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Z A P I S N I K
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIRI,

ki je bila v torek 27. 3. 2018 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri.

PRISOTNI ČLANI OS: Branko Jesenovec, Matej Gregurovič, Ida Filipič Pečelin, Primož Tavčar, Petra
Leben Seljak, Drago Kramperšek, Maja Justin Jerman, Angela Jezeršek, Martin Oblak, Viljem Eržen,
Mateja Velkavrh, Mija Jenko Mrak, Matjaž Oblak.

OPRAVIČENO ODSOTNI: Sašo Pečelin, Boris Novak.

OSTALI PRISOTNI: mag. Janez Žakelj – župan, Matija Podobnik – direktor občinske uprave, Olga
Vončina – višja svetovalka za proračun, Germana Pivk – članica NO, Dominik Šalamon, Eurocon d.o.o.,
Viljem Fabčič, Studio 3 d.o.o., mag. Bojan Miklavčič, načelnik UE Škofja Loka, Nina Lukan –
zapisnikarica, Mateja Rant – Gorenjski Glas, Jana Jenko – Radio Sora.

OSTALI ODSOTNI: Delo, Milena Miklavčič, Aljana Jocif, Joži Kacin.

Na seji je bilo prisotnih 13 (trinajst) članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen. Lista s
podpisi prisotnih je priloga zapisniku. Seja je bila snemana.

19. redno sejo Občinskega sveta je sklical in vodil mag. Janez Žakelj (v nadaljevanju župan) in
pozdravil vse prisotne.

Uvodoma je povedal, da sta bila na zadnji seji pod točko razno zastavljeni dve vprašanji, na katera je
podal naslednja odgovora.
Glede podelitve koncesije je pojasnil, da so se predstavniki Grozda (5 županov in dva strokovna vodja)
sestali pri Varuhinji človekovih pravic z ekipo, 27. marca so organizirali tudi tiskovno konferenco.
Neuradno naj bi pristojno ministrstvo odločitev o podelitvi koncesije odložilo na drugo polovico
junija. O nadaljnjih aktivnostih bo Občinski svet obveščen.
Na Ulici Maksima Sedeja so bile že izvedene meritve doze zunanjega sevanja gama. Na podlagi
predloženega gradiva je razvidno, da meritve niso zaznale prekoračenega sevanja.

Ad 1.) Potrditev dnevnega reda

Župan je predlagal naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta, realizacija sklepov
3. Novelacija Načrta odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje

generacije v občini Žiri
4. Obravnava in sprejem Odloka o OPPN Pustotnik
5. Prva obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutka Odloka

o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne



6. Novelacija investicijskega programa prve faze rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko
športno dvorano

7. Obravnava letnega poročila in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Žiri za leto 2017
8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Žiri za leto 2018
9. Prva obravnava predloga Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Žiri
10. Preračun porazdelitve mase bioloških odpadkov glede na skupno prostornino zabojnikov za

biološke odpadke za storitve koncesionarja
11. Statistika poslovanja krajevnega urada Žiri za obdobje od 2015 do 2017
12. Razno

SKLEP ŠT. 9/2018
Občinski svet Občine Žiri potrjuje predlagani dnevni red.

Sklep je bil potrjen soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta, realizacija sklepov

Na predlog zapisnika ni bilo podanih pripomb.

Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 10/2018
Občinski svet Občine Žiri potrjuje zapisnik 18. redne seje.

Sklep je bil potrjen z 12 glasovi ZA (1 vzdržan zaradi odsotnosti na prejšnji seji).

Ad 3.) Novelacija Načrta odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v občini Žiri

Župan je povedal, da je bilo s strani občanov podanih veliko vprašanj na temo širokopasovnega
omrežja.

Dominik Šalamon, predstavnik Eurocon d.o.o. je povedal, da je Občinski svet že obravnaval
predloženi dokument. Lani je Ministrstvo za javno upravo objavilo število belih lis, število le teh se je
v tem času zmanjšalo. Na določenih lokacijah so investitorji dodatno izrazili komercialni interes. V
načrt je dodan tudi strnjen seznam belih lis po naseljih, celotni seznam pa je objavljen na spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo. Čez dober mesec bo ministrstvo objavilo tudi mnenje o
skladnosti sheme državne pomoči za sofinanciranje projekta GOŠO. Prijavili se bodo operaterji sami,
ostali so izključeni iz načrta. Zaradi zmanjšanja števila belih lis in spremembe v načinu izračunov, so
se spremenile tudi kalkulacije.
Projekt Rune je trenutno v zaključni fazi, izbirajo podizvajalca. V prihodnjem mesecu bo znana
časovnica, šlo se bo v projektiranje prve faze, ki se bo zaključilo pozno poleti oz. zgodaj jeseni.
Izgradnja se bo začela predvidoma v začetku pomladi 2019. Ministrstvo za javno upravo je že objavilo
razpis za sofinanciranje projekta GOŠO, prvotni datum za prijavo je bil 1. 4. 2018, datum pa se
zamika. Po njihovih predvidevanjih se prej kot pomladi 2019 ne bo pričelo z gradnjo.

Župan je vprašal kdaj lahko v Žireh občani pričakujejo izvedbo na lokacijah, kjer je izražen komercialni
interes.

G. Šalamon je pojasnil, da tam kjer je bil izražen zasebni interes operaterjev, morajo izvajalci izgraditi
omrežje v skladu s podpisano pogodbo z Ministrstvom za javno upravo, in sicer do konca leta 2019,
2020. Tudi izvajalci pri belih lisah bi morali omrežje zgraditi do leta 2020 po zavezah EU, isto velja za
RUNE. Ko bodo pripravljene časovnice, bo znanega kaj več.



Petra Leben Seljak je vprašala, ali je v Koprivniku dejansko samo ena bela lisa od 34 gospodinjstev.

G. Šalamon je pojasnil, da je tudi RUNE je izrazil interes samo za eno belo liso, mogoče imajo na tem
območju že omrežje, mogoče so operaterji izrazili interes, morda pa je problem v podatkovnih bazah.
Nobeno gospodinjstvo ne bo izpuščeno.

Mateja Velkavrh je vprašala kdaj bo tudi OŠ Žiri lahko koristila možnost priklopa na omrežje, zakaj ga
še ni oz. kaj lahko storijo v tem primeru.

G. Šalamon je povedal, da bo moral lastnik omrežja do leta konca leta 2020 nadgraditi sistem.
Bakrenih omrežij do leta 2025 ne bo več. S Telekomom imajo sicer slabe izkušnje, vendar lastnika
zavezuje podpisana pogodba, in tudi sicer zaveza zamenjave bakrenih omrežij. Plačevali bodo visoke
penale v primeru neizpolnjevanja zahtev.

Matija Podobnik je vprašal kako bo potekala pridobitev zemljišč.

G. Šalamon je povedal, da bo služnosti pridobival podizvajalec, ko bo izbran. Po njegovih
predvidevanjih bo podizvajalec verjetno GVO, ki ima na tem področju kar nekaj izkušenj. Bodo pa
služnosti potekale po zasebnih in javnih zemljiščih. Smatra se, da bodo služnosti preko javnih zemljišč
brezplačne, saj gre za interes občin, zasebne pa bodo verjetno odplačne. Iz navedenega razloga se
projektira dovolj zgodaj, saj so ti procesi lahko dolgotrajni.

Martin Oblak je vprašal kako se bo omrežje izgradilo v odročnih krajih, gospodinjstvih.

G. Šalamon je odgovoril, da omrežje običajno teče ob cestah, možnost je tudi potek po drogovih.
Projektirali bodo tudi priklope za odročne objekte.

Župan je vprašal koliko bo strošek za odjemalce.

G. Šalamon je povedal, da so kalkulacije v gradivu. V investicijo vlagajo naložbeni skladi. Izračunano
je, da naj bi se v 20-25 letih sredstva povrnila. RUNE bo samo upravitelj omrežja, storitev pa bo lahko
ponujal kdorkoli po enotnem ceniku. Uporabnik je lastnik napeljave, amortizacije naknadno ne bo
obračunane. Lahko se bo zgodilo, da bodo odročni kraji prej imeli možnost priklopa na omrežje, kot
pa v centru Žirov. V pomoč občanom se vzpostavlja informacijska spletna stran, kjer bodo lahko
pridobili informacije glede napeljave.

Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 11/2018
Sprejme se novalacija Predloga Načrta odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Žiri.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 4.) Obravnava in sprejem Odloka o OPPN Pustotnik

Viljem Fabčič, Studio 3 d.o.o. je pojasnil, da je bila zasnova že večkrat predstavljena. OPPN je nastajal
na osnovi idejne zasnove. Gre za dokument na podlagi katerega se pridobiva gradbena dovoljenja za
posamezne objekte. Pridobiti je bilo potrebno vsa mnenja in dokument uskladiti s prostorskimi
zahtevami. Vsa pozitivna mnenja so pridobljena, postopek je dolgotrajen. Velik del območja je
namreč poplavno ogrožen, uskladitev je bila potrebna tudi zaradi reke Sore.
Gre za športno rekreativno območje, kjer je nekaj zadev že urejenih. Pogoji ureditve so zapisani v
odloku.



Petra Leben Seljak, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
povedala, da se po pristojnosti v predlog in podrobnosti niso spuščali, je pa po njihovem mnenju
predlog dobro in podrobno pripravljen.

Viljem Eržen, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je
povedal, da so predlog obravnavali. Predlog je dobro pripravljen, bilo pa je izpostavljenih nekaj
vprašanj. Opozoril je na navajanje površin območja, in sicer v spremnem besedilu je navedena
velikost območja v površini 4,9 ha, v predlogu odloka pa je v 3. čl. zapisano območje v površini 5,1 ha.
Predlagana raven hrupa se jim je zdela relativno nizka glede na predvidene prireditve na tem
območju. Zanimalo jih je kako je rešen dostop za kmete, ki so lastniki gozda v bližini in imajo trenutni
dostop preko območja. Predlog so podprli.

G. Fabčič je pojasnil, da je prišlo do napake v zapisu površin območja, pravilen zapis je v predlogu
odloka.
Uredba za konkretno območje predpisuje 3 . stopnjo varstva hrupa, taka je bila tudi zahteva. Stopnje
hrupa veljajo navznoter in ne navzven.
Gozdne poti s tem odlokom niso določene.

Ida Filipič Pečelin je povedala, da podpira predloga odloka, je pa vprašala, ali gre morda za napako v
zapisu na strani 3, kjer v 4. členu manjka št. 10 v primerjavi z naštevanjem v 5. členu.

G. Fabčič je pojasnil, da ne gre za napako. Št. 10 so morali tekom postopka črtati.

Vilijem Eržen je vprašal na kakšen način opozoriti investitorje glede uporabe, saj gre za poplavno
območje, kar pomeni določeno tveganje.

G. Fabčič je povedal, da je pred postavitvijo objektov potrebno pridobiti vsa potrebna dovoljenja.
Objekti morajo biti izven srednjega razreda poplavne ogroženosti.

Matej Gregurovič je vprašal zakaj je bil objekt pod št. 10 brisan in kateri je to bil.

G. Fabčič je povedal, da je bilo načrtovano tudi kopališče na desni strani brega reke Sore. Šlo bi za nov
poseg v kopališče in priobalno zemljišče. Smernice so bile, da je potrebno pridobiti dovoljenje, kjer je
pomembno število možnih kopalcev oz. površina. Potrebno bi bilo urediti tudi prehod čez reko Soro,
te zahteve pa ne bi dosegli. Iz naštetih razlogov je bila ta ureditev črtana.

Drago Kramperšek je vprašal ali s potencialnimi investitorji že potekajo pogovori in, če je bil že
izražen interes, ga je zanimalo za kakšen objekt se zanimajo in ali bo za investitorje objavljen razpis.

Župan je povedal, da bo objavljen razpis za podelitev koncesije, vendar še ne letos. Interesenti so
Ribiška Družina Žiri in skupine zasebnikov, zanimajo se predvsem glede ribnika in možnosti za
postavitev lokala. Zaenkrat gre zgolj za neformalne pogovore. Interesi so različni, bo pa treba
opredeliti pogoje. Predlagani odlok omogoča bolj resne pogovore.

Oblak Martin je vprašal koliko bomo še vlagali v to območje. Od uporabnikov avtodomov ne bo
zaslužka.

Župan je povedal, da se število turistov, ki prenočijo z avtodomi na Pustotniku povečuje. Turistom je
treba ponuditi možnost nastanitve, ki pa so vezane tudi na npr. gostinske storitve, ogled kraja ipd.
Glavnina infrastrukture je že vzpostavljena, velikih vlaganj brez potrditve OS ne bo. Občinska uprava
je iskala možnosti za črpanje evropskih sredstev, kjer je bil eden od pogojev tudi, da so vključene 4
različne občine iz 4 različnih regij. Črpanje sredstev ne glede na iskanje potencialnih občin tako ni bilo
možno.



Branko Jesenovec je povedal, da je bilo v Pustotnik vloženih že kar nekaj sredstev, kot kaže so
potencialni investitorji izkazali tudi interes. Zanimalo ga je kdaj naj bi se vložena sredstva povrnila,
kdo bo vzdrževalec in kakšno bo razmerje financiranja. Strinjal se je, da je potrebno rešiti problem
lastnikov gozdnih zemljišč, katerih pot vodi čez območje. Zanimalo ga je še koliko so potencialni
investitorji resni in ali se s sprejemom odloka mudi.

Župan je povedal, da je bil predlog odloka voden po različnih postopkih od delavnice krajinskih
arhitektov, katerih rezultati so bili javno objavljeni do javne razgrnitve. Predlog je bil dobro sprejet.
OPPN omogoča gradnjo oz. investiranje. O sredstvih, ki so bila namenjena za to območje je bilo
poročano, nekaj se je črpalo tudi evropskih sredstev. Z razpisom podelitve koncesije bodo postavljeni
pogoji. Vrednost zemljišča je bistveno višja kot v preteklosti. Verjetno pa ni za pričakovati, da bo to
območje profitni center.

Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 12/2018
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik se sprejme v predloženem besedilu.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 5.) Prva obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutka
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne

Župan je pojasnil, da gre za precej kompleksna odloka, ki ga sprejemajo vse Gorenjske občine. Ker na
sejah odborov ni bilo posebnih vprašanj, direktorica Gorenjske lekarne za dodatna pojasnila ni bila
vabljena. Razlog za nova odloka je uskladitev z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Občinam se
spremenijo ustanovitveni deleži, ustanovitveni delež Občine Žiri se tako zniža za 0,075%. Gre za
izvajanje javne službe, ki ni profitna. Gorenjske lekarne so zagotovile finančna sredstva za obnovo
strehe, ki so jih prenesli iz prejšnjega leta. Torej investicijsko vzdrževanje krijejo sami. Izkazali so tudi
pomoč pri re-animacijskih kovčkih za pediatrijo. Solidarnostno so Gorenjske lekarne odprle tudi
lekarno na Jezerskem.

Matjaž Oblak je opozoril na napako v zapisu na str. 2 in 7 – glede navedbe zmanjšanja
ustanoviteljskih deležev. Ustanoviteljski delež je majhen, sredstva namenjena investicijam v letu 2017
za Žiri so prenesli v letošnje leto.

Viljem Eržen je vprašal ali občina rabi ta zavod. Zanimalo ga je kako lahko občina izstopi. Javni zavod
ni lastnik premoženja, ne glede na to ali je premoženje ustvarjeno iz javnih sredstev ali prihodkov na
trgu, je pa imetnik pravice upravljanja in razpolaganja s premoženjem.

Župan je povedal, da je občina ustanovitelj v deležu. Preverjeno je bilo, ali se lahko prostore odda
drugemu. Po zakonu to ni možno, je pa dejstvo, da v Žireh dveh lekarn ne potrebujemo. Izvaja se en
del javne službe, ki jo je potrebno urediti preko zavoda. Ne plačujejo pa najemnine, temveč samo
investicijsko vzdrževanje.

Branko Jesenovec je povedal, da je podobna zgodba z OZG-jem. Gorenjske lekarne so tem v primeru
vsaj pripravljene sodelovati. V kolikor predlog ne bo potrjen, se samo zamakne sprejem odlokov,
drugih prednosti ni. Ker je občina majhen deležnik, ustanoviteljstvo ni smotrno.



Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 13/2018

V prvi obravnavi se sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne v predloženi
vsebini.

SKLEP ŠT. 14/2018

V prvi obravnavi se sprejeme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske
lekarne v predloženi vsebini.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Ad 6.) Novelacija investicijskega programa prve faze rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z
večnamensko športno dvorano

Župan je povedal, da je Občina Žiri že kandidirala na Eko Skladu, Fundaciji za šport, kandidirala je tudi
za Žagarjeva sredstva na podlagi ZFO za investiranje občin. MGRT zahteva spremembo investicijskega
projekta. Po njihovih izračunih je za 14.000 € manj sredstev kot je bilo načrtovanih. IP zahtevajo v
točno takih zneskih, kot kaže pa bo to praksa tudi za naprej, zato predlog sklepa vsebuje tudi
pooblastilo županu. Na ta račun se povečajo tudi stroški za pripravljavca.
Izvedeno je bilo tudi povpraševanje glede objave razpisov v prihodnosti, morda bo možnost kritja
stroškov tudi iz drugih virov, ki niso navedeni. Sklicevanje občinskega sveta ob vsakokratni zahtevi ni
smotrno.

Matjaž Oblak, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je
povedal, da so predlog obravnavali. Podali so pripombo na 5. točko v zvezi s povečanjem projekta do
20% investicijske vrednosti. Sklep je bil ustrezno popravljen. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kaj
ukrepati v primeru, če bo najnižja ponudbena vrednost 8.400.000 €.

Petra Leben Seljak, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
povedala, da je bilo izpostavljeno vprašanje glede pooblastila županu, ki je s spremembo sklepa
rešeno. Sicer pa so podprli predlog.

Viljem Eržen, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je
povedal, da so predlog obravnavali, seznanjeni so bili s spremembo popravka v sklepu. Predlog so
podprli.

Župan je dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP ŠT. 15/2018
Potrdi se Investicijski program »PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OŠ ŽIRI  Z
VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO« št. 15/2018, z datumom marec 2018, ki ga je izdelal
PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.

SKLEP ŠT. 16/2018
Vrednost investicije po tekočih cenah (z vključenim davkom na dodano vrednost) znaša
8.228.102,11 EUR, in sicer:

 Za sklop 1: gradnja večnamenske športne dvorane: 4.956.637,72 EUR
 Za sklop 2: povezovalni del: 2.403.489,27 EUR
 Za sklop 3: javna infrastrukturo in parkirišča: 867.975,12 EUR

in se bo predvidoma izvajala skladno s časovnim načrtom iz tega dokumenta.



SKLEP ŠT. 17/2018
Vire za financiranje bodo predvidoma zagotavljali:

 Občina Žiri: 5.967.756,11 EUR, od tega:
i. Proračunska sredstva: 2.549.913,83 EUR

ii. Kredit: 2.500.000,00 EUR
iii. Poračun DDV: 917.842,28 EUR

 EKO sklad: 1.522.000,00 EUR
 Sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1:

i. Nepovratna sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1: 241.673,00
EUR (78.894,00 za leto 2018, 79.779,00 za leto 2019, 83.000,00 za leto
2020)

ii. Povratna sredstva za investicije občine po 23. členu ZFO-1: 241.673,00 EUR
(78.894,00 za leto 2018, 79.779,00 za leto 2019, 83.000,00 za leto 2020)

 Fundacija za šport: 255.000 EUR
 Skupaj: 8.228.102,11 EUR

SKLEP ŠT. 18/2018
Odobri se izvedba investicije.

SKLEP ŠT. 19/2018
Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana za sprejem sklepa o potrditvi nadaljnjih novelacij
investicijskega programa za prvo fazo rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko dvorano,
ob izpolnjevanju pogojev da uskladitve niso vsebinske in da sprememba virov financiranja ne
pomeni višanja investicijske vrednosti nad zneskom 8.228.102,11 EUR v skladu s 5. točko sklepa št.
3/2018, sprejetega na 18. redni seji.

Sklepi so bili sprejeti soglasno (ob glasovanju prisotnih 12 članov).

Ad 7.) Obravnava letnega poročila in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Žiri za leto
2017

Germana Pivk je podala poročilo Nadzornega odbora Občine Žiri. Obravnavali so letno poročilo  in
zaključni račun proračuna za leto 2017. Ugotovili niso bistvenih odstopanj ali pomanjkljivosti, na
vprašanja so prejeli odgovore. Pomembno je, da je Občina Žiri likvidna, da ni dodatnega zadolževanja
ter, da se terjatve ustrezno vodijo. Podajajo pozitivno mnenje k predloženima dokumentoma. Občini
Žiri pa predlagajo, da pridobi poročilo notranje revizije OŠ Žiri za leto 2017 ter, da se poslovanje na
osnovi zaključnih računov tudi drugih zavodov katerih ustanoviteljica je, da več poudarka.

Matjaž Oblak, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je
povedal, da so glede na pozitivno mnenje NO in prejete odgovore s strani občinske uprave predlog
soglasno podprli.

Petra Leben Seljak, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
povedala, da so bile manjše napake odpravljene, dobili so vsa pojasnila zato so predlog podprli.

Viljem Eržen, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je
povedal, da so na vprašanja prejeli odgovore, predlog so podprli.

Župan je dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP ŠT. 20/2018
Sprejme se Letno poročilo Občine Žiri za leto 2017 v predloženem besedilu.

SKLEP ŠT. 21/2018



Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žiri za leto 2017 v predloženem besedilu.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno (ob glasovanju ponovno prisotni vsi člani - 13).

Ad 8.) Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Žiri za leto 2018

Župan je pojasnil, da se je predsednik Komisije za šport, Sašo Pečelin opravičil. Predlog letnega
programa športa je obravnavala Komisija za šport, tudi na odborih ni bilo posebnosti. Razprave ni
bilo.

Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 22/2018
Občinski svet Občine Žiri sprejme Letni program športa v občini Žiri za leto 2018 v predloženem
besedilu.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 9.) Prva obravnava predloga Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Žiri

Župan je povedal, da se odpiralni čas trenutno podeljuje na osnovi Odloka o javnem redu in miru v
občini Žiri. Predlagani odlok je po vzoru Občine Železniki. Bistvenih sprememb predlog ne predvideva,
bo pa v javni obravnavi, poslan je bil tudi gostincem.

Matjaž Oblak, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je
povedal, da se strinjajo s predlogom.

Petra Leben Seljak, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
povedala, da podpirajo predlog.

Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 23/2018
Predlog Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Žiri se da za 30 dni v javno
obravnavo. Člani-ce občinskega sveta, člani-ce delovnih teles občinskega sveta, občani in občanke
Občine Žiri, ter druge zainteresirane pravne in fizične osebe lahko v tem času na naslov Občine Žiri,
Loška cesta 1, Žiri pisno posredujejo pripombe na predloženi Pravilnik.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 10.) Preračun porazdelitve mase bioloških odpadkov glede na skupno prostornino zabojnikov za
biološke odpadke za storitve koncesionarja

Matija Podobnik je pojasnil, da gre za biološke odpadke, kateri se zbirajo v rjavih zabojnikih. Doslej so
se ti odpadki vozili na Roks, na Vrhniko, od oktobra 2017 pa je potrebno te odpadke voziti
koncesionarju, Snagi v Ljubljano. Cena je bila določena s strani koncesionarja, ki znaša 1,85 € na 80l
zabojnik za odvoz dvakrat mesečno. Nakup posode ni obvezen. Cena do sedaj ni bila oblikovana,
sedaj je, zato jo je potrebno potrditi. Ostale cene komunalnih storitev ostajajo za leto 2018
nespremenjene.



Župan je povedal, da so trenutno veljavne cene komunalnih storitev ustrezne, saj se stroški pokrijejo.
Večjih investicij ni predvidenih.

Matjaž Oblak, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je
povedal, da so imeli kratko razpravo, predlog podpirajo.

Petra Leben Seljak, predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je
povedala, da so prejeli odgovore, predlog podpirajo.

Viljem Eržen, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je
povedal, da predloga niso obravnavali.

Viljem Eržen je vprašal kako je z biološkimi odpadki s pokopališča, ali bi jih lahko sami kompostirali.

Župan je pojasnil, da občina nima kapacitet, niti tehnologije. Težko bi dobili soglasje Ministrstva za
okolje.

Petra Seljak Leben je predlagala, da se črta besedilo v oklepaju predlaganega sklepa »(organski
kuhinjski odpadki)«.

Župan je dal na glasovanje:

SKLEP ŠT. 24/2018

Potrdi se preračun porazdelitve mase bioloških odpadkov glede na skupno prostornino zabojnikov
za biološke odpadke za storitve koncesionarja v višini:

STORITEV PREDLOG CENE
Obdelava bioloških odpadkov Cena javne infrastrukture 0,0034 €/l

Cena storitve 0,0073 €/l

Potrjene cene se uveljavijo s 1. 4. 2018.

Predlog je bil sprejet soglasno.

Ad 11.) Statistika poslovanja krajevnega urada Žiri za obdobje od 2015 do 2017

Župan je izrazil čestitke ob izvolitvi načelnika za prihodnji mandat. Na KU Žiri je obiska kar nekaj, tudi
občani so zadovoljni.

Mag. Bojan Miklavčič, načelnik UE Škofja Loka je predstavil statistiko poslovanja Krajevnega urada Žiri
za obdobje od 2015 – 2017 oz. pregled dela. Krajevni urad v Žireh je bil v letu 2017 odprt 50 dni,
odprt je tudi čez poletje. Delež vseh opravljenih nalog na Krajevnem uradu Žiri znaša na ravni celotne
UE 4%, v povprečju pa je bilo dnevno opravljenih 34 nalog. Novih nalog v letu 2017 ni bilo, niti se jih
ne pričakuje v letu 2018. V letu 2017 se je število nalog povečalo za 11% v primerjavi s preteklim
letom. Med pogostejšimi postopki je izdaja osebne izkaznice, izdaja vozniškega dovoljenja,
podaljšanje prometnega dovoljenja in odjava vozil iz prometa. Trend drugih upravnih nalog niha,
predvsem ob referendumih, volitvah. Predstavil je tudi nekaj novosti s področja nove gradbene
zakonodaje. Zaposleni so strokovno usposobljeni, se trudijo zagotoviti dobro storitev.

Petra Leben Seljak se je zahvalila za poročilo, pohvalila je delovanje Krajevnega urada, ima pozitivne
informacije tako s strani občanov, kot tudi podjetij.



Ad 12.) Razno

Župan je seznanil občinski svet, da se Francki Benedik, ki je najemnica neprofitnega stanovanja na
naslovu Polje 37, Žiri podaljša najemno razmerje do leta 2021. Ker je bilo stanovanje oddano brez
javnega razpisa zaradi varstva otrok, je strani s CSD-ja pridobila mnenje, na osnovi katerega se
najemno razmerje tudi podaljša.

Maja Justin Jerman je ponovno prenesla željo občanov, da se na Jezerski ulici pred 5.30 uro zjutraj
prižge javna razsvetljava.

Župan je povedal, da se bo preverilo, kaj se da storiti.

Martin Oblak je povedal, da se je konec januarja 2018 zamenjalo vodstvo gasilcev v Žireh. Narejena
je bila inventura, potrebna bo nabava oblek, dihalnih aparatov. Glede na prej navedeno bo potrebno
povišati sredstva za ta namen.

Branko Jesenovec je povedal, da je prejel informacijo v zvezi s sestankom na Selu, glede izgradnje
pločnikov. Informacije niso bile pozitivne, zato je predlagal, da se sestanek ponovno skliče na
primeren način in naj se razčisti vse, tudi na temo kanalizacije. Kanalizacija je del pločnikov.

Matija Podobnik je povedal, da sestanka na temo pločnikov na Selu ni bilo, bil pa je na temo
kanalizacije. Idejno zasnovo je pripravila Občina Žiri, dokumentacija pa je bila predana predstavnikom
krajanov (Brane Lahajnar). Sklicatelji sestanka so bili krajani, katerega se je udeležil tudi sam.  Na
samem sestanku ni imel občutka, da prisotni ne bi znali odgovarjati na vprašanja krajanov. Nekaj
dilem je ostalo odprtih, zadeva je v postopku priprave. Predstavitve in sestanki še bodo. Vsaj 4 leta so
prehodi za kanalizacijo že določeni. Res je, da niso bili vsi krajani vabljeni, pa vendar gre za logične
postavitve prehodov. Prehodi so vključeni tudi v projektno dokumentacijo, možno pa je, da bo dva
prehoda potrebno malenkostno premakniti.

Branko Jesenovec je ponovno opozoril na načrt B pri izgradnji športne dvorane. Ni prepričan, da bo
ponudba nižja, kljub vsem zagotovilom. Da načrta ni, je neodgovorno, ni pa pošteno, da se ob potrebi
po povišanju sredstev pritiska na Občinski svet. Vloženih je bilo že kar nekaj sredstev, morali bi imeti
izhod v sili.

Župan je povedal, da je o tem že tekla razprava. Vsako odlašanje pomeni škodo oz. podražitev
projekta. Izpostavil je, da je tudi sam podal nekaj zavez. Načrt B lahko pomeni spremembo
dokumentacije, ki terja denar in čas. Dokler ponudbe ne prispejo, načrta B na podlagi odločitve ne
bo.  Zagotovila, da ponudbe ne bodo višje, ni. Projektant in revizor trdita, da načrtovana sredstva
zadoščajo za izvedbo projekta. Predlagal je, da se počaka še en mesec, ko bo znanega kaj več.

Župan se je zahvalil prisotnim za udeležbo in zaželel mirne praznike. Sejo je zaključil ob 20.50 uri.

Zapisala Župan
Nina Lukan mag. Janez Žakelj


