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Številka:   900-6/2020-106 

Datum:      17. 9. 2020 

 

 
Z A P I S N I K 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 17. 9. 2020, s pričetkom ob 17. uri, v veliki sejni 

sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Dušan BODLAJ, Mojca ČADEŽ, Nana 
PEHARC, Manca GAŠPERIN, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, Mladen 
NOVKOVIĆ, Andrej FRELIH, Janez BOGATAJ, Klemen MARKOVIČ, Anže PERČIČ, Vesna 
TIŠLER SUŠNIK, Tomaž MEGLIČ, Metka GABERC, Drago ZALAR, Teja NEMEC, Jana 
JENKO, Drago ZADNIKAR, Vida RAZTRESEN,  Franjo LIŠKA. 
 
Odsotni občinski svetniki: Melanija PRIMOŽIČ, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK 
 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica Občinske uprave, 
Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja 
Urada za okolje in prostor, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka v Uradu za okolje in prostor,  
Mateja NOSAN – svetovalka v Uradu za splošne zadeve. 
 

Drugi prisotni: Klemen STRMŠNIK - ZaVita, svetovanje,  d.o.o, Maja TEKAVEC – 
odgovorna urednica glasila Tržičan. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne članice in člane Občinskega sveta in predstavnico medijev ter vse, ki gledajo preko 
spleta in televizijskih sprejemnikov. Pozdravil je tudi sodelavki z občinske uprave in nova, še 
nepotrjena občinska svetnika. 
Predstavil in pohvalil je novo sejno sobo.  
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 15 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke, razširitev dnevnega reda ali spremembo 
vrstnega reda. Predlogov ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje, da se 5. točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
5. točka dnevnega reda se sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red. 
 

http://www.trzic.si/
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PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se s sklicem seje poslan dnevni red. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
Seji se je ob 17:14 pridružil svetnik Mladen NOVKOVIĆ. 
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Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18. 6. 2020 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 13. redni seji 

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
4. KMVVI  

a.) Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič 
b.) Potrditev mandata nadomestne članice Občinskega sveta Občine Tržič 
c.) Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije - 

predstavnika Občine Tržič 
d.) Predlog o soglasju k izbrani kandidatki za direktorico javnega zavoda Knjižnica 

dr. Toneta Pretnarja 
e.) Predlog mnenja o prijavljeni kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Bistrica 

5. Predlog odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Tržič 
6. Predlog Sklepa o določitvi sedežnega reda 
7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo za območje občine Tržič – 1. obravnava 
8. Končno poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za poslovno leto 2019 
9. Izstop Občine Tržič iz konzorcija Cero – Gorenjska 
10. Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Tržič o opravljenem pregledu poslovanja 

javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018 
11. Predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih dejavnosti v občini Tržič – 1. obravnava 
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K 1. točki:       Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 18. 6. 2020 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Opozoril je, da je pod eno izmed točk na prejšnji seji 
opozoril, da gradivo na njegovih 6 vprašanj ni popolno. Tega v zapisniku ni nikjer navedenega, 
prav tako ni dobil nobenega dodatnega pojasnila. Dodal je še generalno pripombo, da je iz 
zapisnikov razvidno le, kaj pove župan in odbori, za svetnike pa piše le, da so razpravljali. 
Župan je odgovoril, da seje prenašamo z namenom, da ljudje vedo, o čem svetnice in svetniki 
razpravljajo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 245-14-1-2020: 
Potrdi se Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18. 6. 2020. 
 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 13. 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 246-14-2-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 13. redni 
seji. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
Ob 17.22 je prišla svetnica Teja NEMEC. 
 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
 
V/p št. 1-14-2020: Klemen MARKOVIČ 

1. Vprašanje glede nadaljnje sanacije igrišča v Žiganji vasi. Kanal za odvodnjavanje vode, 
ki priteče ob obilnejšem deževju z gozda dol, sanacija golov (mrež) in travnate 
površine. 

 
Župan odgovarja, da je šel gospod Rotar zadevo pogledat in mu je bilo naročeno, naj pripravi 
predlog in predračun za sanacijo. Mi bomo to pobudo poslali na naš Urad za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti, bodo pogledali in odgovorili. Na jesen bo težko izvesti kaj večjega, 
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zagotovo pa bomo zadeve, ki še niso v okviru rednega investicijskega vzdrževanja, poskušali 
urediti. 
G. MARKOVIČ pojasnjuje, da je igrišče v uporabi, a ob dežju pride voda. Težava je pri 
zgornjem golu, proti skakalnici.  
 
Ob 17.25 se je pridružil Drago ZALAR. 
 
 
V/p št. 2-14-2020: Metka GABERC 

1. Sedaj, ko se je po ujmi uredila cesta v Lom, bi zopet dala pobudo za ogledalo na Brdu.  
 
Župan: Kar se ogledal tiče, je sprejeto stališče, da bodo ogledala le tam, kjer bomo komisija, 
zadolžena za cestno varnost in mi skupaj ocenili, da je to nujno potrebno. Tedensko dobivamo 
pobude za ogledala, praksa pa ni idealna. Ko ljudje vidijo ogledalo, se počutijo varne, vozijo 
bistveno hitreje in tudi prometniki to odsvetujejo. Ta teden sta bili dve pobudi, za na potarsko 
cesto in pri Bogataju pod gradom v Bistrici. Če bi želeli slediti tem trendom in pobudam, potem 
bi morali na cestah, kot je na primer cesta na Brdo, postaviti takoj 10 novih ogledal. Za vse je 
potrebno imeti enak kriterij in kjer se bodo prometniki strinjali, da je cesta res nevarna, ga bomo 
postavili, sicer ne.  
 
Svetnica GABERC se strinja s pomisleki župana, a pojasnjuje, da je tam že bilo ogledalo. 
Župan odgovarja, da je cesta sedaj speljana nekoliko drugače. Če bi pa vsi domačini posekali 
grmovje in pokosili travo ob cesti, bi bila vidljivost precej boljša.  
 

2. Ker je sedaj obvoz skozi Potarje, bi prosila, da po koncu obvoza cesto malo še 
nasujejo.  
 

Župan odgovarja, da je šel pred 20 minutami na ogled te ceste. Zaradi vse mehanizacije je 
cesta zares v slabšem stanju. Ko se dela končajo, bodo na novo nasuli in povaljali, materiala je 
dovolj.  
 
 
V/p št. 3-14-2020: Teja NEMEC 

1. Ima informacijo, da v vrtcih velikokrat ostaja hrana. Sprašuje, če se je kdaj razmišljalo, 
da bi to hrano dali socialno šibkim.  

 
Svetnica Nana PEHARC odgovarja, da dela v Križah, kjer imajo tudi kuhinjo in iz prve roke 
pove, da hrana ne ostaja. Župan je rekel, da bomo pobudo poslali po drugih enotah vrtcev, 
morda je tam kaj drugače. Svetnica Nana PEHARC pravi, da zato, ker obstajajo določena 
pravila, se skuha toliko, kolikor je prijavljenih na prehrano. Če ostaja hrana, če je kaj takega, da 
otroci res ne jedo, npr. ko uvajajo nove jedi, je ta hrana tudi že na krožniku in tega se ne da dati 
naprej. Svetnica Mojca ČADEŽ je še dodala, da po HACCP-u se hrane ne sme dajati naprej. 
Niti za živali, kaj šele za ljudi. S podjetji morajo podpisati pogodbe, če hrana ostane, da jo 
odpeljejo. Se pa res trudijo, da je hrane vedno ravno prav.  
 
 
V/p št. 4-14-2020: Drago ZADNIKAR 

1. Pobuda: glede vprašanj, ki jih je postavil v zvezi s 6. korespondenčno sejo, in sicer, da 
v čim krajšem možnem času zagotovimo popolnost odgovorov na njegova vprašanja. 
Če kaj ni jasno, je svetnik dosegljiv, lahko se pozanimamo, kaj dejansko potrebuje, ker 
smo po poslovniku dolžni ugoditi njegovi pravici, da dobi potrebna sredstva za delo v 
svetu. 

 
Župan odgovarja, da po informacijah, ki jih ima, smo na vprašanja odgovorili večkrat. Strinja se, 
da vsakemu vsak naš odgovor ali razmislek ni všeč, kar je legitimno, imamo pa tudi mi pravico, 
da mislimo, da smo odgovorili tisto, kar smo vedeli in znali, vsakdo ima pa pravico, da se s tem 
strinja. Če je pa kaj več narobe, pa v tej državi obstajajo poti, da se pove in razišče, kdo ima 
prav.  
Svetnik ZADNIKAR je podal repliko, in sicer: če svetnik zahteva, da se mu predloži listinska 
dokumentacija, kar v tem primeru pomeni zapisnike komisije, ne ve, kaj nam tukaj ni jasno. Za 
elektronsko tabelo, na kateri ni možno ugotoviti, kdo in kaj je prejel oprostitev plačila. Sprašuje, 
če direktno napeljujemo, da nas prijavi ustreznim organom. Ponavlja, naj ga v najkrajšem 
možnem času pokličemo ali dopolnimo to.  
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Župan je dal besedo Mateji NOSAN, ki je povedala, da je svetnik Drago ZADNIKAR na 12. 
redni seji rekel, da se bo oglasil na Občini, da bomo skupaj pogledali in uredili zadeve (kar je 
razvidno tudi iz zapisnika 12. redne seje).  
Svetnik ZADNIKAR se strinja, da je to zapisano, ampak potem so prišli tisti ukrepi, zaradi 
katerih ni želel priti na Občino. Ko smo odgovarjali na ponovno repliko, smo storili isto. Prav 
zato se ponovno sklicuje na svojo pravico, da temu ugodimo.  
Direktorica dr. Metka KNIFIC ZALETELJ je rekla, da ga težko zadovoljimo in bi bili res veseli, če 
bi se oglasil pri nas ali pa poklical po telefonu. Odgovor smo poslali večkrat, nikoli ni bil dovolj 
dober. Zato ga je prosila, da skupaj pogledamo, kaj želi, v živo je to res najlažje.  
Svetnik ZADNIKAR se je zahvalil za povabilo in rekel, da se bo oglasil.  
 

2. Zbirni center Kovor: obratovalni čas. Veliko občanov pravi, da je ta čas neustrezen. 
Svetnika zanima, ali bo ta obratovalni čas ostal še naprej. Predvsem so tu 
problematični na primer petek do 18. ure ali pa na primer vsaka druga sobota - če bi se 
lahko  zagotovilo, da bi bilo tako kot včasih, vsako soboto. Ljudje so ob sobotah prosti, 
ob petkih, po napornem delavniku, je pa zelo težko loviti tisti dve uri, da pelješ smeti na 
deponijo. Svetnik prosi, da se vprašanje posreduje upravitelju Zbirnega centra Kovor.  

 
Župan: Kar se tiče deponije, danes bo z nami direktor Komunale Tržič, slišali bomo poslovno 
poročilo. Vsak podaljšek delovnega časa stane in ta politika, pobude po večjih stroških, po 
daljšem odpiranju so povsem legitimne, potrebno je pa imeti enak meter tudi takrat, ko 
glasujemo o podražitvah in večjih stroških in jih upravljalcu priznati. Župan center velikokrat 
obišče, se pogovarja z zaposlenimi in tudi, ko so bile ankete, je zadovoljstvo veliko. Vprašanje 
svetnika bomo kar danes že postavili direktorju Komunale Tržič in bo povedal, zakaj smo se 
tako odločili. Je bil pa zbirni center prej odprt bistveno dlje, kot so taki centri odprti v drugih 
sosednjih občinah in če je želja, da uredimo drugače, zagotovo bomo, ampak potem bo to 
potrebno vključiti tudi v cenik ali pa reševati kako drugače.  
Direktor Komunale g. Primož BAJŽELJ je kasneje, med obravnavo 8. točke, pojasnil, da je 
skladno z državno uredbo predpisano, koliko mora biti center odprt popoldan in koliko ob 
sobotah. Zaradi spremenjenega delovnega časa kakšnih pritožb občanov niso prejeli. V začetku 
je sicer bilo nekaj težav, ko je kdo imel na soboto pripravljene odpadke za odvoz, pa je bil 
center tisto soboto zaprt. Tudi z uvozom ni težav, zapišejo se podatki in količina pripeljanega 
materiala. Svetnik Anže PERČIČ je predlagal, da mogoče v spomladanskem času delajo vse 
sobote, ko je odpadkov več. Direktor je odgovoril, da so takrat tudi odvozi kosovnih odpadkov. 
Svetnik Janez BOGATAJ je še predlagal, da bi bil center lahko odprt vsako soboto 3-4 ure. 
Svetniki so še predlagali, naj se na seznam, kdaj se odvažajo odpadki, zabeleži še, kdaj je 
odprt zbirni center in težav ne bo več. 
 
 
V/p št. 5-14-2020: Tomaž MEGLIČ 

1. Ali se bo nadaljevala obnova ceste od Tržiča do Podtabora? Sicer ve, da to ni stvar 
občine, ampak DRSI. Iz Ljubelja je bila cesta obnovljena, od Tržiča do Podtabora pa je 
res v slabem stanju, če bi se morda dalo malo pritisniti na DRSI. 

 
Pobudo bomo poslali naprej, če je že kaj več znanega s terminskim planom. Jure FERJAN je 
odprl poslansko pisarno in zagotovo lahko on tudi to pobudo prenese naprej.  
 

2. GRS se je obrnil nanj glede parkiranja v primeru intervencij oz. usposabljanj na 
Ljubelju. Čez vikend je tam gneča, ne da se parkirati. Bi oni lahko dobili kakšne 
dovolilnice, da lahko parkirajo tudi za rampo za čas intervencije, čeprav je tam vse 
polno. Bojijo se, da ne bi dobili kakšne kazni, ker so redarji pogosto gor. 

 
Z vodstvom GRS-ja so se že pogovarjali. Problematika in režim bo ostal tak, kot je. Če 
naredimo eno samo izjemo, bodo dovolilnice koristili tudi prijatelji, znanci, družinski člani. Vsi iz 
GRS lahko parkirajo pri spodnji postaji žičnice, pri hotelu, zagotovo pa ni nobenega pardona ob 
intervencijah. Zaenkrat bo tako, letošnja sezona je glede tega čisto ok. Bile so tudi druge 
pobude (vojska…), da bi tam zastonj parkirali, ampak kot rečeno, izjem ne bo. Je pa mogoč 
nakup letne karte, ki stane zgolj 20 eur. Bila je tudi ideja, da bi kupili nekaj teh letnih kart in bi s 
tem pomagali društvom.   
 

3. V Bistrici se je pojavil močan odpor občanov, in sicer je težava dostava zdravil v 
Lekarno Meri. Bile so tudi že fizične grožnje. Stvar je šla že na policijo, da se to nekako 
reši. Dostavljavci hodijo od 3h do 4h zjutraj in ropotajo kot zmešani. Tam je interventna 
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pot, sicer je znak, da je samo za gasilce in reševalce, za dostavo pa ne. Predstavnik je 
bil pri njem in prosil, da se to nekako uredi. Ne ve, če ima Občina kaj besede pri tem, 
ampak res je neprimerno, da ropotajo v nočnem času in to iz dneva v dan. Pregledali 
so, dostavo imajo spodaj, kjer je bil Eurospin. Dobro bi bilo, če bi se dalo nekako urediti, 
da bi ljudje lahko spali. Dostavljavca so nekako prepričali, da je ugasnil piskanje, ampak 
z vozičkom in vrati tako ropota, da so vsi pokonci in potem vpijejo en čez drugega.  

 
Župan odgovarja, da so zdravila pomemben artikel. Gospa Meri je razumen človek, seveda pa 
obstajajo tudi pravila o nočnem redu in miru, ki jih ne nadziramo občani, ampak za to pristojni. 
Župan bi predlagal, da gre svetnik MEGLIČ skupaj s predstavnikom prizadetih občanov na kavo 
k Meri, predstavita problem in se poskušata dogovoriti. Če bosta naletela na ignoranco ali 
aroganco, bo pa župan zaprosil policijsko postajo za pomoč in ukrepanje. Odlok o javnem redu 
in miru velja za vse in ga je potrebno spoštovati.  
 
 
K 4. a točki:       KMVVI – Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta 

Občine 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 247-14-4a-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/173(206) z dne 11.8.2020 potrdi mandat 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič, g. Franja Liške, Cankarjeva cesta 6, 
4290 Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI / 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. b točki:       
 

KMVVI – Potrditev mandata nadomestne članice Občinskega sveta 
Občine 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 248-14-4b-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/164(206) z dne 15.7.2020 potrdi mandat 
nadomestne članice Občinskega sveta Občine Tržič, ga. Vesne Tišler Sušnik, Brezje pri 
Tržiču 48, 4290 Tržič.  
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 4. c točki:       KMVVI – Predlog za imenovanje kandidata za člana razvojnega sveta 

gorenjske regije – predstavnika Občine 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 249-14-4c-2020: 
Občinski svet Občine Tržič za kandidata za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije – 
predstavnika Občine Tržič, predlaga mag. Boruta Sajovica, župana Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. d točki:       KMVVI – Predlog o soglasju k izbrani kandidatki za direktorico javnega 

zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Vesna TIŠLER SUŠNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 250-14-4d-2020: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k izbiri kandidatke Marinke Kenk – Tomazin 
za direktorico zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Ob 17.53 se je pridružil svetnik Andrej FRELIH. 
 
 
K 4. e točki:       KMVVI – Predlog mnenja o prijavljeni kandidatki za ravnatelja Osnovne 

šole Bistrica 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Vesna TIŠLER SUŠNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 251-14-4e-2020: 
Občinski svet Občine Tržič predlagani kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Bistrica 
ga. Dini Pintarič, podaja pozitivno mnenje. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 5. točki:       Predlog Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 

območju občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podaja Jasna KAVČIČ.  
 
Nejc PERKO je povedal, da Odbor za okolje in prostor predlagan Odlok podpira. 
Vida RAZTRESEN je prav tako rekla, da Odbor za družbene dejavnosti predlagan Odlok 
podpira. 
Drago ZADNIKAR je poročal, da se Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe s 
predlaganim Odlokom strinja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 252-14-5-2020: 
Sprejemanje Odloka se izvede po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 253-14-5-2020: 
Sprejme se Odlok o  spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Tržič 
– 1. obravnava. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 254-14-5-2020: 
Sprejme se Odlok o  spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Tržič 
– 2. obravnava. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Predlog sklepa o določitvi stalnega sedežnega reda svetnikov v veliki 

sejni sobi Občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Teja NEMEC in Anže PERČIČ. 
Svetnik ZADNIKAR je dal pobudo, naj se kamera postavi tako, da se vse svetnike snema v 
obraz, ne pa nekatere v obraz, druge v hrbet, saj so svetniki enakopravni. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 255-14-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o določitvi stalnega sedežnega reda svetnikov 
v veliki sejni sobi Občine Tržič v predloženi obliki s spremembami: 
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- levo od Janeza Bogataja sedi Anže Perčič, naprej Klemen MARKOVIČ in poleg 
njega novo potrjena svetnica Vesna TIŠLER SUŠNIK; 

- mesti župana in direktorice Občinske uprave se zamenjata; 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki:       Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev sta podala župan Jasna KAVČIČ in Klemen STRMŠNIK – podjetja Zavita 
d.o.o.  
 
Nejc PERKO je predstavil stališče Odbora za okolje in prostor. Člani odbora so izpostavili, da bi 
veljalo pri oprostitvah v višini 50% izračunanega komunalnega prispevka v 2. odstavku 11. 
člena odloka namesto besede »gradenj« zapisati »novogradenj«, ker ni primerno, da se 
oprostitev uveljavlja tudi pri legalizaciji nezakonito zgrajenih stavb in pri objektih daljšega 
obstoja. Prav tako bi veljalo v 8. členu odloka pri faktorju površine (Fp) določiti, da se v kolikor je 
dejanska gradbena parcela manjša parcele, ki jo dobimo kot zmnožek faktorja površine (Fp) in 
tlorisa stavbe, upošteva v izračunu komunalnega prispevka dejanska površina gradbene 
parcele. Člani Odbora so sicer soglasno sprejeli sklep, da naj se predlagani predlog Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje 
občine Tržič – 1. obravnava sprejme in do 2. obravnave preuči navedene predloge.  
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil.  
Drago ZADNIKAR je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki se 
je seznanil z gradivom in bistvenih pripomb nima. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Metka GABERC, Anže PERČIČ, Drago ZADNIKAR (zahteval pisne 
odgovore, a je župan rekel, da bo dobil odgovore na seji ustno) in Franjo LIŠKA. 
 
Seznanitev javnosti s predlogom Odloka je na spletni strani Občine Tržič objavljena do 7. 10. 
2020. To je tudi rok, do katerega svetnice in svetniki lahko podajajo svoje predloge, pripombe. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 256-14-7-2020: 
Sprejme se predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Tržič  v prvi obravnavi. 

 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki:       Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za poslovno leto 

2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal Primož BAJŽELJ, direktor podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
 
Vida RAZTRESEN: Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z gradivom, imajo pa tudi 
nekaj vprašanj, in sicer, kako bodo nadomestili izgubo in ali bodo podražili storitve. Direktor 
odgovarja, da negativni poslovni izid lahko ostane tako kot dobiček, zato tega zaenkrat ne bodo 
pokrivali.  
Drago ZADNIKAR: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je z gradivom 
seznanil in nima pripomb. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so predsednica Nadzornega sveta Komunale Tržič gospa Jasna KAVČIČ in svetniki 
Anže PERČIČ, Metka GABERC in Janez BOGATAJ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 257-14-8-2020: 
Občinski svet se seznani z Revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 9. točki:       Izstop Občine Tržič iz konzorcija CERO - Gorenjska  
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ.  
 
Nejc PERKO je povedal, da se Odbor za okolje in prostor z obema predlaganima sklepoma 
strinja.  
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil in 
se z njim strinja. 
Drago ZADNIKAR je rekel, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe prav 
tako z gradivom seznanil in se z njim strinja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
PREDLOG SKLEPA 258-14-9-2020: 
Občina Tržič izstopi iz Konzorcija CERO - Gorenjska. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 259-14-9-2020: 
Občinski svet Občine Tržič pooblašča župana Občine Tržič, da o tem sklepu obvesti 
poslovni odbor Konzorcija CERO in stori vse potrebne ukrepe za izstop iz Konzorcija 
CERO ter da uredi vsa razmerja z ostalimi članicami Konzorcija CERO. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
K 10. točki:       Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Tržič o opravljenem 

pregledu poslovanja javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine 
Tržič. 
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Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z dodatnim 
pojasnilom o opravljenem pregledu poslovanja Javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018 in ga 
sprejema. V izogib nejasnostim pa priporočajo Nadzornemu odboru pripravo poročil, ki bodo 
bolj jasna in razumljiva pri ugotovitvah in priporočilih.  
Drago ZADNIKAR je povedal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe z 
dodatnim gradivom poročila seznanil. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 260-14-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o Končnem poročilu  Nadzornega odbora 
Občine Tržič o opravljenem pregledu poslovanja javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018. 

 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki:       Predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 

občini Tržič – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA.  
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti s pravilnikom seznanil in 
ga predlaga v potrditev. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Tomaž MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ in vodja 
UGDD Klemen SRNA. 
 
Rok za pripombe, predloge za dopolnitev pravilnika je 30. 9. 2020. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 261-14-11-2020: 
Sprejme se predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Tržič v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.34. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 

župan 
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