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Datum:      29.11.2017 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 23.11.2017, 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, Andrej 
FRELIH, dr. Uroš GODNOV,  Marjan ŠPEHAR,  Mateja ČADEŽ, Marjan VETERNIK,  David 
AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Klemen BELHAR in Uroš RIBIČ. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ in Andreja POTOČNIK. 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, Vid 
MEGLIČ –   vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: Tatjana BLAŽI – v.d. ravnateljice Vrtca Tržič in kandidatka za ravnateljico, 
Metka KOČAR – računovodkinja Vrtca Tržič, Andreja NOVŠAK in Barbara VODEB – kandidatki 
za ravnateljico Vrtca Tržič in  Silvo BUČEK – direktor BIOS d.o.o. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Klementina S. 
MEŽEK -  GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 27. 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 20 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 27. redne seje. 
 
Prisotnih je  21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 12.10.2017, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 26. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19.10.2017, 
4. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
5. Ročevnica – poročanje o dogajanju, 
6. KMVVI – podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2017, 
7. Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Tržič, 
8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v 

občini Tržič, 

http://www.trzic.si/
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9. Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«: 
seznanitev s poročilom o poslovanju in izvajanju GJS za leto 2017 ter predlog sklepov o 
potrditvi načrta upravljanja za leto 2017 in podelitvi soglasja k cenam javnih storitev za 
leto 2018. 

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 12.10.2017 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Župan je podal pripombe na zapisnik.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 381-27-1-2017: 
Potrdi se Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 12.10.2017 s 
popravki. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 26. 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 382-27-2-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 26. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 12.10.2017. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 3. točki:       Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 19.10.2017 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 383-27-3-2017: 
Potrdi se Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19.10.2017. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
4. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-27-2017: Klemen BELHAR : 
Klemen BELHAR je vprašal zakaj so zunajbilančne obveznosti in zunajbilančna sredstva 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. narasla na 32.012.070 EUR? Zakaj je bilo narejeno brez 
soglasja Občinskega sveta Občine Tržič, kot to določa Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala 
Tržič d.o.o., 12. do 15. člen? 



 

 3 

Klemen BELHAR je podal še pobudo, da se v skladu z Odlokom o ustanovitvi podjetja 
Komunala Tržič d.o.o., za naslednjo sejo pripravi Letno poročilo o poslovanju podjetja za leto 
2016 ter letni plan za 2017.  
Drugo vprašanje pa se nanaša na delovanje Civilne zaščite,  glede na to, da poveljnik Civilne 
zaščite ni več zaposlen na Občini Tržič so se nanj obrnili nekateri člani CZ,  zato sprašuje 
župana kaj bo storil, da bo CZ bolj zaživela in začela resneje delovati. 
Župan je povedal, da se bo glede Komunale Tržič d.o.o. pripravil pisni odgovor. Na drugo 
vprašanje, glede CZ pa nikjer ne piše, da mora biti poveljnik zaposlen v občinski upravi. Meni, 
da je tržiški sistem CZ dobro naravnan, dobro opremljen, predvsem pa je pomembna  vsebina. 
To je obširen sistem in je prepričan, da je dobro pripravljena tako gorska reševalna služba kot 
gasilska društva in rdeči križ. Se pa bo pobuda preučila.  
Klemen BELHAR je še bolj natančno obrazložil vprašanje glede Komunale Tržič d.o.o. 
Marija LAVTAR je povedala, da so se svetniki na začetku mandata dogovorili, da se bodo vsak 
mesec dobili na Komunali Tržič d.o.o., kjer bodo dobili vse podatke, informacije za katere bodo 
zaprosili. Na začetku so se držali in prišli, potem pa se je to opustilo. Predlaga, da bi nadaljevali 
s sestanki na Komunali. 
 
V/p št. 2-27-2017: Marta LUKANC: 
Marta LUKANC je predstavila primer, ki  se ji je zgodil v zvezi z dežurno službo zdravstvenega 
doma Tržič. Zato jo zanima, kako je ta organizirana. 
Župan je povedal, da slovensko zdravstvo resnično potrebuje reformo. Pohvalil je ekipo oz. 
Zdravstveni dom Tržič. Pojasnil pa je da se na državni ravni  že nekaj časa trudijo, da bi z 
reorganizacijo izgubili nočno dežurstvo in zdravnika. Namesto tega bi imeli na razpolago 
reanimacijsko vozilo z dvema usposobljenima reševalcema. Pojasnil je tudi, da se pokliče na 
pomoč druge ekipe iz sosednjih zdravstvenih domov, kadar je več nujnih primerov.  
 
V/p št. 3-27-2017: Marjan VETERNIK: 
Marjana VETERNIKA zanima, kdaj bo uradna otvoritev drsališča na Ravnah, kakšne so 
spremembe, ter do kdaj bo drsališče delovalo. 
Župan je povedal, da je na Ravnah izjemna lokacija za drsališče, ki omogoča drsanje vse dni 
odprtja, pohvalil je tudi dobro sodelovanje z Balinarskim klubom Ravne, ki dobro poskrbijo za 
led, za izposojo drsalk, program... Drsališče bo v letošnjem letu imelo večjo drsalno ploskev, 
zaobljene vogale, otvoritev pa bo 1.12.2017 ob 17. uri. Vse svetnike je lepo povabil na otvoritev. 
Zaključek delovanja drsališča pa bo 15.1.2018. 
 
Ob 17.33 uri se je seji pridružil Matej SLAPAR. 
 
V/p št. 4-27-2017: David AHAČIČ: 
David AHAČIČ je vprašal, ali se lahko pričakuje ponovna obravnava dokumenta,  Ciljni načrt 
razvoja kulturne infrastrukture v Občini, ki je bil obravnavan na 23. seji Občinskega sveta. 
Takrat se je sklenilo, da se podaljša javna razprava, ki pa se je zaključila v sredini avgusta.  
Drugo vprašanje pa se nanaša na občinsko stališče glede umika ekološkega otoka pri 
pokopališču v Križah, kot skrajni ukrep pri neprimernem odlaganju odpadkov. Zanima ga tudi, 
ali se načrtuje še kakšno spremembo pri ekoloških otokih. 
Župan je povedal, da pripomb v javni obravnavi na Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture ni 
bilo. Povedal je, da je Občina dala pobudo/vprašanje na Ministrstvo, da se opredelijo kdaj bodo 
razpisi, ki bi tako investicijo sofinancirali. Prejšnja lokacija eko otoka je bila »Kriški trgec«, tam je 
bilo ogromno vandalizma, odlaganja odpadkov ki tja ne sodijo. Takrat je bil predlog krajanov, da 
jim je druga najbližja lokacija parkirišče pred vhodom na pokopališče. Če bi bila disciplina, bi 
otok ostal, ker pa so bile smeti razmetane, so se po pogovorih tudi s KS Križe, dogovorili, da se 
otok začasno umakne.  Po zakonodaji  pripada na petsto občank in občanov en ekološki otok, 
občina jih ima več. V občini so tudi na drugih lokacijah  »problematični » eko otoki.  
 

K 5. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
Župan je povedal v zvezi s postopki v Ročevnici: 
9.11.2017 
V upravnem sporu po tožbi A.B. smo od Upravnega sodišča prejeli vlogi A. P. – »Soglasje s 
tožbo« in »Stališče«. 
9.11.2017 
Seznanili smo se s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Ip 3082/2017 z dne 
25.10.2017, izdanem v izvršilnem postopku upnice A. B. proti dolžnikoma M. G. in J. G., s 



 

 4 

katerim je višje sodišče zavrnilo pritožbo dolžnikov G. zoper sklep prvostopenjskega sodišča, s 
katerim je bil zavrnjen ugovor zoper sklep o izvršbi in predlog za odlog izvršbe dolžnikov. 
21.11.2017 
Seznanili smo se z dopisom Upravnega sodišča – Odgovorom na zaprosilo za prednostno 
reševanje upravnega spora, katerega je vložila odvetnica, in sicer Upravno sodišče piše, da bo 
zadevo prednostno obravnavalo  in o njej odločilo v najkrajšem času glede na število drugih 
prednostnih zadev  
22.11.2017 
Seznanili smo se s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Ip 3075/2017 z dne 7.11.2017, 
izdanem v izvršilnem postopku upnice A. B. proti dolžnikoma S. B. in J. B., s katerim je višje 
sodišče zavrnilo pritožbo dolžnikov B. zoper sklep prvostopenjskega sodišča, s katerim je bil 
zavrnjen ugovor zoper sklep o izvršbi in predlog za odlog izvršbe dolžnikov. 
V upravnem sporu po vedenju Občine Tržič torej še ni odločeno.  
 
Župan je odprl razpravo, 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR. 
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 

 
K 6. točki:       Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in podžupan Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Klemen BELHAR in Marija LAVTAR. 
Odgovor je podal župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 384-27-6-2017: 
Potrdi se predlog prejemnika priznanja Občine Tržič za leto 2017, in sicer: 
DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

• ŽUPNIJSKI KARITAS KRIŽE, Cesta Kokrškega odreda 1, 4294 Križe. 
                                       

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
K 7. točki:       Mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Tržič  

 

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ,  vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Po uvodni obrazložitvi je Klemen BELHAR podal svoje mnenje, odgovoril mu je župan, nato pa 
je Vid MEGLIČ še dodatno obrazložil postopek izdaje mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca 
Tržič s strani Občine Tržič. 
 
Kandidatke Tatjana BLAŽI, Andreja NOVŠAK in Barbara VODEB so pripravile predstavitev.  
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki: Mojca ČADEŽ, Mateja ČADEŽ, Andraž ŽITNIK, Marija LAVTAR in 
Klemen BELHAR. 
Odgovore sta podali Barbara VODEB in Tatjana BLAŽI.  
 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
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Klemen BELHAR je obrazložil zakaj ne bo glasoval. 
 
PREDLOG SKLEPA 385-27-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič poda pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Vrtca 
Tržič Tatjani BLAŽI. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 386-27-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič poda pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Vrtca 
Tržič Andreji NOVŠAK. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 6 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 387-27-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič poda pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Vrtca 
Tržič Barbari VODEB. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 9 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. točki:       Predlog Sklepa  o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za 
predšolsko vzgojo v Občini Tržič 

 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in  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: Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, Matej SLAPAR, Marija LAVTAR in 
Janez MEGLIČ. 
 
Odgovore so podali Vid MEGLIČ, Metka KOČAR, župan in Tatjana BLAŽI. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 388-27-8-2017: 
Sprejme se Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za 
predšolsko vzgojo v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
K 9. točki:       Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska 

plaža«: seznanitev s poročilom o poslovanju in izvajanju GJS za leto 
2017 ter predlog sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leto 2018 in 
podelitvi soglasja k cenam javnih storitev za leto 2018 



 

 6 

 
Uvodno obrazložitev je podal Silvo BUČEK, direktor Bios, d.o.o., Tržič. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Marko POLJANC pa  poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Mladen NOVKOVIĆ, Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC, 
Nataša MEGLIČ, Andraž ŽITNIK, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR in dr. Uroš GODNOV. 
Odgovore sta podala  Silvo BUČEK in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in seznanil občinske svetnike s predlogom sklepa. 
 
PREDLOG SKLEPA 389-27-9-2017: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil s poročilom o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe Upravljanje z javno površino – kompleksom »Gorenjska 
plaža« za leto 2017. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 390-27-9-2017: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje načrt upravljanja objekta Gorenjska plaža za leto 
2018 z vključenim kadrovskim in finančnim načrtom ter letni plan plačevanja 
nadomestila. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 391-27-9-2017: 
Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k cenam storitev izvajanja gospodarske javne 
službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« za leto 2018, 
dodatno pa se v razdelku »g. Sezonske vstopnice« povišajo cene »prenosnih vstopnic« 
za 20 EUR in cene »neprenosnih vstopnic« za 10 EUR. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.08 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


