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Številka:   9000-1/2018-105 

Datum:      1.3.2018 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 15.2.2018, 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,  Uroš 
RIBIČ,  Andreja POTOČNIK, Andrej FRELIH. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Slavica MEŽNAR in Klemen BELHAR . 
 
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: Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., Edo POLAJNAR – član 
Nadzornega odbora Občine Tržič, Tatjana BLAŽI – ravnateljica Vrtca Tržič in Nataša BRZIN – 
predsednica komisije za sprejem otrok v Vrtec Tržič. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta in goste. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 18 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Ob 17.08  se je seji pridružila Marta LUKANC. 
 
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti nova šesta točka, Poslovni načrt za poslovno leto 
2018 podjetja Komunala Tržič d.o.o.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova točka, Poslovni načrt za poslovno leto 2018 podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. pod zaporedno številko šest, ostale točke se preštevilčijo. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

  

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 29. redne seje. 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 19 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
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1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14.12.2017, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 28. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Pregled nerealiziranih sklepov za leto 2017, 
4. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
5. Ročevnica – poročanje o dogajanju, 
6. Poslovni načrt za poslovno leto 2018 podjetja Komunala Tržič d.o.o., 
7. Informacija o opravljenem pregledu zaključnega računa Občine za leto 2016, 
8. Informacija o poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2017, 
9. Program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2018, 
10. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič, 
11. Predlog Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v 

občini Tržič, 
12. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič 

v letu 2017, 
13. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo. 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 14.12.2017 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 402-29-1-2018: 
Potrdi se Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14.12.2017. 
 
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 28. 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 403-29-2-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 28. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 14.12.2017. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Pregled nerealiziranih sklepov Občinskega sveta za leto 2017 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 404-29-3-2018: 
Občinski svet Občine Tržič potrdi pregled nerealiziranih sklepov Občinskega sveta za 
leto 2017. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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4. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-29-2018: Marjan ŠPEHAR: 
Marjan ŠPEHAR je povedal, da dela na Begunjski cesti, ovinek (pri Šijarju), lepo napredujejo. 
Zanima pa ga gradnja rondojev, in sicer v Bistrici pri Tržiču ter pri Sokolnici, kajti po 
informacijah, ki jih ima,  naj bi bila gradnja rondoja pri Sokolnici kar nekajkrat dražja. Vprašal je 
še kdaj se predvideva začetek gradnje  in  kako se bo v tem času odvijal promet, ki bo zagotovo 
zaradi gradnje oviran. 
Župan je povedal, da je Gorenjska gradbena družba na državni cesti Golnik – Bistrica – 
Begunje začela z deli in da obvoz poteka preko Kovorja – Hudega – Brezij pri Tržiču.  
Izgradnjo rondoja v Bistrici financira 1/3 Občina Tržič in 2/3 država oziroma pristojno 
Ministrstvo. Zaključek del se predvideva do konca maja 2018. Župan se je zahvali za pomoč pri 
pridobivanju sofinanciranja svetnikoma Andreji POTOČNIK in Andreju FRELIHU. Gradnja 
rondoja pri Sokolnici bo bistveno zahtevnejša in posledično tudi dražja. Župan je pojasnil zakaj 
bo izgradnja veliko dražja. (krožišče bo pet-krako, urediti bo potrebno meteorni potok, tam 
poteka vsa komunalna infrastruktura, sestavni del  rondoja pri Sokolnici, pa bo tudi mini rondo 
pri Sparu). Gradnja rondoja se načrtuje za drugo polovico leta 2018, ko bo rondo v Bistrici že 
dokončan. Seveda bo težava izpeljati obvoze, ker se bo istočasno načrtuje tudi gradnja mostu v 
kompleksu BPT.  
Marjan ŠPEHAR je še opozoril na prometno varnost na Begunjski cesti, kjer se izvajajo 
gradbena dela. 
Župan je povedal, da se bo opozorilo izvajalca gradbenih del na previdnost. 
 
V/p št. 2-29-2018: Mladen NOVKOVIĆ: 
Mladen NOVKOVIĆ je podal pobudo, da občinska uprava Občine Tržič pripravi osnutek 
pravilnika v katerem bodo podrobneje določeni izvajalci posameznih programov in področja 
letnega programa športa, pogoji, merila in kriteriji. Osnutek pravilnika naj bo skladen z Zakonom 
o športu in podan v obravnavo svetnikom na naslednji seji Občinskega sveta Občine Tržič. 
Pojasnil je zakonsko podlago, kajti 16. člen Zakona o športu (Ur. L. RS 29/17) določa, da 
občinski svet z odlokom podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega 
programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek in izbire in 
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o 
sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju, v roku enega leta od 
uveljavitve Zakona o športu, ki je v veljavi od junija 2017. 
Mladen NOVKOVIĆ predlaga, da se pozove Športno zvezo Tržič, da začne s pripravo osnutka 
pravilnika. 
Mladen NOVKOVIĆ je še povedal, da je na nogometnem igrišču v Bistrici pri Tržiču uničena 
ograja, kajti igrišče ni pod 24-urnim nadzorom, zato je igrišče izpostavljeno vandalizmu. Zanima 
ga, ali je možno ograjo popraviti. 
Župan je povedal, da bo občinska uprava pozorna na pravočasen sprejem pravilnika in 
preučitev meril ter kriterijev. Glede igrišča v Bistrici pa je na kratko pojasnil, da se na tem igrišču 
pojavlja vandalizem in podal svoje mnenje glede odprave le tega. Upravljalca igrišča se bo 
obvestilo in ugotovilo,  kakšne so možne rešitve. 
 
Ob 17.29 se je seji pridružil Matej SLAPAR. 
Ob 17.30 se je seji pridružil dr. Uroš GODNOV. 
 
V/p št. 3-29-2018: Andreja POTOČNIK : 
Andreja POTOČNIK se je zahvalila za realizacijo projekta »avtobus hop on – hop off«. Kajti to je 
priložnost za razvoj turizma in zato naj vsi, ki se ukvarjajo s turizmom izkoristijo to priložnost. 
Andrejo POTOČNIK še zanima, kako poteka realizacija projekta  širitve Zdravstvenega doma 
Tržič – zahodno krilo. Daje pa pobudo, ki jo je dobila s strani občanov,  za brezplačno  
psihosomatsko pomoč oz. minimalno doplačilo, tako kot je  že bila organizirana v Zdravstvenem 
domu Tržič. 
Župan se strinja, da je bila pobuda za avtobus dragocena. S turistično sezono avtobus prihaja v 
Tržič, v petkih. Glede Zdravstvenega doma pa je Občina Tržič v fazi spremembe prostorskih 
aktov.  Gradnja prizidka bo sofinancirana s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske. Pojasnil je, 
da se Občina trudi pridobiti prostore Zdravstvenega zavarovanja, vendar pa jih le ti ne želijo 
zapustiti. Pobudi  Zdravstvenega doma Tržič  in  Osnovnega zdravstva Gorenjske, da naj se 
razmisli o selitvi lekarne na drugo lokacijo, pa  Občina kot tudi občani niso naklonjeni. 
Glede pobude o psihosomatski ambulanti pa je pojasnil, da občani vedno lahko računajo na 
pomoč Občine, vendar pa Občina ne bo edini financer za stroške za katere bi v osnovi morala 
poskrbeti država. 
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V/p št. 4-29-2018: Andrej FRELIH: 
Andrej FRELIH je predstavil primer, ki se je zgodil v Komunali Tržič glede pokopa pokojnika. 
Župan je pojasnil, da v Sloveniji veljajo določeni predpisi tudi v pogrebni dejavnosti, ki se jih je 
potrebno držati, povedal je da pozna ta primer in pojasnil dejstva, ki jih pozna. 
Podžupan Dušan BODLAJ pa bolj podrobno pozna ta primer, zato ga je predstavil in pojasnil. 
 

K 5. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
19.12.2017 
V izvršilnem postopku dolžnikov J. in M.G. se je Občina seznanila z vloženim predlogom za 
odlog izvršbe.  
 
14.2.2018 
V pravdnem postopku, ki je tekel pred Okrajnim sodiščem v Kranju, pod opr. št. P 289/2017 je 
bila izdana prvostopenjska sodba, z dne 17.1.2018, s katero je bil tožbeni zahtevek A. B., 
vložen proti toženima strankama A. S. in A. J., da naj A. B. izpraznjeno vrneta nepremičnino 
parc. št. 266/85 k.o Bistrica (tj. funkcionalno zemljišče) ter plačata uporabnino za uporabo, 
zavrnjen. Gre za drugačno odločitev, kot v prejšnjih pravdah glede funkcionalnih zemljišč, 
sodnik pa je v zadevi upošteval tudi dejstvo, da je upravna odločba o ničnosti 
denacionalizacijskih odločb dokončna.   
 
V upravnem sporu glede ničnosti denacionalizacijskih odločb po vedenju Občine Tržič še ni 
odločeno.  

 
K 6. točki:       Poslovni načrt za poslovno leto 2018 podjetja Komunala Tržič d.o.o. 

 
Uvodno obrazložitev je podal Primož BAJŽELJ, direktor podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Marko POLJANC pa Odbora za okolje in prostor, 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Janez MEGLIČ, Marjan VETERNIK, Matej SLAPAR, Marija MRAVLJE, Mladen 
NOVKOVIĆ in Marija LAVTAR. 
Odgovor sta podala direktor Komunale Tržič d.o.o. Primož BAJŽELJ in župan mag. Borut 
SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo ter seznanil svetnice in svetnike s 
 
PREDLOG SKLEPA 405-29-6-2018: 
Občinski svet se seznani s Poslovnim načrtom za poslovno leto 2018 podjetja Komunala 
Tržič d.o.o.                                       

  
K 7. točki:       Informacija o  opravljenem pregledu zaključnega računa Občine Tržič 

za leto 2016 
 

Uvodno obrazložitev je podal Edo POLAJNAR, član Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki: Janez MEGLIČ, Matej SLAPAR in Marija LAVTAR. 
 
Župan je zaprl razpravo ter svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 406-29-7-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem pregledu zaključnega 
računa Občine Tržič za leto 2016. 
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K 8. točki:       Informacija o poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 
2017 

 
Uvodno obrazložitev je podal Edo POLAJNAR, član Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl ter svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 407-29-8-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o poročilu o delu Nadzornega odbora 
Občine  Tržič za leto 2017. 
 
K 9. točki:       Program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal Edo POLAJNAR, član Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
  
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo ter svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 408-29-9-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o Programu dela Nadzornega odbora 
Občine Tržič za leto 2018. 
 
K 10. točki:       Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sprejemu otrok v Vrtec Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti  in Tatjana BLAŽI, ravnateljica Vrtca Tržič. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Mateja ČADEŽ. 
Odgovor je podala ravnateljica Tatjana BLAŽI. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 409-29-10-2018: 
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok 
v Vrtec Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
Mladen Novković je podal obrazložitev glasu. 

 
K 11. točki:       Predlog Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in 

gospodarstva v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 410-29-11-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj 
podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 12. točki:       Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega 

območja občine Tržič v letu 2017 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
19.09 je sejo zapustila Mateja ČADEŽ. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Andreja POTOČNIK, Marjan VETERNIK in 
Marija LAVTAR. 
 
Odgovore sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti Vid MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo ter svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 411-29-12-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenih turističnih vodenjih na 
ravni turističnega območja Občine Tržič v letu 2017. 

 
K 13. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo 
 
Uvodno obrazložitev je podal Marko POLJANC, predsednik Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Janez MEGLIČ  in Uroš RIBIČ. 
Odgovor je podal župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 412-29-13-2018: 

1. Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič 
za nepremičnine: 
- parc. št. 495/16, 794/75, 747/5, 815/68 k.o. 2141 Podljubelj, 
- parc. št. 849/2, 850/10, 850/12, 850/14, 850/15, 871/5, 889/1, 998/4, 998/3, 

894/2, 892/8, 892/10, 892/11, 892/12, 890/2, 890/3, 890/4, 998/7, 889/15, 
889/10 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, 

- parc. št. 233/5, 235/3, 235/4, 235/5, 236/2, 604/10, 602/10, 213/27, 213/29, 
216/8, 216/9, 216/10, 216/13, 214/14, 602/4, 394/4 k.o. 2143 Tržič 

- parc. št. 275/6, 275/10, 275/15, 275/21, 277/4, 277/10, 277/16, 278/10, 318/29, 
1153/2, 40/15, 789/2, 799/2, 793/6, 799/3, 799/4, 843/2, 844/2, 843/5, 1153/14, 
1181/12, 1181/16, 1182/20, 654/3, 669/1 k.o. 2144 Bistrica, 

- parc. št. 164/1, 129/2, 545/2, 156/4, 546/3, 546/5, 547/2, 547/3, 547/6, 547/7, 
548/2 k.o. 2145 Leše, 

- parc. št. 82/5, 82/7, 326/2, 329/10, 329/11 k.o. 2146 Kovor,  
- parc. št. 494/6, 533/7 k.o. 2147 Križe, 
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- parc. št. 861/30, 347/7, 63/2, 209/2, 109/2, 62/2, 61/2, 60/2, 62/6, 61/3, 59/2, 
94/11, 94/12, 94/14 k.o. 2148 Senično, 

- parc. št. 482/2, 566/6, 343/9 k.o. 2149 Žiganja vas, 
- parc. št. 42/5 k.o. 2150 Zvirče, 
- parc. št. 683/2 k.o. 2141 Podljubelj, 
- parc. št. 223/36, 981/23 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, 

kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

2. Pri nepremičninah iz prve do desete alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta, pri 
nepremičninah iz enajste in dvanajste alineje 1. točke tega izreka pa se 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 19.41 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


