Številka: 032-04/2010-23
Datum:
28.05.2012

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, 26/4-2012 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Seje so se udeležili občinski svetniki: Stane BITEŽNIK, Slavko BOHINC, mag. Klemen
GRAŠIČ, Sebastjan GUBIČ, Matjaž HRGOVIĆ, Tanita KAJBIČ, Zdenka MAGLICA, Janez
MEGLIČ, Janez MRAK, Marija MRAVLJE, Mladen NOVKOVIĆ, Ana PEHARC, mag. Uroš
PIVK, Zvonka PRETNAR, Ignac PRIMOŽIČ, Vida RAZTRESEN, Jurij ROZMAN, Pavel
RUPAR, Matej SLAPAR, Marjan ŠPEHAR, Anton ŠUŠTAR in Marjan VETERNIK.
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, direktor občinske uprave, Jasna KAVČIČ vodja Urada za urejanje prostora, mag. Mojca ALJANČIČ – Vodja urada za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Matjaž DOLENEC, Mateja MUZIK in Katja REKELJ.
Drugi prisotni: Sebastijan ZUPANC – direktor Komunala, d.o.o. Tržič, Sebastjan ERLAH –
zainteresirana javnost, mag. Dragan MANJULOV – član Nadzornega odbora OT.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski Glas, Branka JURHAR –
Radio Triglav, Marjan HANC - Delo, Klementina SKUMAVC MEŽEK -GTV in Radio Gorenc.

Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta in druge vabljene goste ter predstavnike
zainteresirane javnosti ter novinarje.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 17 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Župan je odprl razpravo v zvezi s prejetjem dnevnega reda seje.
V razpravi so sodelovali:
Anton ŠUŠTAR je povedal, da predlaga umik 5., 10., 12. in 13. točke dnevnega reda, ker
gradiva naknadno ni prejel.
PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umakne 5. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umakne 10. točka dnevnega reda – Predlog odobritve za plačilo iz
sredstev rezerv Občine Tržič.
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Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umakne 12. točka dnevnega reda – Sprememba Odloka o
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
Z dnevnega reda se umakne 13. točka dnevnega reda – KMVVI – Kadrovske zadeve.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.
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Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna 14. točka.
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevni red se uvrsti 14. točka – Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega
stanovanja na naslovu Ravne 26 v najem.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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Župan je predlagal, da se pri 5., 6., 9. in 12. točki glasuje po skrajšanem postopku.
PREDLOG SKLEPA:
Pri 5. točki – Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Tržič, naj se glasuje po skrajšanem postopku .
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
Pri 6. točki – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič, naj se
glasuje po skrajšanem postopku .
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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Pri točki 9. je župan predlog za skrajšan postopek umaknil in se o njem ni glasovalo.
PREDLOG SKLEPA:
Pri 12. točki – Sprememba Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, naj
se glasuje po skrajšanem postopku .
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Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

15
0

Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 13. redne seje s sprejetimi spremembami:
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
21
PROTI
1

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21/3-2012,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 12. redni seji, ter
odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. Predlog Osnutka operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Tržič,
5. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Tržič,
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič,
7. Informacija o pregledu stanja in možnostih razvoja smučišča Zelenica,
8. Nadzorni odbor – Poročilo o pregledu zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto
2011,
9. Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2011,
10. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič,
11. Podelitev koncesije za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti Šalković Goranu, dr. dent.
med.,
12. Sprememba Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske,
13. KMVVI – Kadrovske zadeve,
14. Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Ravne 26 v najem.
K 1. točki:

Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 9/5-2012

Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Sebastjan GUBIČ je vprašal kdaj bo dobil odgovor na svoje vprašanje o prihodkih, odhodkih, in
obiskih telovadnice v OŠ Križe in OŠ Bistrica.
Mojca ALJANČIČ je povedala, da bo odgovor prejel na naslednji seji, ko bo zbrala vse potrebne
podatke. Odgovor iz OŠ Križe je že prejela, čaka pa še na odgovor iz OŠ Bistrica.
Zvonka PRETNAR je opozorila na možnost konflikta interesov pri imenovanju gospoda Pavel
JAZBECA za nadomestnega člana Sveta zavoda Tržiški muzej. Pozvala je KMVVI, da to
preveri in postopek, če bo to potrebno, ponovi.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 242-13-1-2012:
Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21/3-2012.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 12. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Zvonka PRETNAR je podala predlog, da se pri realizaciji sklepa 211-12-3-2012 popravi
besedilo in sicer, da se sklep zadrži na podlagi sklepa župana.
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da se mu zdi nesprejemljivo, da na svoj odgovor, ki ga
potrebujejo pri pripravi Strategije športa čaka že 5 mesecev. Prosil je, da se mu poda natančen
odgovor v čim krajšem času.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 243-13-2-2012:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 12. redni
seji.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
ZAČETEK ODMORA: 17.40
KONEC ODMORA: 17.55
K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-13-2012: Anton ŠUŠTAR
Anton ŠUŠTAR je na željo gospoda Janez Aljančiča opozoril, da bi bilo dobro urediti krajevno
tablo (prometni znak Naselje) za kraj Brezovo.
Župan je povedal, da to na žalost ni mogoče, ker gre tu za manjši zaselek, ki je del uličnega
sistema. Brezovo ima samo 3 naseljene hiše. Na žalost bi bil strošek, če bi želeli vse te majhne
zaselke opremiti s krajevno tablo, prevelik.
Anton ŠUŠTAR je prosil, da se gospoda Aljančiča o tem pisno obvesti.
V/p št. 2-13-2012: Sebastjan GUBIČ
Sebastjan GUBIČ je vprašal, če občinska uprava OT (glede na podatke, ki so dani pri realizaciji
proračuna za leto 2011) razmišlja, da bi mogoče funkcije direktorjev javnih zavodov združila v
en zavod, saj bo sredstev za plače iz državne blagajne verjetno vedno manj.
Župan je povedal, da so javni zavodi včasih bili enotni, potem pa se je to s političnih razlogov
razdelilo na tri zavode in tri direktorje. Župan je povedal, da če bodo svetniki dali mnenje, da se
bo občinska uprava temu razmisleku posvetila, vendar pa bi bila v primeru združevanja zavodov
potrebna tudi sprememba Odlokov.
Mojca Aljančič je tudi povedala, da se knjižnica ne more združiti z nobenim drugim zavodom,
ker zato ni pravne podlage.
Pavel RUPAR je povedal, da zavodi niso več enotni, zaradi zakonodaje, ki je v veljavi še danes.
Stane BITEŽNIK je predlagal, da se racionalizira stroške lahko tudi na način, da direktor
muzeja, ki je kot direktor zaposlen samo za 20 %, prejema tudi 20% plače za to delovno mesto,
ostalo pa za delovno mesto, ki ga opravlja poleg funkcije direktorja.
Direktor občinske uprave je povedal, da to ni mogoče, ker je delovno mesto sistematizirano kot
delovno mesto direktorja.
Sebastjan GUBIČ je vprašal tudi kaj bo z realizacijo občinske uprave, ker bo tudi tu sredstev
manj.
Župan je povedal, da bo sredstev res manj. Obveznosti in naloge pa se kopičijo. Dela bo tako v
bodoče še več. Pohvalil je zaposlene, da dobro delajo in, da ne razmišljajo o odpuščanju.
Zakonito nekoga odpustiti v javnem sektorju je praktično nemogoče oz. nima smisla, ker
zaposleni delovne spore po večini na sodišču dobijo in s tem posledično delodajalec utrpi
ogromne stroške.
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Župan je povedal, da razmišlja bolj v smeri povečane učinkovitosti pri izdaji gradbenih in
uporabnih dovoljenjih, saj tu vidi velik prihranek.
Župan je povedal tudi, da se čaka na spremembe zakonodaje s strani države, ki bodo prinesle
spremembe tako pri postopkih zaposlovanja, kot odpuščanja.
V/p št. 3-13-2012: Janez MRAK
Janez MRAK je vprašal o transparentnosti nakupa osnovnih sredstev Komunale Tržič. Povedal
je, da je o tem slišal že veliko informacij in, da se mu zdi, da nakup opreme ni bil opravljen
transparentno.
Župan je povedal, da se poslovanje Komunale pregleduje vsako leto s strani zunanje revizije.
Na podlagi tega vprašanje bodo Komunalo tudi na te zadeve opozorili. Komunala s tako
tehnično opremo kot jo je imela ni bila kos nalogam, ki jih opravlja.
Janez MRAK je še enkrat poudaril, da želi, da se preveri transparentnost poslovanja.
V/p št. 4-13-2012: Jurij ROZMAN, SDS
Jurij ROZMAN je vprašal kaj bo s Pekovimi delavci, saj se v Srbiji gradi tovarna, tukaj pa delavci
trepetajo za svoja delovna mesta.
Povedal je tudi, da je bil že kritičen do pavšalne ocene stanja vodovodov. Predlagal je, da se na
eni od naslednjih sej, da v obravnavo celotna problematika oskrbe s pitno vodo. Zanimalo ga je
kako je s katastrom studencev, ker lahko pride tudi do pomanjkanja ali onesnaževanja vode.
Župan je povedal, da je Tržič na splošno zadnjo sušo dobro prestal. V izdelavi je tudi projekt za
rezervoar Vetrno, kjer bo tudi črpališče za Gozd, kamor se je voda ob zadnji suši vozila.
Nekateri vaški vodovodi bodo šli v septembru pod sistem Komunale Tržič (Motane, JelendolDolina). V prostorskem načrtu so označeni potencialni vodni viri. Problem Tržiča je velikokrat
razdrobljenost naselij.
Župan je povedal, da je Peko v lasti države in, da se tam večkrat oglasi. Za komentiranje
poslovnih odločitev pa bi se morali obrniti na njihove vodilne, ki jih lahko tudi povabijo na kakšno
od naslednjih sej. Podatki pa vsekakor so zaskrbljujoči.
V/p št. 5-13-2012: Marija MRAVLJE
Marija MRAVLJE je vprašala, kdaj bo priklop na centralno čistilno napravo za krajane Zvirč.
Župan ji je povedal, da je primarna kanalizacija že priklopljena na komunalno čistilno napravo
preko črpališču Pri Smuku. Posamično hišo pa bodo priklopili na podlagi sprejetega Odloka.
Marija MRAVLJE je vprašala kaj se dogaja s komunalno infrastrukturo v Ročevnici.
Župan je povedal, da je bil odgovor jasen in poslan po vseh hišah. Nekdo, ki že ima kanalizacijo
ne more pričakovat, da bo za novo na vrsti pred nekom, ki še prve nima.
Marija MRAVLJE je prosila, če lahko dobi kopijo tega odgovora.
V/p št. 6-13-2012: Uroš PIVK
Uroš PIVK je povedal, da se na atletskem igrišču v Križah dogaja, da starejši fantje tam po cele
dneve igrajo nogomet in preženejo manjše obiskovalce igrišča. Povedal je, da bi bilo smiselno
narediti nekakšen razpored za uporabo igrišča in hkrati tudi red.
Povedal je tudi, da je gospa Jerman, ki ima atletsko šolo izpostavila problem glede sanitarij, še
posebej v času, ko je teniško igrišče zaprto. Prav tako bi bilo dobro urediti stojala za kolesa, da
se na ograji ne dela škoda po nepotrebnem.
Župan je povedal, da je dogovor z G. Renerjem, da v popoldanskem času skrbi za sanitarije.
Povedal je tudi, da se strinja, da je treba sestavit urnik in razpored za obisk igrišča.
Anton ŠUŠTAR je povedal, da mu mere igrišča za mali nogomet, ki ga bodo gradili pri OŠ
Bistrica niso všeč in, da igrišče ne bo funkcionalno.
Župan je povedal, da za večje igrišče ni prostora in, da je bilo takih igrišč v Sloveniji v zadnjih
letih zgrajenih 49 takih igrišč.
Mladen NOVKOVIČ je povedal, da umetna trava in rdeč pesek na atletski stezi ne bosta šla
dobro skupaj, ker se bo zaradi peska delala škoda tudi na travi. Povedal je tudi, da v Bistrici ni
garderob in bo tudi to predstavljalo problem.
Župan je povedal, da je že govoril z gospo z Elan Inventa in je že povedala par možnih rešitev,
da se prepreči vnos peska na umetno travo.
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K 4. točki:

Predlog Osnutka operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Tržič

Uvodne obrazložitve sta podala Jasna KAVČIČ in župan.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Slavko BOHINC je povedal, da sta pri starejših kanalizacijah odpadna voda in meteorne voda
skupaj v cevi, torej gre za mešan sistem, ko se bo to delalo na novo, pa se bo ločevalo. Vprašal
je, če se bo na novo delal še en vod za meteorne vode.
Župan je povedal, da ta trenutek to še ustreza standardom, dolgoročno pa bo treba to ločevat
in, če so tehnične možnosti se povsod, kjer se gradi na novo, to že upošteva. Pri hišah pa to
pomeni, da gre voda iz žlebov drugam kot tista iz kopalnice in kuhinje.
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da je z obrazložitvijo zadovoljen in vprašal ali se je pri
individualnih čistilnih napravah upoštevala tudi cena analiz.
Jasna KAVČIČ je povedala, da stroški obratovanja tu še niso upoštevani in da je najboljša
rešitev priključitev na javno kanalizacijo, da se stroški porazdelijo.
Pavel RUPAR je pohvalil projekt in povedal, da ga podpira kot posameznik in, da ga bodo
podprli kot stranka.
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da se mu roki zdijo vprašljivi, ker bo denarja vedno manj,
projekt pa je finančno zelo zahteven. Ostale stvari kot so sociala, kultura, šport so tudi zelo
pomembne in jih ne bi smeli zanemarit na račun takih projektov.
Župan je povedal, da se s povedanim popolnoma strinja in, da bo treba v skladu s proračunom
vzdrževati neko ravnotežje.
Matej SLAPAR je povedal, da Osnutek podpira. Glavni problem se mu zdi financiranje. Tega
Občina sama ni v stanju financirat in zato bi bilo pametno razmisliti, kako bi vire financiranja
pridobili nekje drugje.
Janez MEGLIČ je povedal, da ima pomisleke glede rokov, ker kratki roki včasih za sabo vlečejo
tudi slabo kvaliteto izvedbe. Poudaril je tudi, da bo potrebno stroške čimbolj pravično in
enakomerno porazdeliti med občane. Povedal je, da projekt podpira, vendar pa je potrebno res
vse dobro in strokovno pretehtati.
Stane BITEŽNIK je vprašal, zakaj so cene za čistilne naprave za individualne hiše različne in ali
je to odvisno od števila prebivalcev določenega naselja.
Jasna KAVČIČ je povedala, da je to okvirna ocena stroškov za določeno območje, preračunana
na PE, pri strošku izvedbe male čistilne naprave (MKČN) pa je v skupnih stroških upoštevana
enotna povprečna cena za MKČN. Priklopilo se bo različno število objektov, v katerih je različno
število ljudi in tudi to se nenehno spreminja – gre za statističen podatek.
Anton ŠUŠTAR je povedal, da bodo občani projekt verjetno podprli, ne bodo pa se strinjali s
plačilom, ker bodo stroški za priključitev previsoki, ker denarja ni.
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da bi mogli občane opozoriti, da bodo stroške priključitve krili
sami že takrat, ko smo pridobili evropski denar za ta projekt.
Pavel RUPAR je povedal, da takrat Evropa ne bi dala denarja, če ne bi bil program tako
sestavljen kot je. Občina naj bi dala 15% denarja, ne prebivalci. Vendar pa je takrat Občina še
imela denar, danes pa so na žalost drugačni časi.
Stane BITEŽNIK je vprašal, kako je z ekološkimi zahtevami, ki nam jih je postavila država oz.
Evropa. Zanimalo ga je, kje in kako bo obravnavano kmetijstvo, ki je eden večjih
onesnaževalcev okolja. Dolgoročno gledano bodo nastopile težave.
Župan je povedal, da imajo kmetje strogo predpisano kdaj, kam in koliko živalskega odpadka
lahko vozijo na površine.
Jasna KAVČIČ je povedala, da Strategija za kmetijstvo ni v pristojnosti Občine.
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Marjan VETERNIK je vprašal, če se glede na gostoto prebivalcev v Lešah mora zagotoviti javno
kanalizacijo.
Župan je povedal, da si je država zastavila cilj, da vsa naselja, ki presegajo 50 ljudi pridobijo
javno kanalizacijo. V praksi pa bo to zelo težko izvedljivo.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA 244-13-4-2012:
Sprejme se Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v Občini Tržič.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 5.točki:

19
2

Predlog Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič

Uvodne obrazložitve je podala Jasna KAVČIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Zvonka PRETNAR je povedala, da ostaja vprašanje vlaganj. Težava je v tem, da ljudje, ki so
že plačali komunalni prispevek nimajo nobenega papirja.
Jasna KAVČIČ je povedala, da se je komunalni prispevek v Tržiču začel odmerjati leta 1993.
Prihajalo je do zlorab in zato so nekateri prišli do oprostitve plačila prispevka. Presojati, kaj so
pretekla vlaganja je težko. Tistim, ki so v preteklosti že vlagali v izgradnjo javne gospodarske
infrastrukture, se bo to v postopku odmere komunalnega prispevka ovrednotilo in se jim bo
odštelo. Olajšave bodo bolj pri kanalizaciji, kjer se bo upoštevalo obdobje plačevanja
kanalščine, čeprav dejansko uporabniki niso imeli možnosti priklopa stavb na kanalizacijo,
potrebno pa je seveda pridobiti še ustrezne podatke, ali od Komunale Tržič ali od posameznih
uporabnikov.
Matej SLAPAR je povedal, da Odbor za gospodarstvo Predlog Odloka sprejema. Vprašal je, če
prikazani izračuni upoštevajo olajšave za poslovne novogradnje oz. za odprtje novih delovnih
mest in ali je to v Odloku zajeto. Zanimalo ga je tud,i na kakšen način bi se dalo to oprostiti, da
se pridobi novega investitorja.
Župan je povedal, da je to v Odloku zajeto. Taka pobuda se preko župana posreduje
občinskemu svetu. Občinski svet pa sprejme odločitev o oprostitvi prispevka. Vendar pa mora
celoto izračunanega komunalnega prispevka občina sama sebi nakazat za ta namen.
Jasna KAVČIČ je povedala, da mora biti gradnja takega objekta v splošnem javnem interesu.
Odbor za okolje in prostor ni imel pripomb.
Sebastjan GUBIČ je vprašal zakaj imajo tisti, ki so manj časa vlagali v infrastrukturo večji
procent olajšave kot tisti, ki dalj časa vlagajo v infrastrukturo.
Jasna KAVČIČ je povedala, da je infrastruktura, ki je dalj časa zgrajena, že v večji meri
amortizirana.
Mladen NOVKOVIČ je vprašal, če so graditelji, ki so gradili npr. v 80-tih letih morali plačati
priključek na kanal.
Jasna KAVČIČ je povedala, da je graditelj takrat plačal priključek, ker ni bilo komunalnega
prispevka. Če pa Komunala zaračunava priključnino zdaj, je to nezakonito, ker vsak plača že
komunalni prispevek.
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Stane BITEŽNIK je vprašal, če je za tiste, ki v Palovčah živijo že dolgo tudi potrebno plačilo
komunalnega prispevka.
Župan je povedal, da to velja le za novogradnje ali za tiste, ki se bodo prvič priključili.
Stane BITEŽNIK je povedal, da so cesto v Palovičah zgradili prebivalci pol sami in pol s
pomočjo občine in da ga moti, da od tega prispevka nazaj ne bodo dobili nič.
Župan je povedal, da se na žalost teh stvari za nazaj ne more pošteno urediti.
Vida RAZTRESEN je vprašala, če bodo pri njih, ko bo na vrsti priključevanje v območju B-10,
plačali prispevek samo za kanal.
Jasna KAVČIČ je potrdila, da bodo plačali prispevek samo za kanal.
Matjaž HRGOVIČ je vprašal, na kakšen način je Strategija razvoja občine vplivala na določitev
15% znižanja cen (tabela - primerjava občin).
Župan je povedal, da so opazili, da so lahko bolj konkurenčni kot so bili. Seveda pa se
zavedajo, da bodo z novogradnjami iztržili manj za bodoče investicije.
Matjaž HRGOVIČ je povedal tudi, da podpira predlog Mateja SLAPARJA in, da se mu zdi prav,
da bi se vnaprej določilo, koliko ugodnosti ima nekdo, ki bo odprl 20, 50 ali več delovnih mest.
To je nekaj konkretnega kar občinski svet lahko naredi.
Janez MEGLIČ je predlagal, da se ta Predlog kako se obstoječi objekti priključujejo in kako se
izračuna prispevek, vedno upošteva in, da je to veljavno.
Jasna KAVČIČ je zatrdila, da bo veljalo tako, kot so zapisali.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 245-13-5-2012:
Sprejme se osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

19
3

PREDLOG SKLEPA 246-13-5-2012:
Sprejme se predlog Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 6. točki:

18
3

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Tržič

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Janez MEGLIČ je vprašal, zakaj so roke za praznjenje greznic skrajšali, saj to pomeni za
uporabnike povečan strošek. Zanimalo ga je, zakaj se bo skrajšal rok za priključitev in ali je v
tako kratkem roku sploh možna izvedba za večje število uporabnikov.
Jasna KAVČIČ je povedala, da roke za praznjenje greznic narekuje Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske vode iz lanskega novembra in, da je to državni predpis. Kar
pa se tiče roka za priključitev, pa je Jasna KAVČIČ pojasnila, da ne bodo vsi na vrsti naenkrat,
ampak bo šlo postopoma in tako se bodo izdajale tudi odločbe.
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Župan je še dodal, da je bilo obljubljeno kakšne indikatorje bomo dosegli, ko so kohezijo prijavili
v Bruslju. Ker temu ni tak,o je ena od skrajnih sankcij tudi vračanje evropskih sredstev. Tam,
kjer je kanal narejen, bo treba delo torej pospešiti.
3

Anton ŠUŠTAR je povedal, da je v Kranju cena praznjenja greznice za 10 m 150 evrov, v
3
Tržiču pa za 1 m 65 evrov.
Župan je povedal, da se po predpisih zgrajena tri prekatna greznica prazni približno na 3 leta,
3
sprazni pa se približno od 2 do 2, 5 m . Ko se ta strošek razdeli med stanovalce bloka in pa na
48 obrokov, pride znesek za plačilo na mesec približno 2 evra.
Anton ŠUŠTAR je povedal, da mu je direktor Komunale Tržič na sestanku rekel, da se cene
zaradi veljavne zakonodaje ne da drugače oblikovati, v Ljubljani pa so mu zatrdili, da to ne drži
in, da občina lahko ceno oblikuje sama.
Župan je povedal, da je to zaradi fekalnika, ki so ga vključili v ceno, ker pač drugače ne gre, saj
je fekalnik sestavni del čistilne naprave in uporabnega dovoljenja. V Tržiču je nova čistilna
naprava, ki dosega dobre rezultate čiščenja, v Kranju pa 30 let star sistem, ki ga bodo sedaj
obnovili. Po obnovi pa bo tam cena verjetno večja kot v Tržiču.
Stane BITEŽNIK je povedal, da ga moti, da ima koncesijo samo eden. Ljudem so onemogočili
prosto izbiro. Zanimalo ga je, če se koncesijo lahko podeli še komu ali jo ima lahko samo eden.
Župan je povedal, da se to ne da. Na državnem nivoju je to tako urejeno, da je koncesionar za
gospodarske javne službe (vodovod in kanalizacija) eden. Enaka težava je tudi pri dimnikarstvu.
Ignac PRIMOŽIČ je opozoril na pravno neskladje do katerega bo verjetno prišlo. Za priključek
pri novogradnji je potreben projekt priključka, ki je vezan na služnostno pogodbo, če gre
priključek čez tuje zemljišče. Za tiste, ki pa imajo individualne priključke, pa ni sigurno, da gre
vse po zemlji investitorja. Zanimalo ga je, če je sploh prav, da se reče, da je to brez projekta. To
se mu ne zdi pravilno.
Župan je povedal, da je ta pomislek na mestu, ker po novem za gradbeno dovoljenje
potrebuješ tudi od Občine služnost za priključitev na cesto. Če pa je vmes še npr. sosedova
parcela je potrebno dobiti njegovo soglasje.
Jasna KAVČIČ je povedala, da je projekt hišnega priključka del interne kanalizacije in to je stvar
lastnika. Stična točka do koder je pripeljana javna kanalizacija pa je v PID-u javne kanalizacije
narisana. Sicer pa gre v primeru izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka pri obstoječem
objektu za enostaven objekt in se gradbenega dovoljenja ne potrebuje.
Uroš PIVK je vprašal kako, da je zapisano kakšne so sankcije za tiste, ki imajo greznico ali malo
čistilno napravo in ne postopajo pravilno, ne pa za tiste, ki prosto onesnažujejo okolje. To bi bilo
potrebno nekje v Odlok zapisati ali pa uvesti ekološke takse za onesnaževanje okolja, da bi se
tisti, ki onesnažujejo, imeli interes čim prej priključiti na neko obstoječo infrastrukturo.
Jasna KAVČIČ je povedala, v katerih členih je nekaj od tega že opredeljeno.
Župan je predlagal, da se podajo amandmaji in, da se bo z dopolnitvijo Odloka te ljudi lažje
usmerilo, da stvari uredijo.
Matej SLAPAR je povedal, da naj bi na Komunali na podlagi praznjenja greznic vodili evidenco
kdo greznico ima in kdo ne.
Mladen NOVKOVIČ je povedal, da se ni vsak sam odločil kakšno greznico bo imel, ampak je
bila velikost določena s predpisi. Povedal je, da če greznica ni pravilno narejena, teče čez, zato
se manj izčrpa in manj plača, posledično pa onesnažuje. Tisti, ki pa imajo pravilno narejeno pa
morajo izčrpati več gošče in več plačati.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 247-13-6-2012:
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič.

Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

18
1
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PREDLOG SKLEPA 248-13-6-2012:
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

16
1

ZAČETEK ODMORA: 20:50
KONEC ODMORA: 21:10
K 7. točki:

Informacija o pregledu stanja in možnostih razvoja smučišča Zelenica

Uvodne obrazložitve je podala mag. Mojca ALJANČIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Janez MRAK je povedal, da se strinja z obrazložitvijo mag. Mojce ALJANČIČ. Povedal je, da
zaradi zasneževanja ne smejo ogrožati tamkajšnjih rož, ker na tak način nikoli ne bodo dobili
investitorja in, da večina ljudi na Zelenico hodi peš, zato se mu zdi najbolj pametno, da se
žičnica podre (tudi zaradi previsokih stroškov vzdrževanja) in, da se objekt Vrtača vrne v
prvotno stanje.
Župan je povedal, da Zelenice brez osvetljevanja in zasneževanja ni in, da je na eni strani v
veliki meri odvisna od vremena, na drugi strani pa je Zelenica izredno pomembna za identiteto
Tržiča in izredno priljubljena med pohodniki in turnimi smučarji. Smučarske sezone so vedno
bolj kratke, poleg tega pa je Zelenica na nizki nadmorski višini in je s tega pogleda za smučišče
precej neperspektivna. Župan je povedal, da vidi eno možnost v tem, da bi dobili zasebnega
investitorja, ki bi vsaj tri četrtine stroškov žičnice pokril. Vendar pa so možnosti zato, v teh časih
zelo majhne. Župan je poudaril tudi skrb za varnost na smučišču, saj je oprema res dotrajana.
Župan je povedal, da imajo za velika vlaganja v teh kriznih časih preslabe argumente.
Matej SLAPAR je povedal, da so se na Odboru za gospodarstvo pogovarjali, da bi bilo dobro,
če se odpre javna tribuna na katero bi se povabilo strokovnjake, občane in drugo zainteresirano
javnost. Morda se na ta način pridobi kakšna dobra ideja ali pa se vsaj ljudi počasi privadi na
dejstvo, da bo morda res prišlo do zaprtja, da ne bo na koncu za vse prevelik šok.
Župan je povedal, da tudi člani tržiškega smučarskega kluba hodijo smučat v tujino, ker so
starši otrok iz drugih občin, ki so prihajali na vsakoletno smučarsko tekmo na Zelenico dosegli,
da je to smučišče kategorizirano kot nevarno za otroke in zato na Zelenici tekem ne smejo
organizirat. Na sestanku skupine za Strategijo in šport so se pojavili razmisleki, da bi postavili
žičnico mogoče v Lomu, kjer bi bili primerni dve lokaciji.
Slavko BOHINC je vprašal, če so vlečnice v lasti Občine Žirovnica.
Župan je potrdil, da je koncesijo za vlečnice Občina Žirovnica gospodu Šmidu podarila leta
2006. Občina Tržič pa je od države dobila koncesijo za obe žičnici in gre lahko v podelitev
podkoncesije.
Mladen NOVKOVIČ je povedal, da so na sestanek skupine Strategije za šport povabili
predstavnike smučarskega kluba in KUTSa. Podali so tudi svoje mnenje glede smučišča na
Zelenici. Mladen NOVKOVIČ je pohvalil tudi delo občinske uprave pri pripravi gradiva. Vsak
lahko točno vidi kje so težave, kje so koristi, koliko je stroškov.
Uroš PIVK je povedal, da je alpsko smučanje za Tržič zelo pomembno. Zelenica ima zanj velik
simbolni pomen, kljub temu, da zadnja leta ne igra večje vloge pri razvoju smučanja. Povedal je
tudi, da ga skrbi za razvoj alpskega smučanja in poudaril, da je na odločitvi občinskega sveta
velika odgovornost.
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Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da ni problem samo v pomanjkanju denarja ampak se je treba
sprijaznit z vedno slabšimi podnebnimi spremembami. Tudi žičnica v Lomu se mu ne zdi
smiselna ideja, ker snega zadnja leta ne pade niti toliko, da bi otroci smučali med počitnicami,
kaj šele za kaj drugega.
Janez MEGLIČ je povedal, da Zelenica samo kot smučišče nima prihodnosti in, da bi bilo
rešitve potrebno iskati v širšem kontekstu. Povedal je, da če bodo Zelenico enkrat zaprli, da je
za njih izgubljena. Treba bi bilo premisliti kaj lahko prinese letna sezona v povezavi z novo
kočo. Verjame, da se lahko ustvari dohodek, da bi stvar zaživela, seveda s podporo. Podprl je
idejo o javni tribuni.
Župan je povedal, da ne ve kje bi dobil sredstva za obnovo žičnice v teh kriznih časih.
Matjaž HRGOVIČ je povedal, da podpira idejo o javni tribuni in, da je potrebno vzpodbudit
razpravo o tem, kako ljudje vidijo Zelenico čez celo leto. Morda pa se najde kakšna nova ideja
oz. rešitev.
Župan je povedal, da bi mogli še enkrat opraviti razgovor s smučarji in s Planinskim društvom in
potem organizirati javno tribuno. Za ponovni zagon bi se občinski svet moral odločiti do začetka
julija.
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da je možno na spletnem naslovu www.zelenica.si možno
preko spletne kamere v živo spremljati stanje na Zelenici.
PREDLOG SKLEPA 249-13-7-2012:
Občinski svet Občine Tržič se seznani s stanjem smučišča in različnimi možnostmi
razvoja smučišča Zelenica.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Nadzorni odbor – Poročilo o pregledu zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2011

Uvodne obrazložitve je podala mag. Dragan MANJULOV, član Nadzornega odbora.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 250-13-8-2012:
Občinski svet Občine Tržič sprejme poročilu o pregledu Zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2011.
Prisotnih je 15 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

13
0

Župan je povedal, da na priporočila Nadzornega odbora nima kaj dodati. Povedal je, da se
Občina v lanskem letu ni zadolževala. Župan je povedal, da se delu Nadzornega odbora mora
prilagoditi tudi občinska uprava, da jim lahko na določenih točkah pomaga z razlago.
Drugih razpravljavcev pri tej točki ni bilo.
K 9. točki:

Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič
za leto 2011

Uvodne obrazložitve je podal župan.
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PREDLOG SKLEPA 251-13-9-2012:
Sprejme se Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za
leto 2011 v predlaganem besedilu.
Prisotnih je 15 svetnikov.
ZA
15
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 10. točki:

Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič

Razpravljavcev pri tej točki ni bilo.
PREDLOG SKLEPA 252-13-10-2012:
Za kritje stroškov izvedbe obnove mostu čez hudournik na Ljubelju na trasi občinske
kategorizirane ceste z oznako JP 928 001 Ljubelj – Garni hotel in nadzora nad obnovo
mostu, se nameni 33.000,00 EUR, iz sredstev rezerv Občine Tržič.
Prisotnih je 13 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklepi je bil sprejet.

K 11. točki:

12
0

Podelitev koncesije za opravljanje
Šalković Goranu, dr.dent.med.

zobozdravstvene

dejavnosti

Uvodne obrazložitve sta podala župan in mag. Mojca ALJANČIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Janez MEGLIČ je povedal, da se svetnika DESUSa ne strinjata s privatizacijo zdravstva in
podpirajo javno zdravstvo. Povedal je, da je s tem oškodovan zdravstveni dom, ker izgublja
prihodek.
Župan je povedal, da je tudi zdravstveni dom pred težko odločitvijo, ker če koncesije ne bodo
podelili bodo izgubili dobrega zobozdravnika. Zobozdravnik še vedno ostane del javne
zdravstvene mreže, res pa je, da zdravstveni dom na ta način izgublja nekaj dohodka.
Vida RAZTRESEN je povedala, da se ji zdi prav, da podprejo podelitev koncesije in, da bilo
dobro da ta zobozdravnik ostane v zdravstvenem domu, ker je zanesljiv.
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da je odnos tega zobozdravnika zelo pohvalen in njegovo delo
ocenil kot zelo kvalitetno.
Župan je povedal, da je mnenja, da bodo več škode naredili, če koncesije ne podelijo.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA 253-13-11-2012:
Sprejme se sklep o podelitvi koncesije za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti
Šalković Goranu, dr.dent.med.
Prisotnih je 13 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklepi je bil sprejet.

11
0
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K 12. točki:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske

Odloka

o

Uvodne obrazložitve je podala mag. Mojca ALJANČIČ.
PREDLOG SKLEPA 254-13-12-2012:
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
osnovnega zdravstva Gorenjske.
Prisotnih je 13 svetnikov.
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA 255-13-12-2012:
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
osnovnega zdravstva Gorenjske.
Prisotnih je 13 svetnikov.
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 13. točki:

KMVVI – Kadrovske zadeve

Uvodne obrazložitve je podal predsednik KMVVI Janez MEGLIČ.
Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 256-13-13-2012:
Za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Tržič se imenuje Matjaža Dovžana.
Prisotnih je 13 svetnikov.
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 14. točki:

Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu
Ravne 26, v najem

Uvodne obrazložitve je podal župan.
Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 257-13-14-2012:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o izjemni dodelitvi neprofitnega
stanovanja v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Ravne 26, Tržič v izmeri
32,83 m2 v najem za obdobje 1 leta.
Prisotnih je 13 svetnikov.
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Mag. Uroš PIVK je na koncu svetnikom predstavil tablični računalnik, da se bodo lažje odločili
kako porabiti sredstva, ki jim pripadajo.

Seja občinskega sveta je bila končana 22:35.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Katja Rekelj
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