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OBČINA ŽIRI
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO
OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Datum: 16. 12. 2014

ZAPISNIK

1. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je bila v četrtek,
11. 12. 2014 ob 19. uri v mali seji sobi Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri.

Prisotni: Matjaž Oblak - predsednik, Branko Jesenovec, Frančiška Primožič, Sašo Pečelin, Majda
Jesenko, Mitja Kozamernik.
Odsoten: Aleš Dolenc – opravičil.
Ostali prisotni: župan mag. Janez Žakelj, Franci Kranjc - tajnik, Olga Vončina – višja svetovalka za
proračun, Helena Novak.

Matjaž Oblak je pozdravil prisotne in novim članom odbora na kratko obrazložil način dela odbora.
Ugotovil je, da so sklepčni in predlagal v potrditev naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Prva obravnava predloga proračuna za leto 2015
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o priključitvi Občine Žiri k medobčinskemu

inšpektoratu in redarstvu (MIRED) Vrhnika
4. Potrditev vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto

2015
5. Razno

Ad 1.) Potrditev dnevnega reda
Prisotni na dnevni red niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.

Ad 2.) Prva obravnava predloga proračuna za leto 2015
Župan pove, da sta na predlog proračuna vplivala nejasnost izhodišč in stališč, ki jih vlada še ni dala,
predvsem, kako bo s povprečnino, ki je glavni prihodek občine in poplave v oktobru, ki bodo počrpale
glavnino prostih sredstev. Pred poplavami se je občina s projekti prijavljala na razpise. V primeru, da
bodo na razpisih uspešni, bo treba presoditi, če je še pravi čas, da projekte uresničijo. Do 15. januarja
bo vlada odločila o povprečnini. Predlog vlade je, da se zniža za 7,5 % kar pomeni 210.000 eur manj
prihodkov za občino. Za izhodišče v tem predlogu proračuna je še 536 eur na prebivalca, kar je
2.840.000 eur. V naslednje leto se bo preneslo plačilo projekta Pristava - muzej. Z direktorjem sta
bila na Ministrstvu za okolje in prostor pri odgovornih za sanacijo po naravnih nesrečah. V prvem
branju proračuna je upoštevano 200.000 eur prihodka za sanacijo poplav od države, vendar to še ni
dokončno določeno. Popisane škode je bilo 800.000 eur na občinski infrastrukturi in še ostale škode
za 1.2000.000 eur. Iz rezervnega sklada bi to škodo poravnali v 20 letih. Za intervencije je bilo
porabljeno že 120.000 eur.
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Člani odbora so se odločili, da najprej odgovorijo na vprašanja Aleša Dolenca, ki se je opravičil in je
pisno posredoval pripombe na predlog proračuna. Prisotni so se s predlogom strinjali.

Na vprašanje glede povečanja konta 400 plače za 3,6 %, je župan odgovoril, da se s porodniškega
dopusta vrača sodelavka Nina Poljanšek. Od septembra ni več zaposlen Rok Klemenčič. Postavka
plače se realno znižuje. Upoštevana so napredovanja treh sodelavcev, ki so kriterije v preteklih letih
že izpolnili, vendar je bil na napredovanja moratorij.
Matjaž Oblak, je povedal, da je razlike na kontu samo 10.000 in je mesečni znesek povečanja na
zaposlenega majhen in nadaljeval, da bi bil za župana večji izziv zmanjšati število zaposlenih na 7 do 8
oseb.
Župan pove, da delavci uprave delajo, spremljanje izvedbe projektov je nujno, tudi ob takih dogodkih,
ko je bila poplava, zahteva od delavcev občinske uprave veliko dela. Druge občine imajo bistveno več
zaposlenih, nimajo pa več področij dela.
Franci Kranjc pove, da je potrebno poudariti, da so komunalne službe vključene v delo občine Žiri.
Druge občine imajo komunalna podjetja zunaj. Občina Žiri sama skrbi za vodovod, kanalizacijo,
čistilno napravo, sortirnico odpadkov Osojnica.
Župan pove, da so glede na raziskavo Zlati kamen v spodnji tretjini glede števila zaposlenih ali po
učinkovitosti na zaposlenega v zgornji tretjini občin. V primeru, da bo financiranje s strani države
normalno, ne vidi smisla z zmanjšanje zaposlenih. So pa že ukinili delovno mesto grobarja in delovno
mesto svetovalca za turizem.
Mitja Kozamernik je opozoril na postavko za nadurno delo.
Župan pojasni, da so ob intervencijah delavci pripravljeni opraviti delo, ki ga ni možno preložiti v
redni delovni čas.
Franci Kranjc pove, da je bila realizacija za izplačilo nadur v letu 2013 895 eur in da občina sama ne
more vplivati na višino plač.
Brako Jesenovec je predlagal, da prepolovijo postavko za nadurno delo.
Matjaž Oblak je opozoril na povečanje sredstev za regres.
Olga Vončina je pojasnila, da do sedaj ni bilo nobenih izhodišč s stani ministrstva. Regres je planiran v
polni višini in verjetno glede na pogajanja, ne bo izplačan v polni vrednosti.

Matjaž Oblak je predlagal, da odbor sprejeme sklep, da predlog za osnovno povečanje plač ostane,
znesek za nadure se zmanjša za pol, regres pa planirati na realno številko.

Odbor je predlagani sklep soglasno potrdil.

Pri kontu 411 , Drugi transferi posameznikom – povečanje za 8%
je Olga Vončina pojasnila, da prihaja do razlike pri Vrtcu sv.  Ane in je to tehnična zadeva glede na
knjiženje po kontih. Prejšnji računi Vrtca sv. Ana niso bili razdeljeni po kontih. Spremenjeno je
razmerje med dvema kontoma.
Pojasnilo je bilo s strani članov odbora sprejeto.

Konto 420, Odbojkarsko igrišče. Aleš Dolenc v dopisu meni, da je ne glede na sofinanciranje,
potrebno najprej razčistiti, kdo bo z igriščem upravljal in kakšne so njegove pravice in obveznosti. In
to ne more biti občina. V nasprotnem si bomo le nekaj zgradili, potem bo propadalo in povzročalo
stalne stroške. Predlaga, da se izbere koncesionarja, ki se obveže, da bo objekt po izgradnji vzdrževal
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in zagotavljal red na način, da bo zadeva funkcionirala in da občina ne bo imela po izgradnji nobenih
stroškov več.
Matjaž Oblak pove, da se glede gradnje odbojkarskega igrišče pojavlja vprašanje ali je odbojkarsko
igrišče res nujno ali je bolje, da se ta sredstva namenijo za sanacijo poplav.
Župan je povedal, da je občinski svet v prejšnjem sklicu sprejel strategijo razvoja turizma, ki vključuje
ureditev turistično rekreativnega centra Pustotnik. Izvedena je bila delavnica arhitektov, ki so podali
precej rešitev. Nadaljujejo z načrtovanjem projekta, ki bo predstavljen v začetku prihodnega leta.
Idejna zasnova je praktično končana. Evropska perspektiva 2014 - 2020 se začenja, operativna bo šele
konec naslednjega leta.  Ponudil se je razpis Fundacije za šport in so kandidirali. Če bodo sredstva
dodeljena in občina ne bo imela lastnih sredstev za izvedbo projekta, dodeljenih sredstev ne bo
možno koristiti. Dilema vsekakor je ali to izpeljati ali ne.

Sašo Pečelin pove, da bi bila izgradnja odbojkarskega igrišča v centru Pustotnik velika pridobitev.
Igrala v centru Pustotnik se vzdržujejo, kopališče funkcionira.
Branko Jesenovec je povedal, da je postavka 70.000 eur visoka in ima zadržek. Predlaga, da občinska
uprava predstavi popis projekta.
Člani Odbora za gospodarstvo prosijo občinsko upravo, da za sejo občinskega sveta pripravi popis
obsega del za vrednost projekta odbojkarsko igrišče.

Aleš Dolenc v dopisu predlaga, da bi 10.000 eur, ki so v predlogu namenjena za ureditev Trga
svobode, bilo bolje nameniti za ureditev ceste v Industrijski ulici. Matjaž Oblak je opozoril na slabo
stanje na nekaterih občinskih cestah, predvsem cesta Bine - Mavsar, potrebni so pločniki na Selu in
Novi vasi.
Župan pove, da je pri vsaki gradnji veliko dogovarjanja z lastniki zemljišč.
Franci Kranjc pove, da je v predlogu proračuna 10.000 eur že namenjenih za projektiranje ceste v
Industrijski ulici. Dejstvo je, da je cesto treba sanirati. Preveliki posegi niso dopustni, kar je ugotovil že
občinski svet v prejšnjem mandatu. Priprava takega projekta traja eno leto.
Župan je prisotne seznanil, da je bil v prostorih občine sestanek z direktorji žirovskih firm in pregledali
so možne rešitve dostopa v industrijsko cono v času do izgradnji obvoznice. Sklenili so dodeliti
sredstva za projektiranje v proračun. Sama izvedba projekta bo v naslednjih letih. Ta projekt
predvideva izboljšanje obstoječe ceste, jo minimalno razširiti proti vodi in omejiti promet za tovorna
vozila.
Brako Jesenovec pove, da so na to temo bili idejni projekti z ocenami že izdelani in predstavljeni
občinskim svetnikom. Treba je upoštevati sklep OS. Če prometna infrastruktura ne bo urejena, kot je
bilo dogovorjeno na občinskem svetu prejšnjega sklica, je škoda vlagati vsaka sredstva. Od Direkcije
za ceste uvoza v industrijsko cono na mostu čez Rakulšco ni pričakovati. Cesto v Industrijski ulici
urediti tako, da se obstoječe stanje sanira, hkrati z ureditvijo prometne signalizacije.

Sašo Pečelin je vprašal, kaj predstavljajo sredstva 60.000 eur za Jezersko ulico.
Franci Kranjc je pojasnil, da so ta sredstva namenjena za gradnjo odcepa mimo Reven Vinka.

Frančiška Primožič je vprašala, kdaj bo urediti poškodovano cesto Javornikova grapa.
Župan je pojasnil, da je to gozdna cesta. Vzdrževanje in obnovo planira v prihodnjem letu Ministrstvo
za kmetijstvo.
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Matjaž Oblak je prisotne pozval za mnenje glede gradnje na Jezerski cesti. Kritičnih odsekov na cestah
je več.
Franci Kranjc pojasni, da je projektna dokumentacija za Prvomajsko ulico in Ulica Maksima Sedeja v
pripravi.
Matjaž Oblak je predlagal dogovor glede ureditve Industrijske ulice. 10.000 eur je za izvedbo
projektne dokumentacije že upoštevano v predlogu proračuna, če bo sredstev v ta namen premalo,
jih bo dodati, s čimer so se ostali člani odbora strinjali.
Matjaž Oblak je razpravo zaključil s sklepom odbora, da se strinjajo z danim predlogom, ki je v
osnutku proračuna za leto 2015.

Konto 703 – zakaj se načrtujejo manjši prihodki iz naslova NUSZ?
Župan je pojasnil, da so v letu 2013 zamudili z izdajo položnic, in je bil del plačil za leto 2013
zamaknjen v leto 2014. Postavka tako zajema del plačila NUSZ iz leta 2013 in celotno leto 2014.
Glede na predlog Aleša Dolenca bo občinska uprava do naslednje seje odbora pripravila poročilo o
prihodkih iz naslova stavbnega zemljišča za zadnjih pet let po kategorijah (vrstah) stavbnega
zemljišča.

Konto 740 – za sanacijo poplav je predvideno samo 200.000 eur od države
Glede pomoči države za sanacijo poplav, je župan pojasnil, da je v občinskem proračunu na
prihodkovni strani 200.000 eur, za katere se predvideva, da jih bo dala država.

Mitja Kozamernik je predlagal, da se uredi javna razsvetljava na delu ceste od Kovačevega klanca do
spomenika na Selu in vsaj na nekaj mestih na novi kolesarski stezi od Sela do Žirov.
Na predlog Branka Jesenovca so člani odbora sprejeli sklep, da uprava preveri, koliko bi stale
fotovoltaične svetilke.
Mitja Kozamernik je opozoril, naj ob posegu v vodotoke izvajalec obvesti Ribiško družino, da naredi
izlov rib.

Glede na vprašanje Majde Jesenko glede proračunske postavke dom starejših občanov, je župan
povedal, da potekajo razgovori s CSS Škofja Loka, domom starejših v Šiški in z Ministrstvom za delo.
Najbolj možna lokacija je poleg Zdravstvenega doma. Z aktivnostmi bodo nadaljevali.
Glede postavke sredstva rezervirana za nakup stavbnega zemljišča in zgradbe v Goropekah v lasti
Planinskega društva, je župan pojasnil, da bi s tem nakupom Planinskemu društvu pomagali, da
dokonča gradnjo doma na Mrzlem vrhu. V razpravi so člani odbora najprej predlagali, da bi sredstva
dali Planinskemu društvu, tako kot lani in ne kupili objekt, ker je ta v slabem stanju. Glede na
obrazložitev Olge Vončina, da je pravno formalno bolj pravilno, da Občina kupi zgradbo in stavbno
zemljišče v Goropekah kot podari finančna sredstva, je odbor sprejel sklep: Člani odbora so se
strinjali s predlogom, da občina Žiri kupi stavbo s pripadajočo parcelo.

Ad 3.) Obravnava in sprejem predloga sklepa o priključitvi Občine Žiri k medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu (MIRED) Vrhnika

Po obrazložitvi župana je Odbor za gospodarstvo dal pozitivno mnenje, da se pogovori o priključitvi
nadaljujejo in pride do ustreznega dogovora. Franci Kranjc je pojasnil, da mora občina Žiri kot
enakopravni član kriti 10 % vseh stroškov.
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Ad 4.) Potrditev vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2015

Člani odbora so soglasno podprli predlog vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015.

Ad 5.) Razno
Branko Jesenovec je opozoril, da je Dobračevska ulica, odcep Bine – Mavsar, nevaren zaradi
poškodovanega cestišča.
Župan je povedal, da se predvideva preplastitev te ceste.
Mitja Kozamernik je vprašal, kako postopati v primeru, če je potreba, da se greznica izprazni vsako
leto in ne le vsake tri leta.
Franci Kranjc je predlagal, da bo občinska uprava pripravila odgovor na to vprašanje.

Matjaž Oblak se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 21.15 uri.

Zapisala Predsednik
Helena Novak Matjaž Oblak


