
gasilskega vozila za gasilce 

boponovila 
PGD Desenci 
z dvigom rok odobrili na1cup novega 

16/25 za PGD Destmik, ld bo stalo dob-

za realizacijo projekta so pripravill na 
Siovenske gorice, vellno sredstev, skoraj 
odstotkov, za nakup vozila pabo prispeva

prostovoljni gasilci bodo prada" svoje 
ra~unajo, da bodo dobfli dobn'h 8.000 

pa naj bi primaknlla republl~ka uprava za 

t!ilftart~ standarda 
IIr,:jittoriea ob~inske up!'3ve Vlasta Tetic!k~ 

visokotla~no gasilsko apalko, ki 10 pa
po fazah, in sicer do prihodnje pomladi 

2022 pa celotno vozllo. Ker lma PCD De
gasilskega dndtva III. kategorije, to 

najmanl32 prostovoljnih operativnih sa
vOzilo, ki je predmet InvestidJe, nosl 
minimalni standard za prostovoJjno 

neumne pogodbe 
tudi poveljnik Gasilske zveze Destmik, je 

novega gasilskega vOZlla. »Podpiram vsa
ki prlpomore k boll~i pofami vamosti 

gasikev, prebivaleev in premoienla na ab
je zanimivo, da bode destm~ki gasilci 

investicije, kot so Ie bUi desen~ki.« 
da se pri nakupu vozila za PCO Destmik ne 

)0 lani doZivljali v PCO Oesenci, na kar mu 
da do tega ne bo prl~lo, saj on ne bo 

IpOl{odbe. Njune puRiee so letele na nakup 
za katerega je ~ina nakazal manj de-

med vodstvom ob~ine In PGO Desen
b~odbeni zavezi lani dMtvu ni zagotovila 

zato je morale drufuro najeti kredit. 2u-
da zaradl od prej~njega vodstva podedo
dena~a za nakup nima, po skoraj letu dni 
vendar 8.000 evrov mani, kot bl morala. 

predsednice PGD Desend Majde Kunmik, 
Pu~i~ ni popustil, sal Ie krlvdo za nastalo 
tupana V1adimi~a Vlndisa. Ta naj bi z dru-

po kateri o~ina za nakup gasRskega 
zanj zberejo ve~ denarja, kar se Ie tool 

pogodbo, ki Ie najbolj prizadela sa
Pu~i~, ne bl smell jezitl nanj, ampak na 

ki je na ta~ne pogoje pristalo. 
SenkaDreu 
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Trnovska vas • PoviSanje komunalnega prispevka razburilo svetnike 

Dilema: zasluziti ali privabiti mlade 
Tmovski svetniki so imeli na inizi osnutek odloka za odmero komunalnega prispevka, ki ga v prvi vrsti 
narekuje sprememba zakonodaje na podroCju komunalnega opremyanja in odmere komunalnega pri
spevka. Zato je treba obeinski odlok z zakonodajo uskladiti najkasneje do konca marca prihodnje leto. 

Podlage za odmero komunalne
ga prispevka za obstojeco komu
nalno opremo za obmoeje obeine 
Tmovska vas je predstavil Klemen 
Strm~nik iz Ijubljanskega sveto
valnega podjetja ZaVita. Kot je 
razvidno iz tabele, pa ne gre zgolj 
za uskladitev obeinske z driavno 
zakonodajo, ampak tudi za podra
zitev komunalnega prispevka, kar 
pa ni navdusilo svetnikov. 

Za hiso V povpreeju 17 
odstotkov vee 

Medtem ko je bilo namree treba 
za enostanovanjsko hi so v naselju 
Tmovska vas, ki se prikljueuje na 
vse vrste komunalne opreme, je 
pa velika 144 kvadratnih metrov 

"Mlade druZine obCini resda zago-. 
tavljajo prihodnost, pa vendar je 
~ba mislili tudi na proralun," je 
preprlCan Zupan Alojz Benko. 

in stoji na 600 kvadratnih metrov 
veliki pareeli, doslej pla~ati malo 
manj kot 3-350 evrov komunalne
ga pi'ispevka, bo ta po novem, ee 
bo odlok sprejet v drugem branju, 
znasal skoraj 3.800 evrov. Predla
gana visina komunalnega prispev
ka je enaka tudi za gradnjo v na
selju Bis, kjer je pray tako na voljo 
vsa komunalna oprema, ki pa je 
bila doslej nizja kot v Tmovski vasi, 
saj je zna~ala dobrih 30200 evrov. 
Za komunalni prispevek za primer
Ijivo hiso v Biseekem Vrhu, kjer pa 
ni jayne kanalizacije, graditelji zdaj 
placajo 2.200 evrov, po novem pa 
naj bi jih ta stal slabih 2.700 evrov. 
Cene bode torej visje za 440 do 
540 evrov oziroma v povpreeju 
za 17 odstotkov. Ustrezno visji bo 
komunalni prispevek tudi za vse 
ostale stavbe, tudi trgovske, indu
strijske in skladisene ter hi eve. 

Dvorezen mee 
V obeini se praviloma gradi na 

veejih pareelah, kar pomeni, da 
jih bo komunalni prispevek stal 
veliko vee, je bil prepriean Andrej 
Amuga, zato so po njegovem 
mnenju omenjene stevilke zavaja
joee. Andrejo Krajne pa je zanima-
10, zakaj je komunalni prispevek v 
obcini Tmovska vas, kot slisi, visji 
kot drugje. »Morali bi se priblizati 
ostalim obcinam. Res je, da komu
nalni prispevek polni obeinsko bla
gajno, a je to lahko dvorezen mee, 

]aZe PotrC: »Glavni razlog za spre
membe komunalnega prispevka je 
nova zakonodaja, z izroCuni sma 
skuSali ostati Cim bliZje veljavnim 
zneskom.« 

kajti zaradi visokega prispevka 
lahko kaj kmalu postanemo neza
nimivi za prisel)evanje predvsem 
mladih druzin.« 

Da je tmovski komunalni prispe
vek prej nizji kot visji v prime~avi 
z drugimi ob~inami, je pojasnil 
direktor obCinske uprave Joze 
Potre. »0 tem smo ze veliko deba
tirali. Kot reeeno, je glavni razlog 
za spremembe nova zakonodaja, 
z izraeuni, pri katerih smo upo
stevali najnizje fakto~e, pa smo 
skusali ostati cim blizje veljavnim 
zneskom.« 

Tezko primerjati 100 m2 
tu in tam 

Krajneeva je predlagala, da se 
pred sprejetjem odloka vendarle 

Komunalni prispevek za hiSo v velikosti 144 m2 na parceli 600 m2 

Vl§lna komunalnega prlspevka po 
veljavnem ocIloku 
Vi~ina komunalnega prispevka po 
predlaganem odloku 

Primer 1 
Trnovska vas 

3.345,65E 

3.780,99E 

Primer 2 
Bis 

3_238,08E 

3.780.99E 

Benedikt . Zaradi vse vee otrok bo treba poveeati solo in vrtec 

Primer 3 
Bisecki Vrh 

2.208,40E 

2.671.35€ 

Vir. Za Vila 

Svetnico Andrejo Krajnc skrbi, cia 
bo obCina zaradi viSjega komunal
nega prispevka nezanimiva za pri
seljevanje. 

naredi neka prime~ava s sosednji
mi obeinami, Potre pa je odgovo
ril, da bo to tezko, ker na izracun 
vpliva vee razlienih stvari. »Gre za 
razvitost infrastrukture, torej ko
munalno urejenost, zato se ne da 
enostavno prime~ati sto kvadra
tOY tu in sto tam. Ie v nasi obeini 
so kar velike razlike glede tega, ko
munalni prispevek je obeutno nizji 
v naseljih brez kanalizacije.« 

Zupan Alojz Benko se je stri
njal, da je priseljevanje v obCino 
eden od strateskih ciljev, saj mla
de druzine ob~ini zagotavljajo 
prihodnost, pa vendar je treba 
misliti tudi na proraeun. »Kot 
reeeno, je komunalni prispevek 
nastavljen po najnizjih faktorjih, 
nekaj pa mora obCina vendarle 
tudi dobiti nazaj za gradnjo infra
strukture. Na naslednji seji bomo 
govorili 0 prora~unu za prihodnje 
leta in 0 gradnji novega naselja v 
Trnovski vasi. Takrat bomo mora
Ii vedeti, od kod bomo vzeli de
nar, da bom!) naselje komunalno 
uredili.« 

SenkaDreu 

NovogradiUa bo stala na solskem dvoriscu 
Vrtec v Benediktu je letos nabito poln, zato na obCini intenzivno nabtujejo njegovo Siritev. 

V osmih oddelkih, po stiri prve polno zaseden. Da so lahko vanj 
in druge starostne sku pine, so sprejeli vse malCke, so morali be
letos v benediskem vrtcu sprejeli nediski svetniki podati soglasje k 
142 otrok, kar pomeni, da je vrtee . poveeanemu Stevilu otrok v vseh 

oddelkih, vendar za najvec dva 
dodatna otroka na oddelek, ter 
poslediCno tudi k sistemizaciji de
lovnih mest. 

Prostora pa poeasi ne primanj
kuje Ie v vrteu, ampak tudi v soli, 
zato je ze pripravljen projekt si
ritve. »Na sre~o imamo moznost 
dozidati obstojeci objekt sole in 
vrtea ter ga z nekaj rekonstruk
cijskimi posegi povezati s starim 
delom,« je povedal zupan Milan 
Repi~. Za investicijo so v prora
~unu ze rezervirali dobrih 96.000 

evrov, projekt pa bodo izpeljali 
v treh fazah. V prvi fazi bodci v 
pritlieju preuredili sanitarije, po
daljsali vetrolov, za potrebe vrtea 
spremenili namembnost u~ilnice, 

v mansard nih prostorih pa izvedli 
energetsko · sanacijo. Druga faza 
se bo dogajala na dvorisenem delu 
sole,kjer bo zraslanovogradnja v 
vee etazah, s katero bosta sola in 
vrtee pridobila potrebne dodatqe 
prostore. Hkrati bodo preuredili 

• 

• 

• 

• 


