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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 
 
 
 
 

1. ZAKONSKE PODLAGE 
 
V skladu z določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina samostojno opravlja lokalne zadeve 
javnega pomena določene z statutom oziroma zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 

• upravlja občinsko premoženje; 
• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja 

gostinstva, turizma in kmetijstva; 
• načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor 

in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 
• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj; 
• v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 
• pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
• ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto 

življenja njenih prebivalcev; 
• pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost 

na svojem območju; 
• pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
• pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 

zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno 
dediščino na svojem območju; 

• gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v 
skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva; 

• organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
• organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini; 
• skrbi za požarno varnost; 
• organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
• določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja 

inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 

 

Breznica 3, 4274 Žirovnica 
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109 



http://www.zirovnica.si/UserFiles/File/38. poslovno poroilo 2007.doc 
2

• sprejema statut občine in druge splošne akte; 
• organizira občinsko upravo; 
• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
 
Nadalje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica (UVG 35/03) v 
23. členu določa, da občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in 
administrativne naloge na področju: 

• splošnih zadev, 
• razvoja, 
• javnih financ, 
• gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, 
• družbenih dejavnosti, 
• varstvo okolja, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, 
• urejanje prostora, 
• upravljanje z nepremičninami v lasti občine, 
• prometa, 
• stanovanjskega gospodarstva, 
• zaščite in reševanja, 
• inšpekcijskega nadzorstva, 
• občinskega redarstva, 
• ostale naloge iz pristojnosti občine. 

 
 
 

2. SPLOŠNE ZADEVE 
 
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge: 

• kadrovske zadeve; 
• opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter 
druge občinske organe; 

• splošne pravne zadeve  
• naloge glavne pisarne; 
• gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo; 
• avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine; 
• druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.  

 
Kadrovske zadeve 
V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v letu 2007 zaposlenih po stanju 8 delavcev, od tega 7,5 
delavcev za nedoločen čas, ena delavka pretežni del leta odsotna zaradi bolniške oz. porodniške in en 
delavec pol leta za določen čas nadomeščanja.  Eno delovno mesto je bilo zaradi kadrovske 
zamenjave del leta zasedeno dvojno.  Pri nadomestitvi bolniške odsotnosti  je v letu 2007 nastala 
kadrovska vrzel, saj je bila odsotnost delavke zaradi bolezni nepričakovana, delovno mesto pa je bilo 
najprej zasedeno z eno delavko samo tri mesece, nato smo ponovno iskali nadomestno zaposlitev.  
Eno delovno mesto je bilo na novo sistemizirano in zasedeno z novim delavcem, ki se je v delo šele 
uvajal (v letu 2006 je bilo delno študentsko delo in delno pripravniško). Opravljenih je bilo skupno 
15677 delovnih ur, kar je 26% več kot v preteklem letu, od tega 524 nadur. Nadure so bile v pretežni 
meri plačane, saj je delavcem iz preteklega leta ostalo precej neizkoriščenega dopusta, zaradi česar ni 
bilo možno koristiti še ur, opravljenih pretežno za delo organov občine, odborov in komisij. Fluktuacija 
je bila nadpovprečna, od 7 sistemiziranih delovnih mest so bile 4 zamenjave na treh delovnih mestih. 
Bolniških odsotnosti je bilo skupaj 732 ur, od tega 473 nad 30 dni (v preteklem letu ni bilo nobene).  
Izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Od 7 stalno zaposlenih  
delavcev  je imelo 5 delavcev univerzitetno izobrazbo, 3 pa visoko strokovno izobrazbo. Vsi zaposleni 
so imeli s sistemizacijo zahtevano stopnjo izobrazbe in delovne izkušnje. Povprečna starost 
zaposlenega (brez župana) je znašala na dan 31. 12. 2007 36,25 let, od 8 delavcev sta samo dve 
delavki stari nad 40 let.  
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Služba za občinsko redarstvo je organizirana v skupnem organu občinske uprave občin Jesenice in 
Žirovnica, v katerem ima  Občina Žirovnica 15,6 % delež. Čiščenje prostorov občine in hišniška dela so  
zagotovljena s pogodbenim delom.  
 
Za izvedbo posameznih strokovnih nalog, ki presegajo okvir enega delovnega mesta ali občinske 
uprave, so bile ustanovljene oz. so delovale naslednje komisije in projektne skupine: 

• komisija za razdelitev sredstev po javnih razpisih na področju kmetijstva,  
• komisija za razdelitev sredstev po javnih razpisih na področju družbenih dejavnosti, 
• komisija za popis premoženja, sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
• komisija za pripravo letnega program športa,  
• komisija za razpolaganje s premoženjem občine, 
• delovna skupina za pripravo strategije prostorskega razvoja občine, 
• komisija za oceno škode po naravnih in drugih nesrečah.  

 
Upravne, izvršilne, razvojne naloge in naloge v zvezi z izvajanjem javnih služb 
 
1. Upravne naloge 
Občinska uprava je izvajala upravne naloge iz svoje izvirne pristojnosti. S strani države ni bilo 
prenesenih nalog v upravljanje občini. V 11 različnih upravnih postopkov je bilo izdanih 941 odločb ali 
drugih aktov, kar je 30 % več kot v preteklem letu. 5 pritožb je bilo reševanih na drugi stopnji.   
 
 
2. Izvršilne naloge:   
V tem okviru je občinska uprava izvedla vse aktivnosti za izvedbo občinskih predpisov, predvsem pa 
proračuna občine. S 5 javnimi razpisi za dodelitev proračunskih sredstev je občinska uprava prejela  in 
rešila 50 vlog. Izvedla je 21 postopkov javnih naročil (brez javnih naročil z naročilnico), od tega dva 
javna razpisa.  Po vrstah in postopkih je število navedeno  v delu poročila za posamezna delovna 
področja. V letu 2007 je izdelala investicijsko  dokumentacijo, ki je služila za vključitev razvojnih 
projektov v načrt razvojnih programov in kot dokumentacija za prijave na razpise za državna in 
evropska sredstva. Pripravila je vso dokumentacijo in prijavo za prvi javni razpis razvoja regij, na 
katerem je s prijavo uspela kot ena od 37 % uspelih prijav (kanalizacija Rodine). Prijavila se je tudi na 
drugi javni razpis z rezervnim projektom, na katerem pa sredstev ni prejela, ker so z vlogami uspele 
vse občine z rednimi projekti. Občina je sodelovala pri izvedbenem delu regionalnega razvojnega 
programa za obdobje 2007 do 2009 in pri pripravi projekta GORKI za prijavo na sredstva evropskega 
kohezijskega sklada. Pripravila je tudi vso dokumentacijo in prijavo na razpis za sredstva za 
sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO (cesta Žirovnica 40).  Pripravila in izvajala je vse pogodbe, 
sklenjene za realizacijo posamezne postavke proračuna.  
 
V letu 2007 ni bilo pregledov inšpekcijskih služb.  
 
3. Sodelovanje pri oblikovanju politik razvoja posameznih področij 

Občinska uprava je pripravljala predloge  splošnih in posamičnih aktov ter drugih gradiv in 
zagotavljala  strokovno pomoč  pri oblikovanju politik. V letu 2007 je občinska uprava pripravila 
naslednje predpise in akte, ki jih je obravnaval občinski svet: 
• Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007 
• Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Žirovnica, 
• Odlok o razveljavitvi odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica, 
• Spremembe poslovnika Občinskega sveta, 
• Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica, 
• Odlok o spremembi obloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica, 
• Pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva  
• Pravilnik o uporabi kulturne dvorane 
• Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2006 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v 

Občini Jesenice za Občino Žirovnica 
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• Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žirovnica, 
• Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica, 
• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod,  
• Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin  
• Spremembe Statuta Občine Žirovnica,  
• Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah, 
• Rebalans proračuna za leto 2007 
• Odlok o proračunu za leto 2008,  
• Odlok o proračunu za leto 2009, 
• Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega 

urejanja stavbnih zemljišč v občini Žirovnica, 
• Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe 
• Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva 
• Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 

Občini Žirovnica,  
• Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč,  
• Predlog sklepa o enkratnem prispevku za novorojence 
• Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za leto 2008 in meril za 

odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica. 
 

4. Razvojne naloge  
Občinska uprava je spremljala stanje na posameznih področjih, ki so v pristojnosti občine in skrbela 
za njihov razvoj v skladu s sprejeto politiko občine. V tem okviru usklajuje programe izvajalcev 
javnih služb ( javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Žirovnica)  z razvojnim planom občine in spremlja izvajanje teh programov.  Pripravila je 
podlage za obravnavo načrta razvojnih programov občine za naslednje petletno obdobje, rezultat 
katerega je politično usklajen program. Velik del razvojnih nalog je bil vezan na pripravo 
občinskega prostorskega načrta, OPN, za katerega so se dopolnjevale strokovne podlage 
(obvoznica Vrba, ureditev Završnice). Razvojno so bile naravnane tudi vse aktivnosti v zvezi z 
izdelavo OPN in občinskim podrobnim prostorskim načrtom za obrtno cono. Občina je spodbudila 
aktivnosti za ureditev obrtne cone tako iz naslova svojih pristojnosti na področju prostora kot glede 
urejanja lastniške strukture, ki bo omogočila hitrejše urejanje  in komunalno opremljanje zemljišč 
in njihovo predajo za poslovne namene.  

 
5. Izvajanje in razvoj gospodarskih javnih  služb 

Občina je preko  izvajalcev gospodarskih javnih služb izvajala vse gospodarske javne službe, ki so v 
njeni pristojnosti na relativno visokem standardu. Na področju gospodarskih javnih služb se je v 
letu 2007 nadaljevala zaviralna politika države, ki predvsem  z administrativnimi posegi na področje 
cen in omejitvami pri možnostih zadolževanja občin zavira razvoj teh dejavnosti. Občina je 
nadaljevala z opremljanjem zemljišč z javno kanalizacijo, s pomočjo evropskih strukturnih sredstev 
je zgradila javno kanalizacijo in obnovila vodovodno omrežje na Rodinah. S tem je v občini 
zgrajena kanalizacija za 3 od 10 naselij oz. za 22 % prebivalcev občine.  Nadaljevale so se 
aktivnosti pri pridobivanju dokumentacije za gradnjo kanalizacije v ostalih naseljih, prav tako pa je 
bila občina aktivno vključena v postopke priprave skupnih projektov na nivoju Gorenjske za 
kandidiranje na sredstva EU (kohezijski sklad in strukturni skladi). Z Občino Radovljica je bila v letu 
2007 podpisana pogodba o odvajanju fekalnih odpadnih vod za 3.000 populacijskih enot  na CČN 
Radovljica.  Še vedno ni podpisana pogodba o upravljanju ČN Jesenice, za katero potekajo 
usklajevanja glede ugotovitve novih deležev lastništva na podlagi virov financiranja za naložbe v ta 
objekt od delitvene bilance naprej.  Sklenjen je bil dogovor o obravnavanju območja občin Jesenice 
in Žirovnica kot enotnega oskrbnega območja, na katerem za storitve velja enaka cena. Izvedenih 
je bilo vrsta večjih vzdrževalnih del na javni infrastrukturi, ki pa so predstavljena po področjih.  

 
Strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor 
ter druge občinske organe 
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V letu 2007  je občinska uprava izvedla strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge 
za župana, občinski svet in druge  organe občine in delovna telesa občinskega sveta.    
 
Organi občine so se sestali na naslednjem številu sej  z naslednjo udeležbo:  
 
Organ št. sej % udeležbe 
Občinski svet, redna seja 8 84,8 
Občinski svet, nadaljevanje seje 1 64,3 
Občinski svet, izredna seja 1 85,7 
Nadzorni odbor 6 94,4 
Statutarno-pravna komisija 8 70,0 
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 3 93,3 
Odbor za prostor, varstvo okolja gospod. infrastrukturo 8 67,5 
Odbor za gospodarske dejavnosti 8 82,5 
Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti 7 71,4 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3 61,9 
Svet za varnost 0 0 
Svet uporabnikov javnih dobrin 0 0 
Štab za civilno zaščito  1 80,0 
Odbor za  razpolaganje s sredstvi  požarnega sklada 1 100,0 

 
Skupno število sej je bilo za 41 % večje kot v preteklem letu.  
Sosvet načelnika Upravne enote Jesenice se je sestal na eni seji.  
Mesečno so bili sestanki županov Zgornje Gorenjske, ki jih je organizirala razvojna agencija Ragor.  
Delovali so tudi vaški odbori. Po enkrat so se sestali  vaški odbori Breg, Doslovče, Rodine in Vrba, 
dvakrat Breznica, Moste, Smokuč in Žirovnica, trikrat Zabreznica in osemkrat Selo zaradi priprave na 
srečanje Selo, Sele.  
Občina je sodelovala s sosednjimi občinami na področju GIS v okviru koordinacije, ki jo je izvajala 
razvojna agencija Ragor. 
 
Splošne pravne zadeve 
Občinska uprava je izvajala pravne zadeve v zvezi z zastopanjem občine pred sodišči in drugimi 
upravnimi organi in vodila upravni postopek na drugi stopnji. Med te zadeve spada tudi urejanje 
premoženjsko pravnih zadev, ki so posledica ustanovitve občine in lastninske zakonodaje (vpis 
premoženja v zemljiško knjigo, izločanje premoženja, ki se po veljavni zakonodaji prenaša na druge 
pravne osebe). V letu 2007 je bilo veliko aktivnosti usmerjenih v pridobivanje služnosti za gradnjo 
kanalizacije po naseljih,  gradnjo pločnika in drugih investicij, pri katerih  smo v delo vključili zunanje 
sodelavce. V letu 2007 je bilo delno prodano premoženje občine, ki ga ne potrebuje za izvajanje svojih 
pristojnosti (stanovanja, stavbna zemljišča).  
 
Naloge glavne pisarne 
Občinska uprava je v okviru te naloge vodila, usklajevala in nadzirala pretok dokumentov, organizirala 
pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva, nudila informacije strankam o upravnih 
postopkih, ki jih vodi občinska uprava. V letu 2007 je pri vodenju dokumentarnega gradiva uporabljala 
posodobljen računalniški program. Nadaljevale so se aktivnosti za ureditev arhivskega in 
dokumentarnega gradiva.  
 
Gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo 
Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje občinske zgradbe in tehnične opreme. Za 
vzdrževanje tehnične opreme je imela sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. Občinska upravna 
stavba s svojimi prostori omogoča komaj zadosten servis  občanom in tudi kvalitetne delovne pogoje 
za zaposlene. V letu 2007 je bilo razširjeno parkirišče pred občinsko stavbo, kar omogoča boljše 
pogoje za stranke, izdelana je bila nadstrešnica na vhodu v stavbo, ki omogoča normalen vstop tudi v 
slabem vremenu in obnovljena je bila tudi fasada. Vse to izboljšuje pogoje za obisk strank in delo 
zaposlenih, predvsem pa daje objektu tudi bolj urejen in prijazen videz.   
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Avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine 
Občinska uprava skrbi za stalno posodabljanje in uvajanje novih možnosti, ki jih nudi elektronsko 
poslovanje in računalniški programi. Občina je povezana v državni informacijski sistem preko sistema 
HKOM, kar ji omogoča, da neposredno pridobiva podatke za izvajanje svojih pristojnosti iz državnih 
baz podatkov (zemljišča knjiga, register prebivalcev).  Posodobljena oprema je omogočila tudi prenos 
audio zapisov sej občinskih svetov v svetovni splet.  
 
Informiranje 
V letu 2007 je bil dosežen pomemben pozitivni premik na področju informiranja. Občina se je za 
informiranje občanov poslužila redne mesečne objave obvestil v zgibanki, ki jo izdaja Zavod za turizem 
in kulturo. Pomembna je tudi prekinitev odnosov s prejšnjim vzdrževalcem spletne strani in izbira 
novega izvajalca, rezultat katerih je prenovljena spletna stran občine, ki je   po zaslugi novih kadrov 
tudi redno posodobljena. Na njej tekoče objavljamo vse aktualne dogodke, objavlja vse informacije 
javnega značaja, predvsem pa je na njej možno dobiti neuradna prečiščena besedila vseh občinskih 
odlokov, kar je praksa le redkih občin v Sloveniji.  
 
Protokol 
Občinska uprava je izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za protokolarne dogodke, 
vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s pomembnimi dogodki 
podjetij in društev in tudi visokih okroglih obletnic občanov, ki jim občina izkazuje posebno pozornost.  
 
Notranja revizija 
Naloge notranje revizijske službe smo v letu 2007 poverili zunanji  usposobljeni izvajalki. Revidirala je 
poslovanje leta 2007 in odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v revizijskem poročilu preteklega leta. 
Revizija do konca leta ni bila zaključena.  
 
 
 

3. RAZVOJ 
 
Občina je na področju razvoja opravljala naslednje naloge: 

• spodbujala razvoj gospodarstva in turizma, 
• spodbujala razvoj obrti, 
• spodbujala razvoj kmetijstva in podeželja, 
• pripravljala strokovne podlage in dokumente za občinski, regionalni in področne razvojne 

strategije in programe.  
Najpomembnejše naloge na področju razvoja je izdelave strategije prostorskega razvoja občine, 
priprava investicijske dokumentacije za umestitev investicij in projektov v NRP, izvajanje regionalnega 
razvojnega programa za obdobje od leta 2007 do 2013 ter izvajanje projektov regionalnega programa. 
V okviru teh nalog je zelo poudarjena potreba po sodelovanju med občinami in na nivoju regije 
(skupni projekti za prijavno na evropska sredstva). 
 
 
 

4. JAVNE FINANCE 
 
Na področju javnih financ so se izvajajo predvsem naloge v zvezi z pripravo in izvrševanjem proračuna 
ter izdelavo zaključnega računa proračuna ter skrb za premoženje občine. V ta sklop sodijo tudi vse 
naloge na področju računovodenja in izdelave poročil, ki se mesečno pošiljajo Ministrstvu za finance in 
AJPES. 
V letu 2007 se je pričelo spremljati realizacijo Načrta razvojnih programov, v ta namen je bilo 
potrebno v aplikacijo vnesti celotni plan NRP za obdobje 2007-2010. Veliko naporov je bilo vloženo v 
novelacijo NRP 2008-2012. 
Dodaten obseg dela je prineslo tudi računovodsko evidentiranje in zaračunavanje komunalnega 
prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za vasi Doslovče in Smokuč, predvsem v delu, ki 
omogoča, da občani svoje obveznosti poravnavajo v več obrokih. 
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Večja pozornost se je namenila tudi izpopolnjevanju sistema notranjih kontrol ter organizaciji samega 
računovodstva, v ta namen smo pripravili nov Pravilnik o računovodstvu, ki ga je konec leta 2007 
sprejel župan. 
Novost v letu 2007 je bila tudi, da smo prvič pripravili dvoletni proračun (za leto 2008 in 2009), kar 
bistveno olajša izvrševanje proračuna, saj občina ne bo imela več začasnega financiranja, ki se izvaja 
v primeru, da proračun ni sprejet pred začetkom leta. Glede na to, da bo po vsej verjetnosti dvoletni 
proračun tudi uzakonjen (predlog novega ZJF je v parlamentarni proceduri) je po našem mnenju 
smiselno, da s to prakso nadaljujemo tudi v bodoče. 
V okvir obveznih dokumentov, ki se letno pripravljajo na področju javnih financ sodijo: 

• zaključni račun proračuna za leto 2006 
• premoženjska bilanca občine za leto 2006 
• rebalans proračuna za leto 2007 
• poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2007 
• predlog proračuna za leto 2008 
• predlog proračuna za leto 2009. 

 
 
 

5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO 
 
Drobno gospodarstvo 
V okviru ukrepov za pospeševanja podjetništva so bili iz proračuna sofinancirani dejavnost Lokalnega 
podjetniškega centra, ki deluje v okviru RAGOR-ja, projekt Poklicnega uveljavljanja žensk ter razstava 
obrti in podjetništva, ki jo vsako leto organizira Območna obrtna zbornica Jesenice. 
 
Obratovalni čas gostinskih obratov 
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu mora vsak gostinec prijaviti svoj obratovalni čas pristojnemu 
organu lokalne skupnosti. Prijavljeni obratovalni čas mora biti v skladu s Pravilnikom o merilih za 
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. 
V kolikor želi gostinec poslovati v podaljšanem obratovalnem času mora pridobiti soglasje lokalne 
skupnosti. V letu 2007 je bilo izdano 9 odločb za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času 
gostinskih obratov.  
 
Prodaja blaga izven prodajaln 
Na podlagi 10. člena zakona o trgovini občina izdaja soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah, 
prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno. V letu 2007 sta bili izdani 2 soglasji za prodajo 
na premični stojnici in 1 soglasje za potujočo prodajo.  
 
Turizem 
S sofinanciranjem s strani občinskega proračuna sta bili izvedeni 2 turistični prireditvi v občini (Markov 
sejem in Žirovniški dnevi). Vse ostale naloge na področju turizma je izvajal Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica. 
 
Kmetijstvo 
Glede na to, da je na področju državnih pomoči v letu 2007 pričelo veljati novo programsko obdobje 
2007-2013, na osnovi katerega določeni ukrepi niso bili več dovoljeni, je bilo potrebno pripraviti nove 
podlage za dodeljevanje državnih pomoči. Nov pravilnik je pripravila Regionalna razvojna agencija in 
je v osnovi enak za vse Gorenjske občine, vendar je bil predmetni pravilnik za Občino Žirovnica sprejet 
šele decembra 2007. 
Začetek leta 2007 pa je bil sprejet pravilnik o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na 
področju kmetijstva v občini Žirovnica, na osnovi katerega so bila razdeljena sredstva za sofinanciranje 
delovanja društev na področju kmetijstva in sredstva z urejanje poljskih poti. Na javni razpis za ta dva 
namena je prispelo 6 vlog za sofinanciranje dejavnosti društev in 3 vloge za sofinanciranje urejanja 
poljskih poti. 
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6. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
Predšolska vzgoja 
Občina na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za program vrtca po upravnem postopku določi plačilne 
razrede, na podlagi katerih starši plačujejo vrtec, razliko je dolžna poravnati občina. Plačilni razredi se 
oblikujejo na podlagi dohodka na družinskega člana v preteklem letu, ter morebitnih posebnih dejstev 
in okoliščin. V letu 2007 je bilo tako izdano 124 odločb o višini plačila za program vrtca. Plačilo v vrtcih 
se na novo določi z novim koledarskim letom oziroma ob sprejemu otroka v vrtec. Tako določeno 
plačilo velja do konca leta. Če dohodek na člana oziroma socialne razmere v družini bistveno 
spremenijo, pa se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oziroma tekoče dohodke družine.  
Prav tako je bilo izdano soglasje k ekonomski ceni vrtca. 
 
Osnovnošolsko izobraževanje 
Občina je iz svojega proračuna zagotavljala sredstva za obratovanje in vzdrževanje šolskega prostora, 
hkrati pa je bila v letu 2007 v OŠ Žirovnica finančno zaključena investicija v ureditev kotlovnice, pričele 
pa so se tudi aktivnosti v zvezi z izgradnjo večnamenske športne dvorane pri OŠ Žirovnica. 
 
Kultura 
Dejavnost splošne knjižnice v okviru krajevne knjižnice Matije Čopa Žirovnica je potekala na podlagi 
Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Žirovnica, ki sta jo 
sklenili Občinska knjižnica Jesenice in Občina Žirovnica.  
V letu 2007 je bil sprejet pravilnik o uporabi Kulturne dvorane na Breznici, ki ureja razmerja med 
uporabniki in upravljavcem dvorane – ZTK Žirovnica. 
Tudi dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti so potekale v skladu s sprejetimi programi, 
izveden je bil razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, na katerega je prispelo 7 vlog.  
 
Socialno varstvo 
V letu je bilo izdanih 32 odločb o priznanju pravice do enkratnega prispevka za novorojenčke s stalnim 
bivališčem v občini. 
Tekom leta se je spremljalo izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu in preverjala 
ustreznost ekonomske cene storitve.  
Sproti so se obravnavali predlogi Centra za socialno delo za dodelitev enkratnih denarnih pomoči, 
dodeljene so bile pomoči 12 upravičencem in sicer v funkcionalni obliki. 
Ostale naloge na področju socialnega varstva so se nanašale na zadeve v zvezi z izvedbo javnega 
razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij, kjer je na razpis prispelo 16 vlog, preverjala se je 
upravičenost učencev do regresirane prehrane v osnovnih šolah, ter postopki v zvezi z sofinanciranjem 
letovanja otrok. Izveden je bil tudi program javnih del, ki se izvaja v občinah Žirovnica, Jesenice in 
Kranjska Gora. Poleg navedenega je bil realiziran tudi javni razpis za sofinanciranje prostočasnih 
aktivnosti v času šolskih počitnic za otroke in mladino, na razpis je prispelo 9 vlog.  
 
Šport 
Na podlagi zakona o športu, morajo lokalne skupnosti za vsako leto pripraviti letni program športa ter 
ga seveda tudi sofinancirati. Na osnovi javnega razpisa, na katerega je prispelo 10 vlog, je bil narejen 
izbor programov in višina sofinanciranja le-teh. Letni program športa je potrdil Odbor za 
negospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Žirovnica. Z izvajalci programa so bile sklenjene tudi 
pogodbe o sofinanciranju programov športa.  
 
Zdravstvo 
Na področju zdravstva je bilo v preteklem letu precej nalog predvsem v zvezi z izvajanjem proračuna, 
iz katerega se je plačeval prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanja posameznikom, ki so 
zavarovani po 21. točki 15. člena ZZVZZ. Povprečno je bilo iz tega naslova mesečno zavarovano 
povprečno 65 občanov. 
Na osnovi pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe, katere izvajalec je javni zavod OZG Kranj je 
bilo v letu 2007 opravljeno 12 mrliških ogledov in 2 obdukciji. Izdana je bila tudi ena odločba o 
prekopu posmrtnih ostankov iz enega na drugo pokopališče. 
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7. VARSTVO OKOLJA, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN INFRASTRUKTURA 
 
Ravnanje z odpadki 
V letu 2007 so bila na deponiji Mala Mežakla porabljena za investicije samo sredstva iz amortizacije, ki 
so se namenila za vzpostavitev tehničnega varovanja objekta s postavitvijo kamer in za nabavo 
traktorskega priključka za kompostiranje odpadkov (drobilec lesa). Sredstva  pridobljena iz okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov sta Občina Kranjska Gora in Občina 
Jesenice tudi v tem letu vložili v izgradnjo zbirnih centrov. Občina Žirovnica mora za zbirni center 
predhodno izdelati lokacijski načrt za obrtno cono (zbirni center bo v njej lociran), ki se že intenzivno 
pripravlja in bo predvidoma sprejet na Občinskem svetu do konca leta 2008, zato je zbrana sredstva iz 
okoljske dajatve za leto 2007 s pogodbo posodila Občini Jesenice, ki jih bo vrnila, ko bo Občina 
Žirovnica gradila svoj zbirni center. 
Občina Žirovnica tudi v letu 2007 ni poravnala kupnin in odškodnin za zemljišče, na katerem leži 
deponija. Razlog je ta, da Občini Jesenice in Kranjska Gora kljub soglasju na strokovnem svetu, še 
vedno nista pripravili dogovora o načinu ureditve lastniških razmerij na zemljišču (zaradi hitrejšega 
postopka za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja je zaenkrat na vseh zemljiščih vknjižena kot 
edina lastnica Občina Jesenice. Ko bo ta dogovor pripravljen in podpisan s strani vseh treh občin, bo 
Občina Žirovnica svoj dolg v celoti poplačala.  
 
Občinska uprava je vodila spomladi akcijo očiščevanja okolice in divjih odlagališč, ki se jo je udeležilo v 
letu 2007 več občanov kot prejšnje leto, sodelovalo pa je tudi  kar nekaj društev. Stanje na tem 
področju se izboljšuje, kritični ostajata še vedno območje Piškovcev in peskokop v bližini 
akumulacijskega jezera Završnica, ki sta lažje dosegljiva s prevoznimi sredstvi. 
 
Fekalna kanalizacija 
V septembru 2007 je izbrani izvajalec- Gratel d.o.o. – pričel z gradnjo povezovalnega kanala za 
odpadno vodo od Rodin do Studenčic, nato pa še z izgradnjo ločenega kanalizacijskega omrežja v 
naselju Rodine. Izgradnja je bila do konca leta že v glavnem dokončana. Preostala so le finalna dela in 
asfaltiranje cest, ki ga zaradi prenizkih temperatur ni bilo mogoče izvesti v zimskem času. Investicija 
se je delno krila iz takse za obremenjevanje vode v letu 2007, delno iz proračunskih sredstev in delno 
iz sredstev strukturnih skladov.  
 
Izbrani projektant Protim Ržišnik,Perc je nadaljeval s projektiranjem kanalizacije po celotni občini, 
pogodbena delavka pa s pridobivanjem služnosti za poteke tras kanalov po privatnih zemljiščih. 
 
Meteorna kanalizacija 
V okviru gradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja na Rodinah, je bil delno obnovljen obstoječi 
meteorni kanal, nekaj meteornih kanalov je bilo dodatno zgrajenih, delno pa so bili kanali obstoječe 
mešane kanalizacije preurejeni za meteorno kanalizacijo.  
 
Vodovod 
Ob izgradnji kanalizacije na Rodinah je bil delno  obnovljen tudi vodovod skozi naselje. Obstoječa 
vodovodna napeljava je bila iz cevi slabšega materiala, na katerih je bilo v zadnjih letih več defektov, 
za potrebe požarne varnosti pa tudi premajhnega premera. Z novo napeljavo se je poleg kvalitete 
izboljšala še požarna varnost, saj je bilo nameščenih kar nekaj novih hidrantov v naselju. 
 
Javna razsvetljava 
Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja na Rodinah, je bila zgrajena tudi nova napeljava javne 
razsvetljave in nameščene nove svetilke. Obstoječa javna razsvetljava je bila nameščena še na 
drogovih električne napeljave.  
 
Pokopališka in pogrebna dejavnost 
V letu 2007 je bil izdelan projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje za sanacijo sredinskega opornega 
zidu na pokopališču Breznica. V jeseni je bil kot najugodnejši ponudnik tudi izbran izvajalec Saning 
International d.o.o.. Ker so bila dela pričeta šele v začetku novembra, bodo zaradi specifičnosti 
(prestavitev spomenikov, krajšanje grobov, prekopi) dokončana šele v letu 2008. 
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Javne zelenice 
Na področju urejanja javnih zelenic so se opravljala redna vzdrževalna dela: košnja, sezonske 
zasaditve z rožami (pokopališče, spomenik talcem, cestni otok v Žirovnici, Vrba, Doslovče). Na novo 
sta bili z ustreznim grmičjem zasajeni brežini pod Prešernovim spomenikom in nad parkiriščem v Vrbi.  
 
Povračilo vlaganj v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 
V letu 2007 je bilo izdanih 20 odločb zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za novogradnjo 
oz. prizidavo ali nadzidavo objekta ter 148 odločb za naknadno opremljanje stavbnega zemljišča s 
kanalizacijo (Smokuč, Rodine). 
 
 
 

8. UREJANJE PROSTORA 
 
Urbanizem 
V letu 2007 je bila po posebnem naročilu podjetju Domplan za potrebe Občinskega prostorskega 
načrta izdelana Študija ranljivosti prostora ter Pregled možnosti umestitve doma kulture z obvoznico 
za naselje Vrba.  

Podjetje Domplan je v okviru pogodbe nadaljevalo z izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine 
(po novem Občinski prostorski načrt), ki bo predvidoma dokončan do konca leta 2008. Cestno 
podjetje je s posebnim naročilom izdelalo v te namene tudi strokovne podlage za kolesarske steze. 

Izbrani izdelovalec občinskega podrobnejšega načrta za obrtno cono je nadaljeval z njegovo izdelavo. 
Dokončan bo predvidoma v letu 2008, zaradi predhodne potrebne spremembe veljavnega družbenega 
in prostorskega plana. V te namene je bil proti koncu leta izbran najugodnejši ponudnik za izdelavo 
okoljskega poročila, ki ga je pri izdaji smernic z odločbo predpisal MOP.  

Izbran je bil tudi izvajalec za izdelavo ureditvenega načrta igrišča Breg, ki pa ga ni mogel dokončati, 
ker Občina Žirovnica še ni mogla pridobiti zemljišča za dovozno pot.   
 
 V letu 2007 je bilo občanom in drugim izdanih  471 lokacijskih informacij oz. potrdil o namenski rabi, 
od tega 296 za promet z zemljišči in 175 za gradnjo raznih objektov. Izdanih je bilo 13 projektnih 
pogojev za gradnjo po Zakonu o urejanju prostora.   
 
V okviru geodetskih del je bil narejen geodetski posnetek območja za potrebe projekta za igrišče na 
Bregu, prenos katastrskih mej na teren za gradbene parcele na Bregu in Breznici, ki so bile predvidene 
za prodajo ter odmera dela ceste v območju ZN Moste.  
 
 
 

9. UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI V LASTI OBČINE 
 
Občina Žirovnica je v letu 2007 v breme zemljišč v njeni lasti in upravljanju, gre praviloma za cestna 
zemljišča, podelila 14 služnostnih pravic za različne komunalne priključke, kot so vodovodni, električni, 
plinski... Na drugi strani je za vzdrževanje cest in vodov v njeni upravi pridobila 6 služnostnih pravic. 
 
Kot dela kategoriziranih občinskih cest je OŽ brezplačno pridobila v last parceli s parc. št. 569/13 in 
648/25, k.o. Žirovnica, parceli s parc. št. 652/8 in 652/10, k.o. Doslovče pa je tudi kot dela cestnih 
zemljišč odkupila. Za namen gradnje vodohrana je občina kupila še zemljišče s parc. št. 1042/19, k.o. 
Doslovče. 
 
Na javni dražbi je občina prodala tri stavbna zemljišča namenjena gradnji in sicer parcele s št. 569/2, 
570/4 in 570/5, k.o. Žirovnica. Predkupni upravičenki je bilo prodano stanovanje z oznako 1.E, vpisano 
v ZK podvložku št. 1019/1, k.o. Žirovnica, ki je etažna enota v stavbi na parceli št. 180/3. 
 
Upravičencu do uporabe je občina prodala nepremičnino s parc. št. 118/31, k.o. Zabreznica. Na 
podlagi že sklenjene kupoprodajne pogodbe, ki kljub plačilu kupnine ni bila realizirana v zemljiški 
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knjigi, je občina priznala lastninsko pravico na 1/2 nepremičnine s parc. št. 98/2, k.o. Žirovnica, drugo 
polovico pa prodala. 
 
Z menjalno pogodbo je z namenom zaokrožitve stavbnega zemljišča in ureditve dovoznih poti občina 
zamenjala parcelo št. 830/5 za parcele 831/10, 831/11, 831/13, 831/15 in 832/6, vse k.o. Žirovnica. 
Zaradi obnove planinskega doma je na zemljišču s parc. št. 1667/4, k.o. Doslovče občina v korist 
upravljavcev in investitorjev doma na Zelenici ustanovila stavbno pravico. 
 
 
 

10. PROMET 
 
Na področju cestnega gospodarstva so se v letu 2007 podobno kot vsako leto opravljala redna 
vzdrževalna dela na 9,45 km lokalnih cest in 28,55 km javnih poti (skupaj 38 km občinskih cest). Dela 
so obsegala od pometanja, krpanja lukenj v asfaltu, popravila bankin, obrezovanja žive meje, košnje 
trave ob robu vozišča, nasipanja in grediranja makadamskih poti do čiščenja in popravil dežnih rešetk, 
ponikovalnic, obnove talnih oznak, namestitev cestnih ogledal in zamenjave poškodovanih ali 
ukradenih prometnih znakov, namestitev nove zaščitne mreže nad spomeniki talcev. Izvedeno je bilo 
večje krpanje vozišča na relaciji od križišča v Mostah do trgovine Gregor. 
 
Zimska služba je obsegala  postavitev kolov za označitev vozišča, redno pluženje in posipanje cest 
predvsem v prvi tretjini leta .  
 

V letu 2007 je bil izdelan  elaborat prometne ureditve občinskih cest. 
 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in na javnem razpisu izbran izvajalec za izvedbo sanacije ceste 
ob objektu Žirovnica 40(razširitev ceste, izdelava opornih zidov), ki je z deli pričel konec avgusta in jih 
pred koncem leta tudi dokončal. 
 
Zgrajeno je bilo podaljšanje  obstoječe makadamske ceste za cca 65 m dolžine na južnem delu ZN 
Moste. 
 
Na novo sta se asfaltirali cesti od hišne št. Breg 28 do hišne št. Breg 35 in odsek občinske ceste pod 
hišo Smokuč št. 86 ter doasfaltiral del »cesarske ceste« na koncu naselja Zabreznica. Asfaltirani in 
urejeni so bili parkirni prostori ob transformatorju nasproti pokopališča na Breznici. 
 
Dokončala so se gradbena dela za ureditev ceste v Glenco z vso pripadajočo infrastrukturo. 
 
Izdelana je bila dopolnitev idejne zasnove za izgradnjo parkirišča za železniško postajo.  
 
Na podlagi podpisane dvoletne tripartitne pogodbe med Republiškim zavodom za gozdove, Občino 
Žirovnica in GG Bled za vzdrževanja gozdnih cest, so bila izvedena redna vzdrževalna dela na gozdnih 
cestah v naši občini (grediranje, nasipanje, čiščenje dražnikov, nameščanje novih, ipd.) s poudarkom 
na vzdrževanju ceste do Valvazorjevega doma in Smokuške planine. Zato se je v letu 2007 zgradila 
zaščita ovinka pri Turški jami (škarpa iz zloženega kamenja - po nasvetu Zavoda za gozdove). 
 
Izdanih je bilo 14 soglasij k projektom po 31. členu Odloka o občinskih cestah. Za zapore ceste – 
delne ali v celoti - je bilo izdano 19 soglasij. 
 
 
 

11. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 
 
V prejšnjem letu izbrani izvajalec je v začetku leta 2007 na novo prekril streho v šolskem bloku -  
Zabreznica 5, zamenjal opaž pod napušči in na čelih ter izoliral podstreho. 
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Izbrani projektant je izdelal idejni projekt preureditve stanovanja  Moste 78 v 2 stanovanjski enoti. 
 
 
 

12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
 
Na področju zaščite in reševanja je občina zagotavljala javno gasilsko službo in izvajala aktivnosti za 
vzpostavitev, opremljanje in usposabljanje enot civilne zaščite.  
 
Za zagotovitev javne gasilske službe je občina  zagotavljala sredstva za delovanje GARS Jesenice, 
Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev Smokuč in Zabreznica. Nadaljevala je  z 
izvajanjem  plana opremljanja in usposabljanja v skladu s predpisanim normativom za usposobljenost 
in opremljenost gasilskih enot do leta 2009. Za PGD Zabreznica je Občina zagotovila sredstva za 
nabavo gasilskega vozila, ki je bilo dobavljeno v začetku leta.  
 
V letu 2007 je se je ekipa  za prvo medicinsko pomoč CZ usposabljala za regijsko preverjanje znanja, 
ki se ga je udeležil del ekipe skupaj z ekipo Občine Jesenice. Dosegli so prvo mesto in se udeležili 
državnega tekmovanja ekip PP CZ. Temeljnega  usposabljanja se je udeležila polovica članov ekipe za 
reševanje. Druga polovica se usposabljanja v drugi polovici leta ni udeležila, ker je bila v pripravi nova 
uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju enot za zaščito, reševanje in pomoč, ki je 
napovedovala bistveno zmanjšanje števila in številčnosti enot CZ. To se je tudi zgodilo v drugi polovici 
leta in pomeni za Občino Žirovnica ukinitev poverjenikov za CZ, ekipe za dekontaminacijo, ene ekipe 
za reševanje. Tudi ekipa prve pomoči po novi uredbi za našo občino ni več obvezna.  
 
Nabavljena  je bila manjkajoča osebna zaščitna oprema za člane  ekipe za reševanje.  
 
Občina je na področju zaščite in reševanja podpirala delo društev, ki delujejo v javnem interesu na 
področju zaščite in reševanja in sicer: Slovenske katoliške skavte - skavtski steg Pod svobodnim 
soncem, Društvo Gorske reševalne službe Radovljica, Društvo za podvodne dejavnosti Bled in Radio 
klub Lesce.  
 
 
 

13. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
 
Občina nima organiziranih inšpekcijskih služb, potekali pa so razgovori  s sosednjimi občinami za 
ustanovitev skupnega inšpekcijskega organa.  
 
 
 

14. OBČINSKO REDARSTVO 
 
Občinska uprava je izvajala svoje pristojnosti, ki jih ima občinski redar preko organa skupne občinske 
uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica. Občinski redar je predvsem opozarjal na nepravilnosti in 
kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa, javnega reda in miru, v manjši meri pa tudi predpisov 
s področja varstva okolja. Veljati so začeli predpisi na področju prekrškov in občinskega redarstva,  ki 
so posegli v pristojnost občinskih redarjev, te so se razširile, poleg tega pa so predpisani postopki 
uvedli zahtevo po prekrškovnem organu, ki ga niti Občina Jesenice niti Občina Žirovnica nimata.  Zato 
se je skupaj z občinami Jesenice, Kranjska Gora in  Gorje začel postopek za ustanovitev skupnega 
medobčinskega inšpektorata in redarstva.   
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15. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA 
UPORABNIKA 

 
Poročilo o doseženih ciljih dajemo po vrstah nalog in pristojnosti neposrednega proračunskega 
uporabnika in sicer glede izvrševanja upravnih, izvršilnih nalog, sodelovanja pri oblikovanju politik 
razvoja posameznih področij, razvojnih nalog in razvoja gospodarskih javnih služb.  
  
Upravne naloge  
Občinska uprava je pretežno v predpisanih rokih upravne postopke na podlagi zakonov, podzakonskih 
aktov ter občinskih predpisov. Stanje smo izboljševali in ga skušamo še izboljšati v korist občanov s 
skrajševanjem rokov reševanja vlog, pridobivanjem podatkov iz uradnih evidenc, informiranjem 
občanov glede postopkov in pravic in tudi maksimalnim prilagajanjem strankam glede obratovalnega 
časa. 
 
Izvršilne naloge  
Izvedeni so bili vsi postopki javnih razpisov za dodelitev proračunskih sredstev po sprejetih programih 
in vsi postopki javnih naročil za izvedbo investicij in nabav.  
Med izvršilne naloge prištevamo tudi izvajanje projektov in investicij, za katere so bila sredstva 
zagotovljena v proračunu.  Vsi zastavljeni cilji so bili ali doseženi ali so se izvajali postopki za dosego 
teh ciljev. Zaradi lastniških problemov ni bil zgrajen vodohran nad Smokučem, izvedeni pa so bili vsi 
postopki in vzpostavljeni pogoji, da se gradnja lahko začne takoj na začetku leta 2008. Dela na 
pločniku so se začela, prva etapa prve faze bo zaključena v letu 2008. Zgrajena je kanalizacija in 
obnovljen vodovod na Rodinah, investicija zaradi nizkih temperatur, ki so onemogočile asfaltiranje, ni 
zaključena. Na področju zaščite in reševanja je bil program v izveden delno zaradi sprememb 
zakonodaje, ki  ni dokončno opredelila obveznosti občine glede številčnosti in opremljenosti enot CZ. 
Na področju požarnega varstva ni bil izdelan projekt za ureditev sanitarij v gasilskem domu Smokuč, ki 
ga je vodilo PGD Smokuč zaradi neustreznosti programa v skladu s prostorsko zakonodajo. Iščejo se 
možnosti rešitve problema znotraj obstoječega objekta.  Na področju cest so bile izvedene vse 
investicije (cesta Žirovnica 40, podaljšanje ceste v ZN Moste, cesta na Bregu, v Smokuču, naročeni 
projekti za parkirišče pri železniški postaji).  Začela se je gradnja pločnika. Nadaljevalo se je urejanje 
cestne signalizacije.  
 
Sodelovanje pri oblikovanju politik razvoja posameznih področij 
Občinska uprava je pripravila večino aktov, predvidenih s programom dela Občinskega sveta za leto 
2007. Nismo pripravili pravilnika o merilih za financiranje programov ljubiteljske kulture, ker se edino 
društvo v javnem interesu financira po zakonu o izvajanju javnega interesa na področju kulture kot 
posredni proračunski porabnik, za kulturne projekte pa so izdelana merila v okviru razpisa. Na 
področju urejanja prostora niso bili sprejeti predvideni odloki, ker se je med letom spremenila 
zakonodaja, na podlagi katere je bilo potrebno postopke spremeniti in pripraviti tudi več podlag in 
dokumentov, ki so podlaga za nove prostorske akte, občinski prostorski načrt in občinski podrobni 
prostorski načrt za obrtno cono. Občinski stanovanjski program kot poseben dokument ni bil izdelan, 
zaradi izredno nizkih sredstev za ta namen je program opredeljen znotraj proračuna za posamezno 
nalogo.  Zaradi kadrovskih zamenjav nista bila pripravljena odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov – 
spremembe in spremenjena odloka glede oskrbe s plinom. Dosežene cilje pri pridobivanju zunanjih, 
evropskih in državnih virov, ocenjujemo kot uspešne. Dejstvo pa je, da je glede na merila Gorenjske 
regije za dodeljevanje regionalnih spodbud, občina izkoristila relativno velik delež svojih predvidenih 
pravic.  
 
Razvojne naloge  
Občinska uprava je spremljala stanje na posameznih področjih, ki so v pristojnosti občine in skrbela za 
njihov razvoj v skladu s sprejeto politiko občine. V tem okviru je spremljala izvajanje nalog  izvajalcev 
javnih služb ( javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Žirovnica)  preko poslovnih poročil in programov dela, soglasij k izplačilu enkratnih letnih nagrad 
direktorjem in sprejemanjem cen.  Občina je zasledovala cilje dolgoročnega razvojnega načrta na vseh 
področjih, oblikovala izvedbene načrte in jih tudi uspešno uresničevala.   
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Izvajanje in razvoj gospodarskih javnih  služb.  
Občina je preko  izvajalcev gospodarskih javnih služb izvajala vse gospodarske javne službe, ki so v 
njeni pristojnosti na relativno visokem standardu. Na področju gospodarskih javnih služb se je v letu 
2007 nadaljevala zaviralna politika države, ki predvsem  z administrativnimi posegi na področje cen in 
omejitvami pri možnostih zadolževanja občin zavira razvoj teh dejavnosti. Za opremljanje občine z 
javno infrastrukturo  so se nadaljevale aktivnosti pri pridobivanju dokumentacije, prav tako pa je bila 
občina aktivno vključena v postopke priprave skupnih projektov na nivoju Gorenjske za kandidiranje 
na sredstva EU (kohezijski sklad in strukturni skladi). Pogodba z občino Radovljica o odvajanju dela 
odplak na CČN Radovljica je bila podpisana za dobro polovico fekalnih odpadnih vod občine. V letu 
2007 smo pri odločanju o cenah in ugotavljanju rezultata poslovanja JEKO-INa  prešli na enotne cene 
in ugotavljanje poslovnega izida za podjetje kot celoto oz. po dejavnostih.  Ni bil dosežen cilj, da se do 
konca leta 2007 uredijo odnosi s solastnicama, Občino Jesenice in Občino Kranjska Gora glede 
lastništva in upravljanja čistilne naprave Jesenice in tudi niso bili vzpostavljeni pogoji za prenos 
sredstev, ki so v upravljanju JEKO-IN d.o.o. nazaj na občine.  
 
 
         Leopold Pogačar      
                  ŽUPAN   
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