Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
15. 05. 2014
Število objav: 3
Tiskani mediji: 1
Splet: 2
Radijske postaje: 0
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
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Seznam objav v zbirki:
Naslov

Severni veter odkril del strehe na jeseniškem vrtcu

Medij; Doseg

Delo.si; 230086

Rubrika / Datum

Slovenija, 14. 05. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Račič Blaž

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Nov odlok že razburja Ločane, Kranjčane še bo

Medij; Doseg

Dnevnik; 107000

Rubrika / Datum

Slovenija, 15. 05. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Knez Primož

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Novi odlok že razburja Ločane, Kranjčane še bo

Medij; Doseg

Dnevnik.si; 205280

Rubrika / Datum

Iz tiskane izdaje, 15. 05. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Knez Primož

7

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Stran: 11

Površina: 552 cm2
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Delo.si

14.05.2014
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Severni veter odkril del strehe na jeseniškem
vrtcu
Močan veter je popoldne odkril približno 30 kvadratnih metrov aluminijaste kritine na strehi
vrtca Angelce Ocepek na Jesenicah.
Blaž Račič, Jesenice
sre, 14.05.2014, 19:41
Ključne besede:
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močan severni veter,

Jesenice,

Arso,

opozorila,

oranžni alarm

Na vrtcu Angelce Ocepek na Tavčarjavi cesti na Jesenicah je veter odpihnil del
pločevinaste strehe. Jeseniški poklicni gasilci so poškodovano pločevino že odstranili.
Foto: Blaž Račič / Delo

Jesenice - Močan veter je popoldne odkril približno 30 kvadratnih metrov aluminijaste kritine na strehi
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vrtca Angelce Ocepek na Tavčarjevi cesti na Jesenicah. Posredovali so jeseniški poklicni gasilci, ki so
poškodovano pločevino odstranili.
Za zdaj poročil o drugih nevšečnosti zaradi močnega severnega vetra ni. V občini Žirovnica je
karavanški fen novembra lani povzročil največ škode na objektih, saj je poškodoval številne objekte
(predvsem strehe hiš).
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Pred napovedanim močnejšim vetrom, ki lahko po podatkih Agencije RS za okolje od četrtka popoldne
do petka dopoldne v sunkih doseže hitrost do sto kilometrov na uro, so že izdali oranžni alarm, gasilske
enote in enote civilne zaščite pa spremljajo razmere, je dejal Leopold Pogačar, župan občine
Žirovnica.
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Komunalni prispevek

Nov odlok že razburja
Ločane, Kranjčane še bo

Primož Knez

Ob zgraditvi

kanalizacijskega omrežja je
največji strošek za nove
uporabnike plačilo
komunalnega prispevka. Ta
je od kraja do kraja in od
občine do občine različen,
vsakič pa določena višina
poskrbi za razburjenje med
ljudmi.
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V Skofji Loki bodo občinski svetniki

na današnji seji obravnavali osnutek
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka. Ker bo odlok
določil višino prispevka, ki ga mora
plačati vsak, ki na novo gradi, predvsem pa vsi tisti, ki se bodo na novo
priključevali na novo loško kanalizacijsko omrežje, med ljudmi že sproža
številna negodovanja.
Nov kanalizacijski sistem so pred
letom in pol dobili tudi v naselju Vincarji z 51 hišami. Tam imajo krajani
na celoten postopek obračunavanja
prispevka precej pripomb, ki so jih
predstavili tudi na nedavni javni razgrnitvi osnutka novega odloka. Povedali so, da so prispevek sprva zaračunali po nekem starem odloku le za
njihovo območje in na podlagi predvidevanj, koliko bo gradnja kanalizacije stala. Zneski so bili zelo visoki,
slišati je bilo mogoče za primer 280
kvadratnih metrov velike hiše s 540
metri zemljišča, za katero je bil izračun kar 4300 evrov. Ponekod so bili
zneski še višji. Krajani so potem sami

ugotovili, da pri

izračunu niso upoš-

tevali dejanske cene gradnje omrežja
niti zbrane okoljske dajatve. Potem so
na občini pripravili nov odlok, po katerem bi plačali kakih 35 odstotkov
manj. Na seji občinskega sveta ga je
župan umaknil. Zdaj so pripravili
odlok, ki bo veljal za celo občino, tudi
za omenjene Vincarje.
Nič popusta za Ločane
V osnutku odloka ni predvidenih no-

benih »popustov«, kot jih poznajo v
nekaterih drugih občinah, prav tako
se upošteva dejanska površina zemljišča in ne poenostavljeno neto tlorisna
površina hiše krat 1,5, kar je prav tako
dopustno in kar poznajo v drugih občinah. Vodja občinskega oddelka za
okolje in prostor Andreja Troha je
pojasnila, da bi po tem osnutku za hišo velikosti 200 kvadratnih metrov
tlorisne površine s 500 kvadratnimi
metri zemljišča celoten komunalni
prispevek znašal 8800 evrov, samo za
kanalizacijo pa 2660 evrov. »Seveda so
dopustni tudi razni popusti in upoštevanja preteklih vlaganj. Tudi faktor 1,5
za določanje zemljišča je v skrajni sili
možen. A v teh primerih gre za politično odločitev. Poznamo tudi primere, recimo v Vipavi, kjer komunalnega
prispevka sploh ne zaračunajo,« je razložila Troha.
Zelo različne številke
Komunalni prispevek se, poenostavljeno, zaračuna tako, da se ugotovi,
koliko je gradnja omrežja stala, odšteje del, ki ga je občina dobila od Evropske unije ali države, in se potem strošek prek komunalnega prispevka prenese na uporabnike. A ta je od občine
do občine in od kraja do kraja zelo ra-

zličen. V Žirovnici tudi poteka gradnja
kanalizacije. Tam se za hišo s sto kvadratnimi metri neto tlorisne površine
na 500 kvadratih zemljišča plača 477
evrov komunalnega prispevka ob priklopu zgolj na kanalizacijo. Številka je
nizka, pa čeprav ne poznajo nobenih
popustov. »Gradili smo z evropskim
denarjem in zelo racionalno, da smo
imeli čim manj stroškov in tako je tudi prispevek lahko nižji,« je dejal župan Žirovnice Leopold Pogačar.
V Begunjah v občini Radovljica so
pred časom za priklop na kanalizacijo
za enako hišo plačali 330 evrov komunalnega prispevka. Zdaj, ko gradijo v
Kropi, še ne vedo, kakšna bo višina
prispevka. Na Jezerskem se prav te
dni priklapljajo na novo kanalizacijo.
»Moja hiša ima sto kvadratov tlorisne
površine, zemljišče obračunamo po
faktorju 1,5 in v odloku smo predvideli 65-odstotni popust. Položnica je visoka 900 evrov,« je pojasnil župan Jurij Markič.
Komunalni prispevek je pred poldrugim letom hudo razburjal Kovorjane v občini Tržič. Tam so sprva imeli
od tri pa vse do šest tisoč evrov in več
obračunanega prispevka zgolj za priklop na kanalizacijo. Po protestih krajanov in ugotovitvi, da v drugih občinah (za močno referenco je služila
Mestna občina Kranj) obstajajo »popusti«, so tudi v Tržiču popustili in se
odločili za 60 oziroma 65-odstotni
popust (če plačaš v enkratnem znesku). Zdaj mora hiša, primerljiva z našimi prejšnjimi primeri (100 kvadratov tlorisne površine, zemljišče obračunajo po faktorju 1,5), plačati zgolj še
770 evrov prispevka ob priklopu na
novo kanalizacijo. x
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V Kranju pripravljajo nov odlok
V Mestni občini Kranj velja odlok, ki
pri priklopu zgolj na novo kanalizacijo prizna 60-odstotni popust. Tako je
višina prispevka za hišo s sto kvadratnimi metri neto površine nižja od tisoč evrov. Prav zdaj poteka največja

sprejemal na naslednji seji, dotlej pa,
pravijo na občini, o višini prispevka
»ni smotrno govoriti, saj lahko v procesu sprejemanja pride do odstopanj«. Neuradno je bilo mogoče slišati,
da tako visokega popusta zagotovo

naložba v kanalizacijsko omrežje
projekt Gorki. Podžupan Bojan Ho-

ne bo več.
Podžupan Homan je ob tem dejal, da
se morajo še dogovoriti o višini »popusta« in da cene ne bodo bistveno
drugačne od sedanjih. »Občani bodo
do konca leta izvedeli za višino prispevka, priklop bo šele drugo leto in
takrat se bo prispevek tudi plačal,« je
razložil Homan. Vmes bodo lokalne
volitve.

-

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

man, ki je zadolžen za komunalne zadeve, je pred poldrugim letom za
Dnevnik zatrdil, da bodo tudi uporabniki, ki se bodo priklapljali na to novo omrežje, plačevali po obstoječem
odloku in pod enakimi pogoji. A se to
ne bo zgodilo, saj pripravljajo nov
odlok. Mestni svet ga bo predvidoma

-

V Kranju prav zdaj poteka največja naložba v kanalizacijsko omrežje
projekt Gorki, ki med drugim zajema tudi
nadgradnjo čistilne naprave. Občani se sprašujejo, kako bo tako drag projekt vplival na višino komunalnega prispevka.
Fotografija: Miran Šubic/dokumentacija Dnevnika

6

Dnevnik.si

15.05.2014

Kazalo

Reach: 205.280
Country: Slovenija
1/3

Novi odlok že razburja Ločane, Kranjčane še bo
Vir / Avtor: Primož Knez

Všeč m i je

0

15. maj 2014 (nazadnje spremenjeno: 0:00 15. maj 2014)
Oznake: Komunalni prispevek

Daj v skupno rabo

0
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Ob zgraditvi kanalizacijskega omrežja je največji strošek za nove uporabnike
plačilo komunalnega prispevka. Ta je od kraja do kraja in od občine do občine
različen, vsakič pa določena višina poskrbi za razburjenje med ljudmi.

V Kranju prav zdaj poteka največja naložba v kanalizacijsko omrežje – projekt Gorki, ki med drugim
zajema tudi nadgradnjo čistilne naprave. Občani se sprašujejo, kako bo tako drag projekt vplival na
višino komunalnega prispevka. (Foto: Miran Šubic/dokumentacija Dnevnika)

V Škofji Loki bodo občinski svetniki na današnji seji obravnavali osnutek odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka. Ker bo odlok določil
višino prispevka, ki ga mora plačati vsak, ki na novo gradi, predvsem pa vsi tisti, ki se bodo na
novo priključevali na novo loško kanalizacijsko omrežje, med ljudmi že sproža številna
negodovanja.
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Nov kanalizacijski sistem so pred letom in pol dobili tudi v naselju Vincarji z 51 hišami. Tam imajo
krajani na celoten postopek obračunavanja prispevka precej pripomb, ki so jih predstavili tudi na
nedavni javni razgrnitvi osnutka novega odloka. Povedali so, da so prispevek sprva zaračunali
po nekem starem odloku le za njihovo območje in na podlagi predvidevanj, koliko bo gradnja
kanalizacije stala. Zneski so bili zelo visoki, slišati je bilo mogoče za primer 280 kvadratnih metrov
velike hiše s 540 metri zemljišča, za katero je bil izračun kar 4300 evrov. Ponekod so bili zneski
še višji. Krajani so potem sami ugotovili, da pri izračunu niso upoštevali dejanske cene gradnje
omrežja niti zbrane okoljske dajatve. Potem so na občini pripravili nov odlok, po katerem bi
plačali kakih 35 odstotkov manj. Na seji občinskega sveta ga je župan umaknil. Zdaj so pripravili
odlok, ki bo veljal za celo občino, tudi za omenjene Vincarje.
Nič popusta za Ločane
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V osnutku odloka ni predvidenih nobenih »popustov«, kot jih poznajo v nekaterih drugih občinah,
prav tako se upošteva dejanska površina zemljišča in ne poenostavljeno neto tlorisna površina
hiše krat 1,5, kar je prav tako dopustno in kar poznajo v drugih občinah. Vodja občinskega
oddelka za okolje in prostor Andreja Troha je pojasnila, da bi po tem osnutku za hišo velikosti
200 kvadratnih metrov tlorisne površine s 500 kvadratnimi metri zemljišča celoten komunalni
prispevek znašal 8800 evrov, samo za kanalizacijo pa 2660 evrov. »Seveda so dopustni tudi
razni popusti in upoštevanja preteklih vlaganj. Tudi faktor 1,5 za določanje zemljišča je v skrajni
sili možen. A v teh primerih gre za politično odločitev. Poznamo tudi primere, recimo v Vipavi, kjer
komunalnega prispevka sploh ne zaračunajo,« je razložila Troha.
Zelo različne številke
Komunalni prispevek se, poenostavljeno, zaračuna tako, da se ugotovi, koliko je gradnja omrežja
stala, odšteje del, ki ga je občina dobila od Evropske unije ali države, in se potem strošek prek
komunalnega prispevka prenese na uporabnike. A ta je od občine do občine in od kraja do kraja
zelo različen. V Žirovnici tudi poteka gradnja kanalizacije. Tam se za hišo s sto kvadratnimi metri
neto tlorisne površine na 500 kvadratih zemljišča plača 477 evrov komunalnega prispevka ob
priklopu zgolj na kanalizacijo. Številka je nizka, pa čeprav ne poznajo nobenih popustov. »Gradili
smo z evropskim denarjem in zelo racionalno, da smo imeli čim manj stroškov in tako je tudi
prispevek lahko nižji,« je dejal župan Žirovnice Leopold Pogačar.
V Begunjah v občini Radovljica so pred časom za priklop na kanalizacijo za enako hišo plačali
330 evrov komunalnega prispevka. Zdaj, ko gradijo v Kropi, še ne vedo, kakšna bo višina
prispevka. Na Jezerskem se prav te dni priklapljajo na novo kanalizacijo. »Moja hiša ima sto
kvadratov tlorisne površine, zemljišče obračunamo po faktorju 1,5 in v odloku smo predvideli 65odstotni popust. Položnica je visoka 900 evrov,« je pojasnil župan Jurij Markič.
Komunalni prispevek je pred poldrugim letom hudo razburjal Kovorjane v občini Tržič. Tam so
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sprva imeli od tri pa vse do šest tisoč evrov in več obračunanega prispevka zgolj za priklop na
kanalizacijo. Po protestih krajanov in ugotovitvi, da v drugih občinah (za močno referenco je
služila Mestna občina Kranj) obstajajo »popusti«, so tudi v Tržiču popustili in se odločili za 60
oziroma 65-odstotni popust (če plačaš v enkratnem znesku). Zdaj mora hiša, primerljiva z našimi
prejšnjimi primeri (100 kvadratov tlorisne površine, zemljišče obračunajo po faktorju 1,5), plačati
zgolj še 770 evrov prispevka ob priklopu na novo kanalizacijo.
V Kranju pripravljajo nov odlok
V Mestni občini Kranj velja odlok, ki pri priklopu zgolj na novo kanalizacijo prizna 60-odstotni
popust. Tako je višina prispevka za hišo s sto kvadratnimi metri neto površine nižja od tisoč
evrov. Prav zdaj poteka največja naložba v kanalizacijsko omrežje – projekt Gorki. Podžupan
Bojan Homan, ki je zadolžen za komunalne zadeve, je pred poldrugim letom za Dnevnik zatrdil,
da bodo tudi uporabniki, ki se bodo priklapljali na to novo omrežje, plačevali po obstoječem
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odloku in pod enakimi pogoji. A se to ne bo zgodilo, saj pripravljajo nov odlok. Mestni svet ga
bo predvidoma sprejemal na naslednji seji, dotlej pa, pravijo na občini, o višini prispevka »ni
smotrno govoriti, saj lahko v procesu sprejemanja pride do odstopanj«. Neuradno je bilo
mogoče slišati, da tako visokega popusta zagotovo ne bo več.
Podžupan Homan je ob tem dejal, da se morajo še dogovoriti o višini »popusta« in da cene ne
bodo bistveno drugačne od sedanjih. »Občani bodo do konca leta izvedeli za višino
prispevka, priklop bo šele drugo leto in takrat se bo prispevek tudi plačal,« je razložil Homan.
Vmes bodo lokalne volitve.
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