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Številka:   9000-9/2015-23 

Datum:      27.11.2015 

 

 

Z A P I S N I K 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  

ki je bila v četrtek, 12.11.2015 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija 
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC, Marjan ŠPEHAR, 
Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC,  Mateja ČADEŽ, Uroš 
RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,   
David AHAČIČ, Andrej FRELIH in Klemen BELHAR. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ in Andreja POTOČNIK. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave, Vid 
MEGLIČ – vodja Urada za družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za urejanje 
prostora, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, mag. Mojca ALJANČIČ – vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Eva REMŠKAR, u.d.i.a., oblikovalka, Katarina POGAČNIK, mag., zunanja 
sodelavka, Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič d.o.o., Silvo BUČEK, Komunala Tržič 
d.o.o., Vesna JEKOVEC, vodja FRS Komunale Tržič d.o.o. 
 
Prisotni predstavniki medijev:  Suzana P. KOVAČIČ  – Gorenjski glas,  Branka JURHAR –  
Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK – GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste  in novinarje. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 21 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti točka 1b, pregled zapisnika 1. korespondenčne 
seje. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova  1b. točka – Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 10. redne seje s sprejetimi spremembami 
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Prisotnih je  21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. a) Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14.10.2015, 
b) Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, 

2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 9. redni seji,  
ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. KMVVI – kadrovske zadeve, 
5. Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016, 
6. Informacija o vzpostavitvi osrednjega turističnega spletnega portala in izdaji image 

kataloga, 
7. Predlog lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič in Akcijski načrt za trajnostno 

energijo (SEAP) Občine Tržič, 
8. Predlog cene za najem enote enojnega žarnega groba, 
9. Predlog cen komunalnih storitev. 

 
 
K 1a. točki:       Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

14.10.2015. 
 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 131-10-1a-2015: 
Potrdi se Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14.10.2015.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 1b. točki:       Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Mateja ČADEŽ, Metka GABERC in Janez MEGLIČ. 
Odgovore je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Zaradi rezultatov glasovanja je bila točka prekinjena ob 17.13 uri, nadaljevala se je ob 17.16 uri. 
 
Seji se je pridružil Matej SLAPAR. 
 
PREDLOG SKLEPA 132-10-1b-2015: 
Potrdi se Zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 9. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je razpravo zaprl in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 133-10-2-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 9. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 14.10.2015. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-10-2015: Dušan BODLAJ 
Dušan BODLAJ je povedal, da se je v tem tednu udeležil seje sveta Krajevne skupnosti Križe. 
Člane je seznanil, da se s  prvim decembrom uvaja redna avtobusna linija skozi naselje Križe. 
Člani sveta KS se s to namero ne strinjajo, tudi pobuda ni prišla z njihove strani. Prosijo, če se 
lahko občinska uprava, preko svoje komisije za varnost v cestnem prometu sestane in zadrži 
izvajanje tega predloga, da bi s prvim decembrom vozili avtobusi skozi naselje, ker je cesta 
preozka. 
Župan meni, da je pobuda nenavadna, kajti vsi si  želimo, da bi se čim bolj uveljavil javni 
promet, ker pa je omenjena varnost v cestnem prometu pri predlogu avtobusne linije,  je 
potrebno zadevo natančno preučiti. Je pa Občina na predlog Integrala AP Tržič, že pristopila k 
označitvi avtobusnega postajališča. Hkrati pa avtobusna postajališča predstavljajo nekaj težav, 
kajti ravno pri projektu Kriški trgec je bila ena od zahtev s strani države, da se avtobusno 
postajališče iz centra vasi nasproti gostilne pr Benk prestavi južneje, pred staro osnovno šolo 
Križe. Hkrati s postajališčem se bo uredil tudi prehod za pešce in pločnik. 
 
V/p št. 2-10-2015: Klemen BELHAR 
Klemen BELHAR je povedla, da je bilo pred enim letom obljubljeno, da bodo svetniki za 
delovanje svetniških skupin dobili v uporabo prostor. Zanima ga kaj je vzrok, da nimajo 
prostora. Pojasnil je primer, ko so poskušali rezervirati prostor v prejšnjem tednu. 
Župan je pojasnil, da je potrebno za pridobitev prostora pred uporabo  skleniti nek dogovor.  
Direktor, Drago ZADNIKAR, spec., je povedal, da je bilo v gradivu, za zadnjo, deveto sejo 
občinskega sveta natančno napisano, kako je možno priti do uporabe prostora za svetniške 
skupine.  
 
 
V/p št. 3-10-2015: Ana PEHARC 
Ana PEHARC je prebrala zapis iz facebooka o deložaciji v Pristavi. 
Župan je obrazložil, da deložacija ni bila izpeljana s strani Občine Tržič, ker nista bila najemnika 
občinskega stanovanja. Prekinitev pogodbe je bila izvedena s strani Stanovanjskega sklada RS, 
katerega najemnika sta bila.  V preteklosti je bil sklenjen dogovor med Stanovanjskim skladom 
RS, Stanovanjsko zadrugo in Občino Tržič, da Občina pomaga v takih primerih. Občina je 
omenjenemu iz Pristave ponudila enosobno stanovanje, na naslovu Ravne 5, ki pa ga je 
omenjeni odklonil. Tudi pri upokojencih, ki imajo svoj stanovanjski fond, je že pred tem odklonil 
ponujeno stanovanje in  ravno tako tudi Stanovanjskemu skladu. Po zadnjih informacijah pa naj 
bi ta oseba sprejela stanovanje od stanovanjskega fonda upokojencev. Župan je obrazložil tudi 
situacijo glede druge osebe, ki je živela v tem deložiranem stanovanju. 
 
 
 
V/p št. 4-10-2015: Mateja ČADEŽ 
Mateja ČADEŽ je povedala, da je ona na 4. redni seji Občinskega sveta podala pobudo za 
avtobusni prevoz skozi vas Križe, na pobudo nekaterih vaščanov. Povedala je, da je bila na 
svetu KS Križe šekanirana zaradi te pobude. Ker se je čutila odgovorno za nastalo situacijo, je 
poklicala na Integral AP Tržič, kjer so ji pojasnili, da so prejeli kar nekaj prošenj in vprašanj v 
zvezi z avtobusnim prevozom skozi vas Križe in da občani sami ne morejo vplivati na linije 
prevoza. Z Občino Tržič pa se  že nekaj časa dogovarjajo za linijo prevoza skozi vas Križe. 
Integral AP Tržič je naredil analizo potnikov, ki uporabljajo avtobusno linijo in imajo postajo pri 
»Jaku«, in sicer so to  prebivalci Snakovega, Križe vas in Podvasce. Pojasnili so ji tudi, da je za 
pobude  edina pristojna Občina. Krajevna skupnost tako lahko pošlje pobudo na Občino, 
Občina pa potem da pobudo Integralu AP Tržič. 
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Župan je povedal, da Občina spodbuja varne avtobusne prevoze, s podjetjem Integral AP Tržič 
Občina dobro sodeluje. Pobude se vedno posredujejo naprej prevozniku. Zaradi varnosti v 
prometu se je za omenjeno linijo pojavil pomislek KS Križe, vendar meni, da se bo zadeva rešila 
v zadovoljstvo občanov. 
 
 
V/p št. 5-10-2015: dr. Uroš GODNOV 
Uroš GODNOV je vprašal, kako je glede projekta Odpis dolgov, v medijih je možno zaslediti, da 
je »neslavno propadel«. 
Marjeta MAČEK je povedala, da je bilo na Občino poslanih približno šest vlog in le dve 
ustrezata pogojem. Na Komunali Tržič pa so prejeli več vlog.  
 
V/p št. 6-10-2015: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je vprašala kakšen  znesek se predvideva za komunalne storitve za nadaljnjo 
obdobje, večji ali manjši? 
Župan je povedla, da bo pri točki devet na današnji seji predstavljeno kako se določajo cene 
položnic. Meni, da se v veliki meri ne bo cena bistveno spremenila.  
Marija LAVTAR je še vprašala kdaj lahko pričakuje odgovor glede poslovanja Gorenjske plaže 
(stroški)? 
Župan je povedal, da bo točka na to temo na naslednji seji. 

 
K 4. točki:       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 134-10-4-2015: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja imenuje KLAVDIJO BEGANOVIČ, DRAGA GORIČANA in 
DARJO ŠKRLJ BAJAZET. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ana PEHARC ja podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Mateja ČADEŽ poročilo 
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko POLJANC  Odbora za okolje in 
prostor, ter Nataša MEGLIČ Komisije za proračun in zaključni račun. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Andrej FRELIH, Mateja ČADEŽ,  Uroš RIBIČ, dr. Uroš GODNOV, 
Klemen BELHAR, Dušan BODLAJ, Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marija LAVTAR, 
Marko POLJANC, Matej SLAPAR, Metka GABERC in David AHAČIČ. 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Vid MEGLIČ in Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 135-10-5-2015: 
Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2016. 
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Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 7 

Sklep je bil  sprejet. 

 
Do konca meseca novembra se bodo sprejemali predlogi amandmajev. 
 
K 6. točki:       Informacija o vzpostavitvi osrednjega turističnega spletnega portala in 

izdaji image kataloga 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti in Eva 
REMŠKAR, u.d.i.a., oblikovalka. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so dr. Uroš GODNOV, Klemen BELHAR in Slavica MEŽNAR. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 136-10-6-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o vzpostavitvi osrednjega turističnega 
spletnega portala in izdaji image kataloga. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
K 7. točki:       Predlog lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič in Akcijski 

načrt za trajnostno energijo (SEAP) Občine Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina POGAČNIK, mag., zunanja sodelavka. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Klemen BELHAR, Marjan VETERNIK in Andrej FRELIH. 
 
Odgovore sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Katarina POGAČNIK, mag.  
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 137-10-7-2015: 
1.Sprejme se predlog Lokalnega energetskega koncepta občine Tržič. 
2. Sprejme se Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) občine Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 8. točki:       Predlog cene za najem enote enojnega žarnega groba 
 
Uvodno obrazložitev je podal Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič d.o.o. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje  
 
 
PREDLOG SKLEPA 138-10-8-2015: 
Sprejme se predlog cene za najem enote enojnega žarnega groba. 
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Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 9. točki:       Predlog cen za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode ter storitve vezane na obstoječe greznice in male 
komunalne čistilne naprave, za zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja 
preostanka odpadkov 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je podala Mateja ČADEŽ, 
poročilo Odbora za okolje in prostor pa Marko POLJANC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Mateja ČADEŽ, Marija LAVTAR, Mladen NOVKOVIĆ, dr. Uroš GODNOV, 
Nataša MEGLIČ, Janez MEGLIČ, Dušan BODLAJ in Klemen BELHAR. 
 
Odgovore so podali župan, mag. Borut SAJOVIC, mag. Mojca ALJANČIČ, Sebastijan ZUPANC, 
direktor Komunale Tržič d.o.o., Vesna JEKOVEC, vodja FRS Komunale Tržič d.o.o. 

 
Svetniki so se v splošni razpravi dogovorili, da se  o sklepu ne glasuje na tej seji, in da bo v 
naslednjem tednu sklicano srečanje svetniških skupin, po potrebi pa tudi Komisija za  področje 
odpadkov, ki jo je imenoval Občinski svet. 
 

 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 22:37 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


