zelo težko dosežejo vodilne položaje. Tako je v
znanstvenih in upravnih odborih po celotni EU na vsaka dva moška zastopana le ena
ženska. Celotni članek si lahko preberete na tej povezavi. (vir:EU)

JAVNO POSVETOVANJE O PRIHODNJI PODNEBNI IN ENERGETSKI
POLITIKI EU (2020–2030)
Evropska unija je že določila cilje na področju podnebnih sprememb in energije, ki jih namerava
uresničiti do leta 2020
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje uporabe energije in
povečanje obnovljivih virov energije.
Da bi lahko po letu 2020 te cilje še nadgradili, moramo o tem razmisliti in se posvetovati že zdaj. Z
vnaprejšnjim načrtovanjem bomo omogočili zgodnje naložbe v nove infrastrukture in spodbudili
inovacije v nizkoogljične tehnologije.
Komisija je začela spletno posvetovanje
naslednjih vidikih politike:

, ki bo potekalo do 2. julija. Svoje mnenje lahko izrazite o



vrsti (in stopnji) podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030,



kako oblikovati načrt, ki bo upošteval posebne energetske potrebe in vire posameznih držav EU,



kako lahko z energetsko strategijo EU izboljšamo konkurenčnost njenega gospodarstva.

Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (Vir:EK)

Z REFORMAMI DO VISOKIH STANDARDOV V SODSTVU
Nekatere evropske države morajo okrepiti reforme pravosodnega sistema za učinkovitejše reševanje
sporov v civilnih in gospodarskih zadevah, kar bo pritegnilo vlagatelje in podjetja.
Izboljšanje kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov v EU je
bistveno za doseganje visokih standardov v sodstvu ter pomembno za prebivalce in podjetja.
Izpolnjevanje visokih standardov v sodstvu tudi krepi privlačnost države za vlagatelje in podjetja, s
tem pa prinaša tudi gospodarsko rast in nova delovna mesta.
Evropska komisija je državam v pomoč pripravila prvi pregled stanja na področju pravosodja
letno oceno uspešnosti držav EU pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih sporov.
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Izsledki kažejo, da morajo nekatere države še okrepiti reforme, da bodo dosegle visoke standarde
sodstva, kot jih poznajo v drugih državah. Glavne ugotovitve Komisije so:
v tretjini držav EU sodni spori trajajo dvakrat dlje kot v ostalih državah, kar ponekod vodi v
obsežne zaostanke. Pravočasen zaključek sodnih postopkov je pomemben za vse;
v nekaterih državah EU še niso poskrbeli za redno spremljanje in ocenjevanje, ki bi izboljšala
hitrost in kakovost sodstva;
alternativni načini reševanja sporov (denimo mediacija) lahko zmanjšajo obremenjenost
sodišč in bi jih bilo treba pogosteje uporabljati, saj skrajšajo zamude;
zaupanje gospodarstva v neodvisnost sodstva je v nekaterih državah EU zelo nizko – treba je
zagotoviti, da bodo uporabniki sistema videli, da je pravici zadoščeno;
elektronski sistemi lahko pomagajo zmanjšati zamude in stroške za posameznike in podjetja;
za učinkovitost sistema so pomembni tudi obvezno usposabljanje sodnikovin ustrezni viri.
(Vir:EK)
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