Številka: 9000-6/2016-105
Datum:
7.7.2016

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 23.6.2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC, Mojca ČADEŽ,
Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC, Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija
LAVTAR, Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, dr. Uroš GODNOV, Andreja
POTOČNIK, David AHAČIČ.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, Marjan VETERNIK in Uroš
RIBIČ.
Prisotni iz občinske uprave: Vid MEGLIČ – vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor in Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Sebastijan ZUPANC – bivši direktor Komunale Tržič d.o.o., Vesna JEKOVEC
– Komunala Tržič d.o.o., Jasna MEDVED – Boson d.o.o., Urban JERIHA – Inštitut za politike
prostora, Ljubljana.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Klementina S. MEŽEK GTV in Radio Gorenc.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste in novinarje.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 15 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Marko POLJANC je predlagal, da se 11. točka obravnava pred 9. točko in sicer, ukinitev statusa
javnega dobra pred prodajo stavbnega zemljišča v k.o. Podljubelj.
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 16. redne seje s predlagano spremembo.
Prisotnih je 15 svetnikov.
ZA
15
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 26.5.2016,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 15. redni
seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. KMVVI - imenovanje v.d. direktorja Komunala Tržič d.o.o.,
5. Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za ureditev deponije Kovor,
6. Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Tržič (CPS),
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7. Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2015,
8. Določitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2016 – 1.
dopolnitev,
9. Ukinitev statusa javnega dobra,
10. Prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 36/3, 38/3 in 1000/5 k.o. Podljubelj,
11. O ukinitvi organiziranih prevozov učencev v OŠ Križe.
Janez MEGLIČ se je ob 17.06 uri pridružil seji.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 26.5.2016.

Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 210-16-1-2016:
Potrdi se Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 26.5.2016.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 15. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta.

Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je Janez MEGLIČ, odgovor je podal župan.
Mladen NOVKOVIĆ se je ob 17.08 uri pridružil seji.
Župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 211-16-2-2016:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 15. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 26.5.2016.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-16-2016: Mateja ČADEŽ
Mateja ČADEŽ je povedala, da jo je prosil prebivalec naselja Bistrica, ki ima vrtiček, naj vpraša,
zakaj so se posekala drevesa na uvozu na hitro cesto. Drugo vprašanje pa se nanaša na posek
dreves nad Presko, ravno tako jo zanima, zakaj so se posekala.
Župan je povedal, da so drevesa posekali, zaradi varnosti. V Bistrici na odstavnem pasu pri
trgovini LIDL je bila Občina Tržič opozorjena, da na državno cesto visijo veje dreves, ki rastejo
na zemljiščih v lasti Občine Tržič. Nad Presko od lokomobile proti Tržiču pa so drevesa padla
na avtomobile. Na delu med lokomobilo in naseljem Preska pa je bilo več poškodovanih dreves,
ki so bila tudi močno nagnjena. Drevesa so se odstranila v celoti zaradi varnosti. Od lokomobile
proti Tržiču je vidna bujna zarast, predvideva se, da bo tako tudi proti naselju Preska v
naslednjem letu.
V/p št. 2-16-2016: Marija LAVTAR
Marija LAVTAR je vprašala, ali je že spremenjen zakon o dimnikarski dejavnosti glede izbire
izvajalca. Povedala je, da na avtobusni postaji v Sebenjah luč že gori, nujno pa jo potrebujejo
tudi na avtobusni postaji v Žiganji vasi. Tretje vprašanje pa se nanaša na igrišče pred Osnovno
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šolo Križe, ki se prenavlja in sicer ali bo igrišče odprto tudi popoldan za ostale otroke ali samo v
dopoldanskem času za šolo.
Sebastijan ZUPANC, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva je pojasnil, da je bil Zakon o
dimnikarski dejavnosti dan v parlamentarno proceduro, enkrat je že bil obravnavan, naslednja
obravnava se predvideva v mesecu septembru. Izbira dimnikarja bo omogočena, vendar pod
določenimi pogoji.
Župan je povedal, da se javna razsvetljava vsako leto širi, racionalizira. Avtobusno postajališče
v Žiganji vas je pomembna točka, kjer se bo javna razsvetljava zgradila v relativno kratkem
času. Podžupan, je povedal, da so bile v letošnjem letu zamenjane luči od Križev do Sebenj z
varčno led razsvetljavo, in sicer na pobudo Krajevne skupnosti Sebenje, ker je njihov sovaščan
podaril vse svetilke, na ta način je osvetljena avtobusna postaja v Sebenjah. V skladu s
sprejetim proračunom, se bodo v letošnjem letu uredile še svetilke od Križev proti Retnjam do
Sebenj. V naslednjem letu pa se planira od Retenj proti Bregu nato do Žiganje vasi.
Župan je povedal, da se gradnja igrišča pri Osnovni šoli poteka v skladu s terminskim planom,
igrišče bo odprto tudi popoldan in čez vikende.
V/p št. 3-16-2016: dr. Uroš GODNOV
Dr. Uroš GODNOV je povedal, da v Medvodju pri bivši karavli razpada tovornjak, predlaga, da
se ga odstrani, da ne bi prišlo še do kakega onesnaževanja. Drugo vprašanje pa se nanaša na
dejstvo, da bo Tržič na zemljevidu Trans Slovenije, kar pomeni, da bodo kolesarji vozili skozi
Tržič proti Ljubelju na Prevalo in zadnja galerija (tunel) ni osvetljena, zato je smrtno nevarne za
kolesarje in sprašuje ali lahko Občina kar koli stori za varnost, glede na to da gre za državno
cesto.
Župan je povedal, da je v Medvodju stara vojaška žičnica, ki je trenutno zapuščena. Za to
zadevo je bil že sprožen inšpekcijski postopek. Obe pobudi se bo posredovalo ustreznim
službam.
V/p št. 4-16-2016: Nataša MEGLIČ
Nataša MEGLIČ je prosila za informacije v zvezi s pošto in bankomatom v Križah.
Podžupan je povedal, da je na prejšnji seji Občinskega sveta svetnikom posredoval obvestilo
Pošte Slovenije glede razpisa neobvezujočih ponudb glede pošte. Trenutno Občina ne
razpolaga s podatkom ali se je kdo prijavil na razpis. Pred dnevi je Občina dobila dopis Pošte
Slovenije, v katerem zaprošajo za soglasje k oddaji enote pošte v Križah v najem. Glede
bankomata, pa so bili na obisku predstavniki Gorenjske banke na »Križkem trgcu«, kjer jim je
bila predstavljena lokacija za bankomat, ki pa jim ni ustrezala.
Župan je povedal, da Občina ne daje soglasja k zaprtju pošte v Križah.
V/p št. 5-16-2016: Klemen BELHAR
Klemen BELHAR je povedal, da mineva pol leta od sprejema Proračuna Občine Tržič, kjer so
sprejeti določeni projekti, ki še niso realizirani in ga zanima v kakšni fazi so; npr. otroško igrišče
na Gradu v Tržiču, asfalt ceste k Tiču, nakup zemljišč za nogometno igrišče, energetska obnova
občinske stavbe in spodbujanje programa socialnega podjetništva.
Župan je povedal, da bo igrišče pod Gradom v letošnjem letu urejeno, cesta Potarje – Tič je v
fazi zbiranja ponudb, energetska sanacija dela občinske stavbe se pripravlja, vendar Občina ni
zadovoljna z razpisnimi pogoji s strani »države«, za pridobitev sofinanciranja. Glede socialnega
podjetništva pa potekajo delavnice v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič, zadnja bo na vrsti na
temo čevljarstva. Eno socialno podjetje v Tržiču deluje in sicer v Pristavi. Glede nakupa
zemljišč za nogometno igrišče, je v proračunu namenjen določen znesek, po cenitvi, ki jo bo
potrebno osvežiti, se predvideva okoli 26 EUR za kvadratni meter.
V/p št. 6-16-2016: Janez MEGLIČ
Janez MEGLIČ je vprašal, kako je z drugo fazo obnove opornega zidu v Dolini pri Lenartu.
Župan je povedal, da je bil popis pripravljen, ter pojasnil, da se predvideva realizacija v poznem
poletju ali jesenskem času.
Janez MEGLIČ je še povedal, da je na novem zidu prišlo do poškodbe, predlaga, da se zadevo
pregleda.
K 4. točki:

Imenovanje vršilke dolžnosti direktorice podjetja Komunala Tržič
d.o.o. Vesne Jekovec

Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
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Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Janez MEGLIČ in Metka GABERC.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 212-16-4-2016:
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti direktorice
podjetja Komunala Tržič d.o.o. Vesne Jekovec.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:

12
3

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za ureditev deponije Kovor

Uvodno obrazložitev sta podali Jasna MEDVED, podjetje BOSON d.o.o., Ljubljana in Mojca
ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor.
Vodenje seje je prevzel podžupan, Dušan BODLAJ.
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor.
Podžupan je odprl razpravo.
V razpravi je sodeloval Andraž ŽITNIK.
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 213-16-5-2016:
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev deponije
Kovor.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki:

Informacija o izdelavi celostne prometne strategije Občine Tržič (CPS)

Uvodno obrazložitev je podal Urban JERIHA, Inštitut za politike prostora, Ljubljana.
Vodenje seje je ponovno prevzel župan.
Matej SLAPAR se je ob 18.11 uri pridružil seji.
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali dr. Uroš GODNOV, Klemen BELHAR in Marko POLJANC.
Odgovore sta podala Urban JERIHA in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 214-16-6-2016:
Občinski svet Občine Tržič se seznani z izdelavo Celostne prometne strategije Občine
Tržič.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. točki:

Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič, d.o.o. za leto 2015

Uvodno obrazložitev je podal Sebastijan ZUPANC, bivši direktor podjetja Komunala Tržič, d.o.o.
Andreja POTOČNIK se je ob 18.44 uri pridružila seji.
Mateja ČADEŽ je podala poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko
POLJANC pa Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Mojca ČADEŽ se je ob 18.50 uri pridružila seji.
V razpravi so sodelovali Mateja ČADEŽ, Metka GABERC, dr. Uroš GODNOV, Matej SLAPAR,
Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Andraž ŽITNIK, Marko POLJANC, Mladen NOVKOVIĆ,
Janez MEGLIČ, Dušan BODLAJ, Nataša MEGLIČ, Andreja POTOČNIK in Andrej FRELIH.
Odgovore so podali Sebastijan ZUPANC, Vesna JEKOVEC in župan.
PREDLOG SKLEPA 215-16-7-2016:
Občinski svet se seznani z Revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, katerega
je zastopnik ustanovitelja potrdil dne 07.06.2016.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
0

PREDLOG SKLEPA 216-16-7-2016:
Občinski svet potrjuje predlagano razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2015
med druge rezerve iz naslova dobička.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

14
4

PREDLOG SKLEPA 217-16-7-2016:
Občinski svet se seznani s Poslovnim načrtom za leto 2016.
PREDLOG SKLEPA 218-16-7-2016:
Občinski svet se je seznanil s prenosom 125.000,00 EUR dobička iz Komunalnega
podjetja Tržič d.o.o. leta 2014 v občinski proračun za leto 2015.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
0
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PREDLOG SKLEPA 219-16-7-2016:
Zaključni račun Komunale Tržič d.o.o. za leto 2014 se obravnava na seji v mesecu
septembru.
V razpravi so svetniki potrdili, da so bili o vsebini že predhodno seznanjeni. Župan je obrazložil
situacijo in priznal pravno-formalno napako, ker zadeve žal ni predstavil po posebnem
postopku, kot svojo točko, ki je v takih primerih določena, pač pa je bil mnenja, da je bilo to
ustrezno predstavljeno v Proračunu.
Svetniki so tudi poudarili, da so o zadevi že bili predhodno vsebinsko seznanjeni saj so
sredstva dobička razdelili s Proračunom in zato so mnenja, da ni smiselno glasovati o tem
sklepu. Svetniki so na koncu vseeno glasovali in sklep ni bil sprejet.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.
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Sebastijan ZUPANC se je zahvalil za sodelovanje s svetniki, ko je bil direktor Komunale Tržič
d.o.o.
K 8. točki:

Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič
za leto 2016 – 1. dopolnitev

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 220-16-8-2016:
Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2016 – 1. dopolnitev (čistopis), kot določa priloge tega sklepa.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 9. točki:

Ukinitev statusa javnega dobra

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 221-16-9-2016:
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1000/5
k.o. 2141 – Podljubelj in parc. št. 894/2 k.o. 2145 – Leše, kar se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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PREDLOG SKLEPA 222-16-9-2016:
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega
dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
matična številka 5883547000.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. točki:

Prodaja stavbnega zemljišča parc. št.
Podljubelj

36/3, 38/3 in 1000/5 k.o.

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 223-16-10-2016:
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 36/3, 38/3 in 1000/5 k.o. 2141 –
Podljubelj. Kot metoda razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb z izhodiščno ceno
35.176,40 EUR (brez davščin). Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve
in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 11. točki:

Organiziranje šolskih prevozov v šolskem letu 2016/17 v Osnovno šolo
Križe

Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Vid Meglič, vodja Urada za
gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, Mateja ČADEŽ poročilo Odbora
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ter poročilo Odbora za družbene dejavnosti je
predstavila Ana PEHARC.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Andraž ŽITNIK, Janez MEGLIČ, Andrej FRELIH, Marko POLJANC,
Mojca ČADEŽ, Andreja POTOČNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Dušan BODLAJ in dr. Uroš
GODNOV.
Odgovore je podal Vid MEGLIČ.

Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.23 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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