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

ki je bila v sredo, 27/3-2013 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Slavko BOHINC, mag. Klemen GRAŠIČ, Sebastjan 
GUBIČ, Matjaž HRGOVIĆ, Tanita KAJBIČ, Janez MEGLIČ, Janez MRAK, Marija MRAVLJE, 
Mladen NOVKOVIĆ, Ana PEHARC,  mag. Uroš PIVK, Andreja POTOČNIK, Zvonka PRETNAR, 
Ignac PRIMOŽIČ, Vida RAZTRESEN, Jurij ROZMAN,  Matej SLAPAR, Marjan ŠPEHAR, Anton 
ŠUŠTAR, Marjan VETERNIK, Stane BITEŽNIK in Zdenka MAGLICA. 
 
Odsotni občinski svetniki: Rebeka PEHARC in Pavel RUPAR. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR - direktor občinske uprave, Jasna KAVČIČ - 
vodja Urada za urejanje prostora,  Vid MEGLIČ – vodja Urada za družbene dejavnosti, Mojca 
ŠVAJGER in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: mag. Petra KRAINER -  Domplan d.d., mag. Robert ZADNIK – Medobčinski 
inšpektorat Kranj, mag. Dragan MANJULOV – Nadzorni odbor Občine Tržič . 
 
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav, Ana ŠUBIC – Gorenjski 
Glas, Klementina SKUMAVC MEŽEK – GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 20. 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 dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti dodatna točka - Predlog Odloka o spremembi Odloka o urejanju 
in čiščenju javnih površin na območju občine Tržič. 
  
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI              0 
Sklep je bil  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju osnovnega 
zdravstva Gorenjske in predlog Odloka o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih 
površin na območju občine Tržič se obravnavata po skrajšanem postopku. 
  
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 13 
PROTI              1 
Sklep je bil sprejet. 
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Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 20. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  22 svetnikov. 
ZA 22 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21/2-2013, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 19. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje 

naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska, 
5. Predlog Odloka s spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Tržič, 
6. Odobritev sredstev rezerv za sanacijo, 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 

zdravstva Gorenjske, 
8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2012, 
9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in predlog Odloka o 

ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 
zavodu Gorenjske lekarne, 

10. Prijava projektnih predlogov na javni razpis za izbor investicijskih projektov na primarni 
zdravstveni ravni zdravstvene dejavnosti, 

11. Odlok o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine 
Tržič, 

12. Informacija o sprejetem Poročilu o opravljenem nadzoru in pregledu potnih stroškov 
občinske uprave, 

13. Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta gorenjske regije, 
14. A - Predlog Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil  

B – Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leti 2013 in 2014. 
 

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 21/2-2013 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker pripomb na zapisnika ni bilo je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 395-20-1-2013: 
Potrdi se Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21/2-2013.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 19. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo.  
 
V razpravi je sodeloval: 
Janez MEGLIČ je spomnil, da je na eni prejšnjih sej dal pobudo za ureditev poti na Jamah, ki je 
v zelo slabem stanju. Predlaga, da se pot uredi pred prireditvijo MINFOS. 
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 396-20-2-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov Občinskega sveta 
Občine Tržič, sprejetih na 19. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-20-2013: Sebastjan GUBIČ 
Sebastjan GUBIČ je vprašal koliko je  zasedena dvorana, kakšno je trženje in program 
Kulturnega centra. To vprašanje je postavil, ker naj neka  prireditev v Kulturnem centru ni bila 
nikjer objavljena, zato ga zanima kako je z objavami prireditev v KC Tržič.  
Zanima ga tudi kako je z delovanjem policije oz. ali še delujejo »rajonski » policisti, ki so 
pokrivali določeno območje in delali obhode. 
Župan je povedal, da je na policiji premalo zaposlenih, tako da jih resnično ni opaziti na terenu. 
Po drugi strani pa se del pristojnosti prenaša na Medobčinski inšpektorat. Povedal je tudi, da bo 
sporočilo, pobudo  prenesel novemu komandirju Policijske postaje Tržič, s katerim v kratkem 
načrtujeta sestanek. 
Župan je povedal, da v primeru, ko je organizator Občina Tržič, je prireditev javno objavljena, 
seveda kadar pa so organizatorju drugi, razna društva, pa je objava prepuščena njimi. Glede 
podatkov o zasedenosti, trženju in programu, pa se bo pripravilo poročilo za leto 2012 in se ga 
predstavilo na eni izmed naslednjih sej. 
Sebastjan GUBIČ je še vprašal, če je delovanje KC rentabilno. 
Župan je povedal, da športne, kulturne dvorane niso rentabilne, ker imajo neprofitno najemnino. 
 
V/p št. 2-20-2013: Andreja POTOČNIK 
Andreja POTOČNIK je vprašala kako je z zemljiščem na katerem naj bi bil BMX poligon v 
Križah in kako je z zemljiščem parc. št. 222, k.o.  Lom pod Storžičem, ki naj bi bila v lastništvu 
Agrarne skupnosti. 
Župan je povedal, da je Občini Tržič uspel prenos lastništva zemljišča nekdanjega vojaškega 
poligona v Križah. Povedal je, da je zemljišče kategorizirano kot stavbno, ker so v preteklosti 
načrtovali na tem območju gradnjo hiš, vendar pa gre za zalo močvirno območje, zato bo na 
tem območju do nadaljnjega ostal BMX poligon. Del poligona je tudi mokrišče, kjer so učenci iz 
OŠ Križe  uredili naravovarstveno pot in jo občasno označijo s tablami (table se nato 
umaknejo). Del tega zemljišča pa je v planu odmeriti in zamenjati z lastnikoma zemljišča, kjer je 
sedaj nogometno igrišče Sebenje – Žiganja vas.  
Zemljišče parc. št. 222, k.o. Lom pod Storžičem, ki je veliko cca 100 ha, je že v zemljiško knjižni 
lasti Občine Tržič. Zemljišče je bilo najprej v lasti Kmetijsko gozdarske zadruge Križe, ki pa je že 
poskusila to zemljišče prodati, vendar pa je Občina Tržič pravočasno zadevo ustavila in sedaj je 
lastništvo urejeno. Do sedaj je to zemljišče uporabljala pašna skupnost iz Golnika.  
 
V/p št. 3-20-2013: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je vprašal zakaj Komunalno podjetje Tržič ne uporablja sistema za mokro 
soljenje, oprema je bila kupljena že pred leti, in se je v preteklosti že uporabljala. 
Župan je povedal, da se ta oprema uporablja na cestah, kjer se za izvajanje zimske službe 
uporablja vozilo, na katerega je ta oprema nameščena. Strinja se, da se ta postopek uporablja 
za širše, nižinske ceste in do naslednje seje Občinskega sveta se bo pridobil odgovor 
Komunalnega podjetja Tržič, zakaj se ta postopek ne uporablja. Po vaseh pa čiščenje, pluženje 
izvajajo s traktorji, prav tako pa se na strmih pobočjih mešanica peska in soli še vedno izkaže 
za najbolj učinkovito. 
 
V/p št. 4-20-2013: Zvonka PRETNAR 
Zvonka PRETNAR je opozorila na čiščenje, pluženje v ozkih ulicah. Predlaga naj se naredi nek 
načrt kam se odmeče naplužen sneg.   
Župan je povedal, da je odvisno kam je obrnjen plug. 
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V/p št. 5-20-2013: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je opozoril na problem pluženja snega na hribovskih cestah,  po soteskah, kjer 
so ozki predeli. Letošnjo zimo je bilo  zelo veliko napluženega snega, da se niti s plugom ni več 
dalo doseči minimalne širine, za srečanje dveh avtomobilov. V takih primerih, bi bilo potrebno 
uporabljati frezo. Opozoril je tudi, da so normativi in pogoji  čiščenja  razlikujejo glede na to ali 
gre za vaško ali cesto v mestu. 
Župan je povedal, da je bila freza nameščena na vozilo, ki je v požaru pogorelo. Komunalno 
podjetje je že dobilo drugo vozilo, na katerega bo nameščena freza, kajti v zimah kot je letošnja 
se freza potrebuje. 
 
V/p št. 6-20-2013: Matej SLAPAR 
Matej SLAPAR je predlagal naj se »normativi« in primerjava z zimsko službo v Avstriji objavi v 
občinskem glasilu Tržičan. 
Župan je obrazložil Pravilnik o zimski službi.  
 
V/p št. 7-20-2013: mag. Uroš PIVK 
Mag. Uroš PIVK je opozoril na stanje poti od šole proti Pristavi »kolovozne poti«. Ta pot je bila 
pregloboko plužena, zato je ta pot sedaj zelo blatna. Predlaga, da se pesek, ki se nabere ob 
čiščenju cest posuje po tej poti. Čišenje tudi po ostalih cestah je bilo zelo »temeljito«, saj so 
poškodovani tudi robniki ob cestah v Pristavi. 
Župan je povedal, da je s tem seznanjen in se bo zadeva uredila. Na tem območju pa je tudi 
problem z zaledno vodo. 
 
V/p št. 8-20-2013: Jurij ROZMAN, SDS 
Jurij ROZMAN, SDS, je opozoril na odvoz lesa iz gozdov  v času odjuge z namenom, da se ne 
poškodujejo ceste. Ker opaža, da se v letošnji »odjugi« to dogaja daje pobudo, da se ugotovi  
možnost kako bi se omejila uporaba težkih vozil v času odjuge. 
Župan je povedal, da se teh omejitev uporabe težkih vozil v času odjuge nekateri ne držijo. Kajti 
v preteklosti in še danes velja prepoved težkih vozil v času odjuge. Predlaga, da se takoj, ko se 
opazi prekršek obvesti ali Občino Tržič ali MIK. 
Mag. Robert ZADNIK je povedal, da naj v takih primerih takoj pokličejo na Medobčinski 
inšpektorat v Kranj, kjer se bodo takoj odzvali. Preverili bodo kakšna je prometna signalizacija 
na omenjenih področjih in obvestili Občino Tržič, če bo potrebo še kaj storiti, dopolniti na terenu. 
 
K 4. točki:       Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za 

območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska 
 
Uvodne obrazložitve sta podali Jasna KAVČIČ in Petra KRAJNER. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da nimajo posebnih pripomb 
opozoril pa je, da bi morali obravnavati Dovžanovo sotesko skozi turizem. Predlaga, da se na 
Občini pripravi bilanca od leta 1995 dalje koliko se je vložilo in koliko iztržilo. 
Janez MEGLIČ je povedal, da se zaveda, da je bil Odlok potreben tudi zaradi ureditve poti 
preko sedla nad predorom. Vendar pa dvomi, ravno tako tudi domačini, da obiskovali ne bi več 
hodili po cesti. Povedal je da je za domačine pomembna cesta, zato se bojijo, da bodo nastali 
problemi pri rekonstrukciji ceste. Pričakoval je tudi, da se bo spremenila ponudba turistom, 
obiskovalcem Dovžanove soteske (v ožjem in širšem delu ni dovoljena gostinska ponudba). 
Predlaga, da se v zaselku Na Jamah v hiši Filipa Benceta naredi spominska soba. Opozoril je 
tudi na razgledne točke, ploščadi, in predlaga, da bi se pod RIS-om uredila razgledna točka. 
Strinja se z varovanjem dreves, vendar mora po njegovem mnenju imeti prednost varnost na 
cesti. Vprašal je tudi od kod do kod bo potekala kablitev elektrovoda. Podal je še predlog da se 
naredi še terminski plan do kdaj bo kaj narejeno (npr. cesta) 
 
Župan je povedal, da je bil na tem območju zgrajen lesen most brez dokumentacije, zadevo je 
potrebno legalizirati, in obnoviti, ker je les zgnil. Večina  stroškov bo pokritih iz drugih virov in ne 
iz Občine Tržič. Povedal je tudi, da je Občina Tržič pripravila pogoje za razvoj turizma, medtem, 
ko samo trženje, naj bi bilo v rokah domačinov. 
 
Jasna KAVČIČ je ponovno poudarila, da se obravnava prostorski akt, kjer so opredeljene stvari, 
ki se lahko na zavarovanem območju načrtujejo. Nato pa je še enkrat na kratko povzela vsebino 
Odloka. Povedala je še, da se  javne obravnave ni udeležil noben krajan Jelendola ali Doline. 
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Obrazložila, pa je tudi, da se terminski plan v odloku ne obravnava do kdaj, temveč kaj bo 
najprej narejeno, in nato kako si bodo sledile nadaljnje aktivnosti. 
Mojca ŠVAJGER pa je natančno opredelila območje, ki ga Odlok zajema. 
Petra KRAJNER  je na prosojnici pokazala kje bo potekala kablitev elektrovoda. 
 
Janez MEGLIČ je opisal klasičen obisk skupine učencev v Dovžanovi soteski (zaslužka z njimi 
ni, le kup odpadkov). 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti predlagala naj se 8. členu doda 
»ureditev geoloških točk na Slovenski geološki poti in varovanje nahajališč fosilov«. Kajti vsako 
leto pred razstavo MINFOS ljudje množično iščejo na tem območju nove fosile. 
 
Mojca ŠVAJGER je povedala, da varovanje nahajališč ureja Akt o zavarovanju, tako, da so ta 
nahajališča zavarovana posebej. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Ignac PRIMOŽIČ  je opozoril, da je potrebno k sodelovanju pritegniti lokalno prebivalstvo 
»domačine« 
 
Marjan ŠPEHAR je nadaljeval misel g. Primožiča in povedal, da je za razvoj turizma pomembna 
dobra gostinska ponudba, ki se manjka v Dovžanovi soteski. Podal je primer obiska turistov, 
planincev na Dobrči. 
 
Mladen NOVKOVIĆ se je strinjal z g. Primožičem, da se v Dovžanovo sotesko le vlaga, zato 
tudi njega zanima analiza stroškov med vloženim in iztrženim deležem v soteski. Potrdil je misel 
župana, da bi se lahko kot npr. v soteski Vintgar, zaračunala vstopnina in s tem denarjem bi se 
krili stroški vzdrževanja. Poudaril je še, da je zelo pomembno, da se naučimo tržiti s pomočjo 
turizma in k sodelovanju spodbuditi lokalno prebivalstvo. 
 
Janez MEGLIČ je povedal, da so doline »mrtve«, in jih je ne mogoče primerjati s planinskim 
turizmom. Opozoril je še na 34. člen, kjer piše, da ni dovoljena nobena ponudba na ožjem in 
širšem območju. 
 
Mojca ŠVAJGER je še enkrat obrazložila, kaj zajema ožje in kaj širše območje naravnega 
spomenika. 
 
Vida RAZTRESEN je predlagala, da bi lahko prazne hiše preuredili v muzej. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 397-20-4-2013: 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega 
spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 5. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Tržič 
 
Uvodne obrazložitve je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo obrazložil njihove pomisleke in predloge, na 
katere pa je že v uvodu podala odgovor Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
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V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da so merila, po katerem se določeni zaselek ali naselje uvrsti v 
območje  določena zelo »ohlapno« . Podal je primer naselja Tržič, kamor spadajo tudi Ravne in 
Križe. Ravne naj bi spadale v 1 območje pa nima javnega prevoza, šole igrišč, medtem, ko 
Križe spadajo v 3 območje pa imajo javni prevoz, igrišče, šolo… Predlaga, da se naselja še 
enkrat razdeli glede na merila. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da ko so obravnavali osnutek Odloka, ni bilo vsebinskih pripomb na 
člene Odloka, ki obravnavajo delitev naselij v območja. 
 
Stane BITEŽNIK je vprašal kaj in kako se rešuje na območju BPT-ja oz. velikih industrijskih 
conah, kjer gre posledično tudi za visoke zneske NUSZ. Vprašal je še, kako je s plačilom 
zavezancev, ki imajo zemljišče opredeljeno kot stavbno in zaprosijo za vrnitev v kmetijsko. 
Župan je povedal približni znesek NUSZ-ja za BPT in na kašne načine se podjetje skuša izogniti 
plačilu. 
Jasna Kavčič je povedala, da se pri nezazidanih stavbnih zemljiščih ne zaračunava NUSZ-ja. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 398-20-5-2013: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 3 

Sklep  je bil sprejet. 

 
Mladen NOVKOVIĆ je obrazložil svoj glas proti. 
 
K 6. točki:       Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za 

sanacijo porušenega obrežnega podpornega zidu in usada na LC Slap 
– Čadovlje in za zavarovanje desne brežine vodotoka Mošenik pod 
Zdravstvenim domom Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor podprl predlog, sicer meni, da ima prvi 
predlog absolutno prednost. 
 
Matej SLAPAR je  v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe povedal, da 
podpirajo oba predloga.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Marjan VETERNIK je vprašal kako se rešuje levi del struge Mošenika pri zdravstvenem domu. 
Župan je povedal, da se bo sedaj to rešilo in saniralo. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da imajo tudi v Križah podoben primer, kjer voda izpodjeda breg.  
Jasna KAVČIČ je povedala, da se to področje v Križah že rešuje. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 399-20-6-2013: 
Za kritje stroškov izvedbe nujnih interventnih ukrepov pri odpravi posledic naravnih 
nesreč – sanacije porušenega obrežnega podpornega zidu in usada na občinski 
kategorizirani cesti Tržič – Jelendol v naselju Čadovlje pri Tržiču se nameni do 58.000,00 
EUR iz sredstev rezerv Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
PREDLOG SKLEPA 400-20-6-2013: 
Za kritje stroškov izvedbe sanacijskih ukrepov pri odpravi posledic naravnih nesreč – 
zavarovanje desne brežine vodotoka Mošenik pod Zdravstvenim domom Tržič se nameni 
do 68.000 EUR iz sredstev rezerv. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ. 
 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo le opozoril na stroške novo nastalega 
organa. 
Vid MEGLIČ je povedal, da bo na sejo Občinskega sveta pred nastankom skupnega organa 
predložen akt, ki bo natančno določal pristojnosti, način delovanja, stroške…organa. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 401-20-7-2013: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 402-20-7-2013: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 8. točki:       Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitve je podal mag. Robert ZADNIK, Medobčinski inšpektorat Kranj. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora vprašala kakšen je namen, da svetniki poslušajo poročilo 
MIK-a, medtem, ko pobude, predloge MIK ne upošteva. Poudarila je, da so resen problem pasji 
iztrebki,  in MIK je na tem področju povsem neučinkovit.  
Mag. Robert ZADNIK je povedal, da je bil nadzor lastnikov psov opravljen v skladu s 
pristojnostmi in zakonom. Nadzor so v letošnjem letu izvedli tudi z inšpektorico v civilu. Edini 
problem, na katerega so bili opozorjeni je pomanjkanje  košev za pasje iztrebke, vendar se tudi 
to že rešuje. Povedal je še, da v letu 2012 ni bilo niti enega opozorila s strani občanov za ta 
problem. 
 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo povedal, da pozivajo, da se redarske 
aktivnosti izvajajo z namenom zagotavljanja varnosti, in ne z namenom kaznovanja in izrekanja 
denarnih kazni. Poziva pa še, naj se redarske aktivnosti izvajajo na odsekih, ki so resnično 
nevarni.  
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Mag. Robert ZADNIK je povedal, da je v zakonih določeno kdaj se lahko le opozori in kdaj 
kaznuje. Aktivnosti  se izvajajo na odsekih, ki jih predlagajo občani, policija ali  predstavniki 
Občine.  
Matej SLAPAR je še povedal, da bi bilo zelo dobro, če bi vsaj ena oseba bila kaznovana zaradi 
pasjih iztrebkov in seveda bi se to javno objavilo. 
Mag. Robert ZADNIK je še enkrat povedal, da so bili na terenu inšpektorji v civilu in niso dobili 
nobenega kršitelja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je pohvalil delovanje redarjev glede na delovanje  v preteklosti.  
 
Janez MEGLIČ je vprašal kako je z nadzorom na določenih lokacijah, kjer se v nočnem času 
zbere večja skupina ljudi. 
Mag. Robert ZADNIK je povedal, da se izvaja kontrola tudi v večernih urah na določenih 
lokacijah npr. okoli šole, vrtca v Bistrici.  V načrtu so tudi skupne akcije MIK-a in policije 
predvsem v nočnem času. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da je po njegovem mnenju delovanje MIK-a predvsem represivno in 
ne preventivno, to lahko potrdi tudi po lastnih izkušnjah. Povedal je tudi, da je na šolski poti 
»čez polje« Pristava - Križe vedno polno pasjih iztrebkov. 
 
Jurij ROZMAN, SDS,  je opozoril, da je na prehodih za pešce še vedno ogromno snega. 
Povedal je tudi, da so ceste  hitro počiščene, medtem, ko pločniki niso in ljudje hodijo po cesti. 
Zanima ga kje so takrat redarji.  
 
Anton ŠUŠTAR je vprašal kakšna je razlika med zasedo redarjev pri izvajanju radarske kontrole 
vozil in zasedo, ki je ne smejo izvajati, za lastniki psov (pasji iztrebki). 
Mag. Robert ZADKINIK je povedal, da je vse določeno z zakoni in predpisi kako morajo redarji 
izvajati posamezen nadzor. 
 
Vida RAZTRESEN je prosila za več nadzora v nočnem času v naselju Bistrica, predvsem okoli 
šole, gasilskega doma in pri vrtcu, tudi med vikendom. Ravno tako, kot večini svetnikov in 
svetnic se ji zdi velik problem »pasji iztrebki«. 
Mag. Robert ZADNIK je povedal, da se že izvaja nadzor tudi v sobotah v večernih urah. Reagira 
pa se le v skladu z Zakonom o javnem redu in miru. 
 
Mag. Klemen GRAŠIČ je opozoril, tako kot lansko leto, na kontrolo hitrosti v Križah. Kontrola 
hitrosti se ob šoli izvaja izven časa, ko otroci gredo v in iz šole. 
Mag. Robert ZADNIK je povedal, da se je kontrola ob šoli v Križah vršila tudi ob »kritičnem« 
času, ko otroci hodijo v  in iz šole. Obrazložil je še, da je razpored izvajanja kontrole hitrosti 
narejen v naprej (mesečni razpored) in tako so lahko na nek odsek razporejeni ali v slabem ali v 
dobrem vremenu. 
Župan je povedal, da se bo v Križah pripravilo šest lokacij, kamor bo možno postaviti 
prikazovalnik hitrosti, prikazovalnik se bo potem prestavljal iz ene na drugo lokacijo. Tak 
prikazovalnik po njegovem mnenju deluje preventivno. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je predlagal, naj se na cesti ob cerkvi pr svetem Andreju ravnotako postavi 
prikazovalnik hitrosti. Tu je speljana tudi šolska pot. 
 
Marjan VETERNIK je podal pobudo glede lokacij radarja in sicer v naselju Brezje pri Tržiču, 
Hudi Graben. V naselju Brezje ga vedno postavijo pred gostilno Pod Dobrčo. Po njegovem 
mnenju to ni prava lokacija, pač pa predlaga, da se bi kontrola izvajala v vasi Hudi Graben, kjer 
so hiše tik ob cesti, veliko peščev, rekreativcev, kolesarjev, medtem ko vozniki v tem naselju 
vozijo zelo hitro.  
 
Stane BITEŽNIK je opozoril na problem kurjenja v naravi, predvsem v pomladanskem času. 
Opozarja na kurjenje odpadkov. Povedal pa je tudi, da  je v naselju Paloviče že dve leti 
zapored, ko so kurili v naravi prišlo do požara, kjer so morali posredovati gasilci. 
Mag. Robert ZADNIK je povedal, da naj se v takem primeru takoj prijavi ali na MIK ali pa obvesti 
Občino Tržič. 
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 403-20-8-2013 
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s poročilom o delu MIK za 
leto 2012. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
ZAČETEK ODMORA: 20:15 
KONEC ODMORA:     20:35   
 
K 9. točki:       Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in 

predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 

 
Uvodne obrazložitve je podal Vid MEGLIČ. 
 
Mag. Uroš PIVK je kot član sveta zavoda Gorenjskih lekarn podal nekaj informacij in poudaril, 
da Gorenjske lekarne delajo z dobičkom. 
  
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 404-20-9-2013: 
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 405-20-9-2013: 
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 10. točki:       Prijava projektnih predlogov na javni razpis za izbor investicijskih 

projektov na primarni zdravstveni ravni zdravstvene dejavnosti 
 

 
Uvodne obrazložitve sta podala Vid MEGLIČ in Vida RAZTRESEN. 
 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
 
V razpravi so sodelovali: 
Slavko BOHINC je postavil vprašanje glede navedenih zneskov. 
Vid MEGLIČ je povedal, da so navedeni zneski celotne investicije po predračunu 
 
Janez MEGLIČ je postavil vprašanje o službi nujne medicinske pomoči v Tržiču ter kdo 
uporablja  defibrilator. Zanima ga tudi koliko bo Zdravstveni dom prispeval k investiciji 
Vida RAZTRESEN je povedala, da so v Tržiču ukinjeni nujni prevozi, medtem, ko defiblirator 
potrebuje, uporablja dežurna ekipa.  
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Vid MEGLIČ je pojasnil, da bo nekaj sofinancirano s strani Ministrstva,  ostalo pa si bosta 
razdeli Občina in Zdravstveni dom, vsak polovico zneska. 
 
Zvonka PRETNAR je povedala, da v Odboru za družbene dejavnosti podpirajo nakup.  
 
Matej SLAPAR je tudi v imenu Odbora za gospodarstvo izrazil podporo prijavi na razpis. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 406-20-10-2013: 
Sprejme se sklep, da se Občinski svet Občine Tržič seznani z vsebino Javnega razpisa za 
prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014, ki bodo sofinancirane iz 
proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta 
trajanja investicije. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 407-20-10-2013: 
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s predlogi nabav 
medicinske opreme za leti 2013 in 2014, ki so bili posredovani s strani Zdravstvenega 
doma Tržič in Osnovnega zdravstva Gorenjske in jih bo Občina Tržič prijavila na javni 
razpis. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 408-20-10-2013: 
Sprejme se sklep, da Občinski svet Občine Tržič v skladu s 1. odstavkom 7. člena Odloka 
o proračunu Občine Tržič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 108/2012) predhodno potrjuje 
spremembo namena porabe za NRP 40904017 – Investicije in projekti v Zdravstvenem 
domu Tržič (na proračunski postavki 50119 – Projekti in investicije v zdravstvu), in sicer 
se v letu 2013 za nakup opreme nameni 36.000,00 EUR in v letu 2014 120.000,00 EUR v 
primeru uspešne kandidature na javnem razpisu. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
 
K 11. točki:       Predlog Odloka o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih 

površin na območju občine Tržič 
 

 
Uvodne obrazložitve je podal Vid MEGLIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 

Zvonka PRETNAR je vprašala kdo pometa ulice v Tržiču. Prosila je, če bi bolj natančno 
opravljali delo predvsem v ozkih ulicah. 
Župan je povedal, da to delo opravljajo zaposleni Komunale Tržič. 
 
 
Župan je zaključil razpravo in  dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 409-20-11-2013: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na 
območju občine Tržič 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 410-20-11-2013: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na 
območju občine Tržič 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
 
K 12. točki:       Informacija o sprejetem poročilu o opravljenem nadzoru in pregledu 

potnih stroškov občinske uprave (leto 2005 in 2011) 
 

 
Uvodne obrazložitve je podal  mag. Dragan MANJULOV. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mag. Uroš PIVK je vprašal zakaj so se odločili za primerjavo v letih 2005 in 2011. 
Mag. Dragan MANJULOV je pojasnil, da so v Nadzornem odboru dobili zahtevo Občinskega 
sveta Tržič naj naredijo primerjavo. Nadzor naj opravijo  med letom ko je bil župan Pavel Rupar 
in letom, ko je postal župan mag. Borut Sajovic. V NO Tržič  so izbrali leti 2005 in 2011, ker so 
podatki na voljo za celotno leto. 
 
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 411-20-12-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo Nadzornega odbora Občine Tržič o 
sprejetem Poročilu o opravljenem nadzoru in pregledu potnih stroškov občinske uprave 
(leto 2005 in 2011). 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 13. točki:       Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta gorenjske regije 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
Svetnikom so bile razdeljene glasovnice in glasovanje je potekalo  tajno, vsak svetnik/ca je 
izpolnil glasovnico in jo oddal v škatlo. Ker je bilo prisotnih 18 svetnikov in svetnic je bilo 
razdeljenih 18 glasovnic. Vida Raztresen in Slavko Bohinc sta bila v komisiji za pregled oddanih 
glasovnic. 
Komisija je pregledala oddane glasovnice in ugotovila, da je bilo 18 glasovnic oddanih,  od tega 
jih je 13 glasovalo ZA in 5 PROTI. 
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PREDLOG SKLEPA 412-20-13-2013: 
Občinski svet potrdi skupno listo kandidatov Razvojnega sveta gorenjske regije. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 5 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 14. točki:       Predlog Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil in 

Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leti 2013 in 
2014 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan in direktor . 
 
  
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je vprašal na kakšen način se bo obvestilo lastnika vozila,  da je vozilo potrebno 
odstraniti. 
Drago ZADNIKAR, spec., je  povedal, da bo redar na vozilu pustil obvestilo o odstranitvi vozila, 
lastnik pa bo imel 3 dni časa, da to izvede sam. Seveda gre to za zapuščena, neregistrirana 
vozila na javnih površinah. 
Mladen NOVKOVIĆ  je predlagal naj se najprej poišče lastnika, ga obvesti in se mu postavi rok, 
do kdaj mora vozilo odstraniti,  rok naj bo vsaj 7 dni.  
 
Župan je zaključil razpravo in  dal na glasovanje naslednja 
 
PREDLOG SKLEPA 413-20-14-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji in 
razgradnji vozil v Občini Tržič. 
 
PREDLOG SKLEPA 414-20-14-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe 
vozil za leti 2013 in 2014. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Seja občinskega sveta je bila končana 21:40. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


