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OBČINA ŽIRI 

Loška cesta 1, 4226 ŽIRI 
Tel.: 04 50 50 700, fax: 04 51 05 444 
e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si, http:/www.ziri.si 

 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 
6. redne seje občinskega sveta, ki je bila v sredo, 9.11.2011 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Žiri (Loška c. 1).   
 
Navzoči člani občinskega sveta:  
Judita Oblak, Branko Jesenovec, Milan Sovinc, Tone Klemenčič, Ida Filipič Pečelin, Angelca Jezeršek, Martin Oblak, 
Vesna Kranjc, Silvester Mlinar, Marko Mrlak, Peter Dolenc, Matjaž Oblak, Milan Oblak.  
 
Odsotnost na seji so opravičili: Silva Frelih.  
 
Seje se ni udeležili: Martin Kopač.  
 
Seje občinskega sveta so se poleg članov občinskega sveta udeležili tudi:   
Župan Janez Žakelj, Kranjc Franci, Olga Vončina, Poljanšek Nina, Kopač Andraž in Milena Miklavčič. 
 
Drugi odsotni:  
Aljana Jocif, Joži Kacin, Gorenjski glas, Delo.  
 
Na seji je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen. 
Lista s podpisi prisotnih je priloga zapisniku.  
Seja je bila snemana.  
 
6. redno sejo občinskega sveta je sklical in vodil Janez Žakelj v nadaljevanju župan.  
 
Ad 1. ) Potrditev dnevnega reda 
 
Župan je pozdravil prisotne in podal na glasovanje razširjeni dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje in realizacije sklepov 
3. Obravnava in sprejem predloga rebalansa proračuna za leto 2011 
4. Prva obravnava predloga proračuna za leto 2012 
5. Strategija razvoja turizma v Občini Žiri 
6. Druga obravnava in sprejem predloga Statuta Občine Žiri 
7. Druga obravnava in sprejem predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Žiri 
8. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri 
9. Obravnava in sprejem predloga za prenos parcel št. 907, 909 in 75/3.S vse k.o. Vrsnik I (občina Idrija) v 
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katastrsko občino Vrsnik II (občina Žiri) 
10. Prva obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in ustanovitvi skupnega 

organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
11. Obravnava ponudbe za nakup stanovanjskega objekta družine Kavčič (pr` Muhovc) 
12. Vprašanja svetnikov 
13. Razno 

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri« 

- Obravnava in sprejem sklepa – izgradnja otroškega igrišča. 
 
SKLEP  32/2011 
Občinski svet občine Žiri potrjuje predlagani dnevni red.  
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2.) Potrditev zapisnika 5. redne seje in realizacije sklepov 
 
Župan je vprašal po morebitnih pripombah, vprašanjih glede zapisnika 5. redne seje in realizacije sklepov.  
Člani občinskega sveta niso imeli pripomb in vprašanj, zato je župan podal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP 33/2011 
Občinski svet občine Žiri potrjuje zapisnik 5. redne seje in realizacijo sklepov. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3.) Obravnava in sprejem predloga rebalansa proračuna za leto 2011 
 
Župan je uvodoma obrazložil spremembe na investicijskem delu predloga rebalansa proračuna za leto 2011. Prihodki 
s strani SVLR bodo zagotovljeni v celoti, in sicer v vrednosti 114.000 eur. Glede na prej navedeno bo lahko poravnan 
večji del situacije za nadzidavo OŠ Žiri.   
Do spremembe realizacije je prišlo tudi na področju gradnje čistilne naprave in kanalizacije zaradi zamika podpisov 
pogodb zaradi stečaja SCT, ki je bil izbran na prvem razpisu.  
Do realizacije ni prišlo na postavki projekta REAAL, realizacija bo predvidoma v letu 2012. Predstavniki BSC-ja so 
uskladili dokumentacijo za prijavo na razpis.  
Povečala se je realizacija pri nadzidavi OŠ Žiri, ker dela potekajo zelo dobro, tako, da bo investicija končana pred 
planirano. 
Po obrazložitvi sprememb je predal besedo predsednikom odborov. 
Predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Marko Mrlak je povedal, da večjih 
pripomb na predlog rebalansa ni bilo. Povzel je potek seje, ki je potekala 3.11.2011. Pripombe so bile na povišanje 
stroškov na šolske prevoze, povišanje za plače na pokopališču. Odgovori na vprašanja so bili posredovani.  
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Oblak Matjaž je povedal, da so bile 
na seji odbora izpostavljene podobne postavke. Razprava je tekla še o kamnolomu, turistični taksi, krajevnih oznakah 
itd. Odbor je podprl predlog rebalansa.  
Predsednica Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, Ida Filipič Pečelin je povedala, da 
je odbor podprl predlog rebalansa s pripombo, da bi bil rebalans pripravljen bolj realno in ne v takem obsegu. Člani 
odbora so se opredeljevali  predvsem do izdelave OPPN-ja, doma Partizan, doma starostnikov, glasila itd., Imeli so 
pripombo na čas izdelave rebalansa. Ugotovljeno je bilo, da je bilo npr. prodaje premoženja manj kot je bilo 
načrtovano.  
Župan je pojasnil, da bo novo občinsko glasilo izšlo v sredini decembra, spletna stran bo izdelana v začetku leta 
2012. V zvezi z domom starejših je potekalo kar nekaj aktivnosti, investitor sedaj ni zainteresiran za tovrstno 
investicijo. Obvestil je člane občinskega sveta o izdelavi OPPN-ja Občine Gorenja vas Poljane za gradnjo doma 
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starejših, ki bi bil dislocirana enota Škofje loke. Glede tega bo potrebno podati stališče. Sklical bo sestanek z g. 
direktorjem Instituta Antona Trstenjaka in upokojenci na temo izboljšanja oskrbe starejših. Po seji občinskega sveta 
bo sklical še sestanek Komisije za gradnjo doma starejših.  
Kar se tiče ureditve centra je župan opravil več sestankov z arhitektom, ki je kasneje pojasnil, da bo zaključil kariero. 
Poiskati bo potrebno drugega arhitekta.  
V domu Partizan je bila opravljena brezplačna termovizija. Prostor bi bil oddan za vadbo, vendar se je izkazal 
problem ogrevanja.  Problem bo treba reševati celostno, ne samo z novo talno prevleko.  
Glede OPPN-ja je povedal, da je občina odstopila od načrtovane izdelave OPPN v Plastuhovi grapi zaradi neugodne 
sestave tal kar je pokazala študija. 
Sovinc Milan je povprašal glede prevoza v osnovno šolo.  
Franci Kranjc je pojasnil, da je potekal razpis za prevoz otrok. Izbran je bil najugodnejši ponudnik. Sredstva za prevoz 
otrok s posebnimi potrebami v Škofjo loko so se povišala za 5.000 eur. Za prej omenjeni prevoz je bilo načrtovano 
premalo sredstev, ker je bila na novo dodana relacija iz Račeve v OŠ Jelo Janežič. Polovico prevoza Žiri-Smrečje in 
Žiri-Korita sofinancirata Občini Logatec in Idrija. Sredstva za prevoz otrok so se tako na letnem nivoju znižala. 
 
Župan je podal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP 34/2011 
Sprejme se odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2011 v predloženem besedilu. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4.) Prva obravnava predloga proračuna za leto 2012 
 
Župan je uvodoma pojasnil, da bo nekaj projektov zamaknjenih v naslednje leto. Sredstva SVLR-ja v vrednosti 57.000 
EUR bo kot prihodek realiziran v letu 2011 in ne v letu 2012 kot je planirano. (Informacijo s strani SVLR smo prejeli 
včeraj). Z navedenimi sredstvi bomo krili stroške projekta Nadzidava OŠ Žiri. Bilo je ugotovljeno, da bi za izgradnjo 
ceste v Rakulku potrebovali še dodatnih 100.000 EUR, ki še niso planirana v proračunu.  
Besedo je predal predsednikom odborov. 
Marko Mrlak je povedal, da je odbor razpravljal o stroških prevoza na delo, stavbnemu zemljišču. Odgovori so bili že 
posredovani. Člani odbora so bili mnenja, da bi morali biti racionalnejši glede nakupa gasilske opreme, sredstva za  
slačilnice so previsoka. Glede slačilnic je še opozoril na že sprejet sklep o finančni soudeležbi Nogometnega kluba. 
Člani odbora  so mnenja, da je bilo vloženega premalo truda. Odbor je predlagal, da se na Spodnjem Selu postavi 
javna luč zaradi varnosti udeležencev v prometu. Dotaknili so se tudi postavke za vzdrževanje na poslovnem objektu 
PSC, lokalnega časopisa itd.  
Matjaž Oblak je v imenu odbora povedal, da je veliko želja in premalo sredstev. Odbor je obravnaval projekt REAAL, 
odgovorni osebi na otroških igriščih, Kašči, nakupu gasilske opreme, prodaji stavbnega zemljišča, ter malega 
gospodarstva. Glede nogometnega igrišča so se pojavili dvomi in vprašanja zaradi velikih stroškov. Ocena vrednosti 
projekta ni bila dobro pripravljena. Odbor je bil mnenja, da bi moral Nogometni klub aktivno pristopiti in pridobiti 
sredstva še na ostalih razpisih v znesku 30.000 do 40.000 EUR. Bilo je izpostavljeno par predlogov glede slačilnic; 
začasni kontejnerji, rešitev z bodočo telovadnico, prestavitev že obstoječe barake. Odbor je bil mnenja, da bi se moral 
Nogometni klub povezati s Smučarsko skakalnim klubom in bi mogoče tako lažje prišli do želenih tujih sredstev. Kako 
je z pridobitvijo gradbenega dovoljenja za slačilnice?  
Župan je pojasnil, da je na Upravni enoti preveril glede gradbenega dovoljenja, kjer so zagotovili, da je bila v večini 
podobnih primerov pridobitev gradbenega dovoljenja možna.  
Ida Filipič Pečelin je pojasnila, da je bil na seji izpostavljen problem vaških vodovodov v Izgorjah in Jarčji dolini. 
Izdatek na gospodinjstvo je visok. Odbor je predlagal, da se postavka za izgradnjo vaških vodovodov zagotovi v 
takšni višini, da bo v letu 2012 možno pokriti izgradnjo obeh vodovodov.  
Glede nogometnega igrišča je povedala, da je bila prijava na razpis Fundacije za šport ustrezna, vendar je bilo 
doseženo število točk premajhno. Čez en teden bo ponovno potekel rok za prijavo na razpis. Potekal bo tudi sestanek 
na nogometni zvezi z namenom pridobitve točk. Vloženih je bilo veliko sredstev in bi bilo neodgovorno, da bi igrišče 
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obstalo. Ostaja dejstvo, da so slačilnice pogoj za igranje nogometa, dosedanje nogometno igrišče je občina namenila 
za industrijsko cono. Če se klub omejuje s sredstvi, problem ne bo rešen. Odbor je predlagani proračun podprl.  
Župan obljubi, da bo opravil sestanek na Fundaciji za šport, kjer bo poiskusil lobirati za dodelitev sredstev.  
Jesenovec Branko je bil mnenja, da je milijon EUR preveč za nogometno igrišče. Poleg že povedanega je dodal, da 
na razpisu Fundacije za šport ni uspeha, ker nogometni klub ne dosega dovolj dobrih rezultatov. Morali bi omejiti 
sredstva za nogometno igrišče. V preteklosti je bil dogovor z g. Habjanom, da na tem območju ne bo gradnje. 
Opozoril je na možne posledice v vezi drugih projektov. Problem bo tudi vzdrževanje objekta. Potrebno bi bilo 
razmisliti o velikosti igrišča glede na potrebe. Bil je mnenja, da je potrebno podati stališče.  
Judita Oblak je bila mnenja, da bi se Nogometni klub moral držati že sprejetega sklepa. Skakalni klub pridobiva 
sredstva vzporedno. Njeno stališče je bilo, da bi moral Nogometni klub pridobiti vsaj tretjino zneska, razliko pa bi se 
preusmerilo na skakalnice in bi tako vsaj en projekt zaključili.  
Župan je pojasnil, da se je glede možnosti umestitve slačilnic v telovadnico že pozanimal, vendar to ni najboljša 
rešitev.  
Mrlak Marko je poudaril dogovor, da bo Nogometni klub deloval tudi v lastni režiji. V začetku je bil projekt ocenjen 
med 600.000 in 800.000 EUR. Bil je mnenja, da bi se dalo ceneje narediti slačilnice. Niso znani stroški slačilnic.  
Župan je pojasnil, da obstaja skica glede mer slačilnice, cena za slačilnice pa znaša cca 95.000 EUR skupaj s streho. 
Oblak Matjaž je bil mnenja, da Žiri ne potrebujejo luksuzne slačilnice. V kolikor bi lahko v okviru telovadnice problem 
rešili, bi ga sedaj lahko samo začasno reševali.  
Župan je še enkrat poudaril, da se bo očitno v sklopu telovadnice problem težko rešil. Zidani objekt je dražji, kontejner 
pa je pozneje možno prestaviti na Pustotnik. Služil bi lahko avtokampu.  
Martin Oblak je povedal, da je sredstev za izgradnjo nogometnega igrišča absolutno preveč. Morali bi žrtvovati 
prostovoljne ure in pridobiti še dodatna sredstva.  
Ida Filipič Pečelin je ponovila zgodovino pogovorov. Zneski so glede na predhodna izhodišča vedno višji. Bila je 
mnenja, da gre v tej zadevi tudi za sistem vodenja investicij.  
Peter Dolenc je izpostavil, da je potrebno urediti še mnogo stvari v občini. Višina sredstev za ta namen so previsoka, 
ker bi lahko za slačilnice postavili cenejši objekt. Predlagal je, da Nogometni klub iz občinskega proračuna dobi le npr. 
50.000 EUR, in sicer za izgradnjo slačilnice minimalnih standardov. Razlika bi se prerazporedila na skakalnice, da se 
vsaj ta projekt zaključi. Izpostavil je možnost sodelovanja nogometnega in skakalnega kluba. Na račun skakalnic naj 
bi bilo v Žireh 500 nočitev. 
Matjaž Oblak je na izjavo Petra Dolenc podal repliko glede turistične takse, in sicer, da niti približno ni zbrana v 
znesku, ki bi bil odraz za 500 nočitev.  
Jesenovec Branko je pojasnil, da imajo lahko ponudniki prenočišč prijavljene šolske dejavnosti, ki pa so takse proste. 
Župan je povedal, da so Žiri glede prenočevanja na najnižjem mestu.  
Anton Klemenčič je izpostavil višino sredstev priključitve na javni vodovod v centru Žirov v primerjavi s priklopom na 
vaški vodovod v Jarčji dolini. Predlagal je, da se v proračunu zagotovijo ustrezna sredstva za kritje stroškov gradnje 
vaškega vodovoda.  
Župan je povedal, da so že potekali sestanki z vodovodnima skupnostima Jarčja dolina in Izgorje. V skladu z javnim 
razpisom prejme vsaka skupnost 12.000 EUR. Po opravljeni analizi za povečanje sredstev pa bo potrebno oblikovati 
sklep, ki ga bo potrdil občinski svet.   
Milan Sovinc se je strinjal s predlogom Petra Dolenc glede nogometnega igrišča. Izpostavil je še sredstva za uporabo 
stavbnega zemljišča in komunalne prispevke.  
Župan je pojasnil, da je v zadevi sredstev za stavbno zemljišče šlo za pomoto. Podatek za fizične in pravne osebe je 
bil zamenjan. V prihodnosti bo na podlagi vrednotenja nepremičnin izračunan davek na nepremičnine, ki bo v 
skupnem znesku približno isti kot sedaj. Spremenjen bo davek občanom, ki bodo plačali več, gospodarstvo pa bo 
plačalo manj.  
Postavka komunalni prispevki predstavljajo priključne takse za priklop na kanalizacijo. Večji prihodki prikazujejo 
priključnine od podjetij Kladivar in M Sora ter občanov naselij Rakulk in Dobračeva, ki se bodo priključili na javno 
kanalizacijo.  
 
Župan je podal na glasovanje naslednji sklep: 
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SKLEP 35/2011 
Občinski svet je seznanjen s predlogom proračuna Občine Žiri za leto 2012 in ga posreduje v javno 
obravnavo do 25.11.2011.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 5.) Strategija razvoja turizma v Občini Žiri 
 
Župan je povedal, da gre pri tej točki za seznanitev predloga o razvoju turizma. Od RAS-a, ki je pripravil strategijo 
bodo zahtevani določeni dodatki in pripombe. Predal je besedo predsednikom odborov. 
Marko Mrlak je v imenu odbora pohvalil pripravljen dokument. Meni da je razvojna agencija prvič pripravila kvalitetne 
usmeritve glede turizma.  
Matjaž Oblak je v imenu odbora povedal, da bi morala strategija vsebovati bolj konkretne predloge npr. vizijo glede 
privabljanja ljudi v Žiri, usposabljanja vodičev, pripravo programov in le te povezati z zainteresiranimi gostinci in 
drugimi.  
Ida Filipič Pečelin je v imenu odbora pohvalila pripravljeni dokument. Postavilo se je pa vprašanje, kdo, kaj in kako 
sedaj naprej. Člani odbora so bili mnenja, da bi morala biti izvedena javna obravnava tega dokumenta oz., da bi bil 
dokument osnova za dogovore med potencialni nosilci projekta in Občino Žiri.  
Župan je dodal, da so pripombe oz. ideje o dopolnitvi strategije dobrodošle. 
Po razpravi je podal na glasovanje naslednji sklep: 
 
SKLEP 36/2011 
Občinski svet je seznanjen s predlogom strategije razvoja turizma v Občini Žiri in bo posredovan v javno 
obravnavo.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 6.) Druga obravnava in sprejem predloga Statuta Občine Žiri 
Ad 7.) Druga obravnava in sprejem predloga Poslovnika občinskega sveta Občine Žiri 
 
Župan je predal besedo predsednikov odborov. 
Marko Mrlak, Matjaž Oblak in Ida Filipič Pečelin so povedali, da nobeden od odborov ni imel pripomb na predlog 
statuta in poslovnika. Odbori so se strinjali s pripravljenim predlogom.  
Silvo Mlinar je opozoril na slovnično napako v 21. členu statuta – gre za navedbo »občine«, ki bi morala biti občinska 
uprava. Napaka se bo ustrezno popravila.  
Peter Dolenc je predlagal, da statut in poslovnik preberejo vsi prisotni in se določil tudi držijo.  
Župan je po poročanju podal na glasovanje naslednji  
  
SKLEP 37/2011 

I.  
Občinski svet občine Žiri sprejme predlagani Statut Občine Žiri. 
 

   II. 
Občinski svet občine Žiri sprejme predlagani Poslovnik občinskega sveta Občine Žiri.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
 
Ad 8.) Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri 
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Župan je predal besedo predsedniku Komisije za šport , Silvu Mlinarju. Silvo Mlinar je povedal, da gre za spremembe 
pravilnika v  poenostavitev točkovanja. Izračun bo lažji.  
Judita Oblak je predlagala, da bi se korekcijski faktorji pri individualnem in kolektivnem športu izenačili. Sedaj sta 
samo dva nivoja.  
Jesenovec Branko je imel pripombo na večkratno spreminjanje pravilnika. Predlagal je, da se predlog vrne Komisiji za 
šport in obravnava v širši zasedbi.  
Župan je podprl predlog Jesenovec Branka. 
Mlinar Silvo je podvomil v širše sodelovanje pri oblikovanju pravilnika. Opozoril je tudi na izstop članice Mirjam 
Rupnik.  
Milan Oblak je pojasnil, da pri spremembi pravilnika ne gre za bistvene spremembe. Navedel je par primerov.  
Matjaž Oblak je povedal, da je točko obravnaval tudi odbor. Ker se sredstva razdelijo znotraj ene postavke, se je 
odbor kljub nejasnosti pravilnika strinjal s spremembo. Sam pa je predlagal, da se v primeru jasnih sprememb 
korekcijskih faktorjev že na seji sprejme spremembo.  
Župan je bil mnenja, da ni konstruktivno, da občinski svet sam sprejema spremembe in po razpravi podal v 
glasovanje naslednji  
 
SKLEP 38/2011 
Občinski svet občine Žiri vrača Komisiji za šport v ponovno preveritev in odločanje Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri in jo zadolži za  
pripravo razdelilnika sredstev.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Občinski svet bo na naslednji seji potrdil funkcije članov in predsednika Komisije za šport.  
Jesenovec Branko je povedal, da je prejel odstopno izjavo ge. Mirjam Rupnik. Novi predlagani član  za zamenjavo je 
Janez Kosmač.  
 
Ad 9.) Obravnava in sprejem predloga za prenos parcel št. 907, 909 in 75/3.S vse k.o. Vrsnik I (občina Idrija) v 
katastrsko občino Vrsnik II (občina Žiri)  
 
Župan je pojasnil, da gre v tem primeru za prenos parcel iz občine Idrija. Vsi odbori so soglašali s prenosom. Člani 
občinskega sveta o točki niso razpravljali.  
Župan je podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 39/2011 
1. Občinski svet občine Žiri soglaša z prenosom parcele št. 907, 909 in 75/3.S, vse k.o. Vrsnik I (občina Idrija) 
v k.o. Vrsnik II (občina Žiri). 
2. Občinski svet Občine Žiri sprejme odlok o spremembi meje med naseljema Sovra in Žirovnica.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 10.) Prva obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in ustanovitvi 
skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
 
Župan je pojasnil, da gre za uskladitev odloka z Zakonom o lokalni samoupravi. Ustanovljen bo skupni organ, 
sestavljen iz vseh gorenjskih županov za odločanje o operativnih zadevah. Občina Žiri je 2,45% lastnik Gorenjskih 
lekarn. Gradivo je bilo pripravljeno za seznanitev občinskega sveta. 
Mrlak Marko je povedal, da odbor ni imel večjih pripomb, temveč da je bila zadeva razumljena kot delitev premoženja.  
Matjaž Oblak je povedal, da naj bi bil odlok že večkrat pregledan, zato se je odbor  strinjal s predlogom. 
Ida Filipič Pečelin je vprašala, ali se lahko deli izguba, če bo, dobiček pa ne. 
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Vesna Kranjc je povedala, da v kolikor se deli izguba, se običajno deli tudi dobiček. Opozorila pa je na naveden 
podatek o številu prebivalcev  iz leta 1995 in postavila še vprašanje glede opredelitve lastnine lekarne v Žireh.  
Župan je pojasnil, da se je leta 1995 pripravila delitvena bilanca in tako ostaja isti ključ razdelitve. V kolikor bi bila 
potreba po ažuriranju podatka, se lahko zahteva popravek. Glede lastništva je bil že v kontaktu z direktorico 
Gorenjskih lekarn, lastništvo še ni vpisano, vendar bi se to moralo kmalu izvesti. O uskladitvi odloka in lastništva bo 
dodatno preverjeno. O prej navedeni zahtevi bo poročano na naslednji seji občinskega sveta.  
   
Ad 11.) Obravnava ponudbe za nakup stanovanjskega objekta družine Kavčič (pr` Muhovc) 
 
Župan je povedal, da je skupaj z občinsko upravo pristopil k pogajanjem za odkup stanovanjskega objekta družine 
Kavčič. V soglasju z lastnikoma je bila opravljena tudi cenitev.  
Matjaž Oblak je v imenu odbora povedal, da obstajajo tehtni razlogi za odkup. Odbor je bil mnenja, da se gre v 
pogajanja in ne takoj v nakup. Pri pogajanjih bi se lahko dogovorili o pogojih nakupa.  
Ida Filipič Pečelin je pojasnila, da se je odbor strinjal z interesom nakupa. Cena je previsoka, zato je odbor predlagal, 
da se gre v pogajanja za nakup, in sicer približno v višini cenitvene vrednosti. Opozorila je še na predkupno pravico.  
Angelca Jezeršek je povedala, da je cenitev strokovno pripravljena.  
Peter Dolenc se je strinjal, da je cena previsoka. Realna cena je 30% nižja od cenitvene cene. Župan je podal na 
glasovanje naslednji  
 
SKLEP 40/2011 
Občinski svet občine Žiri podpira aktivnosti v povezavi  z nakupom stanovanjskega objekta družine Kavčič 
(Muhovc), vendar je ponujena cena previsoka, cena nakupa naj se približa tržni vrednosti nepremičnine.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 12.) Vprašanja svetnikov  
 
Mrlak Marko je opozoril na talne oznake na cesti Beštru. Znaki niso vidni.  
Župan je povedal, da bo na to vprašanje odgovoril Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu.  
Peter Dolenc je povprašal glede spremenjenega odvoza odpadkov.  
Župan je pojasnil, da se občani ukrepa dobro držijo. Stroški deponije so se znižali glede na prejšnje leto. Uvajamo 
tudi odvoz bioloških odpadkov.  Tudi za biološke odpadke je bilo možno dobiti posodo.  
Anica Govekar je predlagala, da se za potrebe invalidov in starejših v zdravstveni dom namestijo drsna vrata. 
Opozorila je na neupoštevanje omejitve hitrosti v smeri Novovaške ceste.  
Župan je povedal, da so bili v preteklih tednih ponižani pločniki z namenom prilagoditve.  
Tekla je razprava o umirjanju prometa. Občinski svet predlaga postavitev hitrostne ovire na cesto Pod griči – pred 
križiščem pri Beštru. 
Silvo Mlinar predla, da se občina pozanima glede najema vozila za merjenje hitrosti.  
Župan je povedal, da s prijavo na razpis za merilnike hitrosti v prvem poizkusu ni bilo uspeha. Sedaj je vloga na Javni 
agenciji RS za varnost prometa, ki bo podelila še pet merilnikov.  
Jesenovec Branko je predlagal, da se na Novovaški cesti postavi t.i. nemoteče policaje oz., da zadevo preuči Svet za 
preventivo in varstvo, ki naj potem predloge posreduje občinskemu svetu.  
Judita Oblak je predlagala, da se območja lahko omeji tudi z opozorilnimi tablami.  
Župan je zaključil razpravo na temo umirjanja prometa, in sicer, da območje preuči Svet za preventivo in varnost v 
prometu ter poda predloge občinskemu svetu.  
 
Ad 13.) Razno 
 
Župan je podal informacijo glede obvoznice. Na zadnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo sredstva namenjena 
za križišče preimenovali v gradnjo obvoznice. Stroške povezane z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom in 
poplavno študijo bo plačala Direkcija za ceste. Potrebna bo opredelitev kupljenih zemljišč, da bo lahko Direkcija za 
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ceste zgradila pločnike in javno razsvetljavo. Obvoznica je razdeljena na štiri faze.  
Jesenovec Branko je povedal potek predvidenih faz obvoznice.  
Župan je povedal še, da bo potekal sestanek za projekt Pločniki Selo.  
Ida Filipič Pečelin je bila mnenja, da je prioriteta rešitev industrijske cone.  
 
Župan je v nadaljevanju predlagal v obravnavo naslednji 
 

a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas Poljane in Žiri« SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

Franci Kranjc je povedal, da pri predlaganem odloku gre za spremembe in dopolnitve v skladu z novo zakonodajo in 
ne posega v delo samega inšpektorata.  
Razprave ni bilo. 
 
Župan je podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 41/2011 
Občinski svet Občine Žiri sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri« v predlaganem 
besedilu po skrajšanem postopku.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 

b) Obravnava izgradnje otroškega igrišča  
 
Franci Kranjc je pojasnil, da s PGD Dobračeva potekajo dogovori, da bi lastništvo za del igrišča prenesli na Občino 
Žiri. Ista pogodba je podpisana s Smučarsko skakalnim klubom za skakalnice.  
Vesna Kranjc je opozorila na napako v predlaganem sklepu.  »Prostovoljno gasilsko društvo Žiri« se popravi na 
»Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva.  
Župan je podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 42/2011 
Občina Žiri ima interes za izgradnjo otroškega igrišča in je pripravljena tudi  v bodoče vlagati v objekt lastna 
sredstva pod pogojem, da sedanji lastnik – Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva neodplačno prenese del 
svoje nepremičnine – parcele št. 6/6 k.o. Dobračeva na kateri stoji objekt, na pridobitelja – Občino Žiri.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 

c) Razno 
 

Župan je povedal, da bo v skladu s priporočilom ustanovil varnostni sosvet, ki bo potem tudi poročal o varnosti 
občinskemu svetu. Bil je mnenja, da bo to še eden od organov, ki bo lahko pripomogel k večji udeležbi policistov v 
Žireh.  
Jesenovec Branko je izpostavil večletne probleme pri  organizaciji pogrebne službe. Pove, da je občinski svet v 
prejšnjem sestavu že sprejel sklep, da je potrebno spremeniti obstoječi način dela in ga nadomestiti s koncesijsko 
pogodbo z podjetjem, ki na trgu opravlja tovrstne storitve. Predlagal je, da občinska uprava upošteva predhodno 
sprejete sklepe občinskega sveta in pripravi dokumentacijo o podelitvi koncesije.  
Vesna Kranjc je opozorila tudi na finančni in pravni vidik, in sicer da se s podelitvijo koncesije stroški občanom znatno 
ne povečajo. 
Oblak Matjaž se je spraševal poleg stroškov še na možnosti izbire storitev pogreba.  
Peter Dolenc je vprašal zakaj se zid na pokopališču ne uredi.  
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Ugotovljeno je bilo, da je zid neurejen zaradi nekdanjega prehoda ob ureditvi notranjega dela pokopališča.  
 
Župan je po razpravi podal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP 43/2011  
Občinski svet občine Žiri zadolži občinsko upravo, da pristopi k aktivnostim za podelitev koncesije za 
izvajanje pokopališke službe v občini Žiri.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo na seji vsem prisotnim in sejo zaključil ob 22.20 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:             Župan: 
                                                                                  
Nina POLJANŠEK        mag. Janez Žakelj  


