
 
 

Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13 
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si · internet: www.trzic.si 

 

 

 

Številka:   9000-9/2016-105 

Datum:      24.11.2016 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 10.11.2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija 
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC,  Mojca ČADEŽ, 
Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC,  Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija 
LAVTAR, Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, dr. Uroš GODNOV, David AHAČIČ, Marjan 
ŠPEHAR, Marjan VETERNIK, Uroš RIBIČ in Mateja ČADEŽ. 
 
Odsotni občinski svetniki: Andreja POTOČNIK in Đuro HRKALOVIĆ 
 
Prisotni iz občinske uprave: Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Vid MEGLIČ – 
vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Marjeta MAČEK, mag. manag. – vodja 
Urada za finance  in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Urša ZAKRAJŠEK – Lokalna energetska agencija Gorenjske LEAG. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Klementina S. 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 18 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Andrej FRELIH je predlagal umik 11. točke – Vpis pravice do čiste pitne vode v Ustavo RS, ker 
je vlada že sprejela ta sklep. 
 
Ob 17.10 uri se je seji pridružil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Z dnevnega reda se umakne 11. točka – Sprejem sklepa s stališčem Občine Tržič o vpisu 
pravice do pitne vode v Ustavo RS. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

TDO7093671  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 19. redne seje s  predlagano spremembo. 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 19 
PROTI 0 
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Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 13.10.2016, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 18. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. KMVVI -  kadrovske zadeve, 
5. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje občine Tržič, 
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Tržič, 
7. Dopolnitev akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) s sektorjem prometa, 
8. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič, 
9. Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 in osnutek Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2018, 
10. Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 195/21, 195/22 in 195/23 k.o. 

Podljubelj, 
11. Vpis pravice do čiste pitne vode v Ustavo RS. 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 13.10.2016. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 254-19-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 13.10.2016. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 18. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta. 
 

Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 255-19-2-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 18. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 13.10.2016. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-19-2016: Marjan ŠPEHAR: 
Marjan ŠPEHAR je vprašal, kdaj bo dokončan » kriški trgec » in kaj se bo zgodilo z vrtički pod 
policijo. 
Župan je povedal, da je v naslednjem letu proračunska postavka »kriški trgec«, najprej bo 
potrebno urediti prestavitev avtobusne postaje, kjer dela sicer  že potekajo, vendar izvajalec z 
deli zamuja. Ko bodo dela v zvezi s prestavitvijo avtobusne postaje končana, potem se bodo 
nadaljevala dela na »kriškem trgcu«, kjer obstaja projekt, soglasja in dovoljenja, pa vendar se 
pojavlja vprašanje glede parkirnih mest, ker jih bo po predvidenem projektu manj kot sedaj, zato 
se bo potrebno še nekoliko uskladiti glede želja. 
Zemljišča pod policijo so stavbna namenjena za šport, turizem in rekreacijo. V letošnjem letu je 
prišla na Občino pobuda zasebnega turističnega delavca, z željo, da bi se zemljišče namenilo 
turistični dejavnosti. Zemljišče bo potrebno komunalno opremiti. Najemnikom vrtičkov se je 
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poslalo sporočilo o prekinitvi najemnih pogodb, ter jim ponudilo možnost za   najem na drugih 
zemljiščih, ki so v lasti Občine.  
 
V/p št. 2-19-2016: Mateja ČADEŽ: 
Mateja ČADEŽ je povedala, da je v časopisu Delo članek o tožbi Občine Tržič proti Državi 
Sloveniji, ki se navezuje na Vilo Bistrica, zato jo zanima ali so se pojavila nova pravna dejstva 
oz. kaj je vzrok, da se je toliko časa čakalo. 
Župan je pojasnil, da je zadeva oz. tožba čakala na sodišču šest let da pride na vrsto, drugih 
novih dejstev pa ni. Na kratko je pojasnil potek dogodkov v zvezi z denacionalizacijo Vile 
Bistrica in poudaril, da je Država je na eni strani prisodila, da Vila Bistrica Občini Tržič ne 
pripada, po drugi strani pa, da mora odmeno lastniku  za čas, ko Vile Bistrica ni mogel 
uporabljati plačati Občina Tržič. Občina je v prejšnjem mandatu pridobila tudi pravno mnenje g. 
Čebulja, bivšega ustavnega sodnika glede denacionalizacije. Na kratko je še pojasnil potek 
denacionalizacije hotel Lončar. 
 
V/p št. 3-19-2016: Matej SLAPAR: 
Matej SLAPAR je vprašal, kaj in kako bo s kanalizacijo v Podljubelju in Lomu pod Storžičem  oz. 
ali je  smiselno, da si posamezniki naredijo male čistilne naprave. 
Župan in Jasna KAVČIČ sta pojasnila zahteve iz Uredbe in podaljšanje rokov za izgradnjo 
čistilnih naprav. Župan je povedal, da je Podljubelj zelo razvejano naselje in skoraj gotovo tam 
čistilna naprava ni ekonomsko upravičena, kljub razmislekom, da bi v Lomu pod Storžičem 
zgradili kanalizacijo, je tudi ta investicija zelo vprašljiva. Trenutno še vedno zadostujejo pogojem 
troprekatne greznice in pa seveda male komunalne čistilne naprave. 
 
V/p št. 4-19-2016: Marija LAVTAR: 
Marija LAVTAR je vprašala ali bi se lahko odkupilo prostore pošte za delovanje Krajevne 
skupnosti Križe. 
Župan je pojasnil, da je tudi občinska uprava dobila pobudo Krajevne skupnosti Križe o odkupu 
prostorov pošte, pa vendar Pošta Slovenije še ni ponudila prostorov v prodajo. Na kratko je še 
podal svoje mnenje o odkupu omenjenih prostorih. 
 
K 4. točki:       Predlog sklepa o višini finančnih sredstev za delo svetniških skupin in 

samostojnih članov Občinskega sveta  za leto 2017 in 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Dušan BODLAJ, podžupan in član Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
 
Odgovor je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
PREDLOG SKLEPA 256-19-4-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, in sicer: 
1. za leto 2017 v višini 342,00 EUR na posameznega člana občinskega sveta ter  
2. za leto 2018 v višini 342,00 EUR na posameznega člana občinskega sveta.  
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Ob 17.55 uri sta se seji pridružili Ana PEHARC in Mojca ČADEŽ. 
 
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor. 
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Obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval Janez MEGLIČ. 
 
Odgovor sta podala Jasna KAVČIČ in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 257-19-5-2016: 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje občine Tržič in sicer s spremenjeno tabelo K dejavnosti. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 258-19-5-2016: 

Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev obstoječih stavb na javno 
kanalizacijo se sprejme olajšava v višini 40 % izračunanega zneska po Odloku  o 
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občine Tržič (v nadaljevanju: odlok) in dodatna olajšava v višini 5% za primer plačila 
odmerjenega komunalnega prispevka v enkratnem znesku v roku 15 dni po 
izvršljivosti odmerne odločbe. Sprejeti sklep se uporablja od veljavnosti Odloka 
dalje. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 6. točki:       Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Občine Tržič 
 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Marko POLJANC pa Odbora za okolje in prostor. 
 
Ob 18.18 uri se je seji pridružil David AHAČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Klemen BELHAR. 
 
 Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 259-19-6-2016: 
Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Dopolnitev akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) s 

sektorjem prometa 
 

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Klemen BELHAR, Dušan BODLAJ, Metka GABERC, Marjan ŠPEHAR 
in Marija LAVTAR. 
 
Odgovore so podali Vid MEGLIČ, Urša ZAKRAJŠEK in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 260-19-7-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja z dopolnitvijo akcijskega načrta za trajnostno 
energijo (SEAP) za Občino Tržič s sektorjem prometa. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 8. točki:       Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 261-19-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

K 9. točki:       Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 in osnutek 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 

 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Marjeta MAČEK, mag. manag., 
vodja Urada za finance in Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Nataša MEGLIČ je predstavila poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, Ana PEHARC 
poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe in Marko POLJANC  Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Mladen NOVKOVIĆ, Mateja ČADEŽ, Nataša MEGLIČ, Marko 
POLJANC, Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, dr. Uroš GODNOV, Mojca ČADEŽ, Metka 
GABERC, Slavica MEŽNAR, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR, Andraž ŽITNIK in Marjan 
ŠPEHAR. 
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Odgovore sta podala župan in Vid MEGLIČ. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 262-19-9-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2017. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 5 

Sklep je bil  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 263-19-9-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2018. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 5 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki:       Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 195/21, 195/22 in 

195/23 k.o. Podljubelj 
 

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor 
 
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 264-19-10-2016: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 195/21, 195/22 in 195/23 k.o. 2141 – 
Podljubelj. Kot metoda razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb. Izklicna cena na 
drugem javnem zbiranju ponudb se zniža za 15% izklicne cene prvega javnega zbiranja 
ponudb in znaša 48.029,46 EUR (brez 22% DDV). Davek na dodano vrednost, strošek 
notarske overitve in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.23 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 
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