
Spoštovani svetniki lepo pozdravljeni,  
   
Ker nas je včeraj župan seznanil, da je bila včeraj pravzaprav le njegova dobra volja, da je na javno 
razgrnitev povabil tudi občane in bodo odslej naprej svetniki tisti, ki bodo pač odločali o predlaganem 
odloku apeliramo na vas, da delujete v interesu občanov.  
   
Zaenkrat bi izpostavili le par najbolj perečih stvari:   
   

1. Obročno odplačevanje  
   
Glede na sedanje stanje, dosedanjo prakso, visokimi zneski komunalnega prispevka, ter z namenom 
spodbujanja priseljevanja in zadržanja mladih/aktivnih družin v občini ter nenazadnje na teh 
področjih, kjer se gradi kanalizacija tudi velikega števila upokojencev, kot zavezancem za plačilo 
komunalnega prispevka predlagamo, da se omogoči obročno odplačevanje komunalnega prispevka in 
to brez obresti. Občina ni pridobitna ustanova in je brez občanov ne bi bilo. Predlagamo, da se 
omogoči odplačevanje komunalnega prispevka do 1500,00€ v najmanj štirih obrokih v enem letu, 
višje zneske pa v osmih ali več obrokih na daljše obdobje. Na predstavitvi je bila omenjena možnost 
najema ugodnega EKO kredita. Večina tistih, ki niso zmožni plačati komunalnega prispevka v tako 
visokem znesku tudi ni kreditno sposobnih (upokojenci, tisti ki so že sedaj zakreditirani zaradi 
gradnje, ...), tako da taka možnost EKO kredita za marsikoga sploh ni sprejemljiva možnost.  
   

2. Opredelitev parcele objekta  
   
Po posvetu s strokovnjaki si mi parcelo objekta razlagamo na naslednji način:  
Stavbišče je del stavbnega zemljišča, na katerem stavba (zgradba, objekt) stoji, torej fundus …. Mi 
torej ne vidimo razlike med parcelo objekta in stavbiščem, razen v tem, da je parcela objekta 
odmerjena. Dejansko pa gre v naravi za »isti kos zemlje (tal)«. Stavbno zemljišče pa je stavbišče + 
funkcionalno zemljišče, oziroma zazidljivi del neke parcele.  
Torej, če parcela objekta ni določena, se za osnovo vzame stavbišče. 
 
Edini pravičen, enakopraven in pošten način pri opredelitvi parcele objekta je stavbišče * 1,5. Kot 
nam je včeraj na javni razgrnitvi pritrdil tudi predlagatelj odloka je ta možnost tudi v skladu 
z  državnim pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (5. Člen).  
 
Dovolite še, da to ponazorimo s preprosto razlago: enako velika hiša na veliki parceli je enako velik 
uporabnik komunalne infrastrukture kot enako velika hiša na majhni parceli. Po eni strani imajo 
nekateri občani velike parcele, po drugi strani pa so nekateri praktično brez parcel. Lastniki večjih 
parcel imajo po drugi strani višje stroške z urejanjem privatnega priključka, torej povezave od objekta 
do mesta kjer je priključitev možna. Kot smo včeraj slišali je Občina dolžna zgraditi sekundarni vod do 
oddaljenosti 50 metrov na vsakega stanovalca objekte, torej 200m za štiričlansko družino.  
   

3. Upoštevanja že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč za obstoječe 
objekte/lastnike  

   
Na javni razgrnitvi je bilo poudarjeno, da je dajanje raznih olajšav v nasprotju z zakonodajo. To sicer 
ne more biti čisto res, ker sodba Upravnega sodišča št. I U 98/2013 
(http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/upravno_sodisce_re/2012032113060798/) ne navaja, 
da so olajšave za obstoječe lastnike nezakonite. Zato predlagamo, da se za obstoječe objekte določi 
splošna olajšava ali pa omogoči možnost upoštevanja že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih 
zemljišč. Ker Občina lastnikom objektov do sedaj ni omogočala priključitve na javno kanalizacijsko 
omrežje (ob tem pa je za nekatera območja obljubljala, da bo kanalizacija zgrajena že l. 2008), so si le 
ti morali sami izgraditi greznice, plačevati višje takse ter skleniti z Loško komunalo pogodbo o 



praznjenju greznic. Mislimo, da je to zadosten razlog, da se obstoječim objektom, ki se priključujejo 
na javno kanalizacijsko omrežje upošteva znesek dosedanjih vlaganj. Taka možnost je že sedaj 
vsebovana v 12. členu "Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje naselij Rovte 
v Selški dolini, Sveti Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša z vodovodnim omrežjem", objavljen v 
Uradnem listu RS 90/2012 z dne 30.11.2012 (mimogrede ta odlok je eden izmed tistih, ki se ne 
preklicuje z novim odlokom, ki naj bi bil enoten in pravičen za vse občane).  
 
Mestna občina Kranj je sprejela Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Ur.l. 53/2011 - https://www.uradni-
list.si/1/content?id=104393#!/Odlok-o-spremembi-Odloka-o-programu-opremljanja-in-merilih-za-
odmero-komunalnega-prispevka-za-Mestno-obcino-Kranj) kjer so dodali člen, ki se glasi: 
 

16.a člen 

Pri priključitvi obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje se za vse obstoječe objekte 

upošteva dosedanja lastna vlaganja v odvajanje in čiščenje odpadne vode. Na podlagi dosedanjih 

vlaganj se vsem obstoječim objektom prizna 60 % olajšava pri plačilu komunalnega prispevka za 

kanalizacijo. Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijo, in sicer največ v 

24 mesečnih obrokih brez obresti. 

   
4. EU sredstva  

   
Opozorili bi še na EU sredstva, ki jih je Občina pridobila za posamezne projekte. Mi lahko govorimo za 
Vincarje, za ostala območja pa morda velja podobno. Za projekt kanalizacije v Vincarjih je občina 
pridobila EU sredstva iz Sklada za regionalni razvoj in so strogo namenska, samo za ta projekt. 
Vsakršno prerazporejanje je protizakonito in pomeni resno kršitev glede črpanja teh sredstev. V 
primeru nadzora in ugotovitve nepravilnosti so ukrepi EU drastični in potrebno je vračilo sredstev. 
Prav tako bi radi opozorili, da je Občina v končnem poročilu Ministrstvu in posredno EU, ki ga je 
oddala za projekt komunalne opreme Vincarje navedla, da bodo krajani Vincarij plačali komunalni 
prispevek v skupni vrednosti 31.500€ (za 45 hiš). Ta vrednost se je uporabila tudi pri izračunu deleža 
sofinanciranja in cost-benefit analizi. Glede na to, da bo po predlaganem odloku od občanov Vincarij 
pobranega nekajkrat več komunalnega prispevka, se spremenijo osnove na podlagi katerih se je 
določil delež sofinanciranja EU in se podre cost-benefit analiza. V primeru, da EU sama ali na podlagi 
prijave ugotovi te nepravilnosti, bo morala Občina že pridobljeni denar EU vračati. Vsa potrebna 
dokumentacija z dokazili je na voljo pri krajanih Vincarij, ki smo v preteklem letu s tem seznanili tudi 
strokovne službe Občine.  
 
Ste svetniki s sprejetjem predlaganega odloka pripravljeni prevzeti nase to odgovornost?  
   
Upam, da boste upoštevali zgornje pripombe za katere ste tudi na včerajšnji obrazložitvi videli, da so 
to pravzaprav pobude vseh občanov ne glede na območje, ki pa so hkrati tudi zavezanci za plačilo 
komunalnega prispevka (njih se odlok tudi tiče).  
 
Lep pozdrav predstavniki krajanov Vincarij  
Ema Oblak, Mateja Podlogar, Sandi Podlogar in Janez Varl  


