Številka: 9000-5/2017-105
Datum:
30.06.2017

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 22.06.2017, 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, Nataša MEGLIČ,
Marko POLJANC, Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,
Marjan ŠPEHAR, Marjan VETERNIK, David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Andreja POTOČNIK,
Klemen BELHAR in Uroš RIBIČ.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Mateja ČADEŽ, Andrej FRELIH in dr. Uroš
GODNOV.
Prisotni iz občinske uprave: Vid MEGLIČ – v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urada za
gospodarstvo in družbene dejavnosti in Irena MARKIČ.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta in novinarko.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Ob 17.05 uri sta se seji pridružila Matej SLAPAR in Mladen NOVKOVIĆ.
Župan je predlagal, da se peta točka, Dopolnitev Odloka o kategorizaciji cest v občini Tržič –
odsek BPT, obravnava po skrajšanem postopku.
PREDLOG SKLEPA:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
občini Tržič, se obravnava po skrajšanem postopku.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal na glasovanje dnevni red 24. redne seje.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 25.05.2017,
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

2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 23. redni
seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju,
5. Dopolnitev Odloka o kategorizaciji cest v občini Tržič – odsek BPT,
6. Pristop Občine Tržič h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo,
7. Sklep o nakupu nepremičnin za širitev športnega parka Križe.

K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 25.05.2017

Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 353-24-1-2017:
Potrdi se Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 25.05.2017.
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 23. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ.
Odgovor sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in podžupan Dušan BODLAJ.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 354-24-2-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 23. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 25.05.2017.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-24-2017: Marjan VETERNIK:
Marjan VETERNIK je povedal, da se na otroškem igrišču v Bistrici, v pesku nahaja vedno več
pasjih in mačjih iztrebkov. Zaradi tega nekatere mamice svoje otroke vozijo na druga igrala,
celo v drugo občino. Medtem, ko je otroško igrišče v Pristavi vzorno urejeno, zato daje pobudo,
da bi tudi na otroškem igrišču v Bistrici zamenjali podlago in namesto peska uporabili enako
podlago, kot je v Pristavi.
Druga pobuda se nanaša na popravilo ceste v Palovičah oziroma preplastitev ceste kjer je
asfaltna prevleka v izredno slabem stanju. To je območje sto metrov od avtobusne postaje,
najslabše pa je na delu kjer potekajo novogradnje. Tudi dva betonska jaška za meteorne vode
sta poškodovana, eden je razbit na drugem pa je polomljen pokrov. Zanima ga, kdaj bo
izvedeno popravilo ceste in jaškov.
Vid MEGLIČ je obrazložil, kako je potekala prenova igrišča v Bistrici. Igrala so bila zamenjana v
okviru evropskega projekta Las Leader, ohranila pa se je obstoječa podlaga. Glede tega igrišča
prihaja na Občino veliko najrazličnejših pobud. Je tudi edino igrišče, za katerega je bilo
potrebno pridobiti mnenje Biotehniške fakultete. Nato je obrazložil prednosti in slabosti različnih
podlag na otroških igriščih.
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Marjan VETERNIK je povedal, da je podlaga na otroškem igrišču v Pristavi vedno čista.
Župan je še bolj natančno pojasnil dogajanja na otroških igriščih. Glede ceste v Palovičah, pa
se bo počakalo na rebalans proračuna v jesenskem času, med tem časom pa se bo opravil
natančen ogled omenjene ceste.
Ob 17.16 uri se je seji pridružila Andreja POTOČNIK.
V/p št. 2-24-2017: Marjan ŠPEHAR:
Marjan ŠPEHAR je povedal, da je bil v časopisu objavljen članek na temo kopališča in sicer o
neracionalni, nepremišljeni izvedbi. Glede na to, da se je vedelo, da kopališče na bo delovalo s
profitom, pač pa za zadovoljstvo občanov, zato ga zanima kakšen je finančni uspeh bazena.
Klemen BELHAR je povedal, da so vprašanja in pobude po Poslovniku občinskega sveta
namenjene vprašanjem glede dela župana in občinske uprave. Svetnik Marjan ŠPEHAR pa
sprašuje o delu časopisa in občinskega svetnika.
Župan je povedal, da je od odprtja bazena v tem letu bilo že več kot tisoč pesto obiskovalcev.
V/p št. 3-24-2017: Klemen BELHAR:
Klemen BELHAR je obrazložil problem, ki nastane v času v vasi Gozd, od konca asfalta do
vrha ceste, ki gre do enajstih hiš, ker ni narejeno odvodnjavanje in ker ni narejen asfalt.
Komunala Tržič cesto nasipa in ureja. Nivo ceste pa je posledično vse višji, zato voda odteka na
dvorišča hiš in travnikov. Krajani se pritožujejo nad tem stanjem, zato so sami izdelali projekt,
kako bi se nastal problem uredil. Zato daje pobudo, da se stopi do teh krajanov se z njimi
pogovori in ugotovi, kako bi se ta problem rešil. Drugo vprašanje pa se nanaša na igrišče pod
tržiškim gradom. V proračunu je namenjen znesek za obnovo tega igrišča, zato ga zanima ali
bo projekt v letošnjem letu realiziran.
Župan je povedal, da se je v vasi Gozd v zadnjih desetih letih veliko naredilo, zgradila se je
cesta, vodovod, popravljen je prostorski načrt in tudi glede odvodnjavanja se bo v bližnji
prihodnosti uredilo.
Vid MEGLIČ je pojasnil, kako potekajo priprave in dela za izvedbo športnega parka pod
gradom. Projekt je v zaključni fazi, kmalu bo objavljen razpis za izvajalca del.
V/p št. 4-24-2017: Marta LUKANC
Marta LUKANC je še bolj natančno pojasnila problem odvodnjavanja na cesti v Gozdu.
Župan je povedal, da si je ogledal področje. Podžupan in ekipa iz Komunale Tržič bo šla na
teren, kjer si bodo skupaj z lastniki ogledali, nato pa bodo lastniki povedali, kam naj se spelje
voda. Marta LUKANC je še vprašala, kdo obnavlja oziroma popravlja zgradbe (strehe) v BPT-ju.
Župan je povedal, je bil pred kratkem predstavljen in sprejet Konzervatorski načrt BPT-ja. V
kratkem bo razpisan Občinski podrobni prostorski načrt za to območje. Trenutno pa lastniki
sami sanirajo strehe, ki so spomeniško zaščitene.
V/p št. 5-24-2017: Slavica MEŽNAR:
Slavica MEŽNAR je vprašala ali je možno kolesa z motorjem do 25 km/h registrirati v Tržiču,
predvsem starejša brez papirjev.
Podžupan je iz lastnih izkušenj povedal, da je ta vozila treba registrirati in sicer lahko tudi v
Tržiču. Motor brez papirjev, ki še ni bil vpisan v sistem registracij se lahko registrira, tako, da
lastnik pripelje dve priči, ki bosta potrdili lastništvo ali na Upravno enoto Tržič ali na Mlako, kjer
se izvajajo registracije.
V/p št. 6-24-2017: David AHAČIČ:
David AHAČIČ, je vprašal ali so bila dela v Kulturnem centru uspešno zaključena in ali se v
prihodnje načrtujejo še kakšna dela.
Župan je povedal, da so dela zaključena, na kratko je povedal kaj se je vse saniralo.
Vid MEGLIČ je povedal, da se v poletnih mesecih načrtuje še izvedba III. faze. Sanirali se bodo
spodnji prostori v kletni etaži in eventuelno del prostorov v pritličju (sanitarije).
V/p št. 7-24-2017: Mojca ČADEŽ:
Mojca ČADEŽ je vprašala, kaj se dogaja s Sončevo hišo.
Župan je povedal, da je Občina Tržič hišo na dražbi v Celju odkupila za 23.600,00 EUR. Občina
se sedaj dogovarja s službami spomeniškega varstva o možnosti za rušitev, tako bi dobili
prostor za parkirišča in boljši dostop do Tržiškega Muzeja.

K 4. točki:

Ročevnica – poročanje o dogajanju
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Župan je povedal, da se čaka na odgovor na pritožbo, ki so jo podali denacionalizacijski
upravičenci. Sklenjen je bil tudi pisni dogovor s stanovalci Ročevnice, Občino Tržič in
odvetnico, kot je bilo obljubljeno.

K 5. točki:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v občini Tržič

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urada za
gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
ter Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika: Janez MEGLIČ in Marjan VETERNIK.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 355-24-5-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tržič.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 356-23-5-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tržič.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki:

Pristop Občine Tržič h konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urad za
gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ.
Odgovor je podal Vid MEGLIČ.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 357-24-6-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o pristopu Občine h Konvenciji županov za
podnebne spremembe in energijo in pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 7. točki:

Sprejem sklepa o nakupu nepremičnin za širitev športnega parka Križe

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urada za
gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
ter Odbora za okolje in prostor.
Podžupan Dušan BODLAJ se je izločil pri obravnavi in glasovanju zaradi sorodstvenih vezi.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Marko
POLJANC, Andreja POTOČNIK, Andraž ŽITNIK, Matej SLAPAR, Janez MEGLIČ, Uroš RIBIČ
in Metka GABERC.
Odgovore sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Vid MEGLIČ.
Ob 18.47 uri se je seji pridružila Ana PEHARC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
Obrazložitev glasu so podali Klemen BELHAR, Marko POLJANC, Mladen NOVKOVIĆ in Marija
LAVTAR.
PREDLOG SKLEPA 358-24-7-2017:
Sprejme se sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 281/1, 281/37, 281/38, 281/52, 281/56 in
del 281/55, vse k.o. 2147 Križe, po ceni 34,90 EUR, za potrebe širitve športnega parka
Križe.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

16
3

Seja Občinskega sveta je bila končana ob 19.48 uri.
mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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