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

ki je bila v sredo, 19/12-2012 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: Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič 
 
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav 
 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta in novinarje. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 18 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Anton ŠUŠTAR je predlagal, da se na dnevni red uvrstijo točke, ki niso bile obravnavane na 
izredni seji in sicer pod točke 4., 5. in 6. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrstijo tri točke, ki niso bile obravnavane na izredni seji in sicer pod 
točko 4, 5 in 6. 
  
Prisotnih je 18 svetnikov. 
ZA 18 
PROTI              0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 18. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  18 svetnikov. 
ZA 18 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 
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Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 29/11-2012, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 17. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Odlagališče odpadkov Kovor in trenutno stanje, 
5. Osnutek Strategije športa in analiza stanje športa in športne infrastrukture v Občini 

Tržič, 
6. Izgradnja nogometnega igrišča, 
7. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič, 
8. Predlog odobritve za plačilo iz Sredstva rezerv Občine Tržič, 
9. Predlog odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2013 in Predlog odloka o proračunu 

občine Tržič za leto 2014, 
10. KMVVI – Kadrovske zadeve. 

 
 
K 1. točki:       Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 29/11-2012 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker pripomb na zapisnik ni bilo je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 347-18-1-2012: 
Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 29/11-2012.  
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 17. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo.  
 
Ker razpravljavcev ni bilo je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
Ob 17:04 se je seje udeležila Zvonka PRETNAR.. 
 
Ob 17:08 sta se seje udeležila Zdenka MAGLICA in Matej SLAPAR. 
 
PREDLOG SKLEPA 348-18-2-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 17. redni 
seji. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 17:10 se je seje udeležil Ignac PRIMOŽIČ. 
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K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-18-2012: Jurij ROZMAN, SDS 
Jurij ROZMAN, SDS je vprašal, če se že kaj ve, kaj se bo gradilo v Lomu, male čistilne naprave 
ali kanalizacijo. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da je po operativnem programu, ki so ga sprejeli na aprilski seji za 
Lom predvidena javna kanalizacija. Povedala je tudi, da bodo roki v katerih naj bi bila zgrajena 
težko doseženi, ker sedaj niti ni sredstev, da bi projekt lahko naročili. Pri Pravilniku o 
subvencioniranju malih čistilnih naprav bodo pripravili v gradivu predlog in povzeli, kaj je glede 
na roke realno pričakovati. Napisali bodo tudi kdaj načeloma bodo subvencije malih čistilnih 
naprav na območju Loma lahko odobrene. To zajema še zadnje hiše nad gasilskim domom, ne 
pa Potarje in Grahovše. 
 
V/p št. 2-18-2012: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je vprašal kako je z zimskim vzdrževanjem ceste od Jelendola do Jagra (proti 
Medvodam). Povedal je, da je tam v tem času poledica in, da so po njegovem mnenju ti ljudje 
enako upravičeni do varnosti kot vsi ostali. 
Župan je povedal, da gre za ravninski odsek ceste. Povedal je, da če je odsek res nevaren, 
bodo seveda to preverili in uredili. Povedal je tudi, da za ceste v Sloveniji velja zelo visok 
standard in, da v tujini ni tako. Seveda je v tem letnem času razumljivo, da so ceste zasnežene 
in zaledenele. Župan je prosil, da si direktor Komunale to zapiše in pošlje preglednika, da 
pogleda kakšno je  stanje. 
 
V/p št. 3-18-2012: Mag. Uroš PIVK 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da so v Osnovni šoli Križe čudne kombinacije obrokov in, da ne ve, 
če je to prava hrana za otroke za čez cel dan v šoli, še posebej ne za starejše. Predlagal je, da 
se apelira na Osnovno šolo, da je vsaj obrok malice dokaj kvaliteten in kalorično zadovoljiv, saj 
otroci potrebujejo energijo. Predlagal je, da se šolske obroke v določeni meri subvencionira, saj 
si starši vse težje privoščijo plačilo prehrane. 
Župan je povedal, da obroke sestavljajo strokovnjaki in, da pri malici še vedno ostane veliko 
hrane. Povedal je, da lačni otroci dobijo hrano v kuhinji lahko tudi po malici, če so še vedno 
lačni. Povedal je, da bodo pobudo poslali v Osnovno šolo Križe. 
Zdenka MAGLICA je povedala, da je bila sama članica Sveta zavoda 4 leta in, da za 
subvencionirano prehrano obstaja določen pravilnik in ga je tudi pohvalila. Povedala je, da v 
času njenega mandata nikoli ni bilo pritožb okoli prehrane. 
Župan je povedal, da bodo vprašanja naslovili na ravnateljico Osnovne šole Križe in, da pri 
malici za otroke sigurno ne bodo varčevali. 
 
V/p št. 4-18-2012: Zvonka PRETNAR 
Zvonka PRETNAR je povedala, da so občani predlagali, da se na pokopališču Tržič uredijo 
stranišča. Predlagala je, da se za začetek morda postavi kemični WC, tam kjer so smetnjaki ali 
pa se naredi WC na kovance, ker je res problem, ker je povsod vse zaprto. 
Župan je prosil, da si direktor Komunale to zapiše in povedal, da bi bilo dobro, če se poiščejo 
rešitve. 
 
V/p št. 5-18-2012: Mag. Klemen GRAŠIČ 
Mag. Klemen GRAŠIČ je vprašal, če so bili narejeni okvirni stroški za vzdrževanje »Gorenjske 
plaže«. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da natančnih podatkov na pamet ne ve, da pa so stroški 
bili ovrednoteni. Povedala je, da so celotne informacije z investicijskim programom v zvezi s tem 
projektom želeli podati na naslednji seji in, da bo takrat te stroške bolj natančno predstavila. 
 
V/p št. 6-18-2012: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je povedal, da na zgradbi pri PUR-u voda teče po stenah, ker so žlebovi že 
čisto dotrajani in vprašal, če se to da urediti z minimalnimi stroški. Predlagal je, da si to nekdo 
ogleda, ker se dela škoda. 
Župan je prosil, da Jasna KAVČIČ to zapiše in, da naj si zadevo ogledajo in, da naredijo nizko 
proračunsko sanacijo žlebov. 
 
V/p št. 7-18-2012: Anton ŠUŠTAR 
Na 18. seji OS Tržič 19.12.2012 je pri 4. točki dnevnega reda g. Zupanc, direktor Komunale 
Tržič na njegov vprašanje ali ima odlagališče Kovor Uporabno dovoljenje, odgovoril pritrdilno. 
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Poleg prikazane finančne sheme zaslužka z odpadki do konca leta 2015 v višini 9.000000 € je 
bil prikazan strošek oz. rezervacija za zapiranje odlagališča Kovor po letu 2015 v višini 4 
milijone in še nekaj več €. Kot je seznanjen, ARSO zahteva rezervacijo omenjenih milijonov in 
sprašuje g. Zupanca, direktorja Komunale, če so ta sredstva že rezervirana. In če so, ga zanima 
kdo in kako je bilo to izvedeno. Zato zahteva na njegovi dve vprašanji, da v skladu z veljavno 
zakonodajo, kot informacijo javnega značaja dobi ustrezne pisne odgovore, opremljene s 
kopijami zahtevanih listin. 
 
 
K 4. točki:       Odlagališče odpadkov Kovor in trenutno stanje 
 
Uvodne obrazložitve so podali Anton ŠUŠTAR, župan in direktor Komunale Tržič, Sebastijan 
ZUPANC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
  
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je povedal, da vedno ugotovijo, da bi bilo zaprtje deponije za Tržič velika škoda 
in, da je za te zgodbe škoda časa. Povedal je, da pa ga zanima mnenje krajevne skupnosti. 
Župan je povedal, da so s krajevno skupnostjo Kovor v navezi in, da je svet Krajevne skupnosti 
soglasen, da denar od rente od deponije potrebujejo. Želijo, da se deponija zapolni in sanira. 
Dosežen pa je bil dogovor, da se na deponijo ne bo vozilo več kot osem kamionov dnevno. 
Matej SLAPAR je povedal, da je potrebno fond za zapiranje nekje pridobiti drugače bo 
zmanjkalo denarja za druge investicije. 
 
Anton ŠUŠTAR je povedal, da so se na smetišču dogajale same negativne stvari in, da o tem 
govorijo papirji. Prebral je ugotovitve ARSA. Povedal je, da dokumente za katere je prosil od 
Komunale ne dobi, iz inšpektorata pa so mu jih takoj poslali. Povedal je, da se direktor 
Komunale iz svetnikov norčuje. Povedal je, da deponija obratuje od leta 72 in vprašal kje je 
denar, ki naj bi se nalagal za zaprtje deponije. Povedal je tudi, da pravijo, da bo odlaganje smeti 
drago, če se deponija zapre. Tudi v Idriji so tak center zaprli pa je cenejše za štiričlansko 
družino kot v Tržiču, pa odvažajo smeti nekam drugam. 
Sebastijan ZUPANC je povedal, da so kvoto dosegli šele, ko so začeli voziti iz drugih občin. 
Povedal je, da se je deponija zaprla oktobra. Povedal je, da če gospod ŠUŠTAR prosi za 
dokumente kot občan jih bo tudi dobil, tako kot to narekuje zakon. Povedal je, da je finančno 
jamstvo opredeljeno z Uredbo iz leta 2009 in znaša približno 4.800.000,00 €. Povedal je da v 
Tržiču stane odlaganje odpadkov 0,6 € na osebo na mesec. 
Anton ŠUŠTAR je povedal, da ga je že informacijska pooblaščenka že dvakrat opozorila, da so 
mu dolžni podati odgovor. Povedal je tudi, da gradbeno dovoljenje nima uporabnega dovoljenja. 
Sebastijan ZUPANC je povedal, da kot občinski svetnik lahko prosi za informacije samo preko 
Občinskega sveta. Če pa za informacije zaprosi kot občan pa velja drug Zakon in drugi roki. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da so g. ŠUŠTARJU tudi, če se podpiše kot občinski svetnik dolžni 
odgovoriti. Povedal je, da je teh osem manjših kamionov za katere so se takrat dogovorili, sedaj 
prešlo v osem kamionov z največjo dovoljeno tonažo. Povedal je, da bi morali sklep preklicati in 
formirati novega v katerem bi opredelili tudi tonažo. 
Župan je povedal, da vse smeti po Sloveniji potujejo na enak način in, da je volumen res velik, 
teža pa ni tako velika. 
 
Matjaž HRGOVIĆ je povedal, da imajo dve vrsti argumentov, ki sta si popolnoma nasprotni. 
Povedal je, da je bil sam za zapolnitev deponije in, da se s tega naslova pridobijo sredstva za 
zaprtje deponije. Povedal je, da bi bilo dobro, da to zanima vse svetnike, ker bodo teh 5 
milijonov € morali nekje dobit, morda tudi iz Proračuna. Povedal je tudi, da je komunikacija med 
Komunalo, občinsko upravo in občinskim svetom zelo slaba, če svetnikom niso uspeli povedati, 
da je deponija zaprta. Predlagal je, da bi v januarju še enkrat naredili pregled te zadeve in, da bi 
se dobili na Komunali, da to dorečejo. 
Župan je povedal, da se mu predlog zdi korekten in naj se do konca januarja skliče sestanek. 
 
Marjan VETERNIK je vprašal, ali so obiski inšpektorjev naključni ali se oni odzovejo le na 
prijave. Vprašal je tudi koliko denarja se je nabralo iz naslova dovoza odpadkov.  
Sebastijan ZUPANC je povedal, da ne ve ali so inšpekcijski obiski stvar naključij ali prijave, da 
pa je čudno, da inšpektorica zadnji dve leti hodi na obiske tako pogosto. Povedal je,da so se z 
denarjem pokrili vsi stroški upravljanja z odlagališčem, na poseben fond so zbrali že preko 
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400.000 € finančnega jamstva. Plačali so skoraj 100.000 € odškodnine skupnosti Kovor tako, da 
so bili v lanskem letu konkretno pozitivni učinki. Povedal je, da je bil račun (160.000 €) za vse 
brezplačne zabojnike, ki so jih brezplačno razdelili tržiškim prebivalcem plačan iz denarja, ki so 
ga pridobili z dovažanjem odpadkov iz drugih občin. 
 
Zvonka PRETNAR je povedala, da bi bilo dobro narediti neko kronologijo o tem kdaj je prišel 
inšpektor in kakšne so bile ugotovitve, da se tem debatam že enkrat naredi konec. 
Župan je povedal, da je ljudem potrebno razkriti zgodbo v celoti in, da se njemu zdi iz leta v leto, 
da je bila odločitev v tej zgodbi prava. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da so bili s pavšalnim sklepom osmih tovornjakov zavedeni in, da 
želi, da se ta sklep popravi oz. na novo oblikuje. Povedal je, da bo glasoval, da se ta sklep 
prekliče. 
 
Anton ŠUŠTAR je povedal, da je njegov sklep potrebno podpreti, ker je predložil dokumente, ki 
govorijo, da se dela škoda na tem odlagališču. 
 
Matjaž HRGOVIĆ je vprašal g. ŠUŠTARJA, če bi bilo možno o sklepu glasovati po sestanku, ki 
bo na Komunali.  
Anton ŠUŠTAR je povedal, da je zato, da se ta sklep prekliče. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da bo podprl predlog g. ŠUŠTARJA. Povedal je, da je pravilen 
odgovor na to težavo razumen dialog. Povedal je, da je za to, da se deponija zapolni in, da ve, 
da se direktor Komunale trudi. Povedal je, da je potrebno urediti dokumente. 
 
Tanita KAJBIĆ se je udeležila seje ob 18:15. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA 349-18-4-2012: 
Da se sklep 20-2-8a-2010, sprejet na 2. redni seji OS Tržič dne, 24.11.2010, ki se glasi: 
»Upravljavcu deponije Kovor Komunali Tržič d.o.o. se dovoli, da lahko na deponiji Kovor 
odlaga, skladno s predpisi, predhodno obdelane in nenevarne odpadke iz drugih občin. 
Poleg odpadkov iz občine Tržič lahko dnevno deponija sprejme največ osem tovornjakov 
odpadkov, dinamiko prevozov teh odpadkov pa uskladi s KS Kovor tako, da bo najmanj 
obremenjujoče za prebivalce Kovorja in Zvirč«, prekliče. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 5 

PROTI 12 

Sklep ni bil sprejet. 

 
 
K 5. točki:       Osnutek Strategije športa in analiza stanje športa in športne infrastrukture v 

Občini Tržič 
 
Uvodne obrazložitve je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da so se s to Strategijo dolgo časa trudili in, da so bili podatki s 
strani občinske uprave napačno predstavljeni oz. zapisani. Povedal je, da se kljub vsemu iz 
tega Osnutka lahko gradi naprej in, da je za to, da se ta Osnutek sprejme. 
 
Zvonka PRETNAR je povedala, da se tudi ona strinja, da je Osnutek potrebno sprejeti. 
Predlagala je, da naj se vse zadeve od igrišč do bazenov gradijo v takem razmerju, da jih je 
mogoče uporabljati tudi za tekmovanja. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da je tudi v Nacionalnem programu športa predlog, da se vsi 
športni objekti naredijo istočasno za športno, šolsko in rekreacijsko uporabo. 
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 350-18-5-2012: 
Sprejme se osnutek strategije športa in analize stanja športa in športne infrastrukture v 
občini Tržič. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep  je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 6. točki:       Izgradnja nogometnega igrišča 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Mladen NOVKOVIĆ in župan. 
 
Jasna KAVČIČ je povedala, da ta prostor pod policijo ni nič komunalno opremljen. Ni elektrike, 
vode, kanala, ustreznega dostopa in ni niti parkirnih mest, ki jih nujno potrebuješ, če želiš 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Komunalna opremljenost teh zemljišč bo ogromen strošek. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da za štiri nogometna igrišča 
ni denarja, enega pa toliko prebivalcev vseeno potrebuje. Potrebno je preveriti prostorsko 
kategorijo in ekonomiko prostorske umestitve. Odbor za okolje in prostor je razmišljal tudi o 
prostoru v Križah in predlagajo, da se naredi prostorska in ekonomska primerjava teh prostorov. 
Povedal je, da je potrebno urediti OPN, pridobiti denar in celoten projekt realizirati. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je vprašal Mladena NOVKOVIĆA kakšna je možnost sofinanciranja s strani NZS 
(Nogometne zveze Slovenije) in ostalih, ko se zemljišče pridobi. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da je Nogometni klub organiziral sestanek z vodstvom NZS. 
Povedal je, da so za leto 2013/2014 zamudili s prijavo na razpise. Tako, da bo možno to šele 
leta 2015. Takrat so tudi z NZS obljubili pomoč.  
Matej SLAPAR je vprašal o kakšnih procentih to govorimo. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da bi za izpeljavo celotnega projekta lahko pridobili več kot 50 
% sredstev. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da je okoli gradnje športnih objektov malo preveč evforije. Povedal je, 
da se manjka prave Strategije. Predlagal je, da je potrebno formirati skupino, ki se bo zopet 
pogovarjala o dokončanju Strategije. Povedal je, da graditi po željah vsakega posameznika ni 
realno. Poudaril je, da so se močno oddaljili od tradicionalnih športov kot je npr. tek na smučeh. 
Občina na žalost nima toliko denarja, da bi se vsi vse šli. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da so se v Sloveniji od leta 2002 do 2010 športne površine 
povečale za 1,8 x. V Tržiču pa se te površine v istem času zmanjšujejo. Povedal je, da je 
otrokom potrebno ponuditi šport za katerega se zanimajo. Povedal je, da se je šport v Tržiču 20 
let sistematično uničeval. 
Pavel RUPAR je povedal, da se strinja, da določeni športni objekti propadajo. Povedal je, da je 
včasih šport financirala tržiška industrija, ko pa je to začelo propadati je vse skupaj padlo na 
občinski proračun, ki vsega tega ne zmore financirat. Poudaril je, da bi več pozornosti raje 
posvetili odprtju še kakšnega delovnega mesta. 
 
Matjaž HRGOVIĆ je povedal, da ne ve, če obstaja še kakšna Občina s 16.000 prebivalci, ki 
nima nogometnega igrišča. Povedal je, da bi občinski svet moral zadolžiti občinsko upravo, da v 
čim krajšem času naredi spisek parcel na katerih bi lahko umestili nogometno igrišče in 
finančno analizo. Povedal je, da pa podpira predlog svetnika RUPARJA o odprtju delovnih mest 
in naj o tem razmisli tudi občinska uprava. Odpiranje delovnih mest v Tržiču bi morala biti ena 
izmed točk na eni izmed naslednjih sej. 
 
Župan je povedal, da je Mladen NOVKOVIĆ tudi sam rušil Strategijo športa. Povedal je, da z 
načinom, ki ga ima dela tržiškemu športu na eni strani plus, na drugi strani pa škodo.  
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Mag. Uroš PIVK je povedal, da je bila tista Strategija premalo natančna v določenih delih. 
Problem so bili tudi podatki, ki jih Mladen NOVKOVIĆ ni mogel pridobiti. Povedal je, da se 
strinja z gospodom RUPARJEM, da Občina vsega ne more sama financirati in, da ima vsak 
večji klub za sabo sponzorja. Povedal je, da bi bilo dobro zgraditi neko infrastrukturo, ne nujno 
za vzgojo vrhunskih športnikov, pač pa zato, da se otroci nekje lahko ukvarjajo s športnim in 
zdravim načinom življenja. Povedal je, da bi potrebovali vsaj eno veliko igrišče in spremljajoče 
tri manjša igrišča. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 351-18-6-2012: 
Iz proračuna Občine Tržič se v letu 2013 in 2014 zagotovijo sredstva za odkup zemljišč 
na katerih bo mogoča gradnja nogometnega igrišča po normativih, standardih in 
priporočilih NZS. 
 
Andreja POTOČNIK je povedala, da bo glasovala proti, ker je bilo delovanje Komisije za šport 
čisto neresno in tudi pogovori so bili čisto neresni. Povedala je, da želi, da se Strategija 
korektno zapiše. Povedala je, da je športov v Tržiču več in ne samo nogomet, ki se ga vedno 
preferira. 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da je res on predlagal Strategijo, ni pa si zamislil take kot je bila na 
koncu izdelana. Strategija je bila zavrnjena, ker je vsebovala preveč podatkov in premalo 
dejanske strategije. Povedal je, da ni samo nogomet v Tržiču in, da so alpsko smučanje čisto 
uničili. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da bo predlog sklepa potrdil in, da je Mladen NOVKOVIĆ na pravi 
poti. Predlagal je, da se formira skupina in, da se to še enkrat začne delati. 
 
Slavko BOHINC je povedal, da bo glasoval proti tem sklepu. Povedal je, da navedene številke 
niso realne in, da bi s tem rušili proračun. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da bi bilo pri izdelavi Strategije dobro, če bi člani Komisije 
sodelovali, kaj prebrali in pomagali, ne pa da so hodili na sestanke popolnoma nepripravljeni. 
Povedal je, da je občinska uprava podajala popolnoma napačne podatke. 
 
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da bo glasoval proti. Povedal je, da denarja ni za zdravo 
prehrano za otroke in, da ga bo vedno manj in, da bi temu morali dati prednost pred Strategijo. 
 
Sebastjan GUBIČ je povedal, da bi zelo rad imel nogometno igrišče v Tržiču. Povedal je, da ni 
važno kako glasujejo, ker bi bilo potrebno amandmaje podati tri dni pred sprejemanjem 
proračuna. Povedal je, da o tem ne bo glasoval. 
 

Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 6 

PROTI 10 

Sklep ni bil sprejet. 

  
PREDLOG SKLEPA 352-18-6-2012: 
Iz proračuna Občine Tržič se v letu 2013 in 2014 zagotovijo sredstva za ureditev in 
izgradnjo večnamenske športne površine ob OŠ Tržič. 
 

Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 7 

PROTI 12 

Sklep ni bil sprejet. 

  
Župan je povedal, da Tržič potrebuje dobro Strategijo in tudi veliko travnato nogometno igrišče. 
Župan je povedal, da o zadnjem predlaganem sklepu (Iz proračuna Občine Tržič se v letu 2013 
in 2014 zagotovijo sredstva za ureditev obstoječe večnamenske športne površine ob OŠ 
Bistrica) ni smiselno glasovati, saj so sredstva zagotovljena in projekt prijavljen na Fundacijo za 
šport. 
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K 7. točki:       Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo vprašal, če je bolj smiselno koncesijo 
sklepati za pet ali sedem let, ker je bilo s strani strokovnjaka predstavljeno kot, da je bolj 
racionalno za sedem let. Vprašal je tudi, če je zadosten nadzor upravljanj nad to službo in, če je 
nadzor res strokoven. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da so navadno za koncesijsko pogodbo glede na finančne 
kalkulacije in iz vidika povračil investicij, ki jo vlaga zasebni partner značilne daljše dobe 
sklepanja pogodb. Povedal je, da glede nato, da so na zadnji seji predlagali, da naj bi bila ta 
doba krajša, da bo Občina bolj fleksibilna in, da, ker nekje sovpada z Načrtom razvojnih 
programov, kjer je projekt do leta 2017 določen so se odločili podeliti koncesijo za 5 let. 
Povedala je, da sta dva vidika nadzora, tehnični nadzor je nadzor, ki nadzoruje posamezno 
investicijo oz. investicijsko vzdrževanje. Poišče se zunanjega svetovalca, ki lahko nadzira same 
investicije. Sama koncesijska pogodba pa je imela premalo nadzora. Poudarila je, da bo v 
bodoče potrebno koncesijo bolj nadzirati in, da je bilo to tudi priporočilo nadzornega odbora. 
Matej SLAPAR je povedal, da apelirajo, da se ta nadzor res izvaja, da bo denar čimbolj 
racionalno porabljen. 
 
Marjan VETERNIK je vprašal, če je bil že prvič za izbiro koncesionarja izveden javni razpis. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da je bil že takrat izveden javni razpis. 
 
Matjaž HRGOVIĆ je povedal, da je v 33. členu zapisano, da bo strokovna komisija izbrala 
tistega, ki bo izmed prijavljenih na razpis najbolj primeren in kvaliteten. Predlagal je, da ta 
strokovna komisija na podoben način izbere tudi nadzornike. Kar se tiče nadzora se res ne bi 
smelo gledati na ceno. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da se strinja, vendar pa bi bil to dodaten strošek za 
občinsko upravo, saj bi morali plačati zunanjega sodelavca, ker občinska uprava na tem 
področju nima dovolj izkušenj in znanj. Povedala je, da so v Komisijo z občinske uprave 
vključeni trije, ki poznajo postopek javnih naročil in koncesije, zraven pa je tudi stroka. 
Matej SLAPAR je dodal, da je nadzor potreben, ker je ponekod javna razsvetljava preveč gosto 
napeljana in, da mora obstajati ena razumna meja. 
Župan je povedal, da se z vsem povedanim strinja in, da je potrebno stvari čimbolj poenostaviti. 
 
Pavel RUPAR je povedal, da morda samih svetilk ni preveč, problem pa je v tem, da svetijo celo 
noč. Povedal je, da se mu Odlok zdi dobro in korektno pripravljen za vse. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
Pavel RUPAR in Sebastjan GUBIČ sta odšla ob 20:30. 
 
PREDLOG SKLEPA 353-18-7-2012: 
Sprejme se predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
ZAČETEK ODMORA: 20:30 
KONEC ODMORA: 20:45 
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K 8. točki:       Predlog odobritve za plačilo iz Sredstva rezerv Občine Tržič 
 
Uvodne obrazložitve je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je povedal, da je potrebno vse take primere v občini obravnavati enako. 
Župan je povedal, da se strinja in, da so dolžni škodo po naravni nesreči popravljati in 
odpravljati. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 354-18-8-2012 
Za kritje stroškov izvedbe nujnih interventnih ukrepov pri odpravi posledic naravnih 
nesreč – skalnega podora nad stanovanjsko hišo Koroška cesta 82 se nameni 15.500 
EUR iz sredstev rezerv Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 9. točki:       Predlog odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2013 in Predlog 

odloka o proračunu občine Tržič za leto 2014 

 
Uvodne obrazložitve sta podala župan in Marjeta MAČEK. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za negospodarstvo povedala, da prvega amandmaja ne 
podpirajo in sicer zato, ker bi bilo dobro, da denar ostane v vrtcu za tiste otroke, ki potrebujejo 
denarno pomoč za kakšne dejavnosti. Povedala je, da so za to, da se pomaga gasilcem vendar 
naj se denar za pomoč nameni iz komercialnih prireditev. 
Povedala je, da pri drugem amandmaju predlagajo, da bi tisti, ki cesto uporabljajo kaj prispevali 
zraven.  
Povedla je, da ostale amandmaje podpirajo in, da predlagajo dodaten amandma, da se 
proračunski postavki 40 540 (Humanitarni projekti) ter 40 588 (Izvajanje socialnih programov) 
združita v eno postavko in, da se pod enakimi pogoji lahko prijavljajo vsi izvajalci. Povedala je 
tudi, da bi bilo potrebno komercialne prireditve malo prevetriti in jim postaviti profesionalne 
osnove. Enkrat bo potrebno tem prireditvam postaviti koncept.  
 
Matej SLAPAR  je v imenu Odbora za gospodarstvo povedal, da pozdravljajo to, da je župan 
razložil smiselnost amandmajev, saj je dobro, da se amandmaji uskladijo z občinsko upravo. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da se do amandmajev niso 
konkretno opredelili in, da jih načeloma podpirajo. Predlagajo pa, da se pri Komunali Tržič pri 
postavki priprava projektnih pogojev, ki se dviga, nekaj denarja odvzame in se doda ta denar k 
postavki projektna dokumentacija. Pri projektni dokumentaciji je opozoril na OPN in poudaril, da 
to mora biti narejeno zelo kvalitetno. Povedal je tudi, da bi bilo v Ljudsko univerzo in Glasbeno 
šolo potrebno vložiti okoli 8.000, 00 € za zamenjavo oken in barvanje fasade in, da bi bilo ta 
denar dobro vzeti s kakšne postavke. Povedal je, da se mu to zdi smiselno in v interesu Občine, 
kot dobrega gospodarja. Povedal je, da kar se tiče predloga amandmaja Janeza MEGLIČA, da 
bi ga lahko vključili k projektom in tam pridobili denar.  
Župan je povedal, da se mu zdijo popravila na Ljudski univerzi smiselna in, da zato ne 
potrebujejo posebnega amandmaja. Povedal je, da je to potrebno narediti in, da tudi bodo 
naredili. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Vida RAZTRESEN je vprašala kaj se bo delalo pri postavki 30 710 - Učne poti Gorenjske. 
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Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da je to projekt, ki je v sodelovanju z Občino Naklo in je v 
celotni finančni konstrukciji v okviru projekta Načrta razvojnih programov. Prijavo je potrebno 
oddati v Ljubljano do konca leta. Gre za projekt kjer želijo v območju Udinboršta z manjšimi 
investicijami urediti vstopno točko in del učnih poti, delno se pa nanaša to tudi na potrebno 
dokumentacijo za prostorsko umeščenost oziroma za OPPN. Povedala je, da bo kasneje 
Občina Naklo nekaj denarja vrnila in, da bo nekaj denarja prišlo tudi iz evropskih sredstev. 
Povedala je, da je teh 108.000,00 € na postavki mišljeno za celotno finančno konstrukcijo, ker 
smo mi nosilna občina in, da bo na koncu strošek za Občino Tržič med 20 in 30 tisoč €. Ta 
denar se bo porabil za dokumentacijo in opremo na učnih poteh. 
Vida RAZTRESEN je vprašala kaj vključuje postavka 30 711 in kakšen spomenik naj bi se 
postavljal. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da se je ta postavka združila iz dveh postavk. V planu je, 
da se prestavi in obnovi spomenik v Čegelše. Obstaja pa tudi možnost obnove sakralnih 
spomenikov, vendar pa v tem delu vsebina še ni določena. 
 
Janez MEGLIČ je predlagal, da se njegov amandma vnese v tekst pod postavko 60 205, pod 
navedena dela v letu 2014. 
Župan je naročil Meti MAČEK naj to zapiše. 
 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da se mu je zdel predlog, ki ga je nekoč podal Ignac PRIMOŽIČ, da 
bi se v okviru energetske prenove stavb sanirala stolpnica v Tržiču, zelo dober. Povedal je, da 
so pod postavko energetska sanacija stavb sredstva močno povečana in, da ga zanima, če so 
sredstva namenjena tudi kakšni konkretni referenčni obnovi. Povedal je tudi, da je amandma 
gospoda GRAŠIČA usmerjen predvsem v njegove lastne interese in da, če se bo pločnik delal 
do njegove hiše, naj se naredi tudi do Seničnega. 
Župan je povedal, da se pločnik ne dela do zasebne hiše ampak do konca vasi. Povedal je, da 
je predlog logično nadaljevanje idejnega projekta in amandma je korekten in v javnem interesu. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da so pod postavko energetska sanacija stavb zajeti 
stroški za delovanje lokalne energetske agencije in energetskega svetovalna pisarna, ki enkrat 
tedensko deluje na Občini, hkrati pa se ta postavka navezuje tudi na projekt. Pri tem projektu 
gre trenutno za plan, da se Občina prijavi na javni razpis, ki ga je razpisalo Ministrstvo za okolje 
in infrastrukturo, za energetsko sanacijo stavb v javni lasti. Projekt je dolgoročno zastavljen, do 
leta 2017. 
 
Marjan VETERNIK je povedal, da nikjer ni opazil, da bi bila omenjena obvoznica in, da tudi 
sredstva niso predvidena in opozoril, da ni parkirnih mest. Povedal je tudi, da se mu pri projektu 
pospeševanja gospodarstva zdi vsota izredno majhna. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da je obvoznica vključena pod postavko 60205 in sicer pod 
nazivom, ureditev parkirišč pred Zdravstvenim domom Tržič. 
Župan je povedal, da se strinja, da bodo postavko za pospeševanje gospodarstva res morali 
povečati, če bodo le dobili nove, sveže, mlade investitorje. 
 
Matej SLAPAR je vprašal, če denar za investicijo za pločnik v Križah, ki je bila vzet iz postavke 
obnove vaških jeder, ne bo sedaj manjkal pri projektu obnove vaških jeder. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da ne in, da so zadevo prekalkulirali. 
Matej SLAPAR je vprašal katera cesta se bo zdaj gradila, tista Pr Tič v Lomu ali cesta v 
Podljubelj. 
Župan je povedal, da se bosta obe cesti gradili v letu 2013 in 2014. Cesta Rebr v Podljubelju je 
dobila prednost, ker je problem s prevoznostjo in bo narejena v letu 2013. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 355-18-9A-2012: 
Sredstva v okviru proračunske postavke 60211 Urejanje vaških jeder, NRP 41107003 
Urejanje vaških jeder, se zmanjšajo za 10.000,00 € za enak znesek se poveča 
proračunska postavka 30104 Obnova in sanacija vaškega doma Leše.  
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA 356-18-9B-2012: 
Predvideni proračunski primanjkljaj za leto 2013 se poveča za 12.000,00 €, za enak 
znesek se poveča postavka 70305 Dejavnost gasilske zveze in društev.  

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 357-18-9C-2012: 
Sredstva v okviru proračunske postavke 60211 Urejanje vaških jeder, NRP 41107003 
Urejanje vaških jeder, se zmanjšajo za 5.000,00 €, za enak znesek se poveča proračunska 
postavka 60209 Projektna dokumentacija.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 358-18-9Č-2012: 
Sredstva v okviru proračunske postavke 10401 Delovanje nadzornega odbora se 
zmanjšajo za 4.000,00 €, za enak znesek se povečajo sredstva na proračunski postavki 
40530 Mladinski center.  
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 359-18-9D-2012: 
Proračunski postavki 40540 humanitarni projekti in programi ter 40588 izvajanje 
socialnih programov naj se združijo v enotno proračunsko postavko. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Jurij Rozman, SDS je povedal, da ne vidi, da bi bil Proračun naravnan k zagonu gospodarstva, 
ki bi bil temelj za nadaljnje črpanje in gradnje, in iz tega razloga ne bo glasoval. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da ne bo glasoval, ker Proračun ni naravnan k razvijanju 
gospodarstva. 
 
PREDLOG SKLEPA 360-18-9-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2013. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 361-18-9-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2014. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 17 
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PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 362-18-9-2012: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Predlog Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič za leti 2013 in 2014. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 363-18-9-2012: 
Občinski svet sprejme predlog Kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 10. točki:       KMVVI – Kadrovske zadeve 

 

 
Uvodne obrazložitve je podal Janez MEGLIČ. 
 
Pri tej točki razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 364-18-10-2012: 
Občinski svet Občine Tržič za člane Sveta zavoda Ljudska univerza Tržič imenuje g. 
Marjana Heraka in g. Matija Polajnarja. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Seja občinskega sveta je bila končana 21:45. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Katja Rekelj 
 

župan 

 


