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Številka:   032-04/2010-23 

Datum:      5.12.2012 

 

 

Z A P I S N I K 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  

ki je bila v četrtek, 29/11-2012 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Slavko BOHINC, mag. Klemen GRAŠIČ, Sebastjan 
GUBIČ, Matjaž HRGOVIĆ, Tanita KAJBIČ, Janez MEGLIČ, Janez MRAK, Marija MRAVLJE, 
Mladen NOVKOVIĆ, Ana PEHARC, Rebeka PEHARC, mag. Uroš PIVK, Andreja POTOČNIK, 
Zvonka PRETNAR, Ignac PRIMOŽIČ, Vida RAZTRESEN, Jurij ROZMAN, Pavel RUPAR, Matej 
SLAPAR, Marjan ŠPEHAR in Anton ŠUŠTAR, Marjan VETERNIK. 
 
Upravičeno odsoten: Stane BITEŽNIK. 
 
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, Marjeta MAČEK – vodja urada za finance in Katja REKELJ. 
 
Drugi prisotni: Biserka DRINOVEC – Športna zveza Tržič, Krajani Zvirč - Miro LAPANJA, 
Marko ZUPAN, Aleš ŠLIBAR, Helena PLEVANČ, KS Sebenje - Bojan ŽEPIČ, Marko POLJANC.  
 
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav, Klementina SKUMAVC 
MEŽEK - GTV in Radio Gorenc, Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Primož KNEZ – 
Dnevnik. 
 
 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta in druge vabljene goste, ter novinarje. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Anton ŠUŠTAR je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 6. točka – Znižanje višine 
Komunalnega prispevka za priključitev obstoječih stavb na javno kanalizacijo, ker svetniki niso 
prejeli gradiva. 
 
Župan je predlagal, da se opravi vsaj razprava, ker je veliko nejasnosti in razložil, da je bilo 
gradivo pripravljeno tako pozno, ker je šele dan pred tem potekal zadnji sestanek na to temo. 
 
Matjaž HRGOVIČ je povedal, da je zadeva kompleksna in, da jo je potrebno rešiti za ves Tržič, 
ne pa za vsako Krajevno skupnost posebej. Povedal je, da je sigurno možen kakšen okviren 
izračun, da bi se svetniki na podlagi tega lažje orientirali. Povedal je, da o tem ne bo glasoval in 
odločal in, da je tak način delovanja ponižujoč. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da se pridružuje mnenju obeh predhodnikov. Povedal je, da se mu ne 
zdi prav, da so gradivo dobili na mize tik pred sejo in, da poziva svetnike, da je gradivo treba 
dobro preučiti saj se dotakne pol Tržiča. Predlagal je, da se to obravnava na naslednji seji. 
 
Mag. Uroš PIVK  je povedal, da je gradivo na hitro preletel in, da se mu ne zdi prav, da bi 
sklepe o tem sprejemali na hitro. Povedal je tudi, da se bo potem po medijih govorilo, da so to 
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sprejeli svetniki Občine Tržič in, da župan ni nikoli za nič kriv, saj o vsem odločijo svetniki, on pa 
je le predlagatelj. Zadeva se tiče vseh krajanov in jo je potrebno dobro preučiti. Predlagal je, da 
se točka umakne z dnevnega reda. 
 
Matej SLAPAR je povedal, da glede na težavnost situacije predlaga, da se točka obravnava in, 
da se o njej pogovorijo in dobijo čim več informacij, ni pa potrebno, da o tem tudi glasujejo. 
 
Mladen NOVKOVIČ je predlagal, da se o točki pogovorijo, ker so tudi zunanji gostje že 
povabljeni. Povedal je, da naj krajani povedo svoje mnenje, vendar naj se o tem ne glasuje. 
 
Anton ŠUŠTAR je povedal, da je gradivo potrebno dobro prebrati. Povedal je tudi, da se govori, 
da občinska uprava predlaga dobre predloge, svetniki pa sprejemajo slabe sklepe. Povedal je, 
da on gradivo potrebuje prej, da se lahko posvetuje s kakšnim strokovnjakom. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da so se člani Odbora strinjali, 
da se ta točka obravnava, ker so zvedeli, da so med povabljenci krajani, ki se jih ta točka dotika, 
vendar pa naj se o tem ne glasuje. Povedal je, da je potrebno upoštevati pri tej točki tudi 
novograditelje. Povedal je, da je to točka, ki bi morala biti uvrščena na sejo izrednega sklica in, 
da če ne bi bilo povabljencev bi oni predlagali umik točke. 
 
Vida RAZTRESEN je predlagala, da se o tem razpravlja na izredni seji na katero lahko povabijo 
vse zainteresirane in si vzamejo za to temo več časa. 
 
Slavko BOHINC je povedal, da se strinja z Vido RAZTRESEN. Predlagal je, da povabljence 
poslušajo, da bodo videli kakšna stališča imajo in prav tako kakšna stališča ima občinska 
uprava, vse ostalo pa bi obravnavali na izredni seji. 
 
Sebastjan GUBIČ je povedal, da o tej temi sicer lahko razpravljajo, vendar pa bi to točko morali 
obravnavati, ko bi bili prisotni vsi akterji, da se obrazložijo tudi dolgoročni načrti in posledice. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Z dnevnega reda se umakne 6. točka dnevnega reda – Znižanje višine Komunalnega 
prispevka za priključitev obstoječih stavb na javno kanalizacijo. 
  
Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 7 
PROTI              15 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Pavel RUPAR je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 12. točka -  Razrešitev članov 
Sveta zavoda Tržiški muzej in mandat članov Sveta zavoda Tržiški muzej. Povedal je, da bo 
obrazložitev prepustil Mariji MRAVLJE. 
 
Marija MRAVLJE je povedala, da ji je gospa Belhar v zvezi s to točko poslala elektronsko 
sporočilo. Sporočilo je Marija MRAVLJE vsem prisotnim prebrala. 
 
Župan je povedal, da je to točko obravnavala KMVVI in naj oni povedao ali se točka umakne z 
dnevnega reda. 
 
Janez MEGLIČ je v imenu KMVVI povedal, da so točko pregledali in ugotovili, da nimajo 
pristojnosti za njeno reševanje. Točko so zato vrnili občinski upravi, da ona to preuči. Povedal 
je, da se mu predlog za umik zdi smiseln, ker je potrebno zadevo dobro pregledati. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Z dnevnega reda se umakne 12. točka dnevnega reda – Razrešitev članov Sveta zavoda 
Tržiški muzej in mandat članov Sveta zavoda Tržiški muzej. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 19 
PROTI               1 
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Sklep je bil sprejet. 
  
Pavel RUPAR je predlagal umik 13.d in 13.e točke z dnevnega reda, ker od KMVVI ni dobil 
poziva za predlog članov. Povedal je, da ima tudi on pravico predlagati člane v Svet zavodov. 
 
Direktor občinske uprave je pojasnil, da predloge lahko podajajo politične stranke in liste ne pa 
tudi posamezni samostojni svetniki. 
 
Pojasnilo je podal tudi Janez MEGLIČ. Povedal je, da so glede na novo nastalo situacijo v 
Občinskem svetu prosili tudi pristojno službo, da bo podala svoje mnenje. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da bodo v nov Statut vnesli tudi te zadeve, da ne bo prihajalo do 
nejasnosti. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Z dnevnega reda se umakneta 13.d točka – Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda OŠ 
Bistrica in 13. e točka – Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Dom Petra Uzarja. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 9 
PROTI               9 
Sklep ni bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Dnevni red se razširi s točko 10a. – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Tržič in točko 14. – 
Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Koroška cesta 7 v 
najem. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 17 
PROTI               0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Pavel RUPAR je predlagal, da se točka 6. premesti na točko 4, ker bo razgovor obširen. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka 6. z dnevnega reda naj se zamenja pod točko številka 4. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 15 
PROTI               0 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Pavel RUPAR je prosil za soglasje, ker želi kandidirati za predstavnika Doma Petra Uzarja. 
Župan je povedal, da bi bila to huda kršitev poslovanja Občinskega sveta in KMVVI. Povedal je, 
da je KMVVI dobil več predlogov in verjetno izbral najkvalitetnejši predlog. 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da je župan na zadnji seji govoril, da se politično kadruje, sedaj pa 
govori o strokovnosti in kvaliteti kandidatov. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 17. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  23 svetnikov. 
ZA 16 
PROTI 2 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18/10-2012, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 16. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
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3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Znižanje višine Komunalnega prispevka za priključitev obstoječih stavb na javno 

kanalizacijo, 
5.   Sklep o višini sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega   

sveta Občine Tržič za leto 2013 in 2014, 
6.   Nadzorni odbor – sprejeta Poročila: 

a) Informacija o sprejetem poročilu o opravljenem nadzoru in pregledu Športne zveze 
Tržič, 

b) Informacija o sprejetem poročilu o opravljenem pregledu Koncesijskih pogodb , 
c) Informacija o sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora Občine Tržič za 

leto 2013, 
7.   Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča za leto 2013, 
8.   Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič in Letni program športa 

v občini Tržič za leto 2013, 
9.   Letni program kulture v Občini Tržič za leto 2013, 
10. Osnutek odloka o proračunu občine Tržič za leto 2013 in osnutek odloka o proračunu 

občine Tržič za leto 2014, 
10a.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave Občine Tržič, 
11.  Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok, 
12.  KMVVI – Kadrovske zadeve: 

a)   Potrditev predlogov za podelitev priznanj občine Tržič za leto 2012, 
 b)   Razrešitev članice Sveta javnega zavoda Tržiški muzej, 
 c)   Razrešitev članice uredniškega odbora glasila Tržičan, 
 d)   Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda OŠ Bistrica, 
 e)   Imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Dom Petra Uzarja,  
       13. Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Koroška cesta     7 v 

najem. 
 
K 1. točki:       Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 18/10-2012 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Janez MEGLIČ je povedal, da gre pri njegovi pobudi s prejšnje seje, ki zadeva cesto na Jamah, 
zgolj za najbolj nujno popravilo poti po neurju in ne za neke izboljšave kot je zapisano. 
 
Župan je povedal, da bomo to popravili in Jasni KAVČIČ naročil naj to sporočilo o popravilu 
posreduje Komunali, ker smo očitno to spregledali. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 315-17-1-2012: 
Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18/10-2012, s 
sprejetimi popravki. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 16. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo.  
 
V razpravi so sodelovali: 
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Matjaž HRGOVIČ je povedal, da sklep, ki ga je predlagal na prejšnji seji ni bil dan na 
glasovanje. Povedal je, da bi bilo dobro, če bi svetniki v Tržičana lahko kaj napisali. 
Župan je povedal, da se v uredniško politiko glasila občinska uprava in župan ne vmešavata. 
Povedal je tudi, da o sklepu lahko glasujejo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 316-17-2-2012: 
V občinskem glasilu Tržičan se v vsaki številki trem svetnikom Občinskega sveta Občine 
Tržič omogoči objava člankov v dolžini 1/3 strani, brez korekcij teksta. Vrstni red in način 
dogovorijo vodje svetniških skupin in samostojni svetniki na naslednji seji. 
 

Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Vida RAZTRESEN je povedala, da bi pod odgovorom pod točko 4. rada opozorila le, da je 
potrebno enega od znakov za slepo ulico v starem delu Bistrice (tam kjer se gre na Zelenico)  
samo prestaviti navzgor (tja kjer se zavije na Bistriško planino), ker sta spodaj dva in ni 
potrebno kupovati novega. 
Župan je naročil Jasni KAVČIČ naj to zapiše, da se bo znak prestavil ne bo pa se kupovalo 
novega. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 317-17-2-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 16. redni 
seji. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Matjaž HRGOVIČ je opozoril, da je potrebno narediti pregled vseh sklepov, ki so bili sprejeti pa 
se ne izvršujejo. 
 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-17-2012: Mag. Klemen GRAŠIČ  
Mag. Klemen GRAŠIČ je vprašal kdaj  bo tudi v občini Tržič prišlo do znižanega plačila vrtcev. 
Plače so se po ZUJF znižale in bi bilo prav, da se zniža tudi plačilo vrtca. 
Župan je povedal, da to pobudo pričakujejo že 4 mesece in, da skrbno spremljajo kaj se dogaja 
po drugih občinah. Povedal je, da so cene v tržiških vrtcih ene najcenejših v regiji. Povedal je, 
da ravnateljico vrtca lahko povabijo na eno izmed naslednjih sej. Občinska uprava je vrtcu to 
pobudo že podala. Njihov predlog je bil, da se sredstva, ki ostajajo namenijo za obnovo otroških 
igrišč v vrtcu in pa s 1. februarjem se odpira nov, dodatni oddelek v Osnovni šoli Tržič. Po 
sprejemu proračuna bodo povabili direktorico vrtca, da predstavi problematiko na seji in potem 
se bodo o tem dogovorili. 
 
V/p št. 2-17-2012: Matej SLAPAR 
Matej SLAPAR je povedal, da apelira na občinsko upravo, da razreši javno razsvetljavo, ki je v 
njihovem koncu priklopljena na gasilce in povzroča slabo voljo, ker imajo veliko stroškov. 
Povedal je, da bi bilo potrebno urediti novo odjemno mesto. 
Župan je povedal, da so to pobudo prejeli tudi od gasilskega društva in gasilske zveze. S 
koncesionarjem so si zadevo ogledali. Pred leti so s pomočjo gasilskega doma rešili 
problematiko javne razsvetljave. Povedal je, da je zadeva rešljiva. Novo odjemno mesto je sicer 
velik strošek, možen pa je tudi dogovor z Občino, da prevzame stroške tega števca. 
Matej SLAPAR je povedal, da je bilo tako že dogovorjeno. 
Župan je naročil Mojci ALJANČIČ, da se o tem dogovori z Janjo SVETINA, ki pokriva področje 
javne razsvetljave. 
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V/p št. 3-17-2012: Slavko BOHINC  
Slavko BOHINC je dal pobudo, da se čim prej razreši pogodbeni odnos med Občino in 
Komunalo kar se tiče lastništva pokopališč. Povedal je tudi, da glede na informacije sklepa, da 
je gospodarstvo v Tržiču slabo. Povedal je, da je kar nekaj različnih informacij slišal tudi o Peku 
in, da ve da naj se Svet v to delovanje ne bi vmešaval. Povedal je, da ga zanima kakšno je 
resnično stanje. 
Župan je povedal, da kar se tiče pokopališč, da urejajo 60 let stara neurejena lastniška 
razmerja. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da so bile najemne pogodbe posredovane župniščem, 
vendar pa imajo župnišča poseben postopek obravnave teh pogodb in se njihovi odgovori še 
vedno čakajo. 
Slavko BOHINC je povedal, da želi, da se ta najemna razmerja rešijo tudi s Krajevno 
skupnostjo. 
Župan je povedal, da sta ga nekaj dni nazaj obiskala direktor tovarne Peko in njegov pomočnik. 
Obrazložila sta situacijo v podjetju. Situacija je točno taka kot je bila opisana v medijih te dni. 
Peko je od 12 milijonske načrtovane dokapitalizacije prejel le 6 milijonov. Pričakovali so še vsaj 
3 milijone evrov pa jih ni bilo. Država je večinski lastnik, potem pa je tu še SOD in 2 banki. 
Država in trije lastniki so se dogovorili, da Peko po hitrem postopku skušajo prodati strateškemu 
partnerju, kateremu so postavili visoke in zahtevne pogoje. Interesenti naj bi bili in postopki 
tečejo. Občina na to nima vpliva, zgodba pa naj bi bila končana do 19. januarja. 
Matej SLAPAR je povedal, da je to za Tržič pomembna zadeva in, da so o njej govorili tudi na 
seji odbora. Država je kot lastnica s tem podjetjem delala neodgovorno in neodgovorno 
postavila tudi nadzorni svet. Predlagal je, da se morda naredi tudi javna razprava, da bi se z 
idejami lahko vključili zainteresirani ljudje. 
 
V/p št. 4-17-2012: Pavel RUPAR 
Pavel RUPAR je prosil, če bi pred Zadrugo lahko uredili luknje, ki so globoke tudi do 30 cm oz. 
preplastili luknje na parkirišču pred zadružnim domom oz. pred dvorano. Dvorana je aktivna in 
ljudje hodijo tja. V imenu krajanov je prosil, če se to lahko uredi, ker tudi ni tako ogromen 
strošek, za varnost ljudi pa je to pomembno. 
Župan je povedal, da je težava v tem, ker je to državna cesta. Veliko je administrativnih ovir. 
Pred zimo pa bi bilo to res potrebno urediti in te luknje zapolniti. Preplastitev zaenkrat ni 
smiselna, ker bodo tam dela še potekala. 
 
Zdenka MAGLICA je prosila naj se to uredi še na Planinski poti. 
Župan je povedal, da je stvari potrebno tudi tam pogledati in urediti. 
 
V/p št. 5-17-2012: Vida RAZTRESEN 
Vida Raztresen je vprašala, če je kaj novih informacij v zvezi z Vilo Bistrico in, če se ve kaj se 
dogaja. Povedala je tudi, da se pri trgovskem centru Deteljica mora določen del sanirati 
(betonske plošče nasproti Sačima) preden si kdo polomi nogo. Tam hodijo tudi starejši in otroci. 
Lastniki se namreč na njihove pobude in opozorila ne odzovejo. 
Župan je povedal, da jim je problem poznan in, da so zato za Ponvico uredili 2 plačljiva mesta 
pred banko. Tam parkirajo in uničujejo svojo imovino tudi stanovalci, ki se morajo nad tem 
zamisliti. Ta del nameravajo urediti spomladi skupaj s peš potjo, ki povezuje ravno to pot ob 
kateri so te razbite plošče, z stopnicami pred OŠ Bistrica. Del poti je od stanovalcev in se bo 
asfaltirala na njihove stroške, del poti, ki je javen pa se bo sanirala spomladi s strani Občine 
Tržič. 
Župan je povedal, da Občini v zvezi z Vilo Bistrica ne kaže dobro, država pa se do tega obnaša 
ignorantsko. Občina je zahtevala obnovo postopka, vendar so jih na sodišču zavrnili, da niso 
pravi upravičenec in stranka v postopku. Občina ima že nekaj let vloženo tožbo proti državi, pa 
ne pridejo na vrsto. Župan je povedal, da bodo obvestili svetnike, ko bodo prišli na vrsto na 
sodišču. 
Vida RAZTRESEN je povedala, da Vila propada. 
Župan je povedal, da ima vila lastnika, gospoda Aleksandra Jereba. Stanje pa je precej 
porazno. 
 
V/p št. 6-17-2012: Ignac PRIMOŽIČ 
Ignac PRIMOŽIČ je povedal, da je Peko v Tržiču zelo pomembna stvar in, da jo je potrebno 
obravnavat na Občinskem svetu. Povedal je, da je zgrožen nad nizko številko še zaposlenih v 
Peku. Povedal je, da je potrebno povabiti direktorja Peka na sejo in posvetiti temu več časa. 
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Povedal je, da bi s propadom Peka izgubili veliko delovnih mest in, da bi bile posledice lahko 
zelo dramatične. Povedal je, da direktor mora nositi osebno odgovornost. 
Župan je povedal, da se s tem strinja in, da zadevo podpira. Župan je povedal, da ne želi biti 
črnogled in, da upa, da bodo dobili pravega strateškega lastnika. 
 
V/p št. 7-17-2012: Jurij ROZMAN, SDS 
Jurij ROZMAN, SDS je dal pobudo, da bi prihodnje leto malo bolje praznovali neplačani državni 
praznik, Dan Maistra Rudolfa. Povedal je, da je on zaslužen, da se danes Maribor imenuje 
Maribor in ne Marburg. Povedal je tudi, da je bila na televiziji dobrodelna prireditev Klic dobrote 
in, da svetnikom daje pobudo, da se odrečejo 20 € od sejnine in se jih nameni za to dobrodelno 
akcijo. 
Župan je povedal, da so bili Maistrovi borci zgodovinsko pomembni tudi v Tržiču. Povedal je, da 
je nekaj prireditev na to temo v Knjižnici že bilo. Na Balosu pa je tudi spominska plošča 
gospodu Udetu, ki je bil eden izmed Maistrovih borcev. Župan je povedal, da se klicu dobrote 
lahko vsak odzove kadarkoli in, da so nekateri to že storili. Občina se bo pridružila pobudi 
Rdečega Križa iz Podljubelja, ki jih zbira in jih bo fizično predal ljudem v Podravju. Župan je 
povedal, da je enostavnejše in cenejše, če to vsak stori sam. Povedal je tudi, da je v soboto ob 
16.00 Karitasov koncert v Križah. 
 
V/p št. 8-17-2012: Marjan VETERNIK 
 
Ima eno vprašanje, ki se nanaša na izgradnjo javne razsvetljave in sicer: 

1. Pri avtobusni postaji (Sebenje) v smeri proti Retnjam javne razsvetljave ni. Tudi na tej 
lokaciji ga zanima postavitev javne razsvetljave. 

Sprašuje tudi, kakšna je možnost namestitve ogledala pri izvozu iz bivšega PUR-a na glavno 
cesto. Eno ogledalo je sicer nameščeno na eni od hiš na Koroški cesti, vendar je za smer proti 
Trgu svobode. Problem je, ker je potrebno z avtomobilom zapeljati do polovice cestišča preden 
se opazi, če prihaja vozilo iz leve – to je iz smeri Ravne. Prosi za odgovor. 
 
Matjaž HRGOVIČ in Sebastjan GUBIČ, ki sta imela pravico postaviti vprašanje še s prejšnje 
seje, sta se tej pravici odrekla. 
 
 
K 4. točki:       Znižanje višine Komunalnega prispevka za priključitev obstoječih stavb na 

javno kanalizacijo 
 
Uvodne obrazložitve so podali župan in Jasna KAVČIČ. 
 
Matjaž HRGOVIČ je podal proceduralni predlog, da naj se glasuje, da tudi gostje seje lahko 
pridejo do besede. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 318-17-4-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog, da se omogoči razprava gostom. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Marko ZUPAN je podal obrazložitve v imenu krajanov Zvirč. 
 
Župan je odprl razpravo 
 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matjaž HRGOVIČ je povedal, da se mu ne zdi korektno, da bi o tem presojali s tako malo 
gradiva in podatki kot jih imajo. Povedal je, da nimajo dovolj strokovnega znanja, da bi lahko 
presodili ali so zapisane številke pravilne ali ne. Povedal je, da prosi direktorja občinske uprave 
za pojasnilo kako je lahko v gradivu zapisano, da so vsi izračuni za vse občane nižji kot v 
predhodnem odloku. Prosil bo za pisno obrazložitev. Predlagal je, da se številke navedejo točno 
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in, da bodo svetniki vedeli kako se je do teh številk prišlo. Povedal je, da bi bilo dobro vedeti 
koliko malih čistilnih naprav imajo in, da bi bilo dobro vedeti kakšni bodo finančni učinki na 
proračun. Povedal je, da če bo to velika številka, da je potrebno imeti končne številke pred 
sprejemom proračuna. Potrebno je tudi vedeti kakšne so obveznosti do kohezijskega sklada. 
Občani so imeli že na začetku pravico vedeti kakšen znesek približno bo kdo moral plačati in se 
na to pripraviti. Nikjer in nikoli ni bilo omenjeno koliko približno bodo morali ljudje sami plačat. 
 
Anton ŠUŠTAR je povedal, da se strinja z Matjažem HRGOVIČEM in, da ga močno podpira. 
Vprašal je, zakaj ne prispevajo vsi k tej dobrobiti. Približno 5.000 ljudi ni plačalo nič, ker so že 
priklopljeni. Povedal je, da njega zanimajo številke. Povedal je, da bo zahteval papirje, ki 
zajemajo projekt Zvirče, da se bo o tem lahko posvetoval s strokovnjaki. Povedal je, da želi 
vedeti koliko bo kdo plačal od prve do 109 hiše. Povedal je, da je župan na aprilski seji izjavil, 
da bo komunalni prispevek od 500 – 800 evrov. Povedal je, da bi bilo najboljše, če bi se v 
veljavo vrnil Odlok, ki je bil aprila preklican. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da če bi se o teh stvareh pogovarjali kot je potrebno, potem do teh 
zapletov ne bi prišlo. Prosil je naj si zahteve razpravljavcev zapisujejo, ker jih bodo obravnavali 
na izredni seji, ki jo bodo sklicali v kratkem. Mnogo podatkov svetniki nimajo. Vprašal je kje 
imajo v gradivu predlog, da občinski prispevek velja tudi za izgradnjo malih čistilnih naprav. 
Zahteval je, da se do naslednje seje pripravi izračun koliko teh malih čistilnih naprav bo in 
kolikšen bo prispevek Občine. Povedal je, da občinska uprava nima zakonske podlage za 
postavljanje cen. Vprašal je, če tisti, ki so že plačevali stroške za priklop dobijo povrnjenih 50 %. 
Povedal je, da zato kar se dogaja ne sprejema nobene odgovornosti. 
 
Janez MEGLIČ je povedal, da ta vzorec verjetno ne bo v redu, ker so elementi za izračun od 
območja do območja različni. Povedal je, da zagovarja stališče, da bi bil prispevek enak na 
območju občine. Prenoviti je treba celotno občino. Povedal je, da je to kar je v gradivu velik 
napredek. Povedal je, da se mu zdi simpatična tudi ideja, da se prispevek omeji in, da zneski ne 
morejo kar rasti do ne vem kje. Limit bi bil varovalka meji, ki ne bi mogla biti presežena. 
Potrebno bi bilo enakopravno porazdeliti breme na vse občane. 
 
Župan je povedal, da čistilno napravo potrebujejo vsi v Tržiču ne plačujejo pa vsi zanjo 
komunalnega prispevka. 95% naprave je bilo zgrajene iz evropskih in ne občinskih sredstev in 
se za to komunalni prispevek ne obračunava. Tisti v Tržiču, ki so imeli kanalščino 30 let in tudi 
kanal, ki je nekam peljal, kanalščine oz. komunalnega prispevka ne plača, ker je zakon določil, 
da ga plačajo tisti, ki se prvič ali na novo priključujejo. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da sta se kanalščina in taksa za odpadne vode pobirali 
različno. Taksa za odpadne vode ostane v občini. Povedala je, da naj bi se s tega denarja 
zgradila kanalizacija. Povedala je, da so morali graditi in plačati svoje greznice in  plačati tudi 
praznjenje. Vsem, ki so se priključili na nov kanal in na novo čistilno napravo bi bilo potrebno 
enotno zaračunati priključek na kanal. 
 
Župan je povedal, da so takso plačevali tudi tisti, ki nikoli ne bodo dobili kanalizacije, ker jo 
nekje ni mogoče zgraditi. 
 
Mladen NOVKOVIČ je povedal, da več sliši manj razume. Povedal je, da si je ogledal proračune 
za nazaj za 6, 7 let kako je to sploh potekalo in koliko sredstev je bilo namenjenih. Povedal je, 
da je govoril tudi z Izidorjem Jeralo, ki je ta projekt izdelal. Povedal je, da ga skrbi, ker so se 
spet podali v velik projekt brez predhodnih analiz. Povedal je, da bo Občina bo za to namenila 
veliko denarja in kaj pomeni to za šport kulturo, šole, ki se njemu zdijo bolj pomembne. Povedal 
je, da ga skrbi, ker ni nekega celostnega programa. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da ga zanima koliko je olajšava znašala v zneskih glede na 6. 
alinejo in kaj to pomeni v bodoče. Vprašal je, če se to ukinja vsem ali samo ob priklopu 
posameznim uporabnikom. Povedal je, da bi bilo v sklep potrebno dodati, da se v enakem 
procentualnem razmerju subvencionira mala čistilna naprava tistim, ki se ne morejo priklopiti na 
kanalizacijo. Povedal je, da se čistilno napravo res, da dobiti za 2400,00 €, ampak ni pa 
kvalitetna. Tudi čistilna naprava na Zelenici se je kupila za 21.000,00 € in ne za 7.000,00 kolikor 
je znašala tudi ena izmed najnižjih ponudb. 
 
Župan je povedal, da kdor od občanov bo želel nadstandardno čistilno napravo bo moral 
prispevati več. Čistilna naprava na Zelenici deluje in so za to dobili tudi uporabno dovoljenje. Pri 
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tej napravi se ni varčevalo, ker so v bližini tudi viri vodnega zajetja. Tistih, ki so plačevali 
kanalščino je relativno malo, niso pa dobili kanala. Z novim Odlokom dobijo vse hiše, po celem 
Tržiču 50 % popust in za tiste na B10 se nič ne spremeni, še celo dodatnih 8 % olajšave bodo 
dobili, če bodo plačali v enem znesku. Povedal je, da so to popravili zaradi tega, ker so dobili 
izračune koliko je bilo pobrane kanalščine, ki je bila podlaga za oprostitev v zakonu. Komunalno 
takso pa še enkrat plačujejo vsi. Kdor se bo priklopil na kanalizacijo bo plačeval samo še 10 % 
komunalne takse in bo imel prednost za razliko od tistih, ki živijo na takih krajih, da ne morejo 
biti priključeni na kanalizacijo. 
 
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da naj jim prikažejo jasno sliko, da bodo lahko o tem govorili. 
Povedal je, da bi bilo dobro, da se določijo standardi za male čistilne naprave, da se bo vedelo 
katera je primerna in katera ne. 
 
Miro LAPANJA je povedal, da se je kanalizacija v Zvirčah začela delati dokaj pozno. Povedal je, 
da je s tega programa razvidno kako naj bi stvari potekale, oni pa te možnosti niso imeli, saj jim 
njihovega programa nihče ni pokazal. Povedal je, da je pregledal odloke, ki jih je občinski svet 
že sprejel na to temo. Povedal je, da naj svetniki dobro razmislijo o zadevah, ki jih bodo 
sprejemali, ker to delajo v imenu ljudi, ki so jih volili. 
 
Župan je povedal, da prizna, da so storili napako, ker niso prej prišli pred ljudi. Povedal je, da se 
bo pri naslednjih projektih prej organiziral zbor krajanov in, da so se s tega vsi nekaj naučili. 
 
Vida RAZTRESEN je prosila, da se popravi, da je odlok zakonit, ne pa ustrezen. 
 
Župan je povedal, da stoji za tistim kar je napisano in pod čemer je podpisan. 
 
Matjaž HRGOVIČ je povedal, da čistilna naprava na Zelenici dela, kadar je dovolj ljudi, ko pa je 
ljudi malo pa se tudi ustavi. 
 
Župan je povedal, da je koča na Zelenici rezervirana za novo leto in za vse vikende do 
spomladi. Župan je predlagal naj se za informacije obrnejo na skrbnika koče. Povedal je, da ga 
lahko povabijo tudi na sestanek. 
 
Jasna KAVČIČ je povedala, da je bil občinski svet o projektu Kohezija obveščen z informacijo v 
začetku leta 2008, 2 leti kasneje je bilo pripravljeno vmesno poročilo o napredku Kohezije – 
točka je bila na dnevnem redu, vendar je bilo izglasovano, da informacij o Koheziji ne 
potrebujejo. Letos maja je bilo končno Poročilo oddano v Bruselj. Predlagala bo, da ko dobijo 
odzive z Bruslja, da se to Poročilo na občinskem svetu predstavi.  
Povedala je, da posamezne cene nima. To kar popravljajo je odprava vseh napak, ki so se 
zgodile, na strošek bančne garancije. Okoljska taksa se pobira pri občanih, ki onesnažujejo 
okolje z odpadnimi vodami. Je po naravi nacionalni vir financiranja in, če Občina ne bi z 
investicijami v kanalizacijo upravičila vsako letne porabe teh sredstev bi jih morala dati v državni 
proračun. Okoljsko takso so plačevali vsi in so vsi prispevali h gradnji kanalizacije na Podvasci, 
Trgu svobode, Cankarjevi itn. Enako se je zgodilo z okoljsko takso za Kohezijo iz leta 2008, 
2009 in 2010. Pobrana taksa se je vkalkulirala v projekt Kohezija na strani nacionalnega vira 
financiranja. Okoljska taksa se bo pri tistih, ki imajo greznice pobirala še naprej v 100 % znesku, 
tisti, ki bodo priključeni na kanal ali malo čistilno napravo bodo plačevali 10 % tega zneska. 
Komunalnega prispevka za malo čistilno napravo se ne plača. Stroške izgradnje male čistilne 
naprave bo nosil vsak sam. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je opozoril, da te stvari iz Proračuna spet niso razvidne kot že v prejšnjih 
letih. 
Župan je povedal, da je iz Proračuna vse razvidno in, da mu lahko vse razložijo, kje je kaj 
zabeleženo. 
 
ZAČETEK ODMORA: 20:10 
KONEC ODMORA: 20:25 
 
K 5. točki:       Sklep o višini sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov 

Občinskega sveta Občine Tržič za leto 2013 in 2014 
 
Uvodne obrazložitve je podal predsednik KMVVI Janez Meglič. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 

Pavel RUPAR je vprašal, če bi lahko računalnik že sedaj odkupil in, če ga lahko poravna s 
sejninami. 
Župan je povedal, da te možnosti do konca mandata ne bo. 
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal kdo je nezadovoljen s tabličnim računalnikom in povedal, da se 
problem  lahko reši. Povedal je tudi, da sta glede formata gradiva govorila tudi z Dominikom 
GRUŠKOVNJAKOM in, da bodo te stvari še izboljšali. 
 
Župan je povedal, da sta dva svetnika povedala, da bi rajši prešla na stari, klasičen način 
prejemanja gradiva. Vendar pa za tiste, ki so izjavo podpisali, ne morejo ničesar več spremeniti. 
 
Vida RAZTRESEN je predlagala, da se naredi krajši tečaj tako kot so se že v začetku domenili.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 319-17-5-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič za leto 2013 in 
2014 v višini 360,00 EUR na posameznega člana občinskega sveta na leto. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep  je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 6. točki:       Nadzorni odbor – sprejeta Poročila 
 
Uvodno obrazložitev k prvemu poročilu je podala mag. Alenka BRADAČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIČ je povedal, da ga zanima del o izračunu plače, ker iz aneksa ni razvidno ali 
je vse u redu ali ne. 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da je bila plača kot takšna pravilno obračunana v skladu z 
vsemi spremembami. 
 
Sebastjan GUBIČ je vprašal, če gre za višino plače. 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da gre za višino v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih 
potrebščin. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 320-17-6a-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo Nadzornega odbora Občine Tržič o 
sprejetem Poročilu o opravljenem nadzoru in pregledu Športne zveze Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep  je bil sprejet. 

  
Uvodno obrazložitev k drugemu poročilu je podala mag. Alenka BRADAČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
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Jurij ROZMAN, SDS je vprašal, če so pri svojem nadzoru kdaj prišli do točke, da bi lahko sumili 
na korupcijo. 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da so oni pregledali dejstva, ki so (pogodbe, postavili so 
dodatna vprašanja). Povedala je, da pri samem pregledu pogodb težko ugotoviš, če je kje prišlo 
do korupcije. Pojasnila s strani občinske uprave so bila ustrezna. 
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal, če oni preverjajo bolj splošne zadeve. Vprašal je, če se npr. pri 
prevozih otrok preveri, če je bilo opravljenih toliko prevozov in po kakšni ceni ipd. Povedal je, da 
je to že enkrat povedal gospodu MANJULOVU in, da opravijo precej nadzorov, ampak njegovo 
osebno mnenje je, da vse gledajo precej površinsko. 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da gredo tudi v podrobnosti, vendar pa vsega ne dajejo v 
poročila. Tisto kar dajo svetnikom v vednost so njihove glavne ugotovitve. Povedala je, da 
gredo na mesto ogleda ali pa, da občinsko upravo prosijo za podrobnejša pojasnila. Povedala 
je, da se Občina sama ne poslužuje nadzora nad izvajalci pogodb v zadostni meri. 
 
Pavel RUPAR je vprašal, če sodelujejo pri izvajanju notranje revizije. 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da so oni samostojen organ, seznanjeni pa so z njihovim 
programom dela. 
Pavel RUPAR je vprašal, če so kdaj našli kakšno nepravilnost.  
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da so našli manjše nepravilnosti, ki so bile s strani občinske 
uprave odpravljene. 
Pavel RUPAR je opozoril predsednico NO naj pregledajo kakšne zahteve po pregledu je podal 
NO in, da ga zanima kdaj bo to prejel. 
 
Janez MRAK je povedal, da ga zanima Petrol in zemeljski plin pri novogradnjah. 
Župan je povedal, da je težava v tem, da ljudje ponekod ne izrazijo interesa. Povedal je, da za 
Virjem niso mogli prepričati ljudi, da bi jim bil plin aktualen. Občina dobi nekaj koncesnine od 
prodaje zemeljskega plina. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za negospodarstvo povedala, da so obdobja za 
sklepanja koncesijskih pogodb zelo dolga in vprašala od česa je to odvisno. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da je dejansko odvisno kaj je predmet koncesije. Npr. če je 
v koncesiji poleg storitve vključena tudi gradnja in to gradnjo izvaja zasebni koncesionar, je 
treba upoštevati, da ima on pravični dobiček iz tega posla. Posel pa mora biti finančno 
ovrednoten, da se ve v kakšnem obdobju imata oba partnerja pravično porazdelitev tveganj in s 
tem tudi vseh pravic in obveznosti. 
 
Janez MEGLIČ je povedal, da se tudi njemu koncesijska doba zdi zelo dolga. Te koncesijske 
pogodbe so za koncesionarje lep dobiček. Povedal je, da bi v pogodbo morali vgraditi 
varovalko, da se dobiček čimbolj pošteno porazdeli. 
 
PREDLOG SKLEPA 321-17-6b-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo Nadzornega odbora Občine Tržič o 
sprejetem Poročilu o opravljenem pregledu koncesijskih pogodb. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep  je bil sprejet. 

 
Uvodno obrazložitev k letnemu programu dela Nadzornega odbora je podala mag. Alenka 
BRADAČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 

Janez MEGLIČ je predlagal, da bi bilo več strnjenih, tabelnih podatkov, da se primerjava vidi 
bolj nazorno. Poročila so namreč res bolj površinska. 
Andreja POTOČNIK je povedala, da naj člani NO v letu 2013 zapišejo tudi dolžino seje, ker je 
dobila informacijo, da njihove seje ne trajajo prav dolgo. Predlagal je, da bi mogoče 4 seje lahko 
združil v 3, če bi na seji vztrajali dalj časa. Na ta način bi tudi privarčevali. Povedala je, da 
njihovo delo drugače podpira in, da jih ne želi omejevati. 
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Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da delo NO ni samo njihovo sedenje na sejah, pač pa veliko 
dela opravijo tudi doma. Veliko informacij in mnenj si izmenjajo tudi po elektronski pošti. 
Povedala je, da se člani NO zavedajo, da je potrebno varčevat, v kolikšnem obsegu pa naj 
povedo tudi svetniki. 
 
Sebastjan GUBIČ je povedal, ga NO gleda kako je bil proračun izvršen in ne kako se sestavlja 
in, da bi bili že tu lahko 2 seji manj. Tudi pri pregledu javnih zavodov bi lahko črtali 2 seji. Tako 
bi pri sejah lahko privarčevali. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da predvidenih 16 sej pomeni kar nekaj denarja. Odgovornost 
svetnikov je vseeno malo večja, sejnine pa imajo manjše. Povedal je, da če bodo imeli tolikšno 
število sej, naj upoštevajo njegove dobro namerne predloge pri Poročilih in, da gredo res bolj v 
globino. 
Župan je povedal, da je to informacija za Občinski svet. Lahko jih omejijo s sredstvi, ne morejo 
pa jih omejevati na noben drug način, ker so avtonomen organ. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da naj NO ne krčijo sredstev. NO opozarja na napake in poskrbi, da 
se te napake odpravijo. 
 
PREDLOG SKLEPA 322-17-6c-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o sprejetem letnem programu dela 
Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep  je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 7. točki:       Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Zvonka PRETNAR je vprašala kakšna je razlika med prvim in drugim območjem, ki je povsod 
enako. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da je ni in, da ima enako število točk. Za stanovanjski namen se ti 
dve območji ne razlikujeta. 
  
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da na podlagi tega koliko Občina s tega naslova pobere, bi se 
moralo dajati v te plane, ki so že narejeni. Na razpredelnici se vidi izračun na stanovanje in na 
hišo. Tudi pri tretjem in četrtem območju ne bi smelo biti plačila komunalnega priključka. 
Župan je povedal, da gre tukaj za kvaliteto opremljenosti zemljišč. Komunalni priključek je 
povsod enak, NUSZ se vključuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Tisti, ki imajo 
manj opreme, plačujejo manj. NUSZ plačujejo vsi. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da se s tem ne bi strinjal, saj to za stolpnice ne velja. V stolpnici 
je plačilo za komunalno infrastrukturo veliko večje. Vprašal je, če je NUSZ na Loki v industrijski 
coni in na zazidljivih parcelah pobran tako kot bi moral biti. 
Župan je povedal, da to še ni čisto urejeno in da se sistem še izboljšuje, povedal je, da se na 
praznih parcelah NUSZ ne pobira. Župan je povedal, da se tudi v stolpnicah malo več plačuje 
za ugodje, saj imajo blizu avtobusno postajo, javno razsvetljavo, pločnik, nekdo v Lomu pa tega 
nima na dosegu roke. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da po Evropi za zazidljiva zemljišča plačaš 5 % vrednosti 
parcele in to je glavni vir Občine za zagon gospodarstva. Občina je do takih parcel zgradila vso 
infrastrukturo, da je cena parcelam zrasla. Nujno bi bilo potrebno z NUSZ jem ljudi spodbuditi, 
da se, da parcela v zagon, ker je nekaj tudi dobil. Koliko pa plačujejo v BPT ju za 45.000 m

2.
 

Župan je povedal, da je v BPT ju plačajo 90.000 €, za prazne prostore pa dvojno. Prazne 
prostore so zato dali v najem in jim nič ne morejo. Povedal je, da je njegov razmislek pravi. 
Nekateri so zaradi davkov dali tudi vloge, da se stavbno zemljišče spremeni nazaj v kmetijsko. 
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Ko se bo sprejemal OPN bo to težava razen, če jim tega ne bodo odobrili. Vendar pa tako 
pobudo zaradi zakonodaje Občina ne more zavrniti. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 323-17-7-2012: 
Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2013. 
  
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 8. točki:       Osnutek in predlog Pravilnika za sofinanciranje letnih programov športa v 

občini Tržič in letni program športa v občini Tržič za leto 2013 
 
Uvodne obrazložitve je podala Mag. Mojca ALJANČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da so Pravilnik pregledali. Dokument so pregledali tudi 
strokovnjaki. Predlagal je, da se naredi Komisija, da te merila pregleda. Komisijo naj sestavlja 
nekaj članov iz individualnih in nekaj s kolektivnih športov. V Pravilniku je v 3. odstavku 8. 
alineja, ki se mu zdi v neskladju z zakonom. Tam kjer so napisana sredstva pred sprejetjem 
proračuna bi bilo dobro napisati zaznamek, da se bodo sredstva s spremembami proračuna 
temu primerno namenjala. 
 
Župan je povedal, da je prav, da Občina podpira tiste, ki so člani Zveze in, da mora biti neka 
krovna organizacija.  
 
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, če potem društvo, ki ni vključeno v Zvezo ni upravičeno do 
sredstev. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da se s tem Pravilnikom spodbuja nastajanje tudi novih 
društev. Za ta društva pogoj, kar se tiče članstva v športni zvezi ne drži. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da nima nič proti Športni zvezi in proti članstvu, da pa ne ve, če 
je to v skladu z zakonom. 
Župan je povedal, da to seveda lahko preveri in, da naj se o presoji zakonitosti obrne na 
pristojne organe. 
 
Biserka DRINOVEC je povedala, da so društva, ki so prijavljena v Športno zvezo samo na 
boljšem in, da imajo kup koristi. Če ni moralnih zadržkov, ne vidi razloga, zakaj se NK Tržič ne 
bi včlanil v Zvezo. 
 
Zvonka PRETNAR je povedala, da so rekreacijska tekmovanja zelo taksativno našteta. 
Povedala je, da se kakšna društva zaprejo in kakšna na novo ustanovijo in, da ne bi zaradi tega 
spreminjali Pravilnika. 
 
Biserka DRINOVEC je povedala, da se lahko doda k besedilu 1.2 besedilo »in druge športe«. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 324-17-8-2012: 
Sprejme se osnutek Pravilnika za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA 325-17-8-2012: 
Sprejme se predlog Pravilnika za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 326-17-8-2012: 
Potrdi se letni program športa v občini Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 327-17-8-2012: 
Letni program športa v občini Tržič za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi na 
spletnih straneh Občine Tržič, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve Odloka 
proračuna občine Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 9. točki:       Letni program kulture v občini Tržič za leto 2013 

 
Uvodne obrazložitve je podala mag. Mojca ALJANČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za negospodarstvo povedala, da predlagajo, da se 
pripravi osnutek razvoja kulturnih vsebin in projektov za prihodnja leta ter, da smiselno 
nadomestijo pripravo strategije za kulturo. Povedala je tudi, da so razmerja med investicijskim 
vlaganjem v kulturo, šport in izobraževanja izrazito nagnjena k športu. Predlagala je, da se te 
razmerja počasi malo popravijo. 
Župan je povedal, da je pripomba na mestu, vendar, da je v Športni zvezi veliko društev, pri 
kulturi pa veliko manj. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da sta tako kultura kot šport v občini Tržič zelo zapostavljena. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 328-17-9-2012: 
Potrdi se Letni program kulture v občini Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 329-17-9-2012: 
Letni program kulture v občini Tržič za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi na 
spletnih straneh Občine Tržič, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve Odloka 
proračuna Občine Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 



 

 15 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
PREDLOG SKLEPA 330-17-9-2012: 
Pripravi se osnutek razvoja kulturnih vsebin in projektov za prihodnja leta do leta 2017, 
kar bi smiselno nadomestilo pripravo strategije za kulturo. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
 
K 10. točki:       Osnutek odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2013 in osnutek 

odloka o proračunu občine Tržič za leto 2014 
 

 
Uvodne obrazložitve sta podala župan in Meta MAČEK. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo povedal, da osnutek podpirajo in 
predlagajo, da se nameni kakšna direktna finančna pomoč za podjetja, tudi s postavitvijo 
usmerjevalnih tabel. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da bistvenih pripomb nimajo, 
bodo pa to temo obravnavali še na naslednji seji Odbora. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za negospodarstvo povedala, da je letošnji proračun 
veliko boljši od lansko letnega. Podpirajo oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti, da 
najprej celostno zaključi s projekti in šele potem začne z novimi. Povedala je tudi, da pri gradu 
Neuhaus predlagajo, da se dajo notri kakšne multifunkcijske možnosti, ker je ta tehnologija tako 
napredna, da se da marsikaj prikazati na majhnem prostoru. Predlagajo tudi, da naj se s 
proračuna financirajo izrazito komercialne dejavnosti (Šuštarska nedelja). Potrebno je narediti 
koncept prireditev, da se ve kaj je kulturno-etnološko in kaj je komercialno in ker del teh se 
financira. Če primerjamo koliko stanejo te prireditve, koliko pa je namenjeno za humanitarno oz. 
socialno dejavnost, potem te prevladujejo. 
Župan je povedal, da so se sredstva za zavarovanja nepreskrbljenih oseb bistveno povečala, 
povečujejo se subvencije stanarin in tudi subvencije v vrtcih. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da je bilo na temo  nogometnega igrišča vloženega že kar nekaj 
prostovoljnega dela, vsa sredstva pa so umaknjena. Povedal je, da so občinski upravi že 
predlagali kje bi igrišče lahko bilo in, da so izračunana sredstva, ki naj bi se za to porabila 
prenapihnjena. Povedal je, da 70 otrok nujno potrebujejo igrišče. Povedal je, da bi se bilo 
potrebno pogovoriti kaj ima prednost. 
Župan je povedal, da je osnovni problem sprejetje OPN ja. Sredstva so umaknili, ker brez tega 
začetek gradnje na zemljišču pod policijo začetek gradnje ni mogoč. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da to ne drži, ve pa, da na zgornjem platoju to ni mogoče. 
Župan je povedal, da bi se zato rabilo 20.000 m

2 
prostora. Na tej lokaciji bi samo zemljišče stalo 

480.000 €. Župan je povedal, da razmišljajo o zamenjavi zemljišč, kar bi bilo bistveno cenejše. 
Župan je povedal, da je še veliko drugih investicij in, da se je potrebno obnašati racionalno in 
pogovoriti, kaj ima prednost. 
 
Matjaž HRGOVIČ je pohvalil trud in napore pri izdelavi Proračuna. Predlagal je, da bi se pri 
postavkah na katerih je veliko denarja določilo koliko denarja bo za kaj šlo, da bi bilo bolj 
pregledno in, da se ve kaj se bo v Tržiču delalo. Enako je predlagal za NRP. Tako bi bilo 
optično bolj zanimivo in svetniki bi več videli. Pohvalil je tudi razmišljanje župana, da razmišlja o 
tehnoloških parkih. 
Župan je povedal, da se bodo potrudili, da bi se dodale tabele in grafi. 
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Vida RAZTRESEN je vprašala kako je z energetsko sanacijo stavb. 
Župan je povedal, da se za energetsko sanacijo stavb še izbira tiste najugodnejše. Ena izmed 
izbir je Paviljon NOB, šole, vrtci Zdravstveni dom, ne nazadnje pa nekaj takega potrebuje tudi 
občinska stavba. Imeli so tudi sestanek z LEAG om in energetskim svetovalcem. 
Vida RAZTRESEN je vprašala kakšen je plan investicij za že obstoječa igrišča. 
Župan je povedal, da so se Pravilniki države spremenili in, da po vrtcih hodijo inšpektorji, ki 
ugotavljajo katera stara igrala so neustrezna. Prednost se daje igriščem pri vseh izpostavah 
vrtcev. Na podlagi inšpekcijskih odločb pa se bodo igrala potem posodabljala in modernizirala. 
 
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da v Proračunu pogreša, da ni nikjer omenjen kakšen poučni 
objekt naravoslovne smeri s poudarkom na samooskrbi, avtohtonih vrstah in pridelava naravnih 
farmacevtskih sredstev. Povedal je, da si je dolgo prizadeval za kakšen vrt v okviru šole, pa ni 
uspel. 
Župan je povedal, da lokacije šol na žalost niso primerne. O vrtovih v Bistrici so že razmišljali, 
nekatere šole pa tudi nimajo interesa. Poudaril je, da bi potrebovali skupino ljudi, ki je 
pripravljena tak projekt speljat. 
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da postajamo sužnji multinacionalnih združb, ki nam prodajajo 
vse, mi pa ne znamo cenit doma pridelane hrane, ker manjka vzgoje. 
Vida RAZTRESEN je povedala, da če so kakšni vrtički odveč, da bi lahko predlagali šolam, da 
prevzamejo in se tam izobražujejo na to temo in hkrati kaj pridelajo. 
Župan je povedal, da na žalost tudi vsi učitelji nimajo interesa. 
Janez MEGLIČ je povedal, da ponekod promovirajo tudi komunalno vrtičkarstvo. Povedal je, da 
je na postavki učne poti veliko sredstev. Za ceste pa bi investicijsko vzdrževanje lahko povečali 
in, če bi lahko dobili pregled kaj se bo s tem denarjem naredilo. 
Župan je povedal, da bodo za učne poti prejeli 85 % iz drugih virov. Povedal je, da se je kar 
nekaj cest že asfaltiralo in so pred deževji varne. Ključ te postavke bo pa tudi kakšna bo 
letošnja zima. 
 
Slavko BOHINC je povedal, da pri bilanci prihodkov vidi, da so se prihodki dvignili za 5 % glede 
na lansko leto. Vprašal je, zakaj se potem Krajevnim skupnostim zmanjša linearno za 8 % oz za 
28 % zaradi ceste v Gozd. 
Župan je povedal, da je šla povprečnina države za 13, 14 % navzdol. Zmanjšani transferji iz 
države se poznajo, občinska rezerva pa tudi kopni. Občina je šla s plačami v občinski upravi 8 
% navzdol in zato so Krajevnim skupnostim predlagali 8 % manj. Večina se je temu prilagodila v 
vseh Krajevnih skupnostih pa bodo tudi investicije. V primeru, da bo ogrožena osnovna 
dejavnost bodo poskusili najti rešitev. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 331-17-10-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Osnutek odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2013. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 332-17-10-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Osnutek odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2014. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 333-17-10-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič za leti 2013 in 2014. 
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Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 334-17-10-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 10a. točki:       Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave Občine Tržič 
 

 
Uvodne obrazložitve je podal direktor občinske uprave. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 335-17-10a-2012: 
Občinski svet  sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Tržič v predlaganem 
besedilu. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 11. točki:       Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok 
 
Uvodne obrazložitve sta podala župan in mag. Mojca ALJANČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Janez MEGLIČ je povedal, da je prevoz za starše drag in, da bi morali težiti k temu, da bi tam 
kjer so prevozi neracionalni le te opravljal koncesionar. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 336-17-11-2012: 
Sprejme se predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 12. točki:       KMVVI – Kadrovske zadeve 
 
Uvodne obrazložitve je podal Janez MEGLIČ. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji 
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PREDLOG SKLEPA 337-17-12a-2012: 
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2012, in sicer: 
 

1. PLAKETA OBČINE TRŽIČ se podeli 

 Jani Žlindra, član PGD Bistrica pri Tržiču in 

 Irma Lipovec, Vodja podružnične šole Kovor 
 

2. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli posameznikom: 

 Anton Kovačič in 

 Dr. Bojan Knific, Javni sklad RS 
 
ter skupini občanov 

 PGD Brezje pri Tržiču in 

 članice PGD Križe 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 338-17-12b-2012: 
Gospo Anko MARKIČ se razreši z mesta članice Sveta javnega zavoda Tržiški muzej. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 339-17-12c-2012: 
Gospo Judito Belhar  se razreši z mesta članice uredniškega odbora glasila Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 340-17-12d-2012: 
Občinski svet Občine Tržič za člane Sveta javnega zavoda Osnovne šole Bistrica imenuje 
mag. Bogdana Zdovca, Željko Ferjan in Heleno Gaberc. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 341-17-12e-2012: 
Občinski svet Občine Tržič za članico Sveta zavoda Dom Petra Uzarja imenuje Heleno 
Plevanč. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 13. točki:       Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu 

Koroška cesta 7 v najem 
 
Uvodne obrazložitve je podal župan. 
 
Ker razpravljavcev ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji 
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PREDLOG SKLEPA 342-17-13-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Koroška cesta 7, Tržič v 
izmeri 60,27 m

2 
v najem za obdobje 1 leta. 

 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
Matjaž HRGOVIČ je povedal, da ima zahtevo po sklicu izredne seje s par točkami, ki jih bi bilo 
potrebno poglobljeno obdelati. 
Župan je povedal naj se o tem odločijo pobudniki seje sami. 
 
Svetniki so se strinjali, da amandmaje k proračunu posredujejo občinski upravi najkasneje do 
6.12.2012. 
 
 
 
 
Seja občinskega sveta je bila končana 23:15. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Katja Rekelj 
 

župan 

 


