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Z A P I S N I K

1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki je bila dne
16.12.2014 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Žiri.

Seje so se udeležili: Petra Leben Seljak, Milan Sovinc, Angelca Jezeršek, Mija Jenko Mrak, Boris
Markelj.
Opravičeno odsotna: Mateja Velkavrh, Marijan Žakelj.
Ostali prisotni: župan Janez Žakelj, direktor Franci Kranjc, Olga Vončina.
Seja se je snemala.

Sejo je vodila predsednica odbora, ga. Petra Leben Seljak, ki je pozdravila prisotne ter podala
naslednji predlog dnevnega reda:

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. Razno

K 1. točki: Potrditev dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je soglasno potrjen.

K 2. točki: Prva obravnava predloga proračuna za leto 2015
V okviru razprave so bile izpostavljene naslednje teme:

 Petra Leben Seljak postavi vprašanje, kakšen je razlog za povišanje zneska plač. Župan
pojasni, da je bila v letu 2014 ena od delavk na porodniškem dopustu, v januarju se vrača na
delo. Sicer se plače izplačujejo v okviru zakonskih določil. Odbor meni, da je potrebno to
ustrezno obrazložiti v gradivu.

 Petra Leben Seljak meni, da se za obveščanje javnosti namenja visok znesek sredstev (31.000
EUR na postavki obveščanje javnosti, 15.000 EUR za Žirovske stopinje, skupaj 46.000 EUR),
zato jo zanima, kateri mediji se financirajo in v kakšni višini. Olga Vončina navede podatke o



stroških na postavki obveščanje javnosti za leto 20141. Mija Jenko Mrak meni, da bi bilo
potrebno na FB strani objavljati tudi obvestila, če bi želeli doseči mlajšo generacijo,
prejemanje obvestil iz spletne strani ne poteka dobro. Boris Markelj meni, da bi bilo
potrebno pretehtati učinek objav v posameznem mediju glede na strošek in predlaga, da se
objavljanje v Loškem utripu ukine. Petra Leben Seljak še prosi občinsko upravo za
posredovanje specifikacije stroškov izdajanja Žirovskih stopinj in vpraša še, zakaj se stroški
izdaje občinskega glasila Žirovske stopinje vodijo v sklopu kulture (Mediji …), saj po vsebini
sodijo prej pod občinsko upravo (obveščanje javnosti). Olga Vončina pojasni, da tako
razvrstitev narekuje programska klasifikacija, ki jo moramo upoštevati pri razvrščanju
stroškov.

 Petra Leben Seljak vpraša, iz kakšnega razloga ureditev Dobračevske ulice ni uvrščena v načrt
razvojnih programov, po drugi strani pa naj bi se izvajala dela na Jezerski ulici, ki je manj
problematična. Župan pojasni, da na Jezerski rešujemo kritični odsek, glede katerega se že
več let pogajamo z lastnikom zemljišč ob cesti, s tem bi dela na tej ulici zaključili. Dobračevska
ulica naj bi bila preplastena na stroške Telekoma do konca leta. Pripravljeni so projekti za
rekonstrukcijo od Mavsarja do Bineta, in če ne bi bilo poplav, bi se izvajala v letu 2015. Je
prva prioriteta in se bo izvajala takoj ko bodo za to sredstva.

 Postavljeno je bilo še vprašanje glede načrtovanega odbojkarskega igrišča v Pustotniku, in
sicer kakšno upravljanje je predvideno in koliko bo to stalo v prihodnosti Župan pove, da se
bo investicija izvedla, če bomo uspeli s kandidaturo na Fundaciji za šport, ne pričakuje večjih
stroškov vzdrževanja. Boris Markelj meni, da bi bilo treba v primerih, ko je treba zagotoviti
velik delež lastnih sredstev, premisliti o prioriteti in o tem, ali naj se tako investicijo izvede ali
ne.

 Petra Leben Seljak meni, da novi projekti niso predstavljeni v NRP, zajeti so tisti, ki se končajo
najkasneje v 2016, in jo zanima, kakšni so načrti glede gradnje večnamenske dvorane. Župan
pove, da bo idejna zasnova s popisi predstavljena občinskemu svetu po novem letu.

 Mija Jenko Mrak predstavi več predlogov, ki prihajajo s strani zdravstvenih delavcev, glede
potreb v zdravstveni postaji Žiri (dvigala, energetska sanacija stavbe, preureditev ginekološke
ambulante v tretjo ambulanto oz. pediatrično ordinacijo, tlaki, sanacija sanitarij,
zagotavljanje dnevnega varstva za starostnike) in sprašuje, ali so možnosti, da bi investirali v
zdravstveni dom? Župan pove, da se načrtuje gradnja medgeneracijskega centra poleg
obstoječe stavbe, zato nima smisla izvajati večjih sanacij preden niso znani načrti za naprej.
Izkoristiti bo treba podstrešje, ob tem bo izvedena sanacija strehe, vendar dokler ni
dolgoročne vizije, nima smisla. Glede programov se bo potrebno dogovarjati z OZG-jem,
potrebno je pritiskati na njih, prav v letošnjem letu so hoteli ukiniti pediatrijo, zaenkrat smo
jo s skupnimi močmi še zadržali. Preureditev prostorov ne bi bila problem, vendar jo je
potrebno izvesti v skladu s strokovnimi zahtevami zdravnikov, ki izvajajo dejavnosti.

 Petra Leben Seljak opozori tudi na potrebo po oblikovanju dolgoročne vsebine muzeja, do
zdaj se je veliko naredilo voluntersko, vendar društvo ne more zagotavljati odprtja,
restavriranja in vsega strokovnega dela, ki bi ga bilo potrebno opraviti. Doslej se je veliko
delalo na hiši, manj na vsebini. Župan pove, da se je o vprašanjih popisa obstoječe dediščine,
lastništva nad eksponati in drugih temah že pogovarjal z direktorico Loškega muzeja, za
naprej je potrebno vedeti kaj so realne možnosti, kje imamo prednosti, to bo potrebno
doreči.

 Petra Leben Seljak še meni, da nižanje sredstev za nakup knjig ni sprejemljivo. Obisk knjižnice
je množičen, knjige se dražijo, sredstva se manjšajo. Izposojevalna doba se je skrajšala z
namenom, da bi bilo gradivo prej dostopno. Župan pove, da so sredstva, ki se namenjajo za
knjižnico, dokaj visoka, problem je tudi, da država znižuje sredstva za knjige in istočasno

1 3.000 EUR honorarji za urejanje spletnih in FB strani, 400 EUR spletne strani, 2.800 EUR Loški utrip, 5.600 EUR
Loški glas, 8.900 Radio Sora, 1.200 Uradni list, 1.000 EUR razne enkratne, priložnostne objave, skupaj 23.400
EUR.



znižuje sredstva občinam. Petra Leben Seljak predloga, da se znesek 2.000 EUR iz
prerazporedi iz postavke za dejavnost kulturnih društev.

 Boris Markelj meni, da bi bilo potrebno vedeti, kaj želimo doseči v kraju preden damo denar
društvom. Olga Vončina pove, da se ti nameni opredelijo v lokalnem programu kulture in
lokalne programu športa, ki ju bo na novo potrebno pripraviti v prihodnjem letu.

 Petra Leben Seljak še vpraša glede gradnje koče PD Žiri na Mrzlem vrhu, ali je kakšna
garancija, da bo s predlaganim dejanjem tudi konec vlaganj, oziroma da bo gradnja
dokončana. Župan pove, da naj bi se po zagotovilih Planinskega društva z denarjem od
prodaje koče v Goropekah lahko zaključila gradnja v Mrzlem vrhu, odkup je za občino pravno
gledano boljša varianta kot dotacija.

 Boris Markelj vpraša, kakšni so načrti občine glede širitve službe za pomoč in nego na domu;
glede na to da se gradnja doma za starostnike odmika, postaja nega na domu vedno bolj
aktualna. Župan pove, da je v tujini, kjer se tudi spopadajo z vprašanji staranja populacije,
manjši delež starejših v institucionalnem varstvu in večji delež oskrbovanih na domu, pri nas
pa je razmerje obratno, država zamuja s sistemskim zakonom, kar je ovira. V Žireh
načrtujemo medgeneracijski center, ki naj bi združeval koordinacijo pomoči na domu, dnevno
varstvo, zagotavljal pa naj bi tudi dislociran oddelek domskega varstva.

Odbor ni imel drugih pripomb k predlogu proračuna in z njim soglaša.

K 3. točki: Obravnava in sprejem predloga sklepa o priključitvi Občine Žiri k
medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu (MIRED) Vrhnika
Odbor ni imel konkretnih pripomb in soglaša s potrditvijo sklepa.

K 4. točki: Razno
 Petra Leben Seljak predlaga, da se formalno uredi razmerje med Občino Žiri in Muzejskim

društvom Žiri glede uporabe prostorov v Stari šoli.
 Opozori tudi na pravočasno pripravo projektov, s katerimi bi bilo mogoče kandidirati na

razpise za pridobitev sredstev, tako da ne bi več prihajalo do podobnih situacij kot v
preteklosti, ko je bilo potrebno na hitro pripraviti prijavo projekta, zato je prihajalo do
pomanjkljivosti.

 Postavi še vprašanje, ali se namerava zaposliti novega delavca na izpraznjeno delovno mesto
svetovalca za turizem. Župan pove, da v letu 2015 ni predvidena nobena nova zaposlitev.

 Angelca Jezeršek predlaga, da se na ekološkem otoku na spodnjem Selu namesti ograja okrog
smetnjakov, ker v njih odlagajo odpadke mimoidoči.

Seja je bila zaključena ob 22.15. uri.

Zapisala: Predsednica:
Olga Vončina Petra Leben Seljak


