Številka: 032-04/2010-23
Datum:
25.2.2013

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, 21/2-2013 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, Anton ŠUŠTAR, Marjan VETERNIK, Stane BITEŽNIK in Zdenka
MAGLICA.
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR - direktor občinske uprave, Jasna KAVČIČ vodja Urada za urejanje prostora, mag. Mojca ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, Vid MEGLIČ – vodja Urada za družbene dejavnosti, Naglič Matej in
Irena Markič.
Drugi prisotni: Kristina KAVČIČ – odgovorna urednica Tržičana, Tomo SMOLEJ – predsednik
Območne obrtne zbornice Tržič, Robert ROBAS in Uroš BIRSA – API arhitekti d.o.o., Ljubljana,
mag. Nataša DURJAVA, Metka KOČAR, Nataša BRZIN – Vrtec Tržič.
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav, Suzana P. KOVAČIČ –
Gorenjski Glas, Klementina SKUMAVC MEŽEK – GTV in Radio Gorenc.
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 19. 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 21 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Župan je povedal, da je Občinska uprava dobila dopis predsednice sveta javnega zavoda
Tržiški muzej Judite Belhar, v katerem naproša, da se točka št. 15. dnevnega reda prestavi na
naslednjo sejo, ker je zadeva posredovana na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport v presojo. Predsednik KMVVI Janez MEGLIČ se je strinjal s predlogom, da se z
obravnavo zadeve počaka in pridobi še mnenje Ministrstva.
Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
15. točka dnevnega reda - Razrešitev članov sveta javnega zavoda Tržiški muzej in
mandat članov sveta javnega zavoda Tržiški muzej se umakne z dnevnega reda
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
9. točka dnevnega reda umakne z dnevnega reda
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.

Gorenjska plaža - ureditev turistično kulturnega centra se

9
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Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 19. redne seje s sprejetimi spremembami:
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 13/12-2012 in
Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19/12-2012 ,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 2. izredni seji
in na 18. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič,
5. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič,
6. Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu
2012,
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni
turističnega območja Občine Tržič in Poročilo o izvedbi organiziranih vodenj v letu
2012,
8. Predlog Statuta Občine Tržič,
9. Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra,
10. Skupni nastop Občine Tržič in Območne obrtne zbornice Tržič na sejmu Herbstmesse v
Celovcu,
11. Osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v
Občini Tržič,
12. Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v Občini Tržič,
13. Informacija o postopku prodaje solastniškega deleža severnega trakta Zdravstvenega
doma Tržič,
14. Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Trg svobode 31 v
najem,
15. KMVVI – Kadrovske zadeve
a) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Tržiški muzej
b) Razrešitev predsednice Občinske volilne komisije Občine Tržič.

K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 13/12-2012 in Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Tržič, z dne 19/12-2012

Župan je odprl razpravo.
Ker pripomb na zapisnika ni bilo je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednja sklepa
PREDLOG SKLEPA 365-19-1-2013:
Potrdi se Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 13/12-2012.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA

23

2

PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 366-19-1-2013:
Potrdi se Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19/12-2012.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

19
0

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 2. izredni seji in na 18. redni seji, ter odgovori na vprašanja in
pobude članov Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo.
V razpravi je sodeloval:
Anton ŠUŠTAR je na 18. redni seji zastavil vprašanje o uporabnem dovoljenju za odlagališče v
Kovorju ter o rezerviranih denarnih sredstvih zaradi zapiranja odlagališča v letu 2015, dan
kasneje pa zahtevo podal tudi v pisni obliki in zaprosil, za pisni odgovor, zato ga zanima kdaj bo
odgovor prejel. Obrazložil je tudi svoj glas proti sprejemu sklepa.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 367-19-2-2013:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov Občinskega sveta
Občine Tržič, sprejetih na 2. izredni seji in na 18. redni seji, ter odgovori na vprašanja in
pobude članov Občinskega sveta.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:
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Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-19-2013: Slavko BOHINC
Slavko Bohinc je vprašal kakšen znesek dobi Občina Tržič od zaračunavanja taks za koncesijo
hidrocentral, ki so na območju občine Tržič. Drugo vprašanje pa se nanaša na cesto Križe Loka »na Kopanko«, ki je ob vsakem snegu zaprta. Opozoril je, da je ta cesta tudi šolska pot,
zato je po njegovem mnenju treba ta del poti urediti.
Župan je obljubil, da bo podatke o višini zneska pridobil na Uradu za finance, vendar pa je
prihodek za koncesijo od hidrocentral dohodek, ki ga večinsko dobi država, le manjši del dobi
občina kjer je hidrocentrala. Obrazložil je tudi situacijo glede »Jakove Kopanke«. Glede na
strmino klanca in pregladkega asfalta, se je cesta na pobudo Policijske postaje Tržič zaprla za
ves promet, v zimskem času. Cesta se bo takoj, ko bo možno preplastila s protizdrsnim
asfaltom.
V/p št. 2-19-2013: Pavel RUPAR
Pavel RUPAR je opozoril, da pločnik Golnik – Kranj to zimo ni bil plužen, ravno tako tudi ne od
avtobusne postaje do Retenj na obeh straneh ceste.
V/p št. 3-19-2013:Juri ROZMAN, SDS
Jurij ROZMAN, SDS, je vprašal, glede na informacijo iz prejšnjih sej občinskega sveta, da
tovarna Peko nujno potrebuje do 15.1.2013 določena denarna sredstva, kako je s sredstvi oz.
ali so jih v tovarni pridobili. Zanima pa ga tudi, zakaj se ob Kulturnem centru v Tržiču sredi
zimskega časa »koplje« popravlja cesto.
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Župan je povedal, da se pri KC koplje, ker pri obnovi Cankarjeve ceste leta 2006, ni bil
obnovljen propust za meteorno vodo in se je zaradi težkih tovornjakov vdrlo. Zadeva bo kmalu
popolnoma popravljena. Glede na vprašanje o Peku pa je povedal, da je bila, 21.2.2013,
izredna seja Odbora za gospodarstvo in finance v DZ RS, ki se jo je udeležilo vodstvo tovarne
Peka, SODA, Matej SLAPAR in župan občine Tržič. Povedal je, da je bil sprejet sklep, da bo
SOD 4.3.2013 objavil razpis za sprejem zavezujočih ponudb, ki naj bi bil zaključen 15.3.2013.
(Sklepi Odbora za gospodarstvo in finance v DZ: Obor se je seznanil s problematiko družbe
Peko, Odbor poziva Vlado RS in pristojne organe, da v čim krajšem času izvedejo vse potrebno
za uspešno prodajo Peka, Odbor podpira prodajo Peka in pričakuje, da v primeru prodaje
najboljšemu ponudniku v najkrajšem možnem času na podlagi zahteve1/4 poslancem DZ RS
obravnava soglasje za prodajo družbe Peko). Matej SLAPAR, ki se je ravno tako udeležil seje
je potrdil besede g. župana, da je edina rešitev prodaja, kajti država nima denarja, da bi
pomagala družbi PEKO D.D.
V/p št. 4-19-2013: mag. Uroš PIVK
Mag. Uroš PIVK je tudi potrdil problem ceste »na Kopanko« in povedal, da je znak, ki opozarja
na popolno zaporo ceste včasih obrnjen tako, da ne veš ali je zaprta ali odprta cesta. Predlaga,
da se postavi znak z dopolnilno tabo, da je cesta v zimskem času zaprta. Povedal je tudi, da so
od Komunale Tržič dobili obvestilo o nalepkah »črtnih kodah« za zabojnike, ki znašajo 2 EUR,
po njegovem mnenju je to prikrita podražitev komunalnih storitev.
Župan je povedal, da znak obračajo ljudje, ki hodijo tam mimo. Cesta je v zimskem času zaprta.
Glede črtnih kod na zabojnikih pa se bo vprašanje odstopilo Komunali Tržič.
V/p št. 5-19-2013: Zvonka PRETNAR
Zvonka PRETNAR je povedala, da na območju kjer živi, za črtne kode zabojnikov ni bilo
potrebno plačati. Te črtne kode pa se nameščajo zato, da ko bo 85% zabojnikov opremljenih z
njimi se bodo odvozi registrirali, zato jo zanima kdaj se bodo začeli odvozi registrirati. Opozorila
je še na Kovaško cesto, od Trafike do Zdravstvenega doma Tržič, ter na cesto od obvoznice
proti zdravstvenem domu, kjer hodijo starejši ljudje, ljudje, ki težko hodijo, bolniki, naj se
prednostno čisti sneg. Ta del poti je bil do sedaj vedno čiščen zadnji, največkrat pa le shojen.
V/p št. 6-19-2013: Janez MEGLIČ
Janez MEGLIČ je vprašal ali so postopki v zvezi s prenosom lastništva prostorov, primer
dvorane, gasilskega doma v Jelendolu, že zaključeni oz., v kateri fazi so. Predvsem ga zanima,
kdo upravlja s temi prostori.
Župan je povedal, da so vsi ti denacionalizacijski postopki zelo dolgotrajni in še niso zaključeni.
S prostori, ki niso »papirnato » rešeni pa po mnenju župana, ne upravlja nihče.
V/p št. 7-19-2013: Vida RAZTRESEN
Vido Raztresen zanima ali je že kaj napredka glede ceste na Kovtrnico pri Aljančičevi vili.
Zanima jo tudi zakaj je bila cesta Za jezom št. 16 – 28 razkopana (Komunala) in zakaj je niso
nazaj asfaltirali in kakšen plan za izgradnjo infrastrukture je mišljen na tem delu.
K 4. točki:

Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič

Uvodne obrazložitve je podal Vid MEGLIČ.
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
povedala, da Pravilnik v celoti podpirajo.
Župan je odprl razpravo.
Ker razpravljavcev ni bilo, je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 368-19-4-2013:
Sprejme se osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič.
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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PREDLOG SKLEPA 369-19-4-2013:
Sprejme se predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič.
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki:

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič

Uvodne obrazložitve je podal Vid Meglič.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Zvonka PRETNAR je predlagala, da se mogoče tudi del denarja iz postavke 40101 nameni za
naslednje leto za izvajanje Cicibanovih uric za otroke, katerih starši ne zmorejo plačati. Kajti
znesek za Cicibanove urice starši plačajo v celoti.
Ravnateljica mag. Nataša DURJAVA, je povedala, da Cicibanove urice lahko izpeljejo že v
spomladanskem času, če bo interes staršev.
Mag. Klemen GRAŠIČ je vprašal zakaj se v primeru začasne odjave in odsotnosti otroka lahko
uveljavlja znižano plačilo le za prvega otroka. Drugo vprašanje pa se nanaša na dejstvo, da je
strošek prehrane otrok v vrtcih zelo nizek, glede na celotno ceno programa. Kot se ve, so se
plače znižale. Zanima ga, ali glede na navedeno še obstajajo kake rezerve.
Vid Meglič je obrazložil, da Občina doplačuje samo za prvega otroka, za vsakega naslednjega
pa strošek nosi država. Metka KOČAR pa je povedala, da ni rezerv.
Jurij ROZMAN, SDS, je pohvalil zaposlene v enoti vrtca v Lomu. Glede na dejstvo, da so prazni
prostori pa ga zanima, kdaj bodo prostore preuredili in jih začeli uporabljati za namene vrtca oz.
šole.
Župan je povedal, da so na pobudo sveta KS Lom pod Storžičem resnično pridobili prostore, s
tem, ko so izpraznili stanovanje, ki ga je uporabljala družina Verč. Trenutno je ideja, da se bodo
ti prostori namenjali za dejavnost vrtca.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 370-19-5-2013:
Sprejme se Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič.
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 371-19-5-2013:
Sprejme se Sklep, da se v občinskem proračunu za leto 2013 iz proračunske postavke
40101 Dejavnost Vrtca Tržič nameni sredstva v višini 12.000,00 EUR, za sofinanciranje
nadstandardnih in dodatnih dejavnosti za otroke, katerih starši tega ne zmorejo plačati.
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ravnateljica mag. Nataša DURJAVA se je zahvalila podpori Občinskega sveta Občine Tržič.
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K 6. točki:

Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju glasila
Tržičan v letu 2012

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Matjaž HRGOVIĆ je prosil, da prisotna ga. Kristina KAVČIČ pove nekaj besed o delu
uredniškega odbora glasila Tržičan
Kristina KAVČIČ, odgovorna urednica glasila Tržičan, je povedala, kako poteka delo odbora,
preden gre glasilo v tisk.
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora povedala, da so ugotovili, da je ena številka Tržiškega
glasu v primerjavi z eno številko glasila Tržičan bistveno dražji.
Župan je obrazložil, da je Tržiški glas zato dražji, ker gre ena števila v 25 000–ih izvodih po vsej
Gorenjski. Na leto izidejo le tri in sicer pred MINFOS-om, Šuštarsko nedeljo ter občinskim
praznikom Občine Tržič, da povabimo na naše prireditve čim več ljudi.
Matjaž HRGOVIĆ je glede na sklep uredniškega odbora, da bo svetnikom občinskega sveta
občine Tržič še naprej zagotavljal objave v glasilu skladno z uredniško politiko glasila vprašal
kje je zapisana uredniška politika, da se jo lahko prebere in kakšna je vsebina programske
zasnove. Povedal je tudi, da navedba v dopisu svetnikom ni resnična, da so vsi članki vedno
objavljeni. Svojo trditev lahko tudi dokaže. V dopisu svetnikom je navedeno tudi, da članki
svetnikov brez korekcij teksta, po mnenju uredniškega odbora, lahko vodijo k znižanju nivoja
komuniciranja v glasilu in bi se politična nesoglasja, ki se pojavljajo v občinskem svetu preselila
še na strani Tržičana. Bojijo se, da bi nekateri članki sprožili plaz odgovorov in popravkov in bi ti
članki zavzeli preveč prostora. V zvezi s to navedbo ga zanima, kdo ima pravico ocenjevati, da
bi članki občinskih svetnikov znižali nivo komuniciranja in kako uredniški odbor glasila ve, da so
med svetniki občine Tržič prisotna politična nesoglasja.
Kristina KAVČIČ je povedala, da je besedilo, ki so ga dobili svetniki »Objava člankov svetnikov
v občinskem glasilu« nastalo z namenom, da se pozove svetnike, naj mesečno pošiljajo članke,
oz. kadarkoli. Povedala je da uredniške politike in programske zasnove ni v pisni obliki.
Pavel RUPAR je vprašal ali je članek, ki vsebuje kritiko dovoljen ali ne. Zanima ga tudi kdaj
bodo občinski svetniki v medijih lahko imeli svoje intervjuje.
Kristina KAVČIČ je pojasnila, da je tudi kritika dobrodošla. Povedala je še, da obstaja omejitev
pri objavi člankov in sicer 1500 – 2000 znakov brez presledkov, medtem, ko je na spletni strani
Občine Tržič objavljen celoten članek brez krajšanja od letošnjega leta dalje. Dolžina članka je
odvisna od števila prispelih člankov za posamezno izdajo. Če je člankom manj, potem se lahko
objavi besedilo, ki ima več kot 2000 znakov.
Anton ŠUŠTAR meni, da ni vse resnično kar je bilo povedano.
Mag. Uroš PIVK predlaga naj bi bil Tržičan urejen po temah (kotiček za župana, kotiček za
svetnike).
Kristina KAVČIČ je ponovno poudarila, da je zaželen vsak članek.
Zvonka PRETNAR je povedala, da so pred časom člani uredniškega odbora Tržičan, posebej
pozvali svetnike naj napišejo članke, dobili pa so le članek Matjaža HRGOVIĆA. Prosi pa, da se
v glasilu opozori na objave razpisov, ki so objavljeni na portalu Občine Tržič.
Mladen NOVKOVIĆ je podal mnenje o omejitvi dolžine članka. Včasih je težko napisati kratko
besedilo le 1500 znakov.
Kristina KAVČNIČ je ponovno povedala, da če je možno, objavijo članek v celoti.
Andreja POTOČNIK je pohvalila urednico Kristino KAVČIČ. Podala je tudi mnenje o objavah
kritike, in sicer podpira objavo konstruktivne kritike, žaljive pa ne.
Pavel RUPAR je predlagal naj bi bila svetnikom omogočena objava člankov s 6000 znaki.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA 372-19-6-2013:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu uredniškega odbora in finančnem
poslovanju glasila Tržičan v letu 2012.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 7. točki:

17
1

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem
vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič in Poročilo o
izvedbi organiziranih vodenj v letu 2012

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora podala mnenje, da bi izobraževanja za turistične vodnike
prevzela verificirana inštitucija in sicer predlagajo Ljudsko univerzo, kajti Občina ni verificirana
za področje izobraževanj, medtem, ko samo licenco lahko podeli Občina.
Vid MEGLIČ je povedal, da zakon ne govori natančno kdo je nosilec izobraževanja, občina pa
je tista, ki lahko predpiše program turističnega vodenja in katera znanja mora program imeti.
Obrazložil je še, kako je v preteklosti potekalo izobraževanje turističnih vodnikov za območje
občine Tržič.
Sebastjan GUBIČ je vprašal kdo vse izvaja programe za pridobitev licence, oz. kakšne vrste
licenco podeljuje Gospodarska zbornica.
Vid MEGLIČ je povedal, da programe za pridobitev licence za vodenje po Sloveniji izvaja
Gospodarska zbornica, na ravni turističnega območja pa lahko Občina podeljuje licence za
lokalne turistične vodiče.
Sklenjeno je bilo, da se do 8.3.2013 sprejema amandmaje, pobude za spremembo Odloka.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 373-19-7-2013:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič v predlaganem
besedilu.
PREDLOG SKLEPA 374-19-7-2013:
Amandmaji k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o turističnem
vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič se pošljejo na Občino Tržič do
8.3.2013
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 8. točki:

20
0

Predlog Statuta Občine Tržič

Uvodne obrazložitve so podali mag. Uroš PIVK, Matej NAGLIČ in župan.
Župan je odprl razpravo.
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V razpravi so sodelovali:
Pavel RUPAR se je strinjal z razlago amandmaja o ne enakem številu svetnikov, kot jih je od
osamosvojitve dalje v Občini Tržič. Povedal je, da bi sprememba vplivala le na drugačno
razmerje strank v svetu (stranka, ki prvotno ne bi dosegla praga vstopa, bi v primeru 25-članov
sveta dobila možnost). Obrazložil je tudi, da bo glasoval proti sprejemu Statuta zaradi
»krajevnih skupnosti«. Meni, da so krajevne skupnosti neuporabne, vse imajo finančne
težave…
Župan je povedal, da so krajevne skupnosti zelo učinkovite, koristne predvsem kjer predstavniki
delajo »dobro«.
Sebastjan GUBIČ je glede na omenjanje racionalizacije vprašal, če na Občini Tržič razmišljajo o
zmanjšanju števila zaposlenih.
Župan je povedal, da je število zaposlenih že manjše, kljub temu, da se veča obseg delovnih
nalog.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 375-19-8A-2013
Drugi odstavek 16. člena predloga Statuta občine Tržič se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet šteje štiriindvajset članov.«
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 376-19-8B-2013
Tretji odstavek 130. člena predloga Statuta občine Tržič z besedilom: »Določbe tega
statuta, ki se nanašajo na število članov občinskega sveta se začnejo uporabljati s prvimi
naslednjimi volitvami po začetku veljavnosti tega statuta.« se črta.
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pavel RUPAR je izrazil pomislek o obstoju odborov, razen KMVVI.
Župan je povedal, da so se odbori izkazali v pozitivnem smislu, kajti že večkrat so prispevali
boljše predloge od predlaganih. Po mnenju župana bi se moralo povečati zaupanje v člane
odborov oz. njihovo delo. Povedal je tudi, da se lahko s Poslovnikom bolj natančno določi
naloge, obveznosti… odborov.
Anton ŠUŠTAR je povedal, da je podal predlog za izredno sejo na Odboru za gospodarstvo,
kjer je bil predlog sprejet, ko pa je zadeva prišla na sejo občinskega sveta, se je zadeva obrnila
drugače.
PREDLOG SKLEPA 377-19-8C-2013
Prvi odstavek 27. člena predloga Statuta Občine Tržič se spremeni, tako da se imena
odborov v prvih treh alinejah spremenijo, tako da se glasijo:
» - Odbor za družbene dejavnosti,
- Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
- Odbor za okolje in prostor«.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

21
0
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PREDLOG SKLEPA 378-19-8Č-2013
V 130. členu predloga Statuta občine Tržič se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Splošni pravni akti Občine Tržič, razen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) se do uskladitve s tem Statutom uporabljajo še naprej, razen v kolikor
niso v nasprotju z določbami tega Statuta«.
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 379-19-8-2013
Sprejme se predlog Statuta Občine Tržič
Prisotnih je 24 svetnikov.
ZA
24
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
ZAČETEK ODMORA: 19:50
KONEC ODMORA: 20:10
K 9. točki:

Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra

Uvodne obrazložitve sta podala mag. Mojca ALJANČIČ in Uroš BIRSA.
Župan je odprl razpravo in poudaril, da je projekt financiran iz evropskih sredstev, kjer so točno
določeni pogoji za pridobitev in porabo denarnih sredstev.
V razpravi so sodelovali:
Anton ŠUŠTAR je vprašal v kateri fazi bo gostinski del.
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala da bo narejeno do 4. gradbene faze, oprema gostinskega
dela pa ni predmet javnih sredstev in bo zasebna investicija najemnika oz. upravljavca. Sprejeta
je odločitev, da se išče upravljavca za celoten kompleks.
Janez MEGLIČ je vprašal ali mora biti gostinski del dokončan istočasno kot celoten kompleks.
Uroš BIRSA je povedal, da je projekt zastavljen tako, da se zunanjost objektov v celoti zaključi,
notranjost objekta gostinskega lokala, pa se lahko zaključi kadar koli.
Mag. Klemen GRAŠIČ je izrazil pomislek glede investitorja v gostinski del in števila parkirnih
mest.
Uroš BIRSA je povedal, da je število parkirnih mest 85 v okolju, ki se sme računati, da pripadajo
bazenskemu kompleksu.
Vida RAZTRESEN je vprašala kako je zamišljeno glede upravljanja, uporabe, trženja kulturnega
dela kompleksa. Izrazila je skrb glede cene oddajanja prireditvenega prostora.
Mag. Mojca ALJANČIČ je še enkrat poudarila, da bo upravljavec eden za celoten kompleks,
torej, kdor bo imel gostišče, bo tržil tudi kulturni del. Povedala je tudi, da se bo v okviru
pogodbenih razmerij uredilo področje organizacij prireditev na kulturnem delu kompleksa za
lokalno skupnost – Občino Tržič in druge organizatorje.
Matej SLAPAR je vprašal, kakšen je predviden strošek za streho čez prireditveni prostor, če se
odločijo za to investicijo. Ravno tako je v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe in v svojem imenu predlagal, da se uredi oz. zagotovi, da bo upravljavec oddajal
prireditveni prostor po razumni ceni, da bo dostopno društvom in zainteresirani javnosti.
Uroš BIRSA je povedal, da se začne stroške investicije za streho z okoli 100 tisoč EUR.
Mag. Uroš PIVK je vprašal kako je predvideno parkiranje avtobusov, glede na dejstvo, da lahko
pridejo tudi organizirane skupine na kompleks.
Župan je povedal, da avtobusi že sedaj parkirajo in bodo lahko parkirali na parkirišču pred
Trifixom tudi potem.
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Mag. Uroš PIVK je še vprašal, ali je projekt zastavljen tako, da bo v prihodnosti možno na tem
mestu postaviti, dograditi hotel in kakšna je vodna površina bazena. Po njegovem mnenju bi
bilo bolje, da sta gostinski in kulturni del ločena. Pridružuje se tudi pomislekom, da bo težko
najti investitorja v gostinski del kompleksa.
Uroš BIRSA je obrazložil, da je možno bazen nadgraditi. Vodna površina bo nekoliko manjša.
Janez MEGLIČ je vprašal, zakaj sta predvidena dva vhoda, kajti s tem se poveča stroške za
zaposlene.
Uroš BIRSA je povedal, da so s tem izpolnjeni standardi. Zamišljeno je tudi, da se vhodi
kontrolirajo s pomočjo elektronike.
Anton ŠUŠTAR je predlagal, da se čim prej začne iskati interesente za upravljavca.
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, če so bazeni zasnovani tako, da bo na kompleksu možno izvesti
tečaje plavanja. Prosil je tudi za pojasnilo glede predvidene strehe.
Uroš BIRSA je povedal, da ima otroški bazen predvideno globino do 60 cm, večji bazen pa ima
dve globine in sicer del 135 cm in del 180 cm. Predvideva se platnena streha, ki se lahko ob
zelo slabih vremenskih razmerah pospravi.
Slavko BOHINC je povedal, da je po njegovih izkušnjah platnena streha zelo koristna.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 380-19-9-2013:
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s potekom projekta
ureditve območja letnega kopališča v Tržiču z uradnim nazivom: »Gorenjska plaža –
ureditev turistično kulturnega centra«
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 381-19-9-2013:
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil z gradbenim dovoljenjem
za projekt » Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra« št. 351-141/2012-2818, ki ga je 03.12.2012 izdala Upravna enota Tržič.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 382-19-9-2013:
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s predinvesticijsko
zasnovo (PZI) in investicijskim programom (IP) za projekt »Gorenjska plaža – ureditev
turistično kulturnega centra«.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. točki:

Skupni nastop Občine Tržič in Območne obrtne zbornice Tržič na
sejmu Herbstmesse v Celovcu

Uvodne obrazložitve je podal Tomo SMOLEJ.
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Matej SLAPAR je v imenu Odbora povedal, da podpirajo skupno predstavitev. Za relativno
nizek znesek sofinanciranja Občine Tržič bo dosežen širši pozitivni učinek na gospodarstvo.
Seveda naj se po končanem projektu naredi vsebinska in finančna analiza, da se vidijo učinki. V
kolikor pa se izkaže večji interes za predstavitev na tem sejmu, naj se interesentom zagotovi
udeležba.
V razpravi so sodelovali:
Slavko BOHINC je pohvalil predvideni razstavni prostor. Predlaga, da se taka zasnova lahko
uporabi tudi npr. za Šuštarsko nedeljo ter ostale prireditve.
Tomo SMOLEJ je povedal, da se moraš s konstrukcijo, zasnovo osredotočiti na posamezen
dogodek. Bolj ko poskušaš narediti zadevo daljnoročno oz. uporabno za daljše časovno
obdobje, bolj se oddaljuješ od bistva predstavitve. Dogovorjeno pa je, da se čim več npr.
konstrukcij, panojev naredili na način večkratne uporabe.
Vida RAZTRESEN je vprašala, zakaj se Tržič ne vključi v predstavitve, ki so organizirane s
strani države.
Župan je povedal, da se je občina Tržič predstavila na sejmu Turizem in prosti čas, sodelujemo
pa tudi s Regionalno destinacijsko organizacijo.
Mag. Uroš PIVK je vprašal, če bi se ta zadeva lahko prijavila tudi preko INTERREG-a
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da je potrebno za take prijave imeti partnerja iz tujine.
Mag. Uroš PIVK je še vprašal kakšni so cilji predstavitve v Celovcu.
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da gre skupni nastop v smeri promocije občine Tržič.
Tomo SMOLEJ je povedal, da upajo na vzpostavitev določenih povezav, ter da bodo z dobro
predstavitvijo privabili goste, kupce iz Avstrije v Tržič. V gradivu pa so natančno predstavljeni
cilji in sicer, predstavitev podjetništva in gospodarstva, gostinstva in turističnih znamenitosti.
Mag. Uroš PIVK prosi, da se po končani predstavitvi naredi rekapitulacija uspeha, koliko je bilo
obiskovalcev.
Tomo SMOLEJ je povedal, da na sejmu ne bodo šteli obiskovalcev. Uspešnost predstavitve se
bo merila na drugačen način.
Zvonka PRETNAR je vprašala ali bo omenjeni katalog »tržiški« ali bo vključen v »celovškega«
in v katerem jeziku bo.
Tomo SMOLEJ je povedal, da bo to profesionalni prospekt, katalog ali brošura kakor koli ga pač
imenujemo, kjer se bo predstavil Tržič kot mesto s turističnimi znamenitostmi, nato pa bodo
sledile predstavitve gostincev, podjetnikov. Katalog bo v slovenščini in nemščini.
Mag. Klemen GRAŠIČ je predlagal, da se s pomočjo tržiških podjetnikov zmanjšajo stroški npr.
kažipot, klopce, stojala.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednje
Mag. Uroš PIVK je obrazložil svoj glas in sicer, da podpira tržiško gospodarstvo, vendar pa se
ne strinja, da gre 16.000,00 EUR samo za predstavitev v Celovcu.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 383-19-10-2013:
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s projektom skupnega
nastopa Občine Tržič in Območne obrtne zbornice Tržič na sejmu Herbstmesse v
Celovcu.
PREDLOG SKLEPA 384-19-10-2013:
Občinski svet Občine Tržič soglaša z izvedbo skupnega sejemskega nastopa na sejmu
Herbstmesse v Celovcu, kjer se predstavi tržiško gospodarstvo in turistična ponudba.
PREDLOG SKLEPA 385-19-10-2013:
Sprejme se sklep, da Občinski svet Občine Tržič v skladu s 1. odstavkom 7. člena Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 108/2012) predhodno potrjuje
spremembo NRP 41208014 – Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini), in sicer
zmanjšanje za 15.000,00 EUR na navedenem NRP-ju in za 15.000,00 EUR povečanje
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nerazporejenih sredstev na proračunski postavki 30609, ki so namenjena sofinanciranju
dejavnosti območne obrtne zbornice Tržič.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 11. točki:

16
0

Osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in
gospodarstva v Občini Tržič

Uvodne obrazložitve je podala mag. Mojca ALJANČIČ.
Matej SLAPAR je v imenu Odbora povedal, da podpirajo osnutek, vendar se strinjajo z daljšim
rokom, v katerem naj bi se zbirali predlogi za nove oz. dodatne ukrepe, ki bi se vključili v
pravilnik.
Razprave ni bilo, župan je dal na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA 386-19-11-2013:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj
podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič, ter do 21.3.2013 sprejema nove predloge.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 12. točki:

Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v Občini Tržič

Uvodne obrazložitve je podala Jasna KAVČIČ.
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora povedala, da predlagajo dodatno kategorijo pri 9. členu
Pravilnika in sicer »nad 60 let«, v osnovi pa Odbor podpira sprejem Pravilnika.
V razpravi so sodelovali:
Mladen NOVKOVIĆ meni, da se je včasih težko opredeliti kdo ima prednost ali mlada mamica
z majhnim otrokom ali starejša oseba. Tudi odnos do oseb, ki se znajdejo v težkih situacijah ni
vedno »primeren«. Želi, da se vodi statistika prošenj, tudi tistih, ki pridejo in ne dajo pisne
prošnje, pač pa le ustno. Povedal je tudi, da je bivalnih enot za večje družine premalo, predlaga,
da bi se na tem področju kaj naredilo.
Jasna KAVČIČ je še enkrat poudarila, da se bivalna enota dodeli nekomu, ki se je znašel v težki
situaciji za določen čas enega leta oz. do rešitve situacije. Pri dodeljevanju pa je velikega
pomena tudi mnenje, ki ga poda center za socialno delo.
Janez MEGLIČ je povedal, da so v Jelendolu tri bivalne enote, kar pa po njegovem mnenju ni
dobra rešitev. V bivalno enoto se naselijo ljudje, ki so v težkih situacijah, torej tudi v večini
primerov nimajo svojega lastnega prevoza. Predlaga, da bi v Jelendolu bila le ena bivalna
enota, ostali dve pa bi se lahko združili in naredilo bi se družinsko stanovanje.
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal zakaj nekdo, ki ni plačeval najemnine npr. 2 leti in je dolžan 600
EUR se mu dolg ogromno poveča zaradi stroškov izterjave (stroški odvetnika, sodišča,
izvršitelja). Zakaj ne moremo to zadevo drugače rešiti.
Župan je povedal, da če ne gre postopek pravilno (odvetnik, sodišče, izvršitelj) je nezakonit.
Župan je dal na glasovanje naslednje
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PREDLOG SKLEPA 387-19-12-2013:
Sprejme se osnutek Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot v Občini Tržič.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 388-19-12A-2013:
V 9. členu se pri starosti vlagatelja popravi »med 30 in 60 let – 5 točk in nad 60 let – 8
točk«.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 389-19-12-2013:
Sprejme se predlog Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot v Občini Tržič s sprejetim
amandmajem.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 390-19-12-2013:
Bivalni enoti na naslovu Jelendol 5 se združita v eno stanovanje.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 13. točki:

Informacija o postopku prodaje solastniškega deleža severnega trakta
Zdravstvenega doma Tržič

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Jasna KAVČIČ
V razpravi so sodelovali:
Janez MEGLIČ je povedal, da gre v takem primeru, kot je sedaj, prodaja zasebnikom, za
hromitev javnega zdravstva. Javni zdravnik je tisti, ki je zaposlen v zdravstvenem domu in dobi
plačo, medtem, ko koncesionarji ne prispevajo veliko k skupnim potrebam zdravstvenega doma.
Zdravstveni dom bi se moral ohraniti kot javna ustanova, ne pa zasebna.
Župan je povedal, da v zdravstvenem domu primanjkuje prostorov, zato se strinjajo tudi v
zdravstvenem domu, da se zdravnice zasebnice preselijo v en del. Podobno so že rešili v
Kranju, Škofji Loki.
Vida RAZTRESEN je na kratko obrazložila, da so bili prvotno v zdravstvenem domu tudi proti
prodaji, vendar pa pri tej stiski s prostori potrebujejo ambulante in ko bi se zdravnice preselile in
naredile nove ambulante, bi zdravstveni dom pridobil nazaj te ambulante, ki jih sedaj koristijo
zasebnice. Denar od prodaje bi se porabil za ureditev ambulant, rentgena, v zdravstvenem
domu pa se potrebuje tudi novo reševalno vozilo.
Mladen NOVKOVIĆ je potrdil razloge za prodajo, ki sta jih navedla župan in Vida RAZTRESEN,
kajti o tej temi je skupaj s Stanetom BITEŽNIKOM govoril z direktorjem Zdravstvenega doma.
Župan je dal na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA 391-19-13-2013:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o postopku in nameri prodaje
solastniškega deleža severnega trakta Zdravstvenega doma Tržič
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 14. točki:

13
0

Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Trg
svobode 31 v najem

Uvodno obrazložitev je podal župan.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 392-19-14-2013:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o izjemni dodelitvi neprofitnega
stanovanja v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Trg svobode 31, Tržič v
izmeri 93,64m² v najem za obdobje 1 leta.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 15. točki:

KMVVI – Kadrovske zadeve

Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 393-19-15a-2013:
Občinski svet Občine Tržič za člana Sveta zavoda Tržiški muzej imenuje g. Nejca Perka.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 394-19-15b-2013:
Gospo Janko Šolinc se razreši z mesta predsednice Občinske volilne komisije Občine
Tržič.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seja občinskega sveta je bila končana 22:37.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič

14

15

