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

ki je bila v četrtek, 21.05.2015 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 BEČAN, Marjan ŠPEHAR, 
Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Andrej FRELIH, Marko POLJANC, 
Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV, Andraž 
ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR in Andreja POTOČNIK. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ in David AHAČIČ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave,  mag. 
Mojca ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  Vid MEGLIČ – 
vodja Urada za družbene dejavnosti in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o, Dr. Aleksij MUŽINA – 
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Silvo BUČEK – direktor BIOS d.o.o., Jana 
BABŠEK – direktorica Tržiškega muzeja, Marinka KENK TOMAZIN – direktorica Knjižnic Dr. 
Toneta Pretnarja, mag. Metka KNIFIC – direktorica Ljudske univerze Tržič in Bojan MEŽNAR. 
 
Prisotni predstavniki medijev:  Simon ŠUBIC  – Gorenjski glas in  Branka JURHAR –  Radio 
Triglav. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 6. 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. 
 
Klemen BELHAR je povedal, da mora biti točka, ki zadeva mandatna vprašanja po Poslovniku 
takoj za točko pobude in vprašanja, zato se 9. točka prestavi na točko 4. ostale pa se 
pomaknejo za eno navzdol. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka 9. – Razrešitev članice sveta javnega zavoda Tržiški muzej se prestavi in 
obravnava kot točko 4, ostale točke se pomaknejo za eno navzdol. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
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Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 6. redne seje s sprejetimi spremembami 
 
Prisotnih je  21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 16.04.2015, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 5. 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 koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«, 
6. Poročilo o delu in poslovnih rezultatih Tržiškega muzeja, Knjižnice dr. Toneta Pretnarja 

Tržič in Ljudske univerze Tržič za leto 2014 – informacija 
7. Strategija ravnanja z odpadki v občini Tržič – prihodnja ureditev opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe, 
8. Izstop Občine Tržič iz Združenja občin Slovenije, 
9. Ocena izvajanja OPV za leto 2014. 

 
 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

16.04.2015. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Klemen BLEHAR je prosil za popravek pri točki 16. 
 
Župan  zaprl razpravo in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 67-6-1-2015: 
Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič z dne 16.04.2015.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 5. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo je župan  zaprl razpravo in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 68-6-2-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 5. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 16.04.2014. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
 
V/p št. 1-6-2015: Metka GABERC 
Metka Gaberc je postavila vprašanje v zvezi z   najemnikom za gostinski lokal na Gorenjski 
plaži. Zanima jo, ali najemnik izpolnjuje vse pogoje za dodelitev pomoči »de minimis« in zakaj ni 
bil javni razpis za dodelitev pomoči ter kakšni so predvideni ukrepi v primeru, če bi bil najemnik 
davčni dolžnik. 
 
V/p št. 2-6-2015: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je izpostavila problematiko preživetja gorskih kmetij. Zanima jo ali je na našem 
območju ta problematika tudi tako izrazita. 
Župan je pojasnil, da je odgovor povezan  z Evropsko kmetijsko politiko. V mesecu maju se je 
zaključila subvencijska kampanja. Subvencije na nekaterih kmetijah predstavljajo celo polovico 
letnega prihodka. Spremembe za novo finančno perspektivo v obdobju 2014 – 2020 so 
zahtevne, sredstva se delijo drugače. Na eni strani je pozitivno, da se daje večja pozornost 
področjem z omejenimi možnostmi obdelave, to je za področje občine Tržič dobro, po drugi 
strani pa podeželje duši pretirana birokracija in zahtevna ureditev dopolnilnih dejavnosti. V naši 
Občini je že vrsto let poskrbljeno z razpisom za pomoč kmetijam in gozdarstvu. Tudi v letošnjem 
letu bo razpis. Pravilnik je v zaključnem delu, pred pregledom na Ministrstvu, nato pa gre 
Pravilnik  v potrditev na občinski svet. 
 
V/p št. 3-6-2015: Ana PEHARC 
Ana PEHARC je povedala, da je v časopisu Finance zasledila članek z naslovom »Kako je 
Občina Tržič poslovala s podjetjem LUKNJA d.o.o., in zakaj ne posluje več«. Zadeva se je 
prenesla tudi na »facebook«. 
Župan je pojasnil kako poteka izbor izvajalcev, ki izvajajo dela za Občino Tržič. Meni, da je bilo 
s člankom in komentarji uglednemu tržiškemu podjetniku povzročena moralna in gospodarska 
škoda. Na kratko je pojasnil tudi druge članke, ki so bili objavljeni v zadnjem obdobju. Povedal 
je tudi, da imam s seboj vso dokumentacijo o prekrivanju svoje hiše in izvršena plačila. 
Predlaga, da v odmoru, kdor ima željo pregleda dokumentacijo. 
 
V/p št. 4-6-2015: Klemen BELHAR 
Klemen BELHAR je povedal, da sta Nadzorni odbor in Komisija za zaključni račun in proračun 
imeli pripombo na težave z realizacijo prejšnjega Proračuna. Glede na dogajanje ga zanima 
kako je z realizacijo določenih projektov, ki so v letošnjem Proračunu. Gre za projekte, ki naj bi 
se zgodile v Krajevni skupnosti Tržič. Zanima ga predvsem obnova Paviljona NOB, izgradnja 
košarkarskega igrišča pri Osnovni šoli Tržič in obljuba glede obnove klopic in košev. 
Župan je povedal, da bo večina teh projektov realizirana v letošnjem letu. 
Vid MEGLIČ je povedal, da je postopek izbire izvajalca za obnovo Paviljona NOB zaključen. 
Pogodba je podpisana in z deli se začne v prihodnjem tednu. Poskrbljeno je tudi za vsa društva, 
ki so v Paviljonu imela svoje prostore za vaje. Rok za dokončanje del je konec avgusta 2015. 
Občina Tržič je bila tudi uspešna na razpisu Fundacije za šport, tako, da se bo v letošnjem letu 
pristopilo k izgradnji igrišča za Osnovno šolo Tržič. Trenutno je v izdelavi PZI, javno naročilo bo 
izvedeno po zaključku projektov. Realizacija oz. izgradnja naj bi bila zaključena še v letošnjem 
letu. 
Župan je pojasnil, da se je nekaj klopic prenovilo, nekaj se jih še bo. Koše pa se bo tudi še 
namestilo na nekaterih lokacijah. 
 
V/p št. 5-6-2015: Nataša MEGLIČ  
Nataša Meglič je povedala, da je iz Zapisnika Odbora za družbene dejavnosti razvidno, da so 
razpravljali o nujni medicinski pomoči. Razvidno je, da je mnenje članov odbora, predvideva pa 
da tudi ostalih občanov, da nujna medicinska pomoč ostane na enakem nivoju. Glede na to, da 
so imeli na Bledu posvet župani in direktorji zdravstvenih domov prosi za kratko pojasnilo, kaj 
so se dogovorili. 
Župan je povedal, da dokončnega odgovora na to vprašanje še ni. Zdravniki in župani so podali 
argumente, zakaj so proti predvidenim spremembam. Za Gorenjsko se predvideva en urgentni 
center na Jesenicah in en satelitski urgentni center v Kranju. Pojasnil je prednosti in slabosti 
novega predloga. V Tržiču so pohvale na reorganizacijo Zdravstvenega doma, zato se ne sme 
dopustiti korak nazaj. Z vodstvom Zdravstvenega doma je občina usklajena in smo skupne 
pripombe poslali na Ministrstvo.  
Dr. Uroš GODNOV je vprašal, če se bodo kapacitete v Kranju po novem predlogu povečale. 
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Župan je povedal, da je v novem sistemu predviden centralni dispečerski center za celotno 
Slovenijo. Seveda bi se kapacitete v Kranju nekoliko povečale. 
 
V/p št. 6-6-2015: Mojca ČADEŽ 
Mojca ČADEŽ je vprašala ali se pri gradnji vodovoda in vodohrana v Zgornjem Vetrnem 
izvajalci držijo rokov izgradnji ter kakšne so prednosti, ki jih bodo z izgradnjo krajani pridobili. 
Župan je povedal, da se je preko zime delal povezovalni vodovod med Zgornjim Vetrnem in 
Gozdom. Zaloge vode je bilo na Zg. Vetrnem minimalna, naselje se širi. Vodohran bo preko 
črpališča napajal vasico Gozd, hkrati pa služil kot strateška zaloga tudi za Spodnje Vetrno, 
teoretično celo Senično in Polano nad Križami. Planira se, da bodo zdravo neoporečno vodo iz 
javnega vodovoda v vasi Gozd pili že pred letošnjo zimo. 
 
V/p št. 7-6-2015: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je vprašal, kako potekajo priprave na posodobitev mrliških vežic na pokopališču 
v Tržiču. Drugo vprašanje se nanaša na bazen in sicer kaj so bile sive črte na steni bazena. 
Podaja pa še pobudo, da bi cesto Slap – Jelendol ponovno vzpostavi za avtobusni prevoz. S to 
pobudo bi pripomogli tudi k razvoju Dovžanove soteske in posledično celotne doline. Veliko je 
obiskovalcev, ki pridejo z avtobusi do parkirišča v Čadovljah in marsikomu je prenaporna  in 
predolga pot od Čadovelj do Doline. 
Župan je povedal, da se bo še v letošnjem letu izvedlo javno naročilo za pripravo idejne 
zasnove posodobitve vežic in dograditev strehe. Glede bazena pa je bilo že v lanskem letu 
svetnicam in svetnikom obrazloženo, da  je bil zaključni premaz bazena nekvaliteten, 
dogovorjeno je bilo, da se  denarna sredstva zadržijo dokler ne bo izvajalec svoje popravil, s 
tesnjenjem školjke pa ni nobene težave. 
Glede pobude za cesto Slap – Jelendol, pa je župan povedal, da so potrebe po celotni občini 
velike. Na omenjeni cesti je bil že opravljen ogled s predstavniki Zavoda za varstvo narave in 
predstavniki VGP-ja za sanacijo kritičnega dela struge in na cesti pred vhodom v tunel v 
Dovžanovi soteski. 
 
K 4. točki:       Razrešitev članice sveta javnega zavoda Tržiški muzej 
 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je razpravo zaprl in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 69-6-4-2015: 
Go. Mojco Erlah Okoren se razreši kot predstavnico ustanovitelja v Svetu javnega zavoda 
Tržiški muzej. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« 
 
Uvodno obrazložitev so podali mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, dr. Aleksij MUŽINA iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji 
d.o.o. in Silvo BUČEK, direktor BIOS d.o.o.  
 
V imenu Odbora za družbene dejavnosti je poročilo podala  Ana PEHARC, Marko POLJANC v 
imenu Odbora za okolje in prostor ter Mateja ČADEŽ v imenu Odbora za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali  Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Marko POLJANC, Mladen 
NOVKOVIĆ, Slavica MEŽNAR, Mateja ČADEŽ, Marjan ŠPEHAR, Andreja POTOČNIK, Dušan 
BODLAJ, Matej SLAPAR, Janez MEGLIČ, dr. Uroš GODNOV. 
Odgovore so podali mag. Mojca Aljančič, župan mag. Borut SAJOVIC in Silvo BUČEK 
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Seja je bila prekinjena ob 19:09,  nadaljevala se je ob 19:16 uri. 
 
Razprava se je nadaljevala, sodelovala sta svetnika Andreja POTOČNIK in  Marko POLJANC. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 70-6-5-2015: 
1.Sprejme se osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« 
 
2. Podjetje BIOS d.o.o. pripravi finančno poročilo  do 1. novembra. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Klemen BELHAR, Marija LAVTAR in Mladen NOVKOVIĆ so podali obrazložitev glasu. 
 
Predlogi  se lahko na Občino pošljejo do 31.5.2015.  
 
 
K 6. točki:       Poročilo o delu in poslovnih rezultatih Tržiškega muzeja, knjižnice dr. 

Toneta Pretnarja Tržič in Ljudske univerze Tržič za leto 2014 - 
informacija 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. Jana BABŠEK, 
direktorica Tržiškega muzeja pa je predstavila poročilo o delu in poslovnih rezultatih muzeja. 
 
Ana PEHARC je podala poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Dušan BODLAJ, Andreja POTOČNIK, Ana PEHARC, Klemen BELHAR, Mladen 
NOVKOVIĆ in Nataša MEGLIČ. 
Odgovore je podala Jana BABŠEK, direktorica. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 71-6-6-2015: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s poročilom o delu in poslovnih rezultatih 
Tržiškega muzeja. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Mag. Metka KNFIC, direktorica Ljudske univerze Tržič je podala poročilo o delu in poslovnih 
rezultatih univerze. 
 
Ana PEHARC je podala poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Uroš RIBIČ, Andreja POTOČNIK, dr. Uroš GODNOV, Marija MRAVLJE, 
Marija LAVTAR in Mladen NOVKOVIĆ. 
Odgovore je podala direktorica mag. Metka KNIFIC. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA 72-6-6-2015: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s poročilom o delu in poslovnih rezultatih Ljudske 
univerze Tržič za leto 2014. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Poročilo o delu in poslovnih rezultatih Knjižnice dr. Toneta Pretnarja je podala direktorica 
Marinka KENK TOMAZIN. 
 
Ana PEHARC je podala poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so dr. Uroš GODNOV, Klemen BELHAR, Slavica MEŽNAR, Marija MRAVLJE, 
Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Uroš RIBIČ, Andreja POTOČNIK, Mojca ČADEŽ, Metka 
GABERC in Dušan BODLAJ. 
Odgovore je podala direktorica Marinka KENK TOMAZIN. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
 
PREDLOG SKLEPA 73-6-6-2015: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s poročilom o delu in poslovnih rezultatih 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Strategija ravnanja z odpadki v občini Tržič – prihodnja ureditev 

opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

 
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe in Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič d.o.o. 
 
V imenu Odbora za okolje in prostor je poročilo podal Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ pa je 
podala poročilo v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Marko POLJANC, Marija LAVTAR, Janez 
MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ in Andrej FRELIH. 
 
Pojasnila in odgovore so podali mag. Mojca ALJANČIČ, župan in Sebastijan ZUPANC. 
 
Svetniki so se odločili, da se bo izbiralo novega izvajalca javne gospodarske službe obdelave in 
odlaganja odpadkov po postopku s pogajanji. Na podlagi odločitve so izbrali dva predstavnika iz 
sveta, ki bosta člana pogajalske skupine. To sta Andrej FRELIH in Klemen BELHAR. 
 

Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA 74-6-7-2015: 
Občinski svet se seznani, da se odlagalno polje na Deponiji Kovor z 31.12.2015 zapre. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 75-6-7-2015: 
Občinski svet nalaga občinski upravi, naj pripravi in izvede vse potrebne postopke za 
izbor novega izvajalca javnih gospodarskih služb obdelave in odlaganja odpadkov za 
podelitev horizontalne koncesije po postopku s pogajanji. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 76-6-7-2015: 
Imenuje se  komisija za vodenje postopka, v katero bosta imenovana svetnika Andrej 
FRELIH in Klemen BELHAR. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
K 8. točki:       Predlog sklepa o izstopu Občine Tržič iz Združenja občin Slovenije 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 77-6-8-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o izstopu Občine Tržič iz Združenja občin 
Slovenije. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 9. točki:       Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Tržič za 

leto 2014 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Občinske uprave, Drago ZADNIKAR, spec. 
 
Župan je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 78-6-9-2015 
Sprejme se predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti 
Občine Tržič za leto 2014. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 



 

 8 

 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 22:35 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


