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Številka:   9000-1/2020-106 

Datum:      23. 1. 2020 

 

 
Z A P I S N I K 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 23. 1. 2020, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 

sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Jure FERJAN, Vida RAZTRESEN, Janez 
BOGATAJ, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Mojca ČADEŽ, Eva SREČNIK, Manca GAŠPERIN, 
Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Andrej 
FRELIH, Klemen MARKOVIČ, Drago ZADNIKAR, Tomaž MEGLIČ, Metka GABERC, Drago 
ZALAR, Jana JENKO, Teja NEMEC in Melanija PRIMOŽIČ.  
 
Odsotni občinski svetniki: Dušan BODLAJ, Duško KRUPLJANIN, Ana PEHARC. 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, 
Jasna KAVČIČ – vodja urada za okolje in prostor, Mateja NOSAN. 
 
Drugi prisotni: Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., Vesna JEKOVEC - vodja 
finančno računovodske službe Komunale Tržič d.o.o., g. Damir PINTARIČ, predstavnik krajanov 
Ročevnice, Andrej Mohar - Temno nebo Slovenije. 
 
Predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta ter ostale. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke ali razširitev dnevnega reda. 
 
Svetnik Andraž ŽITNIK je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko KMVVI, in sicer 
Imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja, ki bi jo oštevilčili s 4C, obstoječo točko 4C pa bi preštevilčili v 4D. 
 
Župan je predlog za razširitev dnevnega reda in preštevilčenje dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Dnevni red se dopolni tako, da se za točko 4B (Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v 
svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja) doda točka Imenovanje 
predstavnikov zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja, ki se jo oštevilči s 4C, obstoječo točko 4C pa se preštevilči v 4D. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 

http://www.trzic.si/
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Svetnik Drago ZADNIKAR je predlagal, da se na sejo uvrstiti točka Ročevnica. Župan je 
svetnika Draga ZADNIKARJA pozval za predložitev gradiva. Svetnik Drago ZADNIKAR je 
odgovoril, da je gradivo na Občini. Župan je predlagal, naj se v tretji točki (vprašanja in pobude 
svetnikov) sproži to vprašanje in bo nanj tudi odgovoril.   
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red s spremembami. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se dnevni red s predlaganimi spremembami.  
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 28. 11. 2019 
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 

a.) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Gorenjske lekarne 
b.) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega  zavoda Knjižnica dr. 

Toneta Pretnarja 
c.) Imenovanje predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet 

javnega  zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
d.) Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Tržič 

5. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču v 
letih 2017 in 2018 

6. Predlog cen zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter subvencij cen 
storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

7. Ukinitev statusa javnega dobra 
8. Prodaja nepremičnine parc. št. 460/32 k.o. Tržič 
9. Sodobni trendi in ekološke možnosti finančno vzdržnega razvoja javne razsvetljave - 

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

28. 11. 2019 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal pripombe na zapisnik, in sicer: 
Na strani 5 pri vprašanjih in pobudah V/p št. 4-9-2019 je v drugem odstavku slovnična napaka – 
izbrisati je potrebno »je«. 
Na strani 9, pred predlogom sklepa  166-9-6-2019, je zapis, ki ga je potrebno izbrisati 
(»Proceduralno – Zadnikar. Na 8. redni seji so bili neusklajeni dokumenti – poslušaj. Zadnikar – 
Meta – Zadnikar – župan….«) 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 185-10-1-2020: 
Potrdi se Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 28. 11. 2019, s 
popravki: 

- na strani 5 pri vprašanjih in pobudah V/p št. 4-9-2019 se popravi slovnična 
napaka v drugem odstavku – izbrisati je potrebno besedo »je«, ki se dvakrat 
ponovi); 

- na strani 9, pred predlogom sklepa  166-9-6-2019, se zapis »Proceduralno – 
Zadnikar. Na 8. redni seji so bili neusklajeni dokumenti – poslušaj. Zadnikar – 
Meta – Zadnikar – župan….« izbriše. 

 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

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. 
 
Razpravljala sta svetnika Vida RAZTRESEN in Drago ZADNIKAR, odgovarjal je župan mag. 
Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
Ob 17:20 se je seji priključila svetnica Eva Srečnik. 
 
PREDLOG SKLEPA 186-10-2-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 9. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-10-2020: Tomaž MEGLIČ: 
Svetnik Tomaž MEGLIČ je postavil vprašanje glede Ročevnice. Želi le, da bi bili svetniki 
seznanjeni, kaj se s to zadevo dogaja. Na eni izmed sej (na 4. seji) je bilo na pobude in 
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vprašanja g. Zadnikarja delno odgovorjeno s strani župana, ki je predlagal, da bi pripravili zapis 
o tekočem dogajanju, kjer bi prekrili osebne podatke in ga predložili svetnikom. To se zaradi 
neglasovanja o tem ni zgodilo. Leta 2017 je bila s strani Zagona dana pobuda, da je Ročevnica 
redna točka na seji in to preklica tega sklepa ni prišlo, zato je prerekanje o tej točki nesmiselno. 
Prvi predlog je, da se gospodu Damiru PINTARIČU, ki je prisoten na seji, da besedo in da on 
predstavi problematiko Ročevnice in pojasni zadevo, ki se je zgodila (op. Aneks, ki pa ni bil 
sprejet). V kolikor ne, bi g. MEGLIČ rad besedo in bo on odgovoril na vprašanje glede 
Ročevnice. Župan odgovarja, da bomo dali besedo gostu, ne ve pa, katera velika stvar se je 
zgodila, da o tem ne vemo. Svetnik MEGLIČ je odgovoril, da je bil sprejet aneks in so tamkajšnji 
prebivalci v strahu, da bodo oškodovani. Župan odgovarja, se vidi, da je Zagon zadevo vzel 
politično namesto strokovno. Pojasnjuje, da ni bil podpisan noben aneks, sklepi v anesku pa 
niso taki, kot jih je predlagal Zagon leta 2017. Na prvi stopnji je bilo ugotovljeno, da je bila 
denacionalizacija funkcionalnih zemljišč k pripadajočim stavbam pravna napaka. Dosežen je bil 
pravni napredek, nasprotna stran se je pritožila in postopki urejanja lastništva se nikakor in 
nikoli ne bodo končali na Občinskem svetu, ne z odločitvijo župana ali UE ampak na sodišču. 
Poleg tega je župan dobil pismo, da je v prekršku ali kaznivem dejanju, ker plačuje pravne 
stroške krajanom Ročevnice. Postopek še ni končan. Župan pojasnjuje tudi, da so se s pravno 
zastopnico krajanov na javnem sestanku sestali s krajani in dvema pravnicama. Tam je 
povedal, da so organi, ki skrbijo za lokalno samoupravo, povedali, da je bil sklep Zagona z leta 
2017, da občina pravzema vse pravne stroške, pomanjljiv in predlagali, da tisto zadevo od 
takrat z aneksm dopolnijo, da bo občina dobila tudi neko protiutež v javnem interesu in da se 
prizadeti občani odpovedujejo pravici do tožbe zoper Občino Tržič. Do sedaj smo dali za pravne 
stroške okrog 10.000 eur. Krajani in krajanke so bili medtem tudi obveščeni, da se v določenih 
zadevah ne odloči nerazumno dolgo, prav tako jih je seznanil, da nasprotna stranka ponuja 
ceno za odkup ¼ zemljišč (od 850 m2) za 35.000 eur, kar pomeni 165 eur/m2. Na sestanku s 
krajani so bili krajani s tem seznanjenji in so se strinjali, da je cena oderuška. Občina pa tega ne 
more odkupiti in podariti nazaj krajanom. Sedaj čakamo na odgovor pravne zastopnice in 
krajanov ter krajank, kaj bo z aneksom. Če aneksa ne bo, župan ne podpiše več nobenega 
računa, dokler ne bo odločitve sodišča, če sme plačevati pravne stroške. 
 
17:36 – seji se je pridružil g. Nejc PERKO.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet se strinja, da se gostu g. PINTARIČU da besedo. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
G. PINTARIČ je razložil, da je vsem v interesu, da se zadeva najhitreje zaključi. Leta 1989 so 
krajani vse odkupili, zemlja je bila vredna 28.000 eur. Če Občina ne sme iti v odkup – velika 
večina se strinja, da bi bilo najbolje odkupiti, krajani so takrat dali 25,000 eur, plus vsak po 
10.000 eur, plus občina 10.000 – sedaj pa so vse vrnili na prvo stopnjo in ni jasno, kaj bo, vsi 
bomo brez denarja. G. PINTARIČ je izvedel vse, kar je potreboval vedeti. Zmotilo jih je le to, da 
je bilo rečeno, da so krajani soodgovorni. Našel se je namreč dokument, da so na Občino takrat 
poslali dopis, da bi se zadeva hitro rešila – baje pa so se takrat papirji na Občini izgubili. Stari 
starši so podpisali pogodbo, vse plačali in uredili, ni pa bilo vpisano v zemljiško knjigo. V veliki 
večini se krajani strinjajo, da naj se zadeva reši in so hvaležni za vso pomoč Občine. Župan 
odgovarja, da brez sklepa sodišča dokončne ureditve v zemljiški knjigi žal ni. 
Župan se strinja, da so za vse krive vse garniture na OT, prav tako pa bi več morali narediti 
občanke in občani, ki imajo interes. Potrebno je vztrajati, da se zadeva vpiše, da se ne 
zavlačuje. Če ne bi bilo denacionalizacije, bi bila zadeva hitro rešljiva.  
 
17.40: Seji se je pridružila direktorica dr. Metka KNIFIC ZALETELJ. 
 
Svetnik MEGLIČ dopolnjuje vprašanje: v 3. členu aneksa ste dali za podpisat, da se obvezujejo, 
da bi se po zaključenem procesu krajani in krajanke odpovedali odškodninskemu zahtevku proti 
Občini Tržič. Ali to pomeni, da vloženih sredstev ne bodo dobili povrnjenih? 
ŽUPAN odgovarja, da je cilj, da krajani dobijo nazaj zemljišča. 
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Svetnik FRELIH: Tudi on je bil med podpisniki. Pojasnjuje, da je bilo dogovorjeno, da se  
Občina zaveže k plačevanju pravnih stroškov in to tudi počne. Občina se dogovora drži. Strinja 
se s županom, da ne bi bilo prav, da Občina izpelje in financira celotni pravni postopek, na 
koncu jo pa krajani tožijo.  
 
Mladen NOVKOVIČ: Povedal je isto kot svetnik FRELIH, da se Občina svojega dela dogovora 
drži – da nosi stroške pravde.  
 
 
V/p št. 2-10-2020: Metka GABERC 
Svetnica GABERC je podala svojo željo – pobudo, in sicer, da bi Občina Tržič dala javni poziv v 
glasilo Tržičan in Radio Gorenc glede sterilizacije in kastracije mačk, da se nekontrolirano 
razmnoževanje omeji. Osnovne informacije, na koga se obrniti, številko itd…V proračunu je 
zagotovljen denar in Občini to nalaga zakon o zaščiti živali. 
 
ŽUPAN odgovarja, da je stvar živali stvar odgovornega lastništva. Mačke so ble in ostanejo 
prosto živeče živali, za živali pa skrbi lastnik. Občina Tržič je lani dala sterilizirat in kastrirat 
okrog 70 mačk in mačkonov – tisti, ki si bili zdravi in niso imeli kužnih bolezni, so bili vrnjeni 
najditeljem oz. izpuščeni v okolje in imajo prirezano eno od ušes.  
Sterilizacija stane okrog 50 in kastracija okrog 37 eur – kar je ceneje, kot hrana. Veliko ljudi 
podtakne mačke, da postanejo denarno breme občanov Občine Tržič.  
Svetnica GABERC ponovno poudarja, naj damo v medije informacijo o kastraciji, sterilizaciji in 
odgovornem lastništvu v OT. 
 
Drugo vprašanje svetnice GABERC je glede Zavetišča Perun – z njimi imamo pogodbo in kako 
smo opredeljeni glede na videno in slišano. 
ŽUPAN odgovarja, da je bila s strani Peruna pogodba enostransko prekinjena. Uspešno, a ne 
poceni, smo sodelovali. Pol stvari iz Facebooka se ni zgodilo. Zavetišče je bilo večkrat 
pregledano s strani inšpekcij, ugotovljeno je bilo več pomanjkljivosti. Vse napake pa so bile 
odpravljene. Občina Tržič trenutno išče drugačne rešitve in se z zavetiščem Perun ne 
pogovarja. Več o tem župan ne želi zarpravljati.  
 
 
V/p št. 3-10-2020: Vida RAZTRESEN 
Odda pisno. 
 
 
V/p št. 4-10-2020: Marjan VETERNIK: 
Kaj je s prostori GRS in kdaj se predvideva selitev?   
ŽUPAN odgovarja, da so pogovori že bili, zagotovo se bo v letošnjem in naslednjem letu to 
dokončno uredilo. S policijo je dogovorjeno, da se pogodba lahko malenkostno podaljša 
(pogodba je do maja). 
 
Ali za novogradnje ni subvencije za male čistilne naprave?  
Jasna KAVČIČ, vodja urada za okolje in prostor odgovarja, da povsod, kjer še ne bo možen 
priklop na kanalizacijo, je subvencija pozitivno odobrena.  
 
Tretje vprašanje se tiče uporabnikov ceste Jelendol – Tržič. Sanacija je bila draga, tovorna 
vozila (predvsem transport lesa) pa vesto uničujejo. Predlaga plačevanje cestnine, uporabnine, 
takse. Namreč, ta vozila imajo 40 ton in več. Morda bi se pogovorili s predsedniki KS, krajani. 
ŽUPAN odgovarja, da je bilo za Jelendol postavljenih že nekaj znakov, a je bil buren odziv. 
Pripravljamo pravne podlage, podprte z mnenji strokovnjakov. Za prevoze z vozili nad skupno 
težo 7.5 t se bo plačala taksa za dovolilnico, taksa znaša 22,5 eur. 
 
 
V/p št. 5-10-2020: Mojca ČADEŽ: 
Kdaj se bo začela sanacija ceste pr Mlekarju na Kranjski cesti, kjer je zdrsnila brežina- drsi in je 
na ovinku.  
ŽUPAN odgovarja, da se je zdrs bankine zgodil na začetku decembra, postavljena je zapora, 
Občina Tržič je aktivirala geologa, v 1. tednu februarja pridejo tja vrtalne garniture. Mnenje je, 
da je zadeva površinska. Na OS bo podan predlog sklepa o porabi interventnih sredstev. 
Nevarnosti, da bi splazelo kaj več, ni bilo zaznane. Lahko bi zasuli s prikolico peska, a bi s tem 
le škodili.  
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Predsedovanje seji je prevzel podžupan Jure FERJAN. 
 
 

K 4.a točki:       Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Gorenjske 
lekarne 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnica Melanija PRIMOŽIČ in svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 187-10-4a-2020: 
V Svet zavoda Gorenjske lekarne se kot predstavnik ustanovitelja imenuje Ema Valentina 
Brovč, Podljubelj 60, 4290 Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 6 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 4.b točki:       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega  zavoda 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetnik Drago ZADNIKAR, svetnica Melanija PRIMOŽIČ, svetnica Tanja 
PERČIČ POKLUKAR, župan Borut SAJOVIC, svetnica Metka GABERC, svetnik Mladen 
NOVKOVIČ, podžupan Jure FERJAN, svetnik Andraž ŽITNIK in svetnik Drago ZALAR. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 188-10-4b-2020: 
V Svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja se kot predstavniki ustanovitelja 
imenujejo: 

- Drago Goričan, Stara cesta 27, 4202 Naklo, 
- Miha Gros, Podljubelj 154, 4290 Tržič, 
- Marija Frantar, Pot na polje 54, 4290 Tržič. 

 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
  
 

K 4.c točki:       Imenovanje predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti v Svet javnega  zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
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Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 189-10-4c-2020: 
V Svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja se kot predstavniki uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti imenujejo: 

- Tanja Ahačič, Pod gozdom 19, 4290 Tržič, 
- Tatjana Žagar, Rupa 30A, 4000 Kranj, 
- Dina Pintarič, Retnje 6, 4294 Križe. 

 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 11 

PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4.d točki:       Prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Ugotovitveni sklep je potrebno popraviti, saj je na njem 
datum 21.10.2020, pravilna letnica pa je 2019. Odgovarjal je svetnik Andraž ŽITNIK in župan 
Borut SAJOVIC. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 190-10-4d-2020: 
Ugotovi se, da Dušku Krupljaninu preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Tržič 
zaradi nastopa zakonskih razlogov po tretji alineji prvega odstavka 37.a člena Zakona o 
lokalni samoupravi, ker je bil s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, 
daljšo od šest mesecev, ter se o tem izda ugotovitveni sklep, kot izhaja iz priloge. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki:       Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti 

Bistrica pri Tržiču v letih 2017 in 2018 
 
Točke na seji ni bilo v obravnavi, saj poročevalka ni bila prisotna. 
 
 
 
K 6. točki:       Predlog cen zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

ter subvencij cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 

 
Uvodno obrazložitev je podala  vodja Urada za okolje in prostor Jasna KAVČIČ.   
 
02:00:00 Vida RAZTRESEN je predstavila stališče Odbora za družbene dejavnosti. Zadevo so 
obravnavali in ugotovili, da so elaborati napisani zelo nejasno in se iz njih niso znašli.  
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Odgovarja direktor Komunale Tržič d.o.o. gospod Primož Bajželj. 
Marjan VETERNIK je predstavil poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
Oni so se tudi seznanili z gradivom za 6. točko, odgovore na določena vprašanja so že dobili na 
sami sejo odbora, medtem ko se bodo glede glasovanja odločili na seji OS. 
 
Nejc PERKO je v imenu Odbora za okolje in prostor poročal, da so na odboru sprejeli sklep, da 
se strinjajo s predlaganimi sklepi 6. točke dnevnega reda.  
 
Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetnik Tomaž MEGLIČ, direktor Komunale Tržič d.o.o. gospod Primož 
BAJŽELJ, svetnik Drago ZADNIKAR, vodja Urada za okolje in prostor gospa Jasna KAVČIČ, 
svetnik Marjan VETERNIK, Vesna JEKOVEC, vodja finančno računovodske službe Komunale 
Tržič d.o.o., svetnica Vida RAZTRESEN. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in sklepe dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 191-10-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog cen storitev:  

 

 
  

Ravnanje z odpadki 

E.M. 
Predlog cene 

EUR/kg  

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov   

Zbiranje komunalnih odpadkov - storitev kg 0,1501 

Zbiranje komunalnih odpadkov  - javna infrastruktura kg 0,0063 

Zbiranje bioloških odpadkov - storitev kg 0,2176 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov   

Obdelava komunalnih odpadkov - storitev kg 0,1587 

Obdelava komunalnih odpadkov – javna infrastruktura kg 0,0010 

*Cene so v EUR brez DDV 

   
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 192-10-6-2020: 
Potrjene predlagane cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov veljajo od 01. 04. 
2020 dalje, cene  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov pa od 01.02.2020 dalje. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 193-10-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme subvencije k cenam storitev za gospodinjstva:  
 

   Cena za gospodinjstva 

  E.M. 

Veljavna 

cena od 

1.4.2020 

Subvencija  Cena s subvencijo  

Oskrba s pitno vodo 
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Oskrba s pitno vodo - vodarina m³ 0,5048 9,80% 0,4553 

Oskrba s pitno vodo - omrežnina DN 

≤20 
mesečno 5,8792 16,80% 4,8915 

Odvajanje komunalne odpadne vode 

Odvajanje komunalne odpadne  vode - 

storitev 
m³ 0,2926 14,00% 0,2516 

Odvajanje komunalne odpadne vode - 

omrežnina DN ≤20 
mesečno 4,5279 7,00% 4,2109 

Čiščenje komunalne odpadne vode 

Čiščenje komunalne odpadne vode - 

storitev 
m³ 0,4535  - 0,4535 

Čiščenje komunalne odpadne vode - 

omrežnina DN ≤20 
mesečno 2,4778  - 2,4778 

Storitve, povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami  

in MKČN - storitev 

m³ 0,4213  - 0,4213 

*Cene so v EUR brez DDV 
    

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 194-10-6-2020: 
Potrjene subvencije k cenam oskrbe s pitno vodo in  odvajanja komunalne odpadne vode 
veljajo od 1.4.2020 dalje.  

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 7. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. V gradivu je 
prišlo do napake, v tekstu prvega sklepa je potrebno črtati »oziroma splošnega ljudskega 
premoženja« in enako tudi v predlogu sklepa, ki je priloga gradiva. 
 
Nejc PERKO je predstavil stališče Odbora za okolje in prostor, in sicer sprejeli so sklep, da se s 
predlaganim sklepom strinjajo.  
 
Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo.  
 
Prijav na razpravo ni bilo. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 195-10-7-2020: 
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah: 

- parc. št. 984/10, 990/7, 990/8, 990/9, 990/10 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, 
- parc. št. 1003/3 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, 
- parc. št. 858/1, 857/20 k.o. 2148 Senično, 
- parc. št. 381/4 k.o. 2150 Zvirče, 

kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 196-10-7-2020: 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega 
dobra in se za nepremičnine iz druge do četrte alineje 1. točke tega sklepa vknjiži 
lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 
5883547000. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki:       Prodaja nepremičnine parc. št. 460/32 k.o. Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.  
 
Nejc PERKO je povedal, da se Odbor za okolje in prostor strinja s prodajo. 
 
Podžupan Jure FERJAN je odprl razpravo.  
 
Razpravljala sta svetnik Drago ZADNIIKAR in Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Podžupan Jure FERJAN je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 197-10-8-2020: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnine parc. št. 460/32 k.o. 2143 Tržič. Kot metoda 
razpolaganja se izbere javna dražba z izklicno ceno 28.210,00 EUR (brez 22% davka na 
dodano vrednost). Davek na dodano vrednost, strošek notarske overitve in vknjižbe v 
zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki:       Sodobni trendi in ekološke možnosti finančno vzdržnega razvoja javne 

razsvetljave - posvet 
 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Jure FERJAN, nato je Andrej MOHAR, društvo Temno 
nebo Slovenije predstavil temo in odgovoril na vprašanja svetnikov in svetnic. 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21:25. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 

župan 

 
- priloga 1: svetniško vprašanje svetnice Vide Raztresen 
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Priloga 1 
 
V/p št. 3-10-2020: Vida RAZTRESEN 
Lokalni promet Tržič – Podljubelj – kdo je prevoznik? Zakaj ne prilagodi voznega reda s 
prevozniki, ki pripeljejo šolarje iz Kranja, Šk. Loke in drugih krajev? Čas ohdoha lokalnega 
prevoznika cca. 5-10 minut striže s prihodom avtobusa, ki pride iz Kranja, tako da potniki – 
dijaki zamudijo prevoz do Podljubelja in morajo peš do Podljubelja.  
Ali je možno posredovati pri prevozniku, da bi prilagodil čas odhoda lokalnega avtobusa s 
prihodom avtobusa iz Kranja? 
 
Odgovor je podalo podjetje ARRIVA, ki je prevoznik na tej relaciji, in sicer: »Išče se rešitev. 
Predvidoma s 1.3. bomo povezavo  vzpostavili – poskusno, da vidimo kakšen bo interes.« 
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