Številka: 9000-10/2017-105
Datum:
9.1.2018

ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 14.12.2017, 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, Marija LAVTAR, dr. Uroš GODNOV,
Marjan ŠPEHAR, Mateja ČADEŽ, Marjan VETERNIK, David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Klemen
BELHAR, Uroš RIBIČ in Andreja POTOČNIK.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Slavica MEŽNAR in Andrej FRELIH.
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,
Mojca ŠVAJGER – višja svetovala na Uradu za okolje in prostor, Klemen SRNA – višji
svetovalec na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., Vesna JEKOVEC – vodja
FRS Komunala Tržič d.o.o. in Anton REBOL – Domplan d.d.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Klementina S.
MEŽEK - GTV in Radio Gorenc.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 28. 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.
Ob 17.02 se je seji pridružil Mladen NOVKOVIĆ.
Župan je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne šesta točka, Informacija o opravljenem
pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2016.
PREDLOG SKLEPA:
Točka šest, Informacija o opravljenem pregledu zaključnega računa Občine Tržič, se
umakne z dnevnega reda, ostale točke se pomaknejo za eno mesto navzgor.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI

14
0

Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje dnevni red 28. redne seje.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
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Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23.11.2017,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 27. redni
seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju,
5. KMVVI – imenovanje ogovornega urednika glasila Tržičan,
6. Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2016, povzetek in
seznanitev z realizacijo poslovnega načrta v letu 2017,
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2018,
8. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora
z oznako LEŠ 03,
9. Osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v
občini Tržič,
10. Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržiču v letu 2018.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 23.11.2017

Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 392-28-1-2017:
Potrdi se Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23.11.2017.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:
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Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 27. 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 393-28-2-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 27. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 23.11.2017.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
3. točki:

14
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Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-28-2017: Janez MEGLIČ:
Janez MEGLIČ je vprašal, kaj bo zajeto pri obnovi mrliških vežic na pokopališču v Tržiču poleg
nadstreška.
Župan je povedal, da je bil nadstrešek na njihovo pobudo umeščen v proračun, izbran je bil
izvajalec, pogodba je bila podpisana in dela potekajo. Dolgo časa je trajal postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja, ker je mrliška vežica delo gospoda Bitenca asistenta arhitekta Plečnika,
zato je objekt spomeniško zaščiten. Nadstrešnica je postavljena, urediti je potrebno še tlake. Na
zahtevo spomeniškega varstva so projektanti predvideli brušen teras, izvajalec ga ne zna
narediti tako, da ne bi drselo, zato se išče rešitev. Dela se bodo nadaljevala ob ustreznih
vremenskih pogojih. Dela se tudi druga in tretja faza. Gre za izboljšanje funkcionalnosti
obstoječih mrliških vežic. V vežicah se bodo nekoliko prerazporedili prostori, da bodo
funkcionalni. Drugačen bo dostop do sanitarij in čajne kuhinje. V tretji fazi pa je načrtovan še
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žarni zid. Glede investicij na pokopališču v Tržiču, pa se še čaka na dokončanje izvedbe
opornega zidu, ki je bil v letu 2006 le delno zgrajen. V letošnjem letu je bila obnovljena tudi
hladilnica in tehnični prostori.
Janez MEGLIČ je povedal, da se zelo pogrešajo sanitariji.
Župan je pojasnil, da so na razpolago sanitariji ob pisarni Komunale Tržič d.o.o., v času
delovnih ur.
Ob 17.10 se je seji pridružil Matej SLAPAR.
V/p št. 2-28-2017: Nataša MEGLIČ:
Nataša MEGLIČ je povedala, da je že na eni od prejšnjih sej postavila vprašanje v zvezi s
cestnimi oznakami na Pristavški cesti 410. Cestnih oznak ni, se je pa v tem času še en del
cestišča na novo preplastilo. Ravno del, kjer gre za novo preplastitev cestišča je najbolj
nevaren, ker je asfalt zelo temen. Na tem delu ni pločnika in ni javne razsvetljave. Zvečer so
pešci, kolesarji in tekači. Iz smeri Tržiča tudi ni table z omejitvijo hitrosti. Zato prosi, da se s
pristojnimi službami zadeva preveri in uredi.
Župan je pojasnil, da ne gre za občinsko cesto, zato se bo pobuda posredovala na pristojne
službe, ki urejajo državne ceste.
V/p št. 3-28-2017: Andraž ŽITNIK:
Andraž ŽITNIK je prebral odprto pismo občanke.
»Čebelarsko društvo Tržič je v času, ko je občina zbirala pobude za spremembe in dopolnitve
OPN, oddalo pobudo za spremembo Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tržič.
V pobudi je bilo navedeno, da občina omogoči čebelarjem gradnjo čebelnjakov na kmetijskem,
gozdnem in vodnem zemljišču.
Pobuda je bila s strani občine prepoznana kot ustrezna in naj bi bila vključena v pripravo
Osnutka sprememb in dopolnitev OPN, ki naj bi se pričel spreminjati že konec letošnjega leta.
Sem zavzeta čebelarka iz Seničnega, ki bi rada postavila čebelnjak za lastno čebelarjenje z
apiterapijo, in sicer na domačem vrtu, v bližini hiše, in me zanima, kdaj lahko pričakujemo, da
nam bo pristojna oblast omogočila gradnjo čebelnjakov na tem območju?
Zanima me tudi, kako bodo pristojni organi določili, kakšne čebelnjake lahko čebelarji
postavimo, kje jih lahko postavimo, katera pristojna institucija bo sodelovala pri tem in ali bo
lahko domače čebelarsko društvo sodelovalo pri spremembah oz. dopolnitvah OPN Tržič.
Naj vas spomnim, da je prihodnje leto za slovenske čebelarje izredno pomembno leto.
Praznovali bomo prvi svetovni dan čebel, ki ga bo na pobudo ČZS razglasila OZN.
Slovenija bo naslednje leto postala zelo prepoznavna kot čebelarska država, z močno
čebelarsko tradicijo, kar pomeni, da si bodo turisti, tako domači kot tuji, želeli ogledati naša
čebelarstva.
V bližnji prihodnosti se mogoče v svojem čebelnjaku odločim tudi za čebelarski turizem, ki je v
svetu vse bolj zaželen in to je, po mojem mnenju izredno dobra poslovna priložnost, tako za
čebelarje kot za občino v celoti. Po drugi strani pa so čebelnjaki tudi del naše kulturne
dediščine.
Če se na svetovni, evropski in državni ravni trudijo za razvoj čebelarstva, predvsem med
mladimi čebelarji, nam mora biti na lokalni ravni za take pobude še kako mar.«
Župan se strinja, da je pobuda konstruktivna. Pojasnil je, da so pobude za spremembo OPN v
teku, glede na soglasja s strani državnih organov se računa na zaključitev sprememb in
dopolnitev OPN v jeseni 2018. Kar se tiče pobude, se je trenutno v Seničnem ne da izvesti, kajti
za postavitev zidanega čebelnjaka na stavbnem zemljišču ni ovir, tudi za postavitev začasnega,
montažnega, prevoznega ni težav. Če pa se želi na kmetijskem zemljišču postaviti zidan
čebelnjak, vrtno ali gozdarsko hišo, pa nastane problem, kajti tako kot v Triglavskem narodnem
parku, kjer so vse staje postale vikend hiške, so tudi na našem območju taki primeri. Kajti, ko
enkrat dovoliš, da se na kmetijskem zemljišču postavi čebelnjak, lahko kasneje pride do zlorabe
in se objekt preneha uporabljati za čebelarjenje ampak za bivanje.
V/p št. 5-28-2017: Dušan BODLAJ:
Dušan BODLAJ je povedal, da smo v zadnjem obdobju priča velikim obsežnim neurjem, ki v
Sloveniji povzročajo veliko škodo na različnih področjih. Zato prosi župana, da seznani svetnice
in svetnike ter zainteresirano javnost o obsegu neurja v tržiški občini in kakšno škodo je
povzročil.
Župan je pojasnil, da je bila silovitost neurja nekoliko manjša kot v nekaterih drugih bolj
izpostavljenih delih Gorenjske. V Jelendolu, Dolini, Čadovljah in Lomski dolini je prišlo do
številnih škodnih primerov. V Lomu pod Storžičem so bili več kot polovico dneva brez elektrike,
zaprt je bil vrtec v POŠ Lom. Otroke se je preselilo v Vrtec Palček. Odkritih je bilo nekaj streh v
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Lomu. Na cesti Slap – Čadovlje – Dolina – Jelendol je bilo več podrtih dreves, dodatno
kamenje. Alarmirana so bila skoraj vsa gasilska društva zaradi vetra, sklican je bil tudi štab
Civilne zaščite v ožji sestavi, ki je opravljal in koordiniral naloge. Nekaj je bilo škodnih primerov
tudi v samem mestnem jedru. Na stavbi Polakove kajže je odpadel del betonskega nadstreška,
na srečo, tam ni obiskovalcev. V Podljubelju in na Ravnah pa so gasilci črpali meteorno vodo iz
kleti.
V/p št. 6-28-2017: Marija LAVTAR:
Marija LAVTAR je povedala, da je možen odkup zemljišča ob skakalnici v Sebenjah, zemljišče
je nezazidljivo, za več informacij se lahko obrne na lastnico zemljišča.
Marijo LAVTAR še zanima ali je možno v prihodnosti pričakovati, da bi se na novo postavila
kapelica nasproti avtobusne postaje v Tržiču, ki je bila v preteklosti porušena.
Župan je povedal, naj lastnica zemljišča da pisno ponudbo Občini, na kar se ji bo tudi pisno
odgovorilo. Glede kapelice pa je župan povedal, da je vdolbina še vedno vidna, Občina
sakralnih objektov ne gradi, pomaga pa pri obnovi in vzdrževanju. Če bo pobuda, želja se bo
tej želji zagotovo prisluhnilo.
Marija LAVTAR je še vprašala, kdaj se bo začela gradnja kanalizacije v Retnjah.
Župan je povedal, da je zbranih že več kot polovica soglasij. Nekaj krajanov pa si tam
kanalizacije ne želi, ker so v sredini verige, preprečujejo nadaljevanje projekta oziroma gradnjo.
Župan je na kratko pojasnil problem gradnje kanalizacije v Retnjah. Če soglasij ne bo, potem se
bo zgradila javna kanalizacija do tja kjer soglasja bodo.

K 4. točki:

Ročevnica – poročanje o dogajanju

27.11.2017
V upravnem sporu po tožbi A. B. smo se seznanili z Odgovorom na odgovor na tožbo stranke z
interesom, vložen po A. B.
6.12.2017
Seznanili smo se s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Ip 3083/2017 z dne
15.11.2017, izdanem v izvršilnem postopku upnice A. B. proti dolžniku S. H., s katerim je višje
sodišče zavrnilo pritožbo dolžnika H. zoper sklep prvostopenjskega sodišča, s katerim je bil
zavrnjen ugovor zoper sklep o izvršbi in predlog za odlog izvršbe dolžnikov.
11.12.2017
V upravnem sporu smo se seznanili z vloženimi vlogami strank.
V upravnem sporu po vedenju Občine Tržič torej še ni odločeno.

K 5. točki:

Imenovanje odgovornega urednika glasila Tržičan

Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podžupan Občine Tržič.
Župan je predstavil kandidatko za odgovorno urednico.
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala je svetnica Mojca ČADEŽ.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 394-28-5-2017:
Občinski svet Občine Tržič kot odgovorno urednico glasila Tržičan imenuje Irmo
LIPOVEC.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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K 6. točki:

Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2016 in
povzetek realizacije poslovnega načrta v letu 2017

Uvodno obrazložitev je podala Vesna JEKOVEC, vodja FRS Komunala Tržič d.o.o..
Ob 17.57 se je seji pridružila Andreja POTOČNIK.
Marko POLJANC je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor in Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Matej SLAPAR, Janez MEGLIČ in Mladen NOVKOVIĆ.
Odgovor so podali Vesna JEKOVEC, župan mag. Borut SAJOVIC in direktor Komunale Tržič
d.o.o. Primož BAJŽELJ.
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s
PREDLOG SKLEPA 395-28-6-2017:
Občinski svet se seznani z Revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016, katerega
je zastopnik ustanovitelja potrdil dne 23.6.2017.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 396-28-6-2017:
Občinski svet potrjuje predlagano razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2016
med druge rezerve iz naslova dobička.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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Župan je seznanil občinske svetnik s
PREDLOG SKLEPA 397-28-6-2017:
Občinski svet se seznani s povzetkom realizacije poslovnega načrta v letu 2017.
K 7. točki:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Tržič za leto 2018

Uvodno obrazložitev sta podala Marjeta MAČEK, mag. manag., vodja Urada za finance in
župan mag. Borut SAJOVIC.
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti z vprašanji na katere sta
odgovorila župan in Jasna KAVČIČ.
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
Marko POLJANC Odbora za okolje in prostor ter Nataša MEGLIČ Komisije za proračun in
zaključni račun.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki: Janez MEGLIČ, Marko POJANC in Klemen BELHAR.
Odgovore so podali župan, Marjeta MAČEK in Jasna KAVČIČ.
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje.
Klemen BELHAR je obrazložil zakaj ne bo glasoval oz. celotna svetniška skupina ZAGON.
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PREDLOG SKLEPA 398-28-7-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 8. točki:
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Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote
urejanja prostora z oznako LEŠ 03

Uvodno obrazložitev so podali Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor,
Anton REBOL, Domplan d.d. in mag. Borut SAJOVIC, župan.
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 399-28-8-2017:
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote
urejanja prostora z oznako LEŠ 03.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 9. točki:
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Osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in
gospodarstva v občini Tržič

Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA, višji svetovalec na Uradu za gospodarstvo in
družbene dejavnosti.
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 400-28-9-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj
podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 10. točki:
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Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2018

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 401-28-10-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine
Tržič v letu 2018.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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Seja Občinskega sveta je bila končana ob 19.07 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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