
 
 

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si · internet: www.trzic.si 

 

 

 

Številka:   900-4/2020-106 

Datum:      21. 5. 2020 

 

 
Z A P I S N I K 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 21. 5. 2020, s pričetkom ob 17. uri, v Kulturnem 

centru Tržič, Cankarjeva cesta 5, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Jure FERJAN, Vida RAZTRESEN, Dušan 
BODLAJ, Janez BOGATAJ, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Mojca ČADEŽ, Eva SREČNIK, Manca 
GAŠPERIN, Ana PEHARC, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, 
Mladen NOVKOVIĆ, Andrej FRELIH, Klemen MARKOVIČ, Tomaž MEGLIČ, Metka GABERC, 
Jana JENKO, Teja NEMEC, Drago ZADNIKAR in Drago ZALAR.  
 
Odsotni občinski svetniki: Melanija PRIMOŽIČ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Darja ZUPAN – svetovalka v Uradu za 
okolje in prostor, Tomaž ROPRET – višji svetovalec za pravne zadeve v Uradu za okolje in 
prostor, Mateja NOSAN – svetovalka v Uradu za splošne zadeve. 
 
Drugi prisotni: Špela ŠČANČAR, Marko PANIĆ, mag. – komandir PP Tržič,  Martin RASPET – 
vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj, Marinka KENK TOMAZIN – direktorica Knjižnice dr. 
Toneta Pretnarja. 
 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 12. 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 20 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke, razširitev dnevnega reda ali spremembo 
vrstnega reda. 
 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda s točko Pripojitev družbe Bios, poslovne storitve, 

svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič k družbi Komunala Tržič d.o.o.  
 
Župan je dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Točka Pripojitev družbe Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič k 
družbi Komunala Tržič d.o.o. se uvrsti na dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta 
Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 20 

PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
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Župan je dal na glasovanje predlog, da se točka »Pravilnik o spremembi pravilnika o 
dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz 
sredstev proračuna Občine Tržič – 1. in 2. obravnava« obravnava po skrajšanem postopku. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Točka Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri 
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič – 1. in 2. 
obravnava se obravnava po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 20 

PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je dal na glasovanje predlog, da se točka »Odlok o uporabi sredstev proračunske 
rezerve Občine Tržič za leto 2020« obravnava po hitrem postopku. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Točka Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Tržič za leto 2020 se 
obravnava po hitrem postopku. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 20 

PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 

 
Župan je dal na glasovanje dnevni red. Predlagal je, da se dodatna točka uvrsti na 7. mesto, 
obstoječe točke od 7 do 14 se preštevilčijo v 8 do 15. 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal pripombo na dnevni red, in sicer, da je pri 6. točki potrebno 
spremeniti naslov: Poročilo o  delu medobčinskega inšpektorata Kranj. Prav tako je potrebno pri 
12. točki popraviti naslov, da bo usklajen z gradivom.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se s sklicem seje poslan dnevni red, na 7. mesto se doda točka Pripojitev 
družbe Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič k družbi Komunala 
Tržič d.o.o., obstoječe točke 7 do 14 se preštevilčijo v 8 do 15.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnikov 
a.) Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 5. 3. 

2020 
b.) Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje, z dne 16. 4. 2020 od 12.30. ure do 

23. 4. 2020 do 11.ure 
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2. Pregled in realizacija sklepov 
a.) Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 11. 

redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
b.) Pregled in realizacija sklepov, sprejetih na 6. korespondenčni seji 

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
4. KMVVI 

a.) Predlog za imenovanje članov sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
območne izpostave Tržič 

5. Poročilo o delu Policijske postaje Tržič za leto 2019 
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2019 
7. Pripojitev družbe Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič k družbi 

Komunala Tržič d.o.o. 
8. Predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem – 1. 

obravnava 
9. Predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič – 1. 

obravnava 
10. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi 

posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Tržič – 1. in 2. 
obravnava 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 
12. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2019  
13. Predlog Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine Tržič za leto 2020 
14. Določitev plačila članom nadzornega sveta podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
15. Predstavitev magistrske naloge Idejna zasnova sodobne knjižnice v nekdanjem 

kompleksu tovarne Peko v Tržiču 
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K 1.a točki:       Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 5. 3. 2020 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 215-12-1a-2020: 
Potrdi se Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 5. 3. 2020 
 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 1.b točki:       Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje, z dne 16. 4. 2020, od 

12.30. ure, do 23. 4. 2020, do 11. ure 
 

Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Glede postavljenih vprašanj ni prejel odgovorov, 
oziroma tisto, kar je zahteval za 2 vprašanje, dokumentacijo postopka, kjer se je ta pomoč delila 
– prejel je le odgovor, ne pa dokumentacije. Kar se tiče prejete kartice finančnega knjigovodstva 
o plačilih subjektov – iz nje se ne da razbrati komu oziroma kdo je tisti plačnik, zato se bo 
oglasil na Občini in bomo skupaj uredili, da bo ta zadeva v redu.    
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 216-12-1b-2020: 
Potrdi se Zapisnik 6. korespondenčne seje, z dne 16. 4. 2020, od 12.30. ure, do 23. 4. 
2020, do 11. ure. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 11. redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 217-12-2a-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 11. redni 
seji. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
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ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 6. korespondenčni seji 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Glede realizacije ima iste pripombe kot na točko 1.b. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 218-12-2b-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 6. 
korespondenčni seji. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-12-2020: Mladen NOVKOVIČ 

1. Svetnik Mladen NOVKOVIČ je podal vprašanja glede podora v zgornji Preski. Kdaj in v 
kakšnem obsegu se bo začelo sanirati. Kaj je bilo že storjenega in kdaj bo sanirano? 

 
Župan: Podor cestne brežine se je zgodil jeseni po deževju. Že prej, že dolga leta pa je bil del 
brežine rahlo načet. Pred leti smo en del ceste že učinkovito sanirali. To zadevo pa smo dali v 
pregled geologom. Ker je bila slika nejasna, je bilo potrebno opraviti tudi vrtanje. Trd teren lahko 
pričakujemo na globini petih metrov, zato bo sanacija kar zahtevna. Narejen je tudi mini projekt. 
S potrditvijo porabe rezerve na seji se začne izbirati izvajalca, tako da računamo, da bo zadeva 
do jeseni zaključena. 
 
 
V/p št. 2-12-2020: Andraž ŽITNIK 

1. Kakšne so bile aktivnosti Občine v času korona virusa? 
 
Župan odgovarja: Vsega se seveda ne da povedati, zato bo skušal odgovor strniti v 3-4 minute. 
Opravljeno je bilo vse, kar je bilo potrebno. Okuženih je bilo 5, koliko je točno zbolelih, se ne ve, 
umrl ni nihče. Občankam in občanom se zahvaljuje za zgledno upoštevanje ukrepov. CZ je 
dobro delala, posebej se je izkazal poveljnik Peter Rotar s pomočnikom Domnom Turkom in ob 
zapisnikarici Evi Maršič. Opravili so tisto, kar je bilo treba terenskega, zraven pa vse dni v 
tednu, tudi sobote in nedelje pripravljali zapisnike, poročali regijskemu štabu in državi. 
Nabavljene in razdeljene je bilo kar nekaj zaščitne opreme. Dobra koordinacija je bila z 
medobčinskim inšpektoratom, redarstvom, policijo, komunalo, podjetjem Bios. Tudi z 
zdravstvenim domom je bilo sodelovanje dobro, tam se je vzpostavila interventna točka. 
Postavljena sta dva kontejnerja, eden je lastniški, enega so prispevali nogometaši. Nekaj 
manjših težav je bilo na športnih površinah in na igriščih. 
 
Zahvala vsem, ki so šivali in razdeljevali maske in ki so pomagali, da smo vsaj prvi val 
epidemije preživeli tako, kot je treba.   
 
Občinska uprava je delala nemoteno, nekateri od doma, nekateri so bili tudi na čakanju. Včeraj 
smo uradno odprli vrata brez omejitev. Seveda s prizadevanjem, da ni več oseb naenkrat v 
pisarni ali pred vrati, da se prej najavijo. Poskušali bomo narediti tudi korak naprej glede 
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spoštovanja uradnih ur. Nabavljena so bila pleksi zaščitna stekla, tako da je za varnost 
poskrbljeno. Vstop z masko je še vedno obvezen, prav tako razkuževanje in higiena rok. 
 
O tem, kaj smo počeli, smo v začetku korona krize vsak dan, nato pa na dva dni ali na tri dni 
obveščali tudi javnost, in sicer preko kanalov, ki so najbolj obiskani, to so omrežja. Smo pa tudi 
ažurirali spletno stran, bila je svetniška pobuda, dodan je bil zavihek na spletni strani – 
KORONAVIRUS. 
Po krizi prihaja zahtevno obdobje prilagoditve na gospodarske razmere, na socialne stiske in še 
kaj, o tem se bomo pa več pogovarjali na prihodnjih sejah. 
 
 
V/p št. 3-12-2020: Janez BOGATAJ 

1. Kako je s sečnjo trave ob cesti. Prej je bilo občasno pokošeno, ali je sedaj še 
prezgodaj? Počasi  že postaja nevarno. Tudi veje, ki štrlijo na cesto, je potrebno 
porezati, saj bodo čez 3 mesece še enkrat debelejše. 

 
Župan: Kar se tiče košnje, gre za enotedenski zamik. Počaka se, da tudi kmetje na obcestju in 
travnikih pokosijo, da smo bolj racionalni in da ne prihaja do sporov – ker pravijo, da naši fantje 
pokosijo preveč. Na kritičnih točkah se je s košnjo že začelo. 
Obsekovanje je prava zgodba, urgentno smo v prejšnjih tednih nekaj delali v Podljubelju. To je 
delo za takrat, ko ni listja. Vsi lastniki obcestnih zemljišč in lastniki dreves in gozdov morajo 
sami poskrbeti za obrezovanje – gre za varnost in poškodbe na vozilih. Pozval je tudi 
medobčinski inšpektorat, da izda ustrezna opozorila.  
 

2. Na področju Krajevne skupnosti Leše bi bilo potrebno pregledati usade – pri tretjem 
mostu na cesti Leše-Peračica je nov usad. Usadi ob mostovih so še posebej nevarni, 
saj lahko most spodjedo. Dobro bi bilo, da se zadevo pogleda do časa, da se lahko 
čimprej sanira. 

 
Župan: Usad je pregledan, popisan in prijavljen. Projektanti so želeli za idejni projekt 8.000 eur 
(z geološkim vrtanjem s piloti). Če zadevo utrdimo z asfaltom, bomo privarčevali. Usad je nastal 
skozi daljše obdobje in ni aktiven, tako bo ta rešitev za lepo obdobje zdržala. Pregledniku in 
Željku naročimo, da pregleda zadnji udor pri mostu pred cesto za na Porence.  
 

3. Želi, da se vse, kar se dogovorimo, tudi realizira.  
 
Župan odgovarja: želja je vedno več, kot je finančnih zmožnosti. Če so zadeve sprejete v 
proračunu, so prednostne. Če pa o zadevah govorimo in jih prepoznavamo kot potrebne za 
izvedbo sproti, jih poskušamo čimprej, glede na finančno zmožnost, izvesti. 
 
 
17:34 se je seji pridružil Nejc PERKO.  
 
 
V/p št. 4-12-2020: Drago ZADNIKAR: 

1. Na spletni strani Občine Tržič je bil 9. 3. objavljen cenik polnjenja na polnilnih postajah. 
Na njem so navedene cene + pristojbine in da te cene veljajo od 1. 4. 2020, ni pa 
objavljenih splošnih pogojev in pravilnika uporabe. Občani želijo, da se to objavi. 
Občane zanima tudi, kdo in kako je določil cene polnjenja. 

 
Župan: Električnih polnilnic je po Sloveniji postavljenih veliko, tudi po Gorenjskem in ta v Tržiču. 
Postavljena je bila v partnerskem projektu z nami, državo in Elektrom Gorenjske. Iz te skupine 
so prišle tudi pobude, prav tako so bile pobude s strani občanov, in sicer, da ni prav, da mora 
nekdo gorivo vsak teden plačati, nekdo pa lahko »tanka« na električni polnilnici brezplačno. 
Cenik je usklajen, pobuda je bila s konzorcija državnih organov, Elektra Gorenjske in občin, 
cene niso drastično visoke.  
Splošne pogoje uporabe bomo objavili zraven. Menim, da občani pridno polnijo, je pa velikokrat 
opaziti, da je kdaj še možnost za priklop. Polnilnica pa seveda ni mišljena zato, da bi nekdo 
polnil svoje vozilo več dni ali noči zapored, ampak je to na frekventni točki. Zraven je sedaj tudi 
kolesarska postaja, zato da, ko nekdo pride po opravkih, po sestankih, da lahko še »dotoči«.  
Pobuda svetnika je dobrodošla in zadevo bomo poskušali nadgraditi z zahtevanimi podatki.  
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V/p št. 5-12-2020: Marjan Veternik: 
 

1. S predsednico KS Brezje pri Tržiču sta obravnavala problematiko igrišč pri domu 
krajanov, in sicer sta igrišči za košarko in odbojko v precej slabem stanju. Pojavile so se 
razpoke in luknje na asfaltni podlagi in obstoji nevarnost poškodb. Igrišče je kar precej 
zasedeno, s toplejšimi dnevi bo še bolj, pred vrati so tudi počitnice. Želja krajanov in 
predsednice KS je, da bi se igrišče preplastilo.  

2. Tudi balinišče je potrebno celotne obnove. Še en problem predstavlja oporni zid, ki se 
je začel rušiti.  

3. Tretja zadeva so otroška igrala, predsednica KS je omenila, da vanje že dolgo ni bilo 
vlaganj, zato je želja po obnovi oziroma zamenjavi nekaterih igral z modernejšimi. 
Predvsem bi pa radi novo gumijasto podlago, če je to mogoče – da se zagotovi čim 
večja varnost otrok pri igri. Kakšne so možnosti, da bi občina v sodelovanju s KS 
pristopila k reševanju te problematike v čim krajšem času? Bi pa še poudaril, da je pri 
obnovi teh igrišč pripravljen finančno sodelovati tudi najemnik lokala.   

 
Župan odgovarja, da te tri pobude sliši prvič. Ko smo se pogovarjali o rebalansu KS Brezje pri 
Tržiču, to morda še ni bilo vidno in izpostavljeno. Kar se igral tiče, igrala so stara kakšnih 5 let. 
Za vas je prav, da so na travnati površini. Za pregled in varnost vzorno skrbi Bios, opravlja tudi 
redne obhode, če je pa kakšen vandalizem, je pa to potrebno sporočiti. Zagotovo smo veseli, da 
imamo sofinancersko ponudbo, ker je sofinanciranje vedno nekakšna prednostna obravnava. 
Župan predlaga, da se usedemo in pogovorimo s predsednico in novim najemnikom lokala. Pri 
nas je koordinator za krajevne skupnosti podžupan Dušan Bodlaj. Na Brezjah imamo letos na 
cestah predvidenih nekaj asfalterskih del, ali lahko naredimo kaj na tem igrišču bomo preverili. 
Lani smo izdatno pomagali pri gradnji prireditvenega prostora pri gasilskem domu, ki je bil 
prepoznan kot ena izmed prioritet. Pobuda je, roka pa ne upa obljubiti. Se bomo potrudili, da bo 
to čimprej – sestanek, ogled in dogovor o realizaciji.  
 
 
V/p št. 6-12-2020: Klemen Markovič: 
 

1. Več občanov iz Podljubelja je opozorilo na problematiko zapore ceste Podljubelj - 
Matizovec. Problem nastane, ker je cesta zaprta od 7h do 17h. Nekateri se ne morejo 
vračati iz službe, drugi ne morejo v službo. Šoloobvezni otroci se morajo pripraviti na 
naslednji dan. Dobro bi bilo, da bi bilo vmes malo luknje, ko bi spuščali promet.  

 
Župan: Kjer je volja, je tudi pot. Vprašanje oziroma pobuda je na mestu. Danes smo na občinski 
upravi že odgovorili trem krajanom. Naš preglednik za ceste je tudi obhodil vsa gospodinjstva in 
jih opremil z listkom z navodili. Zabeleženi so tudi telefonski kontakti. Če smo v Dolžanki zdržali 
skoraj pol leta in se znali pogovoriti in dogovoriti, bomo zagotovo rešitev našli tudi v Podljubelju, 
kjer gre za precej manj ljudi. Zaradi specifičnega terena obvoz ni mogoč, bo pa mimo gradbišča 
vedno možen peš obhod in številni, ki imajo dva ali tri vozila, bodo en avto lahko pustili na vrhu, 
drugega spodaj. Podobno velja tudi za kmete in traktoriste. Obvestilo pred začetkom gradnje 
mora biti tako predvsem zato, da ga vidijo tudi drugi obiskovalci, ki hodijo na Kofce, da se proti 
cilju ne bodo odpravljali po tej poti. Za domačine smo vedno našli rešitev, kompromis, tako v 
Jelendolu, Dolini, Čadovljah in ga bomo tudi tu. Potrebno je najti koordinatorja. Zagotovo cesta 
ne bo popolnoma zaprta že prvi dan. Vsakega seveda ne bodo spustili mimo, bodo pa vedno 
spuščali nujne primere, interventna vozila, malo pa bo potrebno potrpeti. 
Dolga leta se je pritiskalo, da je ta cesta potrebna ureditve, sedaj pa, ko se vidi, da bomo začeli, 
je pa kopica negativnih odzivov. Po izkušnjah bomo razmislili o tem, kakšne bodo prioritete 
obnove ceste pod Košuto v naslednjih letih. Dva odseka smo v preteklosti že naredili, tako da, 
če ni razumevanja, če ni potrpljenja, morajo ljudje dati na tehtnico, ali je bolje dva meseca 
potrpeli ali se leta in leta voziti po luknjasti cesti. Kar smo pa lani naredili v Jelendolu- prvi 
mesec smo se praktično za vsak avto umikali, ustregli tistim, ki so lagali, kaj imajo vse nujnega, 
kdo je inšpektor, policist in tako smo izgubili 14 dni dragocenega časa. Za Podljubelj hitimo, da 
bi bil projekt končan pred prvo polovico julija, saj se takrat začne popravljati mostove v Slapu, 
Čadovljah, Jelendolu, Dolini in v Lomu in bo dostop na Kofce nemoten vsaj iz ene smeri.  
 
Izvajalec bo tržiško komunalno podjetje. Za nujne primere se bo našlo rešitve, za vsakega pa 
zagotovo ne. Če želimo kaj narediti, se ne morejo bagri in kamioni za vsakega umikati. 
 
 
V/p št. 7-12-2020: Nana Peharc: 
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1. Ali je kaj novosti glede ceste pod Košuto in na Reber.  

 
Župan: Zgodba pod Košuto, zgodba Balentovega ovinka je tema, ki se jo je dotaknil tudi že 
svetnik Markovič. Lep konec ceste bomo uredili. Župan se lastnikom zahvaljuje za 
razumevanje. 60 let je bilo lastništvo neurejeno, sedaj smo dosegli dogovor, ki je trenutno v 
notarskem podpisu. Upravni roki in postopki so zaradi epidemije obstali. Dogovor je bil sklenjen 
in podpisan. Preden bo asfalt, bo zadeva tudi pravno formalno dokončana in pred asfaltom tudi 
že poplačana. 
Kar se pa na Reber tiče, bomo opravili najnujnejša vzdrževanja. Kar je bilo narejenega lani z 
odvodnjavanjem in je za naš račun opravil domačin, dobro služi namenu. Od istega domačina 
smo prejeli tudi pobudo, da bi ob sodelovanju in skromnem finančnem prispevku krajanov 
zadevo čez zimo sami skozi naselje izkopali, zamenjali tampon, Občina pa v naslednjem letu 
preplasti. Če bodo držali besedo, jo bomo tudi mi.  
 
 
 
V/p št. 8-12-2020: Vida RAZTRESEN: 
 

1. Ali je že kaj novega glede asfaltiranja ceste od kapelice pri Sv. Juriju do ceste na Brezje 
(mimo čebelnjaka do vile Bistrice)? 

 
Župan: Še vedno se čaka državne organe na ureditev razmerij s skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov. Občina je solastnik agrarne skupnosti, agrarna skupnost je pa tudi lastnik dela 
obcestja. Ko bo s strani države zamenjava med skladom urejena, da bo cesta postala javna, 
zemljišča v obcestju, ki so pa sedaj skladova, pa bodo pripadla agrarni skupnosti, potem bomo 
tudi to zadevo uredili. Župan ne ve odgovoriti točno, v kakšnem roku bo to urejeno. Postopek 
odmere je v delu že bil urejen, potem se je zgodba ustavila, ker bi morali podpisati tudi člani 
agrarne skupnosti, dedni postopki pri članih agrarne skupnosti pa niso urejeni. To zadevo je 
država prednostno poverila upravnim enotam in sodiščem, da to rešijo, nekaj se rešuje, kdaj bo 
pa končano pa ni jasno. Ko bodo znani lastniki, solastniki v agrarni skupnosti, bomo tudi to 
uredili, če bo pa volja na vseh straneh, pa morda tudi še kaj prej. Ni pa odvisno od Občine Tržič. 
 

2. Kdaj bo podrta »škarfa« pri Česnu in ovinek razširjen? 
 
Župan: Kakšnih 14 dni nazaj je bilo v klipingu z državnega portala povzeto poročilo o razpisu 
izdelave dokumentacije. Država išče projektanta, ki bo od ovinka pri Šijarju do šole cesto 
preprojektiral, občina bo sodelovala z izgradnjo pločnika. 
Kdaj bo to v državnem proračunu, je pa odvisno od odločevalcev v parlamentu. Ve, da se sedaj 
projektira, ali bodo tisti zid uredili dokončno ali ne, pa ne ve. Eden od projektantov je rekel, da 
imamo na drugi strani pločnik in je zadeva varna, zid pa vidi bolj kot zasebne narave, ampak 
trudili se bodo pa, da ga zamenjajo in povečajo širino cestišča in varnost.  
 

3. Ali glede obvoznice tudi ni nobenega govora, to sedaj čakajo že 25, 30 let. Zemljišče je 
tudi rezervirano. 

 
Župan: prostorska rezervacija stoji in drži. Ko smo govorili z direkcijo, so povedali, da je v tej 
državi v 212 občinah nekaj manj kot 60 predlogov za obvoznice, naš je eden od njih. Kateri bo 
prej na vrsti, odločajo na ministrstvu na predlog strokovnih služb, dokončno pa potrdijo v 
parlamentu.  
 
Ob 17:53 se je seji pridružil Drago ZALAR. 
 
 
V/p št. 9-12-2020: Jure FERJAN: 
 

1. Otroško igrišče v Bistrici pri Tržiču na koncu Kovorske ceste je bilo leta 2019 zaradi 
poškodb in dotrajanosti v celoti umaknjeno. Ali se bo igrišče ponovno postavilo? 

 
Župan odgovarja, da sta s tedanjo predsednico KS Bistrica gospo Vido Raztresen igrišče 
postavila pred dobrimi 11 leti. Po 10 letih je les dotrajal. Igrišče je bilo zaprto in odstranjeno. 
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Prejšnji teden je bila podpisana pogodba z Biosom, ki je bil najugodnejši ponudnik za izdelavo 
novega igrišča. Namesto lesenega bo postavljeno igrišče iz aluminijaste konstrukcije. Poleti bo 
igrišče na dnu kovorske postavljeno. 
Naproša pa vse, ki stanujejo na spodnjem delu Kovorske ceste, da kot skupnosti stanovalcev ali 
kot posamezniki čimprej pristopijo k določitvi funkcionalnih zemljišč okrog blokov. Nekateri so to 
že storili, postopki pa trajajo dve, tri, tudi štiri leta in tega se je potrebno čimprej lotiti, zato da 
bomo vsi skupaj  pridobili več parkirišč in na bomo vedeli, na čigavem kaj postavljamo. 
 
 

2. Svetnik FERJAN se je na koncu zahvalil županu, svetnicam in svetnikom za dosedanje 
uspešno in korektno sodelovanje. Z dnem, ko je nastopil svojo poslansko funkcijo, je 
prevzel kup novih nalog na državnem nivoju in ker želi, da je Občinski svet res aktiven, 
da ima predstavnike in predstavnice, ki so čim bolj vpeti v delovanje občine, je po 
temeljitem razmisleku prišel do odločitve, da se iz funkcije svetnika umakne. Svojo 
odstopno izjavo bo podal jutri.  
Zahvalil se je županu za priložnost in zaupanje na podžupanski funkciji, kjer je pridobil 
številna nova znanja. Poudaril je, da smo v skoraj letu in pol dejansko naredili veliko. 
Izšli sta prvi dve številki turističnega časopisa, uspešno izpeljali Evropski teden 
mobilnosti, ustanovili Sosvet starejših, začeli s projektom Prostofer, objavili Razpis za 
mlade, dvignili enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, močno napredovali pri 
projektu DRR2.  
Še enkrat se je iskreno zahvalil za sodelovanje in zaželel še naprej vsem uspešno delo. 

 
 
Župan odgovarja, da je o svojem delu povedal veliko, ne pa vse. Veseli ga, da imamo v 
parlamentu koalicijskega poslanca, ki ve, da je nedopustno, da občina čaka na gradbena 
dovoljenja skoraj dve leti. Svetniku Ferjanu se je zahvalil za glasovanja pri povprečnini, občine 
smo dobile nekaj več denarja. Pozitivno ocenjujemo tudi ukrepe vlade glede korona krize. 
Prepričan je, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali, kljub temu, da Jure Ferjan ne bo več 
svetnik. 
Zaželel mu je uspešno delo še naprej in se mu zahvalil za sodelovanje. 
 
 
 
K 4.a točki:       Predlog za imenovanje članov sveta Javnega sklada za kulturne 

dejavnosti, območne izpostave Tržič 
 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 219-12-4a-2020: 
Občinski svet Občine Tržič g. Bojana Knifica in ga. Aleksandro Meglič predlaga v 
imenovanje za člana Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne 
izpostave Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
K 5. točki:       Poročilo o delu Policijske postaje Tržič za leto 2019 
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Uvodno obrazložitev je podal Marko PANIĆ, mag., komandir PP Tržič. 
 
Svetnica Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, in sicer Odbor 
se je seznanil z gradivom. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali sta svetnici Metka GABERC in Vida HRIBAR.  
 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
PREDLOG SKLEPA 220-12-5-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu Policijske postaje Tržič za leto 
2019.  
 

Prisotnih je 22 svetnikov, ki 

so informacijo sprejeli.  

 
 
 
K 6. točki:       Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2019 

 

Uvodno obrazložitev je podal mag. Martin RASPET.   
 
Svetnica Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki se je z 
gradivom seznanil. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Dušan BODLAJ in Nana PEHARC. 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
PREDLOG SKLEPA 221-12-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata 
Kranj za leto 2019.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov ki so 

informacijo sprejeli.   

 
 
 
K 7. točki:       Pripojitev družbe Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., 

Tržič k družbi Komunala Tržič d.o.o. 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Darja ZUPAN, svetovalka v Uradu za okolje in prostor.  
 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, kjer 
prvi sklep podpirajo, medtem ko drugega ne. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Vida RAZTRESEN, Drago ZADNIKAR, župan, Metka GABERC in 
Tomaž MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 222-12-7-2020: 
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Občinski svet Občine Tržič soglaša s pripojitvijo družbe BIOS, d.o.o., Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič, matična številka 5806194000, kot prevzete družbe, k družbi KOMUNALA 
TRŽIČ d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, matična številka 5145023000, kot prevzemni 
družbi, na podlagi predloga pogodbe o pripojitvi opr. št. SV 806/19, ki je priloga tega 
sklepa. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 223-12-7-2020: 
Občinski svet Občine Tržič soglaša, da se Občina Tržič, kot ustanovitelj obeh pri 
pripojitvi udeleženih družb 

- na podlagi 3. alineje 1. točke 2. odstavka 590. člena ZGD-1 odpove pravici do 
izpodbijanja sklepa ustanovitelja o soglasju za pripojitev ali uveljavljanju njegove 
ničnosti; 

- na podlagi s 6. odstavka 599. člena ZGD-1 odpove uporabi določb 582. člena 
ZGD-1 (poročilo poslovodstva o pripojitvi), 583. člena ZGD-1 (revizija pripojitve), 
prvega in drugega odstavka 586. člena ZGD-1 (predložitev pogodbe registrskemu 
organu in pregled dokumentacije) ter 584. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 
621. člena ZGD-1 (pregled pripojitve in poročilu o pripojitvi po nadzornem svetu). 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
K 8. točki:       Predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine 

Tržič v najem – 1. obravnava  
 
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž ROPRET.  
 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki 
se je z vsebino seznanil. 
Nejc PERKO je povedal, da se je Odbor za okolje in prostor seznanil z vsebino predloga 
Pravilnika in ga podpira. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Vida RAZTRESEN, Drago ZADNIKAR, Klemen SRNA in Tanja PERČIČ 
POKLUKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 224-12-8-2020: 
Sprejme se predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v 
najem v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Rok za pobude, predloge, pripombe je 3. 6. 2020. 
 
 
K 9. točki:       Predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja 
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Občine Tržič – 1. obravnava 
 

Uvodno obrazložitev je podal Tomaž ROPRET.  
 
Nejc PERKO je povedal, da Odbor za okolje in prostor predlog podpira. 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki  
se je seznanil s predlogom in ga podpira. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
PREDLOG SKLEPA 225-12-9-2020: 
Sprejme se predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič 
v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Rok za pobude, predloge, pripombe je 3. 6. 2020. 
 
 
 
K 10. točki:       Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne 

pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev 
proračuna Občine Tržič – 1. in 2. obravnava 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe opravil razpravo k tej točki in  se seznanil z vsebino. 
Svetnica Vida RAZTRESEN je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da so se 
seznanili in podpirajo spremembe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Tanja PERČIČ POKLUKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje dva sklepa. 
 
PREDLOG SKLEPA 226-12-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju 

enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev 

proračuna Občine Tržič – 1. obravnava. 

 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

 

PREDLOG SKLEPA 227-12-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju 

enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev 

proračuna Občine Tržič – 2. obravnava. 
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Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 11. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič 

za leto 2020 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Marjeta MAČEK, vodja Urada za finance.  
 
Svetnik Jure FERJAN je povedal, da Komisija za proračun in zaključni račun podpira odlok in se 
z njim strinja.  
Svetnica Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki odlok podpira 
in želi, da se sprejme. 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
predlaga, da se sredstva za pomoč gospodarstvu v času reševanja posledic epidemije povišajo 
za 30.000 eur. 
Svetnik Nejc PERKO je poročal, da Odbor za okolje in prostor odlok podpira.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Tomaž MEGLIČ, Metka GABER in Tanja PERČIČ POKLUKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 228-12-11-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 12. točki:       Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 

2019 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Marjeta MAČEK, vodja Urada za finance. 
 
Svetnik Jure FERJAN je povedal, da Komisija za proračun in zaključni račun podpira odlok in se 
z njim strinja.  
Svetnica Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki odlok podpira 
in želi, da se sprejme. 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da se Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe z zaključnim računom strinja  
Svetnik Nejc PERKO je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da odlok podpirajo.  
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal proceduralno pripombo: Komisija za proračun in zaključni 
račun je Zaključni račun obravnavala korespondenčno, kar po Poslovniku ni pravilno.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Marjan VETERNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 229-12-12-2020: 
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Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2019 v predlaganem besedilu. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
PREDLOG SKLEPA 230-12-12-2020: 
Občinski svet sprejme Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 13. točki:       Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Tržič 

za leto 2020 
 
 
Uvodno obrazložitev je podala Marjeta MAČEK, vodja Urada za finance. 
 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe seznanil z odlokom in ga podpira. 
Svetnik Nejc PERKO je poročal, da Odbor za okolje in prostor odlok podpira.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR in Marjan VETERNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 231-12-13-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine 
Tržič za leto 2020. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 14. točki:       Določitev plačila članom nadzornega sveta podjetja Komunala Tržič 

d.o.o. 
 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Marjan VETERNIK je povedal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe vsebino 
te točke podpira.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA 232-12-14-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejeme Sklep o določitvi plačila za člane Nadzornega sveta 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. v predlagani obliki. 

 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 15. točki:       Predstavitev magistrske naloge Idejna zasnova sodobne knjižnice v 

nekdanjem kompleksu tovarne Peko v Tržiču 
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala gospa Špela ŠČANČAR in Klemen SRNA. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Vida RAZTRESEN, Metka GABERC, Tomaž MEGLIČ, Mladen 
NOVKOVIĆ. 
Svoje mnenje je podala tudi Marinka KENK TOMAZIN, direktorica Knjižnice dr. Toneta 
Pretnarja. 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.03. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 
 
 
 
 
 

župan 

 
 
Priloga 1: Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Tanje PERČIČ POKLUKAR 1 
Priloga 2: Odgovor na svetniško vprašanje svetnice Tanje PERČIČ POKLUKAR 2 
Priloga 3: Odgovor vodje Medobčinskega inšpektorata Kranj svetnici Ani PEHARC 
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Priloga 1 

 

Vprašanje: 

Pozdravljeni, 

  

Na prihodnji seji občinskega sveta sem vam želela postaviti vprašanje pri točki vprašanja in 
pobude. Glede na trenutno situacijo koronavirusa vam pošiljam pisno vprašanje.  

  

Zanima me, kako napreduje postopek (dokumentacija, dovoljenja,.. )za izgradnjo pločnika v 
Seničenem od Gostilne Bajd do križišča Novaki? Prosim vas če mi lahko napišete na kateri 
točki smo, kakšen je načrt ter plan za naprej in kdaj menite, da bo pločnik zgrajen. 

  

Najlepša hvala vam za odgovor in lep pozdrav. 

Ostanite zdravi. 

  

Tanja Perčič Poklukar 

 

 

Odgovor: 

V letošnjem proračunu je za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev hodnika za 
pešce (pločnika) skozi celotno naselje z ureditvijo dveh avtobusnih postajališč in prehodov 
za pešce ter cestne razsvetljave predvideno 25.000 EUR. Najprej je potrebno izdelati 
projektno nalogo in jo posredovati Direkciji RS za infrastrukturo v potrditev, ker gre za 
gradnjo ob državni cesti. Potrditev projektne naloge je pogoj, da se izbere projektanta za 
izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo. Tako izdelana projektna dokumentacija gre 
potem v recenzijo, po opravljeni recenziji izda Direkcija RS za infrastrukturo njihovo soglasje 
k načrtovani izvedbi pločnika. V mesecu maju bo izvedeno javno naročilo priprave projektne 
naloge. Sledilo bo naročilo izdelave geodetskega posnetka terena ter ureditev meje med 
cestnim in zasebnimi zemljišči, saj bomo v primeru posegov na zasebna zemljišča morali del 
njih pridobiti za samo izvedbo gradnje (služnost ali odkup). Ko bo znan obseg investicije, 
kakor tudi višina potrebnih sredstev za gradnjo ter pridobljena potrebna zemljišča, bomo v 
naslednjih proračunih občine zagotovili sredstva za izvedbo gradnje. 

Umeščanje projektov ob državni cesti je vedno zahtevno, ampak glede na izkušnje bomo 
zmogli. Postopki, pa seveda zahtevajo svoj čas. 

 
 
 
        dr. Metka Knific Zaletelj 
        direktorica občinske uprave 
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Priloga 2 
 

 

Vprašanje: 

 

From: Tanja Poklukar <tanja.poklukar@gmail.com>  
Sent: Monday, May 11, 2020 1:38 PM 
To: borut.sajovic@trzic.si 
Subject: Fwd: Poziv k ureditvi prometne infrastrukture 
 
Pozdravljeni, 
 
v priponki vam pošiljam predlog naše občanke (email je bil posredovan tudi gospodu Željku 
Babiču), glede prometne signalizacije na cesti JP928252 in ureditev prečkanja čez cesto R2 
410/1134 iz JP928252 na JP928251 (slike v prilogi). Za ureditev je prosilo že več vaščanov, saj 
je cesta zelo obremenjena in nevarna.  
 
V nadaljevanju zapisujem še moj pogled na situacijo.  
 
Pred leti je bila tabla za vas Senično postavljena za tablo Novaki, če se peljemo proti Golniku. 
Posledično je bila omejitev na glavni cesti 50km/h. Taka postavitev table je bila tudi občinsko 
bolj pravilna, saj se naselje Senično in hiše začenjajo že pred križiščem cest JO928252 in 
JP928251 ("Podovnica", Novaki). Prosila bi vas, če bi tablo za vas Senično lahko prestavili 
nazaj na mesto, kjer je že bila pred leti, tako, da je omejitev pred tem nevarnim križiščem že 
50km/h. Ravno tako bi vas prosila, če bi lahko na tem predelu križišča naredili prehod za pešce, 
saj morajo vaščani, pohodniki in otroci prečkati glavno cesto (na kateri je omejitev 90km/h). 
Otroke, ki živijo na strani proti Novakom, šolski kombi pobira čez glavno cesto (na cesti za 
"Podovnico"- ni uradne postaje).  
 
Druga zelo nevarna cesta pa je JP 928252 (asfaltirana cesta iz katere se zavije na pot proti 
Novakom). Ta cesta je zaradi padalcev postala zelo prometno obremenjena. Dnevno opažamo, 
da je pri padalcih ob lepih dnevih parkiranih tudi več kot 20 avtomobilov, ki se stalno menjavajo. 
Ti vozniki večinoma vozijo zelo hitro, ker se jim po njihovih besedah mudi, da opravijo čimveč 
skokov (iz vzletišča v Gozdu). Cesta je ozka na njej pa veliko sprehajalcev, kolesarjev (ki hitijo 
po Poti treh zvonov) in otrok. Ob cesti je njiva in ko zrase koruza postane ta del zelo 
nepregleden. Proti križišču z glavno cesto je že večkrat prišlo do nesreč, pred kakšnim 
mesecem se je zgodila zadnja, pri kateri je voznik avtomobila poškodoval kolesarko. Prosila bi 
vas, če bi na tej cesti lahko postavili omejitev hitrosti in sicer na 30km/h. S tem bomo mogoče 
preprečili še kakšno prometno nesrečo, predvsem pa zaščitili šibkejše v prometu.  
 
Prosim za razumevanje in ureditev situacije. 
 
Hvala in lep pozdrav, 
 
Tanja Perčič Poklukar 
 
---------- Forwarded message --------- 
Od: Maja Meglič <thebee.mm@gmail.com> 
Date: V pet., 8. maj 2020 ob 14:01 
Subject: Fwd: Poziv k ureditvi prometne infrastrukture 
To: <tanja.poklukar@gmail.com> 
 

V.v. 
 
---------- Forwarded message --------- 
Od: Maja Meglič <thebee.mm@gmail.com> 
Date: V pet., 8. maj 2020 ob 13:58 
Subject: Poziv k ureditvi prometne infrastrukture 
To: <zeljko.babic@trzic.si> 
 

mailto:tanja.poklukar@gmail.com
mailto:borut.sajovic@trzic.si
mailto:thebee.mm@gmail.com
mailto:tanja.poklukar@gmail.com
mailto:thebee.mm@gmail.com
mailto:zeljko.babic@trzic.si
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Pozdravljeni g. Babić, 
 
že pred časom sem Vas obvestila o problematiki prometnosti javne ceste JP928252 v naselju 
Senično. Prišli naj bi na ogled ceste in ocenili možnost ureditve prometne signalizacije, saj je 
omejitev na tem odseku 90km/h, preglednost pri uvozu iz glavne ceste v ta del naselja pa zelo 
slaba. O pregledu naj bi nas obvestili, vendar odgovora nismo prejeli. 
 
Število udeležencev v prometu je medtem naraslo. Povečalo se je število prebivalcev na tem 
delu, kjer so izpostavljeni šibkejši udeleženci v prometu, otroci. Prav tako se je s pozivom 
sprehodov v naravo v času pandemije obisk bljižnjih gozdnih poti povečalo, v neposredni bližini 
je pristajališče jadralnih padalcev in uradna cesta iz naselja Novake, kot tudi krožna pot iz smeri 
Golnik. 
 
Naj vas opozorim, da je bilo kar nekaj prometnih nesreč, kjer je bil udeležen tudi kolesar, pri 
vključevanju na glavno cesto. Otrok vsak dan v času šole prečka cesto brez prehoda za pešce, 
da lahko koristi šolski prevoz. Pot za šolarja ni varna in ne sodi med varne šolske poti, kot to 
zagotavlja Občina Tržič.  
 
Pozivam vas k ponovnem ogledu in oceni možnosti ureditve prometnega režima s postavitvijo 
ustrezne prometne signalizacije.  
 
Najlepša hvala za Vaš odgovor že v naprej. 
 
Lep pozdrav, 
Maja Meglič Klemenčič 
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Odgovor: 

 

V zvezi s predlogom za ureditev križišča državne ceste R2 410/1134Tržič – Kokrica z lokalnima 

cestama JP 928 252 (Novake) ter JP 928 251 (Podovnca) je v postopku naročilo izdelave 

projektne naloge za ureditev hodnika za pešce, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč (vse 

to vzdolž državne ceste v naselju Senično) in križišča omenjenih cest. Projektno nalogo je 

potrebno izdelati skladno z navodili Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) v predpisani obliki in jo 

predložiti pristojni izpostavi DRSI v Kranju zaradi predhodne uskladitve pred obravnavo na 

DRSI v Ljubljani. Ko je projektna naloga potrjena, se lahko pristopi k izdelavi projektne 

dokumentacije za izvedbo predvidenih novih ureditev. Tako predvidevamo, da bo do konca leta 

omenjena projektna naloga potrjena, kar pomeni, da bomo lahko v naslednjem letu pristopili k 

projektiranju posamezne faze iz projektne naloge, predvidoma pločnika, avtobusnih postajališč 

in prehodov za pešce v zgornjem delu naselja. 

 

Kar pa se tiče prestavitve obvestilnega znaka za označitev naselja Senično (krajevne table), je 

DRSC konec leta 2013 pod št: 37152-5/2013/287/310 z dne 16.12.2013 podala odgovor 

vašemu krajanu, kjer so pojasnili, zakaj še niso izpolnjeni pogoji za prestavitev krajevne table, 

opozorili na neustreznost priključkov obstoječe lokalne ceste in nas obvestili, da so izdali nalog 

za postavitev dodatne prometne signalizacije. Ker bo prej omenjena projektna naloga 

obravnavala tudi ureditev križišča, bomo na podlagi potrjenih projektnih rešitev pripravili 

projektno dokumentacijo za izvedbo vseh ukrepov, s katerimi se bo bistveno izboljšala 

prometna varnost v tem delu naselja Senično. 

 
 
 
 
 
        dr. Metka Knific Zaletelj 
        direktorica občinske uprave 
 
 
 
 
Priloge: 

- dopis Ministrstva za infrastrukturo iz leta 2012 
- dopis Ministrstva za infrastrukturo iz leta 2013 
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Priloga 3 
 
Vprašanje: 
 
Ali je v tem primeru mestni redar postopal pravilno in zakaj? 
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Odgovor: 

 

From: Martin Raspet <Martin.Raspet@kranj.si>  

Sent: Monday, May 25, 2020 11:54 AM 

To: obcina@trzic.si; Borut Sajovic <borut.sajovic@trzic.si> 

Cc: Sandi Pavlovic <Sandi.Pavlovic@kranj.si> 

Subject: Odgovor na vprašanje svetnice Ane Peharc 

 

Spoštovani, 

 

vezano na vprašanje svetnice Ane Peharc v zvezi s parkiranjem na površini, ki je v 

zasebni lasti BPT, vsem okoliškim stanovalcem pa služi kot parkirišče in ne kot 

zelenica, vam podajamo naslednji odgovor. 

 

Po podatkih s portala PISO je bilo ugotovljeno, da je omenjeno parkirišče in celotna 

cesta v lasti podjetja BPT. Ne glede na navedeno pa ima parkirišče status javne površine 

iz naslednjih razlogov: 

 

Skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je javna površina 

grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, 

tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in 

podobna površina. 

 

Po Zakonu o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) skrbi občinsko 

redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je med drugim pristojno 

skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. 

 

Kršitelju je bila izrečena globa v skladu s 15. členom Odloka o urejanju in čiščenju 

javnih površin na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 30/17), kjer je določeno, da 

je na javnih površinah prepovedano ustavljati, parkirati ali voziti z raznimi vozili po 

javnih površinah, ki niso prometne površine.  

 

Skladno z zgoraj omenjeno zakonodajo, smatramo da gre v navedenem primeru za 

javno površino tudi če je v lasti podjetja. 

 

Lep pozdrav, 

 

mag. Martin Raspet  

vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva 
 

 

 

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 143   F: 04 2373 198   

E: martin.raspet@kranj.si 

 

mailto:Martin.Raspet@kranj.si
mailto:obcina@trzic.si
mailto:borut.sajovic@trzic.si
mailto:Sandi.Pavlovic@kranj.si
mailto:martin.raspet@kranj.si

