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OBČINA ŽIRI, Loška c. 1, Žiri

Štev.: 9000-5/2014

Datum: 21. 11. 2014

Z A P I S N I K

2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIRI,

ki je bila v četrtek, 20. 11. 2014 od 19. uri v sejni sobi občine Žiri, Loška c. 1.

PRISOTNI ČLANI OS: Branko Jesenovec, Matej Gregurovič, Ida Filipič Pečelin, Gregor Mlinar, Petra
Leben Seljak, Maja Justin Jerman, Angela Jezeršek, Martin Oblak, Viljem Eržen, Mateja Velkavrh, Sašo
Pečelin, mag. Boris Novak, Mija Jenko Mrak, Matjaž Oblak.

ODSOTEN: Aleš Dolenc – opravičil

OSTALI PRISOTNI: mag. Janez Žakelj – župan, Franci Kranjc – tajnik, Olga Vončina – računovodstvo,
Helena Novak, Irena Jenko – Radio Sora.

ODSOTNI: mag. Bojan Miklavčič, UE– opravičil, Milena Miklavčič, Aljana Jocif – Radio Slovenija, Jožica
Kacin, Špela Žabkar -DELO, Mateja Rant –Gorenjski glas.

Na seji je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen. Lista s podpisi
prisotnih je priloga zapisniku. Seja je bila snemana.

2. redno sejo občinskega sveta je sklical in vodil mag. Janez Žakelj, v nadaljevanju župan.

Župan je pozdravil prisotne.

Ad 1.) Potrditev dnevnega reda

Župan je podal na glasovanje naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje in realizacije sklepov
3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Sveta za preventivo in varnost v cestnem

prometu.
4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto

2014
5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v

letu 2014
6. Razno

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in soglasno je bil sprejet

SKLEP ŠT. 7/2014

Občinski svet Občine Žiri potrjuje predlagani dnevni red.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 1. redne seje in realizacije sklepov

Ida Filipič Pečelin je predlagala, da se v sklepu št. 2/2014 besedilo »in izvolitvi župana« popravi na »in
izvolitve župana«. Sklep št. 4/2014 naj se glasi: »Potrdijo se mandati. ». Sklep št. 5/2014 naj se glasi:
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»Potrdi se mandat županu.«.Predlaga, da se v zapisnikih  in gradivih navajajo funkcije, lahko je oboje,
funkcija in ime in priimek. Besedilo v predzadnjem odstavku se naj zamenja z besedilom:
»Predsednike strank je pozval, da bi se po seji dogovorili glede posredovanja predlogov za člane
delovnih teles občinskega sveta.«

Drugih pripomb ni bilo in župan je dal na glasovanje

SKLEP ŠT. 8/2014

Občinski svet Občine Žiri potrjuje zapisnik 1. redne seje s predlaganimi pripombami.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.) Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Sveta za preventivo in varnost v cestnem
prometu

Ida Filipič Pečelin pove, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta
Občine Žiri na 1. seji uskladila predloge političnih strank ter neodvisne liste ter sestavila predlog za
sestavo delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije. Naknadno
je komisija prejela še predlog  župana za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, s katerim je komisija soglašala.

Pripomb na predloge ni bilo in soglasno je bil sprejet

SKLEP ŠT. 9/2014

1. Imenuje se Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe v sestavi:

Odbor za gospodarstvo
varstvo okolja in gosp.
javne službe

Naslov Predlagatelj: lista - stranka

Matjaž Oblak -
predsednik

Čevljarska ul. 29 SDS

Aleš Dolenc
Mitja Kozamernik

Partizanska c. 12
Selo 87

Neodv. lista. za napredek Žirov

Branko Jesenovec Rakulk 27 SD

Frančiška Primožič Čevljarska ul. 55 SLS

Sašo Pečelin Logaška c. 31 N.Si

Majda Jesenko Ul. M. Sedeja 2 DeSUS
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2. Imenuje se Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v sestavi:

Odbor za negospod.  in
javne službe
družbenih dejavnosti

Naslov Predlagatelj: lista - stranka

Petra Leben Seljak -
predsednica
Boris Markelj

Dobračevska ul. 44
Tavčarjeva ul. 7

Neodv. lista. za napredek
Žirov

Mija Jenko Mrak Novovaška c. 160 SDS

Milan Sovinc Jezerska ul. 22 SD

Mateja Velkavrh
Marijan Žakelj

Dražgoška ul. 17
Logaška c. 31

N.Si

Angelca Jezeršek Jarčja Dolina 3 DeSUS

3. Imenuje se Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami v sestavi:

Odbor za prostorsko
planiranje in gospod.
z nepremičninami

Naslov Predlagatelj: lista - stranka

Viljem Eržen -
predsednik

Ul. Maksima Sedeja 1 N.Si

Matej Gregurovič
Gregor Mlinar
Damjana Kramperšek

Loška c. 33
Pot na Rovt 11
Jarčja dolina 25

Neodv. lista. za napredek Žirov

Boris Novak
Peter Podobnik

Čevljarska 49
Ob Potoku 10

SDS

Martin Oblak Selo 13 SLS

4. Imenuje se komisija za šport v naslednji sestavi:

Komisija za šport Naslov Predlagatelj: lista - stranka
Sašo Pečelin -
predsednik
Vladimir Žakelj

Logaška c. 31
Novovaška c. 121

N.Si

Drago Kramperšek
Gregor Mlinar
Srečko Gaber

Rudniška ul. 2
Pot na Rovt 11
Partizanska c. 3

Neodv.lista. za napredek Žirov

Špela Poljanšek Jezerska ul. 8 SDS
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5. Imenuje se komisija za kulturo v naslednji sestavi:

Komisija za kulturo Naslov Predlagatelj:
lista - stranka

Maja Justin Jerman -
predsednica
Petra Leben Seljak

Polje 11
Dobračevska ul. 44

Neodv.lista. za napredek Žirov

Majda Treven Rakulk 52 SD

Boško Mlinar Žirovski vrh 25 SLS

Branko Pečelin Logaška c. 25 N.Si

Urška Eniko
Blaž Štremfelj

Pot na Koče 1
Tabor 27

SDS

6. Imenuje se Nadzorni odbor občine Žiri v naslednji sestavi:

Nadzorni odbor Naslov Predlagatelj:
lista - stranka

Janko Rejc - predsednik Triglavska ul. 14 Neodv.lista. za napredek Žirov

Domen Klemenčič Ul. Maksima Sedeja 8 N.Si

Germana Pivk Izgorje 5 SLS

7. Imenuje se Občinska volilna komisija v naslednji sestavi:

Občinska volilna
komisija

Naslov Predlagatelj:
lista - stranka

Milan Mlinar Gasilska ul. 8 predsednik

Mojca Gantar Ob Potoku 21 Namest. predsednika

Boris Markelj
Primož Tavčar

Tavčarjeva ul. 7
Triglavska ul. 31

Neodv. lista. za
napredek Žirov

Doroteja Velkavrh Partizanska c. 11 SD

Anton Čadež Starovaška c. 7 N.Si

Andrej Poljanšek Jezerska ul. 8 SDS

Andrej Oblak Zabrežnik 5 SLS
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Na podlagi predloga župana Občine Žiri se imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v naslednji sestavi:

SPVCP Naslov
Branko Filipič (OŠ) Triglavska ul. 27

Mateja Velkavrh (OŠ) Dražgoška ul. 17

Vojko Jezeršek (ZŠAM) Starožirovska c. 13

Marjan Dolenc (ZŠAM) Pod Griči 4

Edo Demšar (AMD) Prvomajska 14 a

Sebastjan Mirnik (PP) Policijska postaja Šk.Loka Kidričeva c. 100

Franci Kranjc (OŽ) Občina Žiri, Loška c. 1

Ad 4.:) Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto
2014

Župan je predlagal, da se istočasno s točko 4 obravnava tudi 5. točka dnevnega reda

Ad 5.:) Obravnava in sprejem predloga Odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v
letu 2014

Župan je pojasnil okoliščine nastanka drugega rebalansa. Osnovni razlog za pripravo rebalansa je
zagotovitev proračunskih sredstev za kritje stroškov najnujnejših ukrepov za odpravo posledic poplav.

Olga Vončina, višji svetovalec v računovodstvu je pojasnila, da so v predlog rebalansa upoštevane
tudi spremembe proračuna, ki so bile izvedene na podlagi proračunskih virmanov.

Župan je obrazložil glavne postavke na prihodkovni in odhodkovni strani rebalansa proračuna za leto
2014.

Ida Filipič Pečelin je opozorila na problem, da so poplave pokazale, kako problematična je prometna
rešitev gospodarske cone in meni, da bi morali razmisliti o tem, na kakšen način to stanje v
doglednem času in z nekimi realnimi sredstvi izboljšati  oziroma  razrešiti. Temu problemu bi kazalo v
najkrajšem času posvetiti največ pozornosti. Predlaga, da se na naslednji seji občinskega sveta poda
jedrnato informacijo o tem, kakšno je stanje na  pripravi projekta za obvoznico.

Angelca Jezeršek je opozorila, da je potrebno regulirati reko Soro na območju Sela.

Viljem Eržen predlaga popravek  v 1. členu Odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada. Besedilo
»oktobrskih poplav« se popravi na »poplav v oktobru 2014«.

Po razpravi je župan dal na glasovanje

SKLEP ŠT. 10/2014

Sprejme se Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2014 v predloženem
besedilu.

Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP ŠT. 11/2014

Sprejme se Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v leto 2014 v predloženem
besedilu s predlaganim popravkom.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.:) Razno

Župan je podal poročilo o intervencijah ob poplavah. Intervencije gasilcev, civilne zaščite in gradbenih
skupin so bile zelo uspešne. Ustanovil je komisijo za popis škode, ki je na grobo že narejen. Na
podlagi prioritet, ki jih bo določila komisija, bo pripravljen predlog proračuna za leto 2015.

Župan je prisotne seznanil s sklepom, da je dosedanja podžupana Matjaža Oblaka in Branka
Jesenovca imenoval tudi za nadaljnja štiri leta.

Matjaž Oblak se je županu zahvalil za zaupanje, dosedanje sodelovanje je bilo uspešno in tudi v
naprej se bo zavzemal za  izvedbo vseh projektov.

Branko Jesenovec se je županu zahvalil za zaupanje in od občinskega sveta pričakuje, da bodo
dejansko vsi skupaj delali za Žiri.

Petra Leben Seljak je opozorila, da so pri sanaciji odcepa cesta v Jarčji Dolini pri Mavsarju vgrajene
cevi pod cesto premajhne.

Tajnik Franci Kranjc pove, da je ta rešitev kompromis med sredstvi in vsebino. Obstaja tudi projekt za
izgradnjo mostu. Potrebno bo zgraditi pregrade.

Župan pojasni, da ima vse pregrade v oskrbi ARSO. Vse zadrževalnike naj bi v prihodnjem letu očistili.
Glede reke Račeve je pojasnil, da so bili na podlagi poplavne študije izvedeni potrebni ukrepi za del
od pritoka Plastuhle do iztoka v Soro. V akcijskem programu 2014, ki naj bi bil zaključen do 1. junija
2015 je predvideno očiščenje dela Račeve do iztoka. Z ARSO-m se dogovarjajo, da bi v okviru sanacije
izboljšali poplavno varnost. Občina pripravlja načrte za brežino v centru, da bi poleg poplavne našli
tudi arhitekturno rešitev.

Ida Filipič Pečelin pove, da se v Listi za napredek Žirov zavedajo, da je imenovanje podžupanov
izključna volja župana in odločitev v celoti spoštujejo. Glede na volilni rezultat so v Listi pričakovali, da
se eno od teh mest ponudi listi. Odločitev spoštujejo in to ni ovira za dobro sodelovanje. Čestita
imenovanima podžupanoma in pričakuje, da se bodo v bodoče pri pokrivanju pomembnejših
področij, za katere bodo zainteresirani, znali sorazmerno dogovoriti.

Tajnik Franci Kranjc je predsednike političnih strank in liste pozval naj na občino dostavijo račune za
povračilo stroškov volilne kampanje.

Župan se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sejo zaključil ob 19.55 uri.

Zapisala: Helena Novak Župan

mag. Janez Žakelj


