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0Številka:   9000-1/2019-109 

Datum:      31.1.2019 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 24.1.2019, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Jure FERJAN, Vida RAZTRESEN, Janez 
BOGATAJ, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Eva SREČNIK, 
Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Manca GAŠPERIN, Andraž ŽITNIK, Mojca 
ČADEŽ, Duško KRUPLJANIN, Mladen NOVKOVIĆ, Pavel RUPAR, Drago ZADNIKAR, Metka 
GABERC, Drago ZALAR, Teja NEMEC in Jana JENKO.  
 
Odsotni občinski svetniki: Ajda MEHIĆ, Marko POLJANC in Klemen BELHAR. 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, 
Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, , 
Klemen SRNA – v.d. vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Tomaž ROPRET -  
Višji svetovalec za pravne zadeve in Ada ŠTAMCAR. 
 
Drugi prisotni: Sabina JAGODNIK – CSD Gorenjska, Silvo BUČEK – direktor Bios, d.o.o., 
Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Maja TEKAVEC -  
Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 2. 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 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Drago ZADNIKAR je opozoril, da mora biti skladno z 2. točko 84. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Tržič kot 3. točka dnevnega reda predvidena vsebinska točka za vprašanja in 
pobude članov Občinskega sveta ter predlagal, da se skladno s poslovnikom točka Vprašanja in 
pobude članov Občinskega sveta uvrsti na dnevni red pod točko tri, ostale točke pa ustrezno 
preštevilči.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 
11.12.2018, se uvrsti na dnevni red pod točko 1.a, točka Potrditev zapisnika 34. redne 
seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18.10.2018, se uvrsti na dnevni red pod točko 
1.b, točka Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 
22.11.2018, se uvrsti na dnevni red pod točko 1.c, točka Pregled in realizacija sklepov 
Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 34. redni seji  ter odgovori na vprašanja in 
pobude članov Občinskega sveta, se uvrsti na dnevni red pod točko 2.a, točka Pregled in 
realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 3. izredni seji, se uvrsti 
na dnevni red pod točko 2.b, točka Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta se 
uvrsti na dnevni red pod točko 3, ostale točke se ustrezno preštevilči in uvrsti na dnevni 
red od točke 4 dalje. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

http://www.trzic.si/
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Sklep je bil sprejet. 

 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 2. redne seje, s sprejetimi spremembami. 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 17 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. a) Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 
    11.12.2018, 
b) Potrditev zapisnika 34. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18.10.2018, 
c) Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne  
    22.11.2018, 

2. a) Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 34. redni  
    seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,  
b) Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 3.izredni  
    seji, 

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Informacija Komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev 

izvolitve župana o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta, 
5. Informacija o imenovanju Dušana Bodlaja za podžupana Občine Tržič, 
6. Informacija o imenovanju Jureta Ferjana za podžupana Občine Tržič,  
7. KMVVI – Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Tržič ter 

Nadzorni odbor Občine Tržič, 
8. KMVVI -  Imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti ter 

dveh predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Tržiški muzej, 
9. KMVVI -  Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet lokalnih skupnosti – organ 

Centra za socialno delo Gorenjska, 
10. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 

2018 v Občini Tržič, 
11. Predhodno mnenje Občine Tržič v postopku imenovanja pomočnika direktorja na enoti 

CSD Tržič, 
12. Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«: 

seznanitev z delnim poročilom o poslovanji in izvajanju GJS za leto 2018 ter predlog 
sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leto 2019 in podelitev soglasja k cenam javnih 
storitev za leto 2019, 

13. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – varstvenega 
zavoda Vrtec Tržič, 

14. Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019, 
15. Informacija o financiranju političnih strank v Občini Tržič, 
16. Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržiču  v letu 2019. 

 
 
K 1.a točki:       Potrditev Zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine 

Tržič, z dne 11.12.2018. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Janez BOGATAJ in Vida RAZTRESEN. 
 
Svetnik Pavel RUPAR je predlagal tehnično izboljšavo za predvajanje uvodne tržiške himne, da 
bo zvok kvalitetnejši in besedilo jasno slišano. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 11-2-1a-2019: 
Potrdi se Zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 11.12.2018, 
s popravkom. 
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Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 1.b točki:       Potrditev Zapisnika 34. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 18.10.2018. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Svetnik Pavel RUPAR je pojasnil, da seje ni spremljal, zato vsebine ne pozna in posledično ne 
bo glasoval. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 12-2-1b-2019: 
Potrdi se Zapisnik 34. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18.10.2018. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 1.c točki:       Potrditev Zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 22.11.2018. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 13-2-1c-2019: 
Potrdi se Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.11.2018, s 
popravkom. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 34. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 14-2-2a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 34. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 18.10.2018. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 3. izredni seji. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 15-2-2b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 3. izredni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 22.11.2018. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-2-2019: Vida RAZTRESEN: 
Vida RAZTRESEN je vprašala, če je možno pospešiti selitev GRS iz prostorov Policijske 
postaje Tržič, od koder se bodo morali v kratkem izseliti. Prosijo tudi za obnovitev pogodbe za 
financiranje GRS Tržič. 
Drugo vprašanje je izgradnja kanalizacije v starem delu Bistrice, za prebivalce naselja Pot na 
Bistriško planino. Gradbeno dovoljenje naj bi veljalo samo še eno leto, zato jih zanima, če bo 
izgradnja kanalizacije realizirana v letu 2019. 
Župan je povedal, da je delovanje služb za zaščito in reševanje v prvi vrsti strokovno vprašanje. 
Seznanjen je s tem, da pogodba med Gorsko reševalno službo in Policijsko postajo Tržič  
preteče v aprilu 2020. Rešitve se že iščejo in kot kaže, bodo kot novi prostori primerni prostori v 
spodnjem delu Komunale Tržič d.o.o., v Pristavi. Omenil je tudi, da je za delovanje gasilske 
službe zadolžena Občina Tržič, za delovanje gorske reševalne službe pa prvenstveno 
Ministrstvo za obrambo, ki mora skrbeti tako za prostorske kot tehnične in kadrovske rešitve. Do 
sedaj je Občina Tržič podpirala delovanje GRS v najvišji možni meri. Trenutno poteka 
procedura za brezplačni prenos prostorov Komunale Tržič d.o.o. na Občino Tržič. Zemljišča in 
prostori s ocenjeni na približno 120.000,00 €. Del prostorov, ki jih bo za svoje delovanje 
potrebovala GRS, bo Občina Tržič prenesla na Ministrstvo za obrambo brezplačno. Ministrstvo 
bo v sodelovanju s člani GRS prostore obnovilo in uredilo, za kar naj bi namenilo predvidoma 
60.000,00 €. Župan je pojasnil, da so sestanki z Ministrstvom že potekali in je prepričan, da se 
bo vse uredilo tako, da bo GRS Tržič lahko še naprej nemoteno delovala. Kar se tiče 
opremljanja GRS, je v minulih letih Občina Tržič prispevala finančna sredstva za nakup nove 
opreme, čeprav ni zadolžena za delovanje GRS. Mnenja je, da je trenutna oprema članov GRS 
Tržič dobra, v nasprotnem primeru naj posredujejo pismeno sporočilo, ki ga bodo posredovali 
naprej ustreznim institucijam.  
Kanalizacijski sistem, odsek Pot na Bistriško planino, je del evropskega projekta DRR2. 
Trenutno je v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj, težave so zaradi izsiljevanja nekaterih 
lastnikov zemljišč, zaradi nerešenih dedovanj, zaradi nerešenega statusa postopkov dedovanja 
agrarnih skupnosti, zaradi ljudi, ki so odseljeni ali so umrli. Predvideno je, da se bo konec leta 
pripravil razpis za izbiro izvajalca na evropskem portalu, ker znesek presega 5 mio EUR. Z novo 
gradbeno zakonodajo je veljavnost gradbenih dovoljenj nekoliko podaljšana. Ne tem projektu 
dela tudi podžupan Jure Ferjan, ki bo preveril trajanje že izdanega gradbenega dovoljenja in če 
bo potrebno, bo podana prošnja za podaljšanje, v kolikor se gradnja še ne bo začela.  
 
Ob 17.25  se je seji pridružil Nejc PERKO. 
 
V/p št. 2-2-2019: Mladen Novkovič: 
Mladen NOVKOVIČ je podal pobudo prebivalcev naselja Ravne. Iz Raven v Tržič hodijo po 
spodnji poti ob Mošeniku, kjer se gradi škarpa, glavna težava pa je razsvetljava. Ovinek pri hiši 
Kiklovih je največkrat v temi. Razsvetljava kdaj dela, še večkrat pa ne. Zato krajani Raven 
prosijo, da se to popravi tako, da bo razsvetljava delovala stalno brez prekinitev. 
Podžupan Dušan Bodlaj je povedal, da je javna razsvetljava v tem delu resnično v slabem 
stanju. Pred kratkim jo je pogodbeni vzdrževalec popravil in naj bi trenutno svetilke delovale. Je 
pa že izdelan projekt za novo javno razsvetljavo na tem področju. Ta projekt bo financiran iz 
evropskih sredstev in predvideno je, da bo realiziran že v letu 2019. 
Župan je pojasnil še stanje zasebnega mostu, ki ga je zgradila družina Dolenc s sosedi na 
zasebnem zemljišču. Sklenjeno je, da ko bo Mošenik saniran in varen, predvidoma v drugi 
polovici leta 2019, se tudi ta brv prestavi višje v smeri jezu proti Ravnam. Potem se most 
ustrezno podaljša in obnovi, tako da bo ta pešpot ostala v funkciji in bo varna. 
 
V/p št. 3-2-2019: Pavel RUPAR: 



 

 5 

Pavel RUPAR je prosil za pomoč soobčanu Janezu Geču, ki je po prejetem sporočilu nekaterih 
občanov Tržiča brezdomec in trenutno prenočuje v neki veži.  
Župan je povedal, da smo na Občini Tržič v poletnem času prejeli klic, da zgoraj imenovani 
gospod prenočuje v leseni baraki Stanovanjske zadruge na Mlaki nad bloki. Pri preverjanju se je 
ugotovilo, da se tam ne nahaja. O situaciji Janeza Geča bomo obvestili Center za socialno delo. 
Župan je povedal tudi, da imamo še en podoben primer. Žal so pa izkušnje Občine Tržič tudi 
take, da so nekateri že uničili enega ali dva občinska stanovanja, ob tem niso plačevali 
najemnine in obratovalnih stroškov ter istočasno odklanjali namestitev v institucijo, kjer bi bili 
varni in na toplem ter deležni prehrane. Predstavljeni primer se bo raziskal in kot že navedeno, 
obvestil CSD Tržič. Če bo gospod Geč sprejel pomoč, se mu bo lahko pomagalo, v nasprotnem 
primeru se ne da storiti ničesar. 
 
V/p št. 4-2-2019: Manca GAŠPERIN: 
Manca GAŠPERIN je vprašala, če je možno kaj urediti glede čakalnih vrst v vrtcih. 
Župan je povedal, da je Občina Tržič ena redkih v državi, ki s 1. septembrom sprejme v vrtec 
vse prijavljene otroke, ki so že izpolnili predpisano starost. Vedno pa se dogodi, da nekaj otrok 
predpisano starost za sprejem v vrtec doseže nekoliko kasneje. Tudi za te otroke se iščejo 
rešitve. Predvideno je odprtje novega oddelka v Pristavi z mesecem marcem. Za rešitev 
prostorske stiske je predvidena tudi gradnja prizidka k osnovni šoli Križe, za potrebe šole in 
vrtca. V letošnjem letu se bo preverila projektna dokumentacija, skušalo pridobiti ustrezna 
dovoljenja in potem v letih 2020 in 2021 zgraditi prizidek. Pri odločitvi o realizaciji nameravane 
izgradnje prizidka bo pomemben tudi podatek o vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020. Po 
seznanitvi s temi podatki bo končna odločitev lažja. Še naprej pa Občina Tržič ostaja zavezana 
cilju, da v vrtec vpiše čim večje število otrok. Možna rešitev je tudi vzpostavitev dveh enot v 
mansardi gasilskega doma v Kovorju, ena od možnosti je tudi preureditev Osnovne šole v 
Lešah v vrtec. V zadnjem primeru je potrebno pridobiti mnenja okoliških prebivalcev, ali so svoje 
otroke pripravljeni oddati v bližnji vrtec ali jih raje oddajo kje drugje, spotoma med potjo v 
službo.   
 
V/p št. 5-2-2019: Ana PEHARC: 
Ana PEHARC je povedala, da je del odgovora že dobila, jo pa še zanima, kako potekajo dela 
na strugi Mošenika in kdaj bodo dela zaključena. 
Župan je povedal, da gre za obsežen projekt, ki ga večinsko financira država iz sredstev za 
urejanje vodotokov. Projekt je prišel na vrsto po petih letih. Investicija je vredna več kot pol 
milijona EUR. Vodarji bodo uredili obsežen del struge s poglobitvami in z opornimi zidovi. 
Naloga Občine Tržič je odstraniti in porušiti dva akvadukta, ki nista več v funkciji. S podzemnimi 
prekopi bo voda speljana na drugo stran Mošenika, poskrbeti bo treba za nekaj kanalizacijskih 
priključkov, urediti meteorno in fekalno kanalizacijo. V nadaljevanju je planirano, po pridobitvi 
soglasja spomeniškega varstva, odstranitev Bedinove hiše ter na tem delu izgradnja nekaj 
parkirišč za potrebe Tržiškega muzeja in drugih. Sledi ureditev pešpoti proti Ravnam, še prej bo 
potrebno dokončno urediti težave v nekaterih denacionalizacijskih postopkih. Predvidena je tudi 
ureditev javne razsvetljave in v prihodnosti še asfaltiranje te priljubljene pešpoti, s čemer bi tudi 
zmanjšali stroške vzdrževanja ter v primeru intervencij omogočili hiter dostop z reševalnim 
vozilom 
 
Ob 17.48  se je seji pridružila Metka GABERC. 
 
V/p št. 6-2-2019: Marjan Veternik: 
 Marjan VETERNIK je podal pobudo za celovito prenovo velike sejne sobe. Predlagal je 
namestitev prezračevalnih naprav, zamenjavo avdio opreme, glasovalne naprave, drugačno oz. 
modernejšo razporeditev sedežev. S tem bi bilo omogočeno natančnejše preverjanje prisotnosti 
ter oddanih glasov. Funkcionalnost bi bila neprimerno višja in kvalitetnejša, prihranili bi tudi na 
času, ki se ga izgublja z neprestanim preverjanjem prisotnosti in štetjem glasov. 
Druga pobuda pa je zgraditev dvigala za lažji dostop starejšim in gibalno oviranim osebam tako 
do Upravne enote Tržič kot do Občine Tržič.  
Župan je povedal, da so o tem že kratko razpravljali na drugi koordinaciji z vodji svetniških 
skupin. Občinska uprava obnovo podpira in je že razmišljala o načrtu obnove. Nov sedežni red 
naj ne bi bil več razporejen po »šolsko« temveč v modernejši ovalni, okrogli ali podkvasti obliki. 
Do konca poletja naj bi arhitekt že pripravil optimalno rešitev, katero bi potem skušali čimprej 
realizirat. K prenovi sodi tudi kompletna avdio-video tehnika in glasovalna naprava.  
Glede pobude za izgradnjo dvigala je župan pojasnil, da je tako ob vhodu na Upravno enoto 
Tržič kot na Občino Tržič, s katero lahko gibalno ovirani sporočijo potrebo po obravnavi ob 
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vhodu v stavbo. Javni uslužbenec na klic pride do njih, da uredijo potrebne zadeve. Občina 
Tržič bo v bodoče preučila možnost izgradnje ustreznega dvigala.  
Župan je še dodal, da bo v okviru projekta čiščenja odpadnih voda potrebno potegniti še en 
kanal iz parkirišča za občinsko stavbo pri tržnici in nekaterih drugih hiš za potrebe Občine Tržič 
in Upravne enote Tržič. Načrt je že pripravljen, ko se bo to uredilo, se bo preučilo še možnost 
dograditve ustreznega dvigala.  
Dodatna pojasnila je podal Andraž ŽITNIK, ki je povedal, da se načeloma vse da urediti zunaj 
pisarne, razen vloge za potni list, kjer je obvezen odvzem prstnega odtisa. V tem primeru 
gibalno ovirane stranke napotijo na Upravne enote, ki imajo ustrezno urejen dostop.  
Ob tem se je pojavilo tudi vprašanje možnosti preselitve  Upravne enote Tržič in Občine Tržič 
na drugo, vsem dostopno lokacijo. Odgovor župana je bil, da bi po mnenju številnih 
strokovnjakov tak ukrep zelo poslabšal demografsko sliko samega mesta Tržič, zato se o tej 
možnosti ne razmišlja več. 
 

K 4. točki:       Informacija Komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta 
in ugotovitev izvolitve župana o potrditvi mandata nadomestnemu 
članu Občinskega sveta 

 
Informacijo o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta, Mojci Čadež, je podal 
župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal pripombo k 4. točki dnevnega reda. Naslov točke je podan 
kot Informacija Komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta, kot gradivo pa je 
predložen ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije. Komisija za potrditev mandatov članov 
Občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana o potrditvi mandata nadomestnemu članu 
Občinskega sveta je sodelovala samo na konstitutivni seji. Predlagal je, da se besedilo 
predlagane četrte točke dnevnega reda ustrezno popravi ter v nadaljevanju predloži tudi 
pravilna oblika gradiva za četrto točko.   
 

K 5. točki:       Informacija o imenovanju Dušana Bodlaja za podžupana Občine Tržič 

 
Informacijo o imenovanju Dušana Bodlaja za podžupana Občine Tržič je podal župan mag. 
Borut SAJOVIC. 

 
K 6. točki:       Informacija o imenovanju Jureta Ferjana za podžupana Občine Tržič 

 
Informacijo o imenovanju Jureta Ferjana za podžupana Občine Tržič je podal župan mag. Borut 
SAJOVIC. 
 

                                       
K 7. točki:       KMVVI - Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta 

Občine Tržič ter Nadzorni odbor Občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki: Teja NEMEC, Drago ZALAR, Pavel RUPAR, Drago ZADNIKAR, Duško 
KRUPLJANIN, Mladen NOVKOVIČ. 
 
Odgovore sta podala župan in Andraž ŽITNIK.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 16-2-7a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič v Odbor za okolje in prostor imenuje Nejca Perka, Vido 
Hribar, Marjana Špeharja, Janeza Bogataja in Marka Poljanca. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 
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PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 17-2-7b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič v Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
imenuje Marjana Vetrnika, Evo Srečnik, Janeza Kokalja, Andreja Freliha in Draga 
Zadnikarja. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 18-2-7c-2019: 
Občinski svet Občine Tržič v Odbor za družbene dejavnosti imenuje Vido Raztresen, 
Viljema Gliho, Ano Peharc, Mojco Čadež, Manco Gašperin, Mladena Novkoviča in Marijo 
Mravlje. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 19-2-7d-2019: 
Občinski svet Občine Tržič v Nadzorni odbor imenuje Luka Lukića, Edvarda Polajnarja, 
Andrejo Potočnik, Alenko Bradač in Boštjana Mešiča. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 8. točki:       KMVVI - Imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. 

zainteresirane javnosti ter dveh predstavnikov ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Tržiški muzej. 

 
Svetnik Pavel RUPAR je povedal, da je po njegovem mnenju kršen statut glede možnosti 
vlaganja amandmajev in napovedal upravni spor. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljala je svetnica Metka GABERC. 
 
Odgovore sta podala Andraž ŽITNIK in župan.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 20-2-8-2019: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Tržiški 
muzej imenuje Bojana Veselinoviča in Andrejo Poljanšek. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 
 
K 9. točki:       KMVVI – Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet lokalnih 

skupnosti – organ Centra za socialno delo Gorenjska 
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Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 21-2-9-2019: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnika ustanovitelja v Svet lokalnih skupnosti – 
organ Centra za socialno delo Gorenjska imenuje Jolando Stelzer. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 10. točki:       Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Tomaž ROPRET, Višji svetovalec za pravne zadeve. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR in Pavel RUPAR. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Tomaž ROPRET. 
  
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 22-2-10-2019: 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki:       Predhodno mnenje Občine Tržič v postopku imenovanja pomočnika 

direktorja na enoti CSD Tržič 
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala Klemen SRNA in Sabina JAGODNIK. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 23-2-11-2019: 
Občinski svet Občine Tržič izdaja pozitivno mnenje v postopku imenovanja Sabine 
Jagodnik za pomočnika direktorja na enoti Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki:       Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska 

plaža«: seznanitev z delnim poročilom o poslovanji in izvajanju GJS za 
leto 2018 ter predlog sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leto 
2019 in podelitev soglasja k cenam javnih storitev za leto 2019 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Klemen SRNA in Silvo BUČEK. 
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Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Vida RAZTRESEN, Pavel RUPAR, Teja NEMEC, Marjan VETERNIK, 
Metka GABERC in Duško KRUPLJANIN. 
 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Silvo BUČEK in Klemen SRNA.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 24-2-12a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe »Upravljanja z javno  površino – kompleksom Gorenjska 
plaža« za leto 2018. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 25-2-12b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje načrt upravljanja objekta Gorenjska plaža za leto 
2019 z vključenim kadrovskim in finančnim načrtom ter letni plan plačevanja 
nadomestila. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 26-2-12c-2019: 
Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k cenam storitev izvajanja gospodarske javne 
službe upravljanja z javno površino - kompleksom Gorenjska plaža za leto 2019. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 13. točki:       Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

– varstvenega zavoda Vrtec Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali sta svetnika Metka GABERC in Drago ZADNIKAR. 
 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC,  dr. Metka KNIFIC ZALETELJ in Klemen 
SRNA.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 27-2-13-2019: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 14. točki:        Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 

 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Vida RAZTRESEN, Pavel RUPAR, Mojca ČADEŽ, Drago ZADNIKAR, 
Tanja PERČIČ POKLUKAR in Marjan VETERNIK. 
 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Klemen SRNA, Jasna KAVČIČ in Marjeta 
MAČEK.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 28-2-14a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2019. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 29-2-14b-2019: 
Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019, kot je 
določeno v tabelah: 

 TABELA 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 
2019, 

 TABELA 2 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 
2019, 

ki sta sestavni del tega sklepa. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 15. točki:       Informacija o financiranju političnih strank v Občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 30-2-15-2019: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani z informacijo o financiranju političnih strank v 
Občini Tržič za leto 2019. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 16. točki:       Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
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Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in direktorica dr. Metka KNIFIC ZALETELJ.  
 
Svetniki so bili seznanjeni s planom sej Občinskega sveta za leto 2019. 

 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.04 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Ada Štamcar 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


