Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
22. 01. 2015
Število objav: 6
Tiskani mediji: 4
Splet: 0
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

V Žirovnici potekajo imenovanja vaških odborov

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 21. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Pestre dejavnosti podeželskih žensk pod Golico in Stolom

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 21. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

4

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Znani vladni ukrep za prihranke

Medij; Doseg

Dnevnik; 112000

Rubrika / Datum

Naslovna stran, 22. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Znani vladni ukrepi za prihranke

Medij; Doseg

Dnevnik; 112000

Rubrika / Datum

V ospredju, 22. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

Knez Primož

6

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Občine in vlado ločuje še 28 evrov

Medij; Doseg

Primorske novice; 50000

Rubrika / Datum

Aktualno, 22. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

Krebelj Jana

7

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Socialni transferji ponovno na udaru

Medij; Doseg

Večer; 108000

Rubrika / Datum

V žarišču, 22. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

Mlinarič Urška

8

Teme

Občina Žirovnica

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Zaporedna št.
4

Zaporedna št.
5

Zaporedna št.
6

11:04

Trajanje: 2 min

11:05

Trajanje: 1 min

Stran: 1

Površina: 154 cm2

Stran: 3

Površina: 293 cm2

Stran: 2

Površina: 316 cm2

Stran: 3

Površina: 478 cm2
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:04
Trajanje / Duration: 2 min

21. 01. 2015

Kazalo
1

V Žirovnici potekajo imenovanja vaških odborov
RA TRIGLAV, 21. 01. 2015, 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.

V Žirovnici v teh dneh pripravljajo zbore občanov, na katerih bodo imenovali člane vaških odborov. V
ponedeljek so svoje predstavnike v vaški odbor izvolili v Mostah in v Žirovnici, včeraj pa v Smokuču in na
Rodinah. V Smokuču so to Boštjan Sikošek, Franci Bulovec in Saša Bohinc, na Rodinah pa Marijana Grm,
Marija Jalen in Janez Mulej. Danes se bodo zbrali krajani Breznice in Doslovč, krajani Sela in Zabreznice
bodo zasedali jutri, krajani Vrbe in Brega pa v petek.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:05
Trajanje / Duration: 1 min

21. 01. 2015

Kazalo
1

Pestre dejavnosti podeželskih žensk pod Golico in Stolom
RA TRIGLAV, 21. 01. 2015, 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.

Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom združuje okoli sto članic iz občin Jesenice in Žirovnica.
Ob vsakdanjih opravilih na kmetijah in pri gospodinjskih delih se rade sprostijo na srečanjih, ustvarjajo na
krožku ročnih del, pripravljajo razstave, velik poudarek dajejo kulturi, organizirajo izlete in se vključujejo v
druge dejavnosti v svojih okoljih. V lanskem letu je predsedovanje društva ponovno prevzela Darja Jakopič
iz Planine pod Golico. Po njeni zaslugi je društvo doseglo velik napredek. To se je izkazalo na januarskem
občnem zboru v Žirovnici, kjer so članice pregledale delo in se pogovorile o novih načrtih. V letošnjem letu
jih čaka najobsežnejša naloga pri izvedbi srečanja gorenjskih članic podeželskih društev, ki bo oktobra v
okviru svetovnega dneva kmetic potekalo v občinah Žirovnica in Jesenice.
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Kazalo

OBČINE

/ FINANCIRANJE

Znani vladni ukrepi za prihranke

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.

Ministrstvo za javno upravo je objavilo osnutek interventnega zakona za občine. Gre za seznam zakonskih sprememb, ki
bi občinam omogočile manjšo porabo. Glede ocene višine
privarčevanega pa so občine in vlada še zelo vsaksebi.
sebno rabo javnih površin v lasti obči-

/ Primož Knez

ne, in ker se za takse ne plačuje DDV

Vlada občinam predlaga, naj varčujejo
tudi tako, da poberejo več pristojbin in
davkov, je razvidno iz objavljenega osnutka intervencijskega zakona za občine. Ta je pomemben del pogajanj med
vlado in občinami o višini letošnje
povprečnine, saj občine pristajajo na
nižje prihodke iz državnega proračuna
le v primeru, da jim vlada zagotovi dodatne prihodke ali pa prihranke.
In kako naj bi občine prihranile ali
pa dodatno napolnile proračune? Vlada predlaga uvajanje nove takse za po-

kot zdaj ob pogodbah, bi občine
prihranile. Po oceni vlade 360.000
evrov. Vlada predlaga še en davek, to
je zaračunavanje 22,66 evra za izdajo
potrdila o namenski rabi zemljišč. To
je bilo zdaj zastonj, v občinske malhe
pa bi se na ta račun lahko nabralo celih 200.000 evrov več. Občine bi lahko
bolje preverjale premoženjsko stanje
upravičencev do subvencij za plačilo
vrtca. Če bi malo bolje pogledale, kakšen avto kdo vozi in v kakšni graščini
živi, bi bili prihranki na ta račun lahko
visoki do devet milijonov evrov. Precej

bi se lahko prihranilo tudi, če bi občine ukinile krajevne skupnosti in vaške
odbore in tako ne bi bilo več stroškov,
povezanih z njimi. Drugi ukrepi ne prizadenejo neposredno občanov, zamisli
ministra za finance Dušana Mramorja,
naj občine uredijo evidence in poberejo več nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa v predlogu interventnega zakona za zdaj ni.
Pogajanja med združenji občin in
vlado o višini povprečnine in s tem
povezanih prihodkov občin iz državnega proračuna se bodo nadaljevala
jutri, saj se vladi, ki bi že prihodnji teden rada predstavila rebalans proračuna, ki bo vključeval tudi izkupiček teh
pogajanj, zelo mudi. Čeprav se zdi, da
so stališča nekoliko zbližali, pa so pri
ključnih vprašanjih pogajalci še zelo
vsaksebi.
Nadaljevanje O 2
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OBČINE

/ FINANCIRANJE

Znani vladni ukrepi za prihranke

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.

O Nadaljevanje s strani 1

Poglejmo najprej izhodišča. Osnova
za financiranje občin je višina povprečnine, ki bi strogo zakonsko gledano morala biti 630 evrov na prebivalca. A je že nekaj let precej nižja. Leta 2010 je znašala 550 evrov,
sredi leta 2012 so jo znižali na 543,
lani je bila 536 evrov, v proračunu za
letos je predvidena višina povprečnine 525 evrov. Prvotni predlog vlade je bil, da se z rebalansom zniža
na 494 evrov, zdaj pristaja že na 500
evrov. Izhodišče županov je bilo 536
evrov, zdaj bi pristali na 528, a pri
tem zagotovo ne bodo uspešni, saj
se pričakuje, da se bo z rebalansom
znižala, ne pa zvišala glede na
veljavni proračun.
Občine bi na znižanje pristale, če
bi jim vlada ponudila tudi možnost
znižanja stroškov. Tu pa pride na vrsto prej omenjeni nabor ukrepov v
interventnem zakonu. O ukrepih se
pogajalski strani celo strinjata, da
so pravilni in uporabni, o pričakovanih prihrankih pa nikakor. Vladna
stran trdi, da bi občine s temi ukrepi privarčevale od 15 do 20 milijonov, skupaj z drugimi ukrepi, kamor
naj bi sodil tudi dogovor o plačah
javnih uslužbencev, pa kar 50 milijonov. Občine ocenjujejo, da vsaj pol
manj. »Ocene vladne strani so preti-

rane. Poglejte samo predlog ustanavljanja občinskega pravobranilstva.
Skupaj z
ukinjanjem krajevnih
skupnosti bi na tem delu lahko po
oceni vlade privarčevali sedem milijonov. To je čisti absurd. V praksi
gre za to, da bi občine na sodiščih
zastopali uradniki sami in ne bi več
najemali zunanjih odvetnikov. Morda bi se to lahko šle večje občine,
manjše pa zagotovo ne,« je dejal
predsednik Združenja občin Slovenije in pivški župan Robert Smrdelj.

Ministrstvo: Za varčevanje
so na vrsti občine
Ministrstvo za javno upravo je objavo osnutka interventnega zakona na
njihovi spletni strani pospremilo še
s pojasnili, ki delujejo kot dodatni
javni pritisk na potek pogajanj. Poudarjajo, da so se prihodki v državni
proračun od leta 2008 do 2013 znižali za devet odstotkov, prihodki občin so se zvišali za osem odstotkov,
pri tem pa se je slovenski BDP v tem
obdobju znižal za pet odstotkov. Ta
podatek je pravilen, a zavajajoč.
Prihodki občin se namreč niso višali
na račun državnega proračuna, pač
pa v glavnem na račun sofinanciraMed
nja
evropskih
investicij.
prihodke občin namreč sodijo tudi

ko v začetku krize generator investicij in blažilec posledic krize. Od leta
2010 pa se prihodki občin nižajo,
konkretno za 166 milijonov evrov ali
7,6 odstotka, zadolževanje pa se
močno povečuje. Drugi podatek ministrstva, ki pa že bolj »drži vodo«,
je o številu zaposlenih v državni in
občinskih upravah. To se je v državni upravi znižalo za 8 odstotkov, v
občinskih upravah pa povišalo za
4,2 odstotka.
Problem dragih, a hkrati celo neučinkovitih občinskih uprav, ki morajo, sploh v manjših občinah, posegati po zunanjih izvajalcih in svetovalcih, pa bo le eden od trdih orehov
priprave celovite strategije razvoja
slovenske lokalne samouprave. Prve
osnutke je minister za javno upravo
Boris Koprivnikar obljubil že za ta
mesec, sprejem načrtujejo za prihodnje leto. Med druge »orehe« bo zagotovo treba prišteti zmanjšanje
števila občin in možnosti odpoklica
funkcionarjev. Tudi če bodo pogajanja o letošnji povprečnim končana
še ta mesec, sledijo mnogo trša in
sistemsko pomembnejša pogajanja
in odločitve o podobi naše lokalne
samouprave v prihodnjih desetletjih.
Primož Knez

prihodki iz kohezije in drugih
evropskih skladov. Občine so bile ta-

Ključni vladni predlogi občinskih varčevalnih
ukrepov
Nova taksa za posebno rabo javnih
površin občine (360.000 evrov),
povečanje možnosti zadolževanja za
evropske naložbe, cenejše zadolževanje ob pomoči države,
ukinjanje krajevnih skupnosti in vaških odborov ter ustanovitev občinskega in medobčinskega pravobranilstva (7 milijonov evrov),
samostojno vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov (2 milijona evrov),
zaračunanje 22,66 evra za izdajo po-

trdila o rabi zemljišč (200.000 evrov'
pravilnejši obračun subvencij za vrtce (od 3 do 9 milijonov evrov),
denar iz koncesnine zaradi posledic
žledu gre lahko v vzdrževanje vseh,
ne le gozdnih cest,
plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje zakonca zavezanca se odpravi in prenese na ZZZS (1 do 2 milijona evrov),
brezplačna služnost na priobalnih
zemljiščih (miliion evrov).
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Kazalo

Interventni zakon za zmanjšanje izdatkov občin z različnimi ocenami prihrankov

Občine in vlado
ločuje še 28 evrov
Vladna stran občinam ponuja dopolnitev enajstih zakonov,
s katerimi naj bi se izdatki občin skupno zmanjšali za kakih
15 milijonov evrov. Župani menijo, da bo prihrankov manj,
zato tudi pri znižanju glavarine župani in vladni pogajalci
ne najdejo skupnega jezika.

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.

LJUBLJANA � Država naj bi na eni
strani občinam odpravila nekaj nalog in z njimi povezanih stroškov, na
drugi strani pa za ta prihranek
znižala povprečnino, ki jo država
namenja občinam za opravljanje
vseh z zakoni predpisanih obveznosti.

Vlada ponuja
tudi višje zadolževanje
Ministrstvo za javno upravo naj bi
se o vsebini interventnega zakona za
uravnoteženje občinskih proračunov
v veliki meri že uskladilo s predstavniki občin. "Interventni zakon
prinaša na letni ravni od deset do 15
milijonov evrov prihrankov," pravi
državna sekretarka na ministrstvu za
javno upravo Renata Zatler.
Vladna stran vidi sedem milijonov evrov prihranka v možnosti ukinitve pravne subjektivitete ožjih delov lokalne skupnosti (krajevnih in
vaških skupnosti) in v možnosti, da
bi občine lahko skupaj ustanovile
medobčinsko pravobranilstvo.
S spremembo zakona o vrtcih bi
država občinam omogočila boljši
nadzor nad plačili staršev za
predšolsko vzgojo. S tem naj bi vse
občine skupaj ustvarile od tri do
devet milijonov evrov prihranka.
Vladna stran predlaga tudi spre-

membo pri uveljavljanju pravic iz

javnih sredstev, tako da bi občine v
primeru izgube zaposlitve obeh zakoncev zdravstveno zavarovanje
plačevale le eni osebi kot nosilcu
zavarovanja. TU naj bi občine privarčevale milijon do dva, predvidoma dva pa še s spremembo zakona o zemljiški knjigi. Občine bi
lahko po novem samostojno vlagale
zemljiškoknjižne zahtevke brez posredovanja notarjev, ki jih je treba
dodatno plačati.
Med interventnimi ukrepi je tudi
predlog, da bi država občinam omogočila dodatno zadolževanje za sofinanciranje evropskih projektov.

Pri povprečninah vsaksebi
Ocene o tem, koliko prihranka bodo prinesli ti interventni posegi v
različne zakone, pa so na strani
županov precej manj optimistične. V
Skupnosti občin Slovenije računajo
na le šest do osem milijonov evrov
prihrankov. Predsednik Združenja
občin Slovenije Robert Smrdelj se
strinja, da bodo učinki precej manjši,
kot obeta vladna stran, in pravi: "Interventni zakon prinaša predvsem
nekaj odprav birokratskih ovir."
Občine vztrajajo, da se lahko
povprečnine znižajo le za toliko,
kolikor bo teh prihrankov. Ocenile

so, da na račun interventnega zakona lahko popustijo za osem
evrov in namesto 536 evrov zahtevajo 528 evrov povprečnine. Ministrstvo za finance jim je šlo na
zadnjih pogajanjih, ki so bila v
torek, naproti za šest evrov. Namesto 494 evrov, kolikor je bilo
izhodišče ministrstva doslej, jim
ponuja 500 evrov povprečnine. Ministrstvo za finance vztraja tudi pri
tem, da bi ukinilo sofinanciranje
investicij v občinah.
Razlika med občinami in vladno
stranjo je pri povprečninah še vedno 28 evrov. "V pogovorih smo
skušali dopovedati, da smo res na
meji, da občine še lahko opravljajo
naloge, kot je treba," je včeraj ob
predstavitvi problematike financiranja občin članom komisije DZ za
nadzor javnih financ potek pogajanj
povzel Smrdelj.
Če bi prišlo do nižanja prihodkov
občin, bi morale občine svoje delovanje racionalizirati predvsem pri
izvajanju investicij, opozarja Smrdelj. Investicije pa so tesno povezane z evropskimi sredstvi, pri črpanju katerih bi vsaka sprememba
odprla tveganje, da bo treba ta denar vračati.
Predstavniki občin in vlade se
bodo spet pogajali jutri. Časa za
dogovor zmanjkuje, saj bi moral biti
rebalans proračuna za 2015, v katerem bodo zajeti tudi izdatki za
občine, dokončno nared pred koncem januarja.

JANAKREBELJ
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Kazalo

Socialni transfer ji
ponovno na udaru
Se letos bo vlada
preverila, kako bi znižali
subvencijo za najemnine,
šolske prevoze,
normative v vrtcih,
da bi občine prihranile.
Kar bi po žepu udarilo
občane

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.

URŠKA

MLINARIC

Socialni transferji, plačilo razlike
do polne cene vrtca na otroka, brezplačni šolski prevozi so stroški občin,
ki naraščajo. Zato se bomo morali
vprašati, kaj od tega še lahko sofinanciramo. To so besede državne
sekretarke na ministrstvu za javno
upravo Renate Zatler v razpravi o
problematiki financiranja občin na
včerajšnji parlamentarni komisiji za
nadzor javnih financ. Kasneje je za
Večer potrdila, da bo vlada še v tem
letu preverila, pri katerih sistemskih
ukrepih bi lahko znižali standarde in
s tem zmanjšali stroške občin. Zatlerjeva pravi, da se bodo najprej lotili
meril sofinanciranja najemnin, ki jih
občine plačujejo upravičencem, ter
šolskih prevozov, če bo treba, pa tudi
spreminjanja normativov in standardov v vrtcih in regresirane cene
oskrbe v domovih za ostarele. Da se
vlada še v tem letu loti sistemskih
ukrepov, ki jim bodo znižali omenjene stroške, je, kot je za Večer potrdil
predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, vladna obljuba

občinam v trenutnih pogajanjih o
občinskem varčevanju in višini povprečnine. Poleg sprejema interventnega zakona z ducatom ukrepov, ki
naj bi občinam prinesli po razhajajočih se ocenah pogajalskih strani od
osem do petnajst milijonov prihranka, občine zahtevajo v tem letu tudi
sistemske ukrepe. Da rezerve še so,
so se strinjali tako na vladni kot občinski strani, seveda predvsem z rezanjem oziroma nižanjem standardov
in kriterijev za omenjene subvencije,
medtem ko je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pokazal tudi
na druge rezerve v občinah. In te so
predvsem pri zniževanju mase za
plače in mase za blago in storitve, ki
so v zadnjih letih skokovito narasle.
Obenem je Vesel pritrdil državni
sekretarki Zatlerjevi, da so naraščali
tudi izdatki, vezani na demografske
trende pri nas, zato bo treba preveriti
standarde in financiranje vseh dejav-
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občin predstavljajo
prihodki iz primerne
porabe

nosti in obveznosti, ki jih financirajo
občine. Seveda bi nižanje standardov
pri socialnih transferjih pomenilo neposredno višje cene za občane, ki so
deležni teh subvencij, priznava Vesel,
a dodaja, da je zdaj, ko se ve, kakšno
je stanje v občinah in kje so problemi,
treba le še ukrepati. Po ocenah predsednika računskega sodišča bi se bilo
treba lotiti spremembe zakonodaje

na področju javnih financ in tudi financiranja občin, kajti tudi sami ob

revizijah opažajo nepravilnosti. Na to
kaže tudi število pobud, ki jih prejmejo letno celo do petsto, s katerimi pobudniki opozarjajo na nepravilnosti v
občinah.
Ob tem se je razvnela razprava o
višini povprečnine na občana določen znesek, ki ga država nakaže za
financiranje obveznih nalog občin.
Predstavniki občin in opozicijski poslanci so opozarjali, da država že dolgo
ne nakazuje občinam toliko denarja,
kot jim je naložila obveznih nalog,
zaradi česar lahko to ogrozi delovanje občin. Da je zakonodaja na področju financiranja občin zastarela, saj ne
ustreza kriznim obdobjem, je pritrdila tudi predstavnica finančnega ministrstva Marjetica Mahne in obenem
brez zadržkov priznala, da povprečnine vlada ne izračunava v skladu z
zakonodajo že pet let, "ker bi to preseglo vse javnofinančne okvire". Kljub
temu po oceni finančnega ministrstva
občinsko izvajanje nalog nikakor ne
bo ogroženo. Kajti, tako Mahnetova,
prihodki iz primerne porabe to je
ugotovljen primeren obseg denarja za
financiranje obveznih nalog občine
predstavlja le 54 odstotkov prihodkov občin, medtem ko 46 odstotkov
prihodkov občine dobijo iz drugih
virov. Bo pa zožen okvir za občinske
investicije in "to moramo kar požreti,"
je bila jasna Mahnetova, ki je še dejala,
da do potrebnih zakonskih sprememb
financiranja občin ni prišlo tudi zaradi
čakanja na uzakonitev fiskalnega pravila.

-

-

-

-

8

Kazalo

I _&Y5 1 __\ v_B£H v_l fl F5 1 VS B-S-TIfS 1 1 Hii^l

—

5__5!^___**^*^~ 1^^3__________CSB-_----_--T?fil£iii^^
E*^^b|£iSbSa_EK^_E_^_i_K £-^JUL . .'.'." ISB^Hlib^ MT_VtE-** J^Rj , *^it^-*^^ A '"~* s
i

S^dljiMit—
•-^

-

•

i

*

. feLftte' i^^^^Bi <^4^BillJJJH-^E_!P'^_k^______9M_S_3
'

A^^B_BB^iBBl^P^TB___^^____W___________r^^____________BI

WjQ___K^________9I___H-____________I^__________________l

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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Stroški za plače
VEČER

Stroški za blago
in storitve

Stroški regresirane
oskrbe v domovih
za ostarele

Stroški doplačila
do polne cene
za vrtec

Vir: Računsko sodišče
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