
 
Breznica 3, 4274 Žirovnica 

tel.: (04) 58 09 100, fax: (04) 58 09 109 
Ž U P A N 

 

POROČILO ŽUPANA ZA  7. SEJO OBČINSKEGA SVETA 

(skladno z določili 103. člena  Poslovnika občinskega sveta) 

 

1. REALIZIRANI SKLEPI, KI IZHAJAJO IZ 6. REDNE SEJE: 

 
Vsi spodnji sklepi so bili ustrezno realizirani. Odloki so bili objavljeni v Ur.l.RS št. 81/2019 dne 
27.12.2019. 

S K L E P  ŠTEV. 78 
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 19. decembra 2019, točke 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta 

Potrdi se zapisnik 5. redne seje občinskega sveta. 
 
Poslano:  

- zbirka dokumentarnega gradiva 
 

S K L E P  ŠTEV. 79 
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z 19. decembra 2019, točke 

2. Predlog Proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 (2. obravnava) 

1. Sprejme se Proračun občine Žirovnica za leto 2020.  
2. Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 
2020. 
3. Sprejme se Plan rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 
2020 in Plan razvoja občinskih cest za obdobje 2020-2023. 
4. Sprejme se Program športa Občine Žirovnica za leto 2020. 
 
Poslano:  

- občinska uprava, Petra Žvan 
- zbirka dokumentarnega gradiva 

 

S K L E P  ŠTEV. 80 
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 19. decembra 2019, točke 

3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo v Občini Žirovnica (1. obravnava) 

Sprejme se Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Žirovnica v prvi obravnavi. 
 
 
Poslano:  

- občinska uprava, Marija Lužnik 
- Structura d.o.o., Koroška cesta 2, Kranj, 4000 Kranj 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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S K L E P  ŠTEV. 81 
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 19. decembra 2019, točke 

3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v Občini Žirovnica  

 
Sprejme se Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v občini Žirovnica. 
 
Poslano:  

- občinska uprava, Marija Lužnik 
- Structura d.o.o., Koroška cesta 2, Kranj, 4000 Kranj 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
-  

S K L E P  ŠTEV. 82 
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 19. decembra 2019, točke 

4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe 
namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica 

(skrajšani postopek) 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe 
namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica. 

 
Poslano:  

- občinska uprava, Marija Lužnik 
- zbirka dokumentarnega gradiva 

 

S K L E P  ŠTEV. 83 
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 19. decembra 2019, točke 

5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Žirovnica za leto 2020 

 
 
Sprejme se sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Žirovnica za leto 2020, ki znaša za zazidana stavbna zemljišča v 
stanovanjskem tipu območja: 0,0014 EUR/m2/leto (0,00012 EUR/m2/mesec), v 
počitniškem tipu območja: 0,0022 EUR/m2/leto (0,00018 EUR/m2/mesec), v poslovnem in 
proizvodnem tipu območja: 0,0036 EUR/m2/leto (0,0003 EUR/m2/mesec) ter za 
nezazidana stavbna zemljišča v vseh območjih: 0,00045 EUR/m2/leto (0,000038 
EUR/m2/mesec). 
 
Poslano:  

- občinska uprava, Saša Tribušon  
- zbirka dokumentarnega gradiva 

 
 

2. AKTIVNOSTI V ČASU OD 7. SEJE 

 
 Zavetišče Perun: zaradi odpovedi pogodbe za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe 

zavetišča za zapuščene živali, s strani g. Braneta Pirca se, do morebitne ustanovitve zavetišča s 
strani vseh 18 gorenjskih občin, dogovarjamo za novo pogodbo z zavetiščem Horjul. 

 Tožba Občine Novigrad zoper občino Jesenice zaradi spodbijanja lastništva zemljišč, kjer je 
otroško letovišče Pineta, smo se 22.1.2020 sestali na Občini Jesenice z advokati, ki zastopajo 
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Jesenice v tej tožbi. Občina Žirovnica in občina Kranjska Gora smo po delitveni bilanci namreč 
solastnici. Bili smo tik pred tem, da vpišemo solastništvo v zemljiško knjigo, a so se aktivnosti 
zaradi tožbe in posledično zaznamka v zemljiški knjigi zaustavile. Po mnenju pravnikov so 
možnosti, da bi Občina Novigrad uspela majhne. 

 Dom starostnikov: Dne 23.1.2020 smo se sestali s predstavniki Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti v zvezi možnosti širitve javne mreže na območje občine 
Žirovnica, kot izpostava doma dr. Franceta Berglja iz Jesenic. Prisostvovali smo predstavniki 
občine, delovne skupine, direktorica doma dr. F. Berglja in dr. Jana mali iz fakultete za socialno 
delo. Nad razgovori smo bili izredno razočarani, ker država kljub pritisku javnosti in obljubam 
politike namenja skoraj da nič sredstev za nove domove starostnikov (5 mio eur v letu 2020). 
Glede na situacijo v vladi smo prekinili z razgovori in čakamo novo vlado. Vmes pa se uspešno 
dogovarjamo tudi z zasebnimi investitorji, saj je bilo edino zagotovilo na ministrstvu, da bo 
država podelila nove koncesije zasebnikom. 

 Zapora mostu v Piškovci: Občinska uprava Občine Žirovnica je v mesecu novembru 2019 pri 
inštitutu za preskušanje materialov in konstrukcij naročila pregled mostu Piškovica. Čez most vodi 
kategorizirana občinska cesta z oznako LC 150061. Po pregledu podvodnih delov mostu, je bilo 
ugotovljeno alarmantno stanje enega izmed opornikov v vodi. Tretji vmesni opornik s strani 
Žirovnice nima več jeklene čelne zaščite na gorvodni strani opornika. Ker je voda odnesla skoraj 
ves beton, opornik skoraj v celoti stoji le še na palicah. Stanje ocenjujejo kot kritično, saj lahko 
vsak trenutek pride do porušitve omenjenega opornika, posledično pa tudi mostu. Zaradi tega je 
most do nadaljnjega zaprt za ves promet. Smo se pa že 29.1.2020 sestali z Občino Bled in se 
dogovorili, da Občina Bled in Občina Žirovnica skleneta dogovor, da pristopita k rebalansu 
proračuna za leto 2020 in zagotovita polovico sredstev ocenjene vrednosti investicije v letu 2020 
in polovico sredstev v letu 2021. Ko bodo zagotovljena sredstva v proračunu pristopimo k 
javnemu naročilu za izvedbo novega mostu predvidoma v mesecu aprilu. Ker je vsa 
dokumentacija pripravljena bi lahko po javnem razpisu pričeli z deli (če ne bo pritožb) v mesecu 
juniju in zaključili do naslednje turistične sezone 2021. 
Ocena stroškov: 
REKAPITULACIJA 

   

    1.1 TEMELJENJE   SKUPAJ 68.251,35 € 

1.1.1 ZEMELJSKA DELA     58.370,90 € 

1.1.2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     8.880,45 € 

1.1.3 PREISKAVE     1.000,00 € 

        

1.2 ZGORNJA KONSTRUKCIJA   SKUPAJ 410.400,30 € 

1.2.1 PREDDELA     17.300,00 € 

1.2.2 ZEMELJSKA DELA     11.815,40 € 

1.2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE     11.960,00 € 

1.2.4 ODVODNJAVANJE     3.700,00 € 

1.2.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     341.042,90 € 

1.2.6 OPREMA CEST     160,00 € 

1.2.7 TUJE STORITVE     24.422,00 € 

  NEPREDVIDENA DELA (5%)     23.932,58 € 

  CENA SKUPAJ (brez DDV)     478.651,65 € 

  DDV (22%)     105.303,36 € 

  CENA SKUPAJ (z DDV)     583.955,01 € 

         Glede na že podpisan dogovor z Občino Bled bo delitev stroškov 60% Žirovnica in 40% Bled. 
 
 
 
 



Stanje stebra v vodi: 

 
 

 Izvedba praznovanj ob slovenskem kulturnem prazniku: Skupaj z deležniki smo izvedli 
dogodke ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika z osrednjo proslavo v Vrbi 8.2.2020. 
Vsem, ki so sodelovali sem se pisno zahvalil. Pohoda se je udeležilo okoli 1600 pohodnikov, v 
Vrbi na prireditvi pa je bilo skoraj 4000 obiskovalcev. 

 
Za vsa dodatna pojasnila sem vam na voljo na seji občinskega sveta. 
 
 

3. RAZNO 

 

 Udeležil sem se vseh rednih sestankov koordinacije županov Zg. Gorenjske. Zapisnike sestankov 
si lahko ogledate na www.ragor.si.  

 

 V tem času sem se sam, oziroma v moji odsotnosti podžupan, udeleževal raznih prireditev in 
otvoritev v in izven občine, sestankov na nivoju županov ali regije in občnih zborov naših društev. 

 

 
                                                                                             Leopold POGAČAR 
Breznica 12. 2. 2020 
                                                                                                       ŽUPAN  

http://www.ragor.si/

