Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
21. 11. 2014
Število objav: 6
Tiskani mediji: 3
Splet: 1
Radijske postaje: 2
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

Danes bodo zasedali škofjeloški in žirovniški občinski svetnice in svetniki

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 20. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Danes bodo na drugi redni seji zasedali žirovniški svetniki in svetnice

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 20. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor
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Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Vlada bi spet nizala povprečnino, župani na okopih

Medij; Doseg

Dnevnik; 112000

Rubrika / Datum

Naslovna stran, 21. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Knez Primož
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Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Vlada bi nižala povprečnino, župani na okopih

Medij; Doseg

Dnevnik; 112000

Rubrika / Datum

V ospredju, 21. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Knez Primož
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Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Vlada bi spet nižala povprečnino, župani na okopih

Medij; Doseg

Dnevnik.si; 205280

Rubrika / Datum

Iz tiskane izdaje, 21. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Knez Primož
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Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Sprejemajo dvoletni proračun

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Gorenjska, 21. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Peternel Urša

10

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Zaporedna št.
4

Zaporedna št.
5

Zaporedna št.
6

14:04

Trajanje: 2 min

11:14

Trajanje: 2 min

Stran: 1

Površina: 244 cm2

Stran: 2

Površina: 315 cm2

Stran: 4

Površina: 169 cm2
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:04
Trajanje / Duration: 2 min

20. 11. 2014

Kazalo
1

Danes bodo zasedali škofjeloški in žirovniški občinski svetnice in svetniki
RA KRANJ, 20. 11. 2014, GORENJSKA DANES, 14:00

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.

Danes pa bodo drugič v novem mandatu »sejali« škofjeloški in žirovniški občinski svetnice in svetniki. V
Škofji Loki bodo potrjevali mandat članov občinskega sveta, spreminjali sklep o ustanovitvi, pristojnostih
in sestavi odborov in komisij ter imenovali njihove člane in podali mnenje lokalne skupnosti k izbrani
kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Škofja Loka. V Žirovnici pa imajo na dnevnem redu
predloga proračunov za leti 2015 in 2016. V prihodnjem letu načrtujejo dobre štiri milijone prihodkov
in slabih pet milijonov in pol odhodkov. Primanjkljaj bo tako znaša dober milijon štiristo tisoč evrov in
ga bodo pokrili iz sredstev na računih in zadolžitvijo v višini dvesto sedemdeset tisoč evrov. V letu 2016
pa načrtujejo dobre tri milijone štiristo tisoč evrov prihodkov in dobre tri milijone sedemsto tisoč evrov
odhodkov. Primanjkljaj v višini slabih tristo štirideset tisoč evrov bodo pokrili z zadolževanjem. Žirovniški
svetnice in svetniki bodo poleg tega spreminjali in dopolnjevali program opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:14
Trajanje / Duration: 2 min

20. 11. 2014

Kazalo
1

Danes bodo na drugi redni seji zasedali žirovniški svetniki in svetnice
RA TRIGLAV, 20. 11. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 11:00

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.

Danes bodo na drugi redni seji zasedali žirovniški svetniki in svetnice. Na seji bodo v prvem branju
obravnavali proračuna za prihodnje leto in leto 2016. Oba sta investicijsko naravnana. O večjih investicijah,
ki jih že izvajajo oziroma jih bodo izvedli, župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Absolutno bomo izvedli oziroma nekako zaključili z
investicijami, kot je gradnja kanalizacijskega omrežja in obnova ostale infrastrukture. Čaka nas zaključek
gradnje v naslednjem letu občinskih stanovanj na Selu 15 in zaključek gradnje, to se pravi investicija
v osnovno šolo – gre za samo jedilnico in ostale prostore za potrebe vrtca in seveda tudi šole. No,
v prihodnosti, to se pravi v letu 2015, 2016 pa se že pripravljamo in izvajamo postopke za gradnjo
kanalizacije na Bregu, potem postopke za spreminjanje občinskega prostorskega načrta in seveda
pripravljamo tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije v Mostah, v zgornjih Mostah, za Breg pa smo
že oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bomo seveda tudi lahko pripravljeni z vidika
naslednje finančne perspektive, v kolikor bo iz razvoja regij oziroma razvoja podeželja, se opravičujem,
na voljo še kakšna sredstva.
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/ FINANCIRANJE

Vlada bi spet nižala povprečnino,
župani na okopih
Prihodki občin so se od leta 2010 do lani zmanjšali za
166 milijonov evrov, primerna poraba se je v tem času
znižala za 42 milijonov, prihodnje leto bi se morala znižati še za 70 milijonov, vlada pa zdaj napoveduje še dodatno znižanje. Župani temu seveda močno nasprotujejo.
/ Primož Knez

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.

Danes bi moralo

v Šentjurju potekati
srečanje županj in županov z Vlado Republike Slovenije, a so ga morali odpovedati. Vlada namreč ni zmogla zagotoviti nobenega sogovornika. »Očitno
so vsi pristojni zasedeni. 213 županj in
županov se bo tako moralo prilagoditi
trem ministrom, a to za nas ni problem. Pri sestanku glede na napovedano vnovično nižanje povprečnine in
druge ukrepe vlade, ki bodo korenito
poslabšali položaj občin, pa seveda
vztrajamo,« je za Dnevnik povedal župan Žirovnice Leopold Pogačar. Predsednik Združenja občin Slovenije, pivški
župan Robert Smrdelj, je dodal, da se
bodo predstavniki združenj s predsednikom vlade Mirom Cerarjem sicer
predvidoma dobili v torek.
V Zrečah pa se je včeraj sestalo
predsedstvo Skupnosti občin Slovenije, da bi oblikovalo stališča do predloga varčevalnih ukrepov na področju
lokalne
Predsednik
samouprave.

murskosoboški
skupnosti,
župan
Aleksander Jevšek, je bil razočaran
nad dejstvom, da se tudi tega sestanka
ni udeležil nobeden od povabljenih
predstavnikov vlade. Ob tem je dodal,
da se občine zavedajo, da so del težav,
v katerih je država, in so zato pripravljene sodelovati v procesu varčevanja. A po Jevškovih besedah ne na način, da računovodje predpisujejo, kako
naj občine ravnajo, saj ti nimajo stika
z realnim življenjem.

Dodatno kleščenje
občinskih financ
Zupane zadnje dni razburja predlog vlade, da bi vnovič znižala povprečnino. Že
sprejeti zakon o izvrševanju proračuna
za leto 2015 namreč predvideva znižanje
povprečnine z letošnjih 536 evrov na
525 evrov, zdaj pa vlada predlaga še dodatno, kar sedemodstotno znižanje
povprečnine na 490 evrov. Občine bi s
tem izgubile 70 milijonov evrov, ob dejstvu, da naj bi se spet znižala višina za
sofinanciranje investicij, pa bi bile »izgube« občin še toliko večje.

Pregled financiranja občin, ki smo
pripravili glede na podatke ministrstva za finance, pokaže, da so bile
občine v zadnjih letih sicer res precej
na »udaru« varčevalnih ukrepov države, posledično pa je zadolženost
občin skokovito narasla. Od leta 2010
do lani so se skupni prihodki občin
namreč zmanjšali za 166 milijonov
evrov ali za 7,6 odstotka. To je verjetno tudi posledica stalnega zniževanja
povprečnine in s tem posledično primerne porabe občine, ki je tisti denar, ki ga država iz dohodnine namenja občinam za financiranje z zakonom določenih nalog. Leta 2010 je
bila povprečnina 550 evrov, sredi leta
2012 so jo zaradi »učinkov« Zujfa znižali na 543 evrov, lani na 536, prihodnje leto bi morala biti 525, a bo očitno
še nižja. Glede na zakon o financiranju občin bi morala biti povprečnina
sicer 630 evrov. Razkorak (približno
200 milijonov evrov) je očiten in župani trdijo, da je možnosti za varčevanje vse manj. Sploh ob dejstvu, da
se prihodnje leto končuje finančna
perspektiva EU in s tem tudi večina
občinskih
investicij, podprtih z
evropskim denarjem, kar za občine
pomeni visoke račune za plačevanje
lastne udeležbe.
/4 Nadaljevanje na strani 2
/+ Komentar na strani 14
ga
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Vlada bi nižala povprečnino, župani na okopih
/4

Nadaljevanje s strani 1

»Naložbe v občinah tečejo, pred nami je najbolj intenzivno leto plačevanja računov. Če jih ne bomo
zmogli plačati, bo šla marsikatera
občina v stečaj ali pa bo treba investicije ustaviti in vrniti evropski
denar. Do lani smo porabili polovico kohezijskega denarja, kar za občine pomeni 400 milijonov. Če računamo, daje približno tretjina potem še lastnih sredstev, gre za velike denarje,« je bil nazoren Robert
Smrdelj. Pridružuje se mu tudi
Aleksander Jevšek: »Težko si predstavljamo, da bomo iz evropskih
skladov črpali sredstva za projekte,
če vlada pri tem ne bo sodelovala.
Občine za to nimajo denarja, in če
želimo narediti razvojni preboj države, je to treba narediti tudi na
ravni občin. Vlada pri svojem odlo-

čanju očitno nima pravih informa-

občine m vlada srečah nekako na
pol poti in bodo na koncu vseeno
morali privoliti v dodatno zniževanje višine povprečnine.

cij iz občin, saj je varčevalne ukrepe usmerila predvsem na njih.«

Varčevanje na račun občanov

Občine največ investirajo

Vlada z ministrom za finance Dušanom Mramorjem na čelu je do sedaj županom predlagala že marsikatero idejo, kako bi lahko privarčevali. Višanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne pride
v poštev, ker bi po žepu udarilo občane. Združevanje javnih zavodov
ne, ker bi bili učinki minimalni,
vsebina in avtonomnost pa okrnjeni. Ukinjanje avtonomnega financiranja krajevnih skupnosti ne bi prineslo nikakršnih prihrankov. Kaj bi
sploh še šlo? »Rezerve so vedno.
Manj bomo dajali za šport in kulturo, nižji so lahko standardi v vrtcih,
oklestili bomo investicije. A vse to
gre na račun občanov,« je dejal
Smrdelj, ki pričakuje, da se bodo

»Saj bi lahko zvišal ceno vrtca ali znižal subvencijo, a si ne znam predstavljati. Ostane nam torej zamik investicij, kar bo še najmanj boleče. A je
pri tem treba opozoriti, da so občine
gonilo investiranja v državi, in lahko
si predstavljate, kaj bi za BDP pomenilo, če bi občine drastično zmanjšale
obseg naložb,« pa razmišlja Leopold
Pogačar. Ob tem malce cinično pripomni: »Sto tisoč evrov za naš proračun pomeni precej, a majhna občina
Žirovnica je pripravljena plačati davek, da bo šlo Sloveniji boljše.« x
Primož Knez

Kaj je primerna
poraba, kaj je
povprečnina?

Gibanje občinskih financ
od 2009 do 2015

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.
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Pol leta 2012 je povprečnina znašala
554 evrov, zaradi učinkov Zujfa sojo
s 1. julijem znižali na 543 evrov.

525

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog občin. Ministrstvo za finance ugotovi primerno
porabo posamezne občine na podlagi
dolžine lokalnih cest in javnih poti v
občini, površine občine, oseb, mlajših
od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let, v občini ter skupnega
števila prebivalcev občine. Izračunajo
na podlagi zapletene in nekaj vrstic
dolge enačbe, ki jo opredeljuje zakon
o financiranju občin.
Osnova za izračun primerne porabe
je povprečnina. Državni zbor določi
višino povprečnine z zakonom o izvrševanju proračuna. Povprečnina tako
predstavlja na prebivalca v državi
ugotovljen primeren obseg sredstev,
ki omogoča financiranje osnovnih nalog, ki jih nalagajo zakoni in drugi

predpisi. Glede na zakon bi morala
biti povprečnina v zadnjih letih precej
višja od tiste, ki jo potem na predlog

ministrstva sprejme državni zbor. Včasih v soglasju, včasih pa tudi brez soglasja združenja in skupnosti občin.
Ta je nižja zaradi varčevalnih ukrepov.
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Vlada bi spet nižala povprečnino, župani na okopih
Vir / Avtor: Primož Knez
21. november 2014 (nazadnje spremenjeno: 0:04 21. novemb er 2014)
Oznake: Občine, Financiranje

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.

Prihodki občin so se od leta 2010 do lani zmanjšali za 166 milijonov evrov,
primerna poraba se je v tem času znižala za 42 milijonov, prihodnje leto bi se
morala znižati še za 70 milijonov, vlada pa zdaj napoveduje še dodatno znižanje.
Župani temu seveda močno nasprotujejo.

Danes bi moralo v Šentjurju potekati srečanje županj in županov z Vlado Republike Slovenije, a
so ga morali odpovedati. Vlada namreč ni zmogla zagotoviti nobenega sogovornika. »Očitno so
vsi pristojni zasedeni. 213 županj in županov se bo tako moralo prilagoditi trem ministrom, a to za
nas ni problem. Pri sestanku glede na napovedano vnovično nižanje povprečnine in druge
ukrepe vlade, ki bodo korenito poslabšali položaj občin, pa seveda vztrajamo,« je za Dnevnik
povedal župan Žirovnice Leopold Pogačar. Predsednik Združenja občin Slovenije, pivški župan
Robert Smrdelj, je dodal, da se bodo predstavniki združenj s predsednikom vlade Mirom
Cerarjem sicer predvidoma dobili v torek.
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V Zrečah pa se je včeraj sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije, da bi oblikovalo stališča
do predloga varčevalnih ukrepov na področju lokalne samouprave. Predsednik skupnosti,
murskosoboški župan Aleksander Jevšek, je bil razočaran nad dejstvom, da se tudi tega
sestanka ni udeležil nobeden od povabljenih predstavnikov vlade. Ob tem je dodal, da se občine
zavedajo, da so del težav, v katerih je država, in so zato pripravljene sodelovati v procesu
varčevanja. A po Jevškovih besedah ne na način, da računovodje predpisujejo, kako naj občine
ravnajo, saj ti nimajo stika z realnim življenjem.
Dodatno kleščenje občinskih financ
Župane zadnje dni razburja predlog vlade, da bi vnovič znižala povprečnino. Že sprejeti zakon o
izvrševanju proračuna za leto 2015 namreč predvideva znižanje povprečnine z letošnjih 536
evrov na 525 evrov, zdaj pa vlada predlaga še dodatno, kar sedemodstotno znižanje
povprečnine na 490 evrov. Občine bi s tem izgubile 70 milijonov evrov, ob dejstvu, da naj bi se
spet znižala višina za sofinanciranje investicij, pa bi bile »izgube« občin še toliko večje.
Pregled financiranja občin, ki smo ga pripravili glede na podatke ministrstva za finance, pokaže,
da so bile občine v zadnjih letih sicer res precej na »udaru« varčevalnih ukrepov države,

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.

posledično pa je zadolženost občin skokovito narasla. Od leta 2010 do lani so se skupni prihodki
občin namreč zmanjšali za 166 milijonov evrov ali za 7,6 odstotka. To je verjetno tudi posledica
stalnega zniževanja povprečnine in s tem posledično primerne porabe občine, ki je tisti denar, ki
ga država iz dohodnine namenja občinam za financiranje z zakonom določenih nalog. Leta 2010
je bila povprečnina 550 evrov, sredi leta 2012 so jo zaradi »učinkov« Zujfa znižali na 543 evrov,
lani na 536, prihodnje leto bi morala biti 525, a bo očitno še nižja. Glede na zakon o financiranju
občin bi morala biti povprečnina sicer 630 evrov. Razkorak (približno 200 milijonov evrov) je
očiten in župani trdijo, da je možnosti za varčevanje vse manj. Sploh ob dejstvu, da se prihodnje
leto končuje finančna perspektiva EU in s tem tudi večina občinskih investicij, podprtih z
evropskim denarjem, kar za občine pomeni visoke račune za plačevanje lastne udeležbe.
»Naložbe v občinah tečejo, pred nami je najbolj intenzivno leto plačevanja računov. Če jih ne
bomo zmogli plačati, bo šla marsikatera občina v stečaj ali pa bo treba investicije ustaviti in vrniti
evropski denar. Do lani smo porabili polovico kohezijskega denarja, kar za občine pomeni 400
milijonov. Če računamo, da je približno tretjina potem še lastnih sredstev, gre za velike denarje,«
je bil nazoren Robert Smrdelj. Pridružuje se mu tudi Aleksander Jevšek: »Težko si predstavljamo,
da bomo iz evropskih skladov črpali sredstva za projekte, če vlada pri tem ne bo sodelovala.
Občine za to nimajo denarja, in če želimo narediti razvojni preboj države, je to treba narediti tudi
na ravni občin. Vlada pri svojem odločanju očitno nima pravih informacij iz občin, saj je
varčevalne ukrepe usmerila predvsem na njih.«
Varčevanje na račun občanov
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Vlada z ministrom za finance Dušanom Mramorjem na čelu je do sedaj županom predlagala že
marsikatero idejo, kako bi lahko privarčevali. Višanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča ne pride v poštev, ker bi po žepu udarilo občane. Združevanje javnih zavodov ne, ker bi
bili učinki minimalni, vsebina in avtonomnost pa okrnjeni. Ukinjanje avtonomnega financiranja
krajevnih skupnosti ne bi prineslo nikakršnih prihrankov. Kaj bi sploh še šlo? »Rezerve so vedno.
Manj bomo dajali za šport in kulturo, nižji so lahko standardi v vrtcih, oklestili bomo investicije. A
vse to gre na račun občanov,« je dejal Smrdelj, ki pričakuje, da se bodo občine in vlada srečali
nekako na pol poti in bodo na koncu vseeno morali privoliti v dodatno zniževanje višine
povprečnine.
Občine največ investirajo
»Saj bi lahko zvišal ceno vrtca ali znižal subvencijo, a si ne znam predstavljati. Ostane nam torej
zamik investicij, kar bo še najmanj boleče. A je pri tem treba opozoriti, da so občine gonilo
investiranja v državi, in lahko si predstavljate, kaj bi za BDP pomenilo, če bi občine drastično
zmanjšale obseg naložb,« pa razmišlja Leopold Pogačar. Ob tem malce cinično pripomni: »Sto
tisoč evrov za naš proračun pomeni precej, a majhna občina Žirovnica je pripravljena plačati
davek, da bo šlo Sloveniji boljše.«
Kaj je primerna poraba, kaj je povprečnina?

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.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog občin. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi
dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, oseb, mlajših od 15 let, in deleža
prebivalcev, starejših od 65 let, v občini ter skupnega števila prebivalcev občine. Izračuna jo
na podlagi zapletene in nekaj vrstic dolge enačbe, ki jo opredeljuje zakon o financiranju občin.
Osnova za izračun primerne porabe je povprečnina. Državni zbor določi višino povprečnine z
zakonom o izvrševanju proračuna. Povprečnina tako predstavlja na prebivalca v državi
ugotovljen primeren obseg sredstev, ki omogoča financiranje osnovnih nalog, ki jih nalagajo
zakoni in drugi predpisi. Glede na zakon bi morala biti povprečnina v zadnjih letih precej višja
od tiste, ki jo potem na predlog ministrstva sprejme državni zbor. Včasih v soglasju, včasih pa
tudi brez soglasja združenja in skupnosti občin. Ta je nižja zaradi varčevalnih ukrepov.
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Kazalo

Sprejemajo
dvoletni proračun
V občini Žirovnica so začeli sprejemati proračuna
za leti 2015 in 2016.
Urša Peternel

-

Na prvi redni
seji so se včeraj sestali žirovniški občinski svetniki in
obravnavali predlog proračunov za leti 2015 in 2016.
Kot je dejal župan Leopold
Pogačar, v občini že nekaj
let sprejemajo dvoletni proračun; to je v skladu s priporočilom finančnega ministrstva, hkrati pa je to dobro z
Žirovnica
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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.

vidika načrtovanja in financiranja investicij.
V letu 2015 so načrtovani celotni prihodki v višini 4 milijone evrov, celotni
odhodki pa v višini 5,4 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi znašal 1,4
milijona evrov, pri čemer

bodo 1,1 milijona pokrili s sredstvi na računih, za
270 tisoč evrov pa naj bi se
občina zadolžila. Dobršen
del proračunskega denarja bo namenjen za investicije, in sicer prek tri milijone evrov. Največja investi-

cija bo dokončanje gradnje
kanalizacije v sklopu projekta GORKI in ostale infrastrukture, za ta namen bo šlo
nekaj več kot milijon evrov,
za dokončanje gradnje prizidka k osnovni šoli bodo
namenili 832 tisoč evrov,
za gradnjo občinskih stanovanj na Selu pa dobrega pol
milijona evrov. V letu 2016
pa naj bi celotni prihodki

proračuna znašali 3,4 milijona evrov, odhodki 3,8 milijona evrov, proračunski primanjkljaj pa naj bi pokrili z
zadolžitvijo v višini 340 tisoč
evrov. Po sedanjih načrtih
naj bi bila največja investicija v letu 2016 gradnja kanalizacije na Bregu, začeli naj

bi tudi drugo fazo gradnje
pločnika med Zabreznico in
Breznico ter začeli postopek
priprave prostorskih dokumentov za obvoznico mimo
Vrbe. Ob tem je župan pou-

daril, da je zadolževanje predvideno zato, da se proračun
uravnovesi na strani prihodkov in odhodkov. Toda: »Do
zadolževanja pa ne bo prišlo, ker denarni tok in investicije tečejo drugače od plana. V planu proračuna 2016
še ni predviden ostanek, ki
v letu 2015 zanesljivo bo,
tako kot je v letu 2014 ostanek znašal okoli 1,1 milijona
evrov. Ravno tako še nismo
planirali morebitnih sredstev sofinanciranja projektov, ker zadn j a finančna perspektiva še ni operativna.
Ker država zamuja z ukrepi,
sofinanciranja v prihodnosti še niso točno znana. Če

bi 213 občin čakalo na državo, sploh ne bi mogli sprejemati proračunov. Lahko
si samo predstavljamo, kaj
bi to pomenilo, glede na to,
da 90 odstotkov investicij v
državi vodijo občine.«
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