Številka: 9000-1/2015-23
Datum:
02.02.2015

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, 22.1.2015 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Seje so se udeležili občinski svetniki: Marija LAVTAR, David AHAČIČ, Mladen NOVKOVIĆ,
Janez MEGLIČ, Marija MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta
BEČAN, Marjan ŠPEHAR, Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Andrej
FRELIH, Andreja POTOČNIK, Marko POLJANC, Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Uroš
RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV, Andraž ŽITNIK in Slavica MEŽNAR.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ.
Prisotni iz občinske uprave: Mag. Mojca ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Vid MEGLIČ – vodja
Urada za družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za urejanje prostora in Irena
MARKIČ.
Drugi prisotni: Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o. in Mladen MAKAROV.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana p. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Branka JURHAR –
Radio Triglav.
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 3. 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 22 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Klemen BELHAR je opozoril na pogoje dela (tablice).
Župan je predlagal, da se 6. točka – Informacija o stanju in razpolaganju z gostinskim delom
objekta Gorenjska plaža obravnava kot 4. točka, vse ostale točke pa se pomaknejo za eno
navzdol.
Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevnem redu se 6. točka – Informacija o stanju in razpolaganju z gostinskim delom
objekta Gorenjska plaža obravnava kot 4. točka, vse ostale pa se pomaknejo za eno
navzdol.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 3. redne seje s sprejetimi spremembami:
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

Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.12.2014,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 2. redni seji,
ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. Informacija o stanju in razpolaganju z gostinskim delom objekta Gorenjska plaža,
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015,
6. Informacija o izvedbi javnega razpisa o dodelitvi neprofitnih stanovanj v letu 2014,
7. Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja,
8. Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu
2014,
9. KMVVI – kadrovske zadeve
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne
10.12.2014.

Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 32-3-1-2015:
Potrdi se Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.12.2014.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 2. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 33-3-2-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 2. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 10.12.2014.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seji se je pridružila še Marija LAVTAR. Prisotnih je 23 svetnikov.
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K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-3-2015: Slavica MEŽNAR
Slavica MEŽNAR je prebrala odgovor Občine Naklo na vlogo o izvajanju pokopališke in
pogrebne dejavnosti podjetja Mežnar d.o.o. v občini Naklo. Nato pa podala pobudo, naj Občina
Tržič izda pogrebni službi Mežnar dovoljenje za izvajanje pogrebne dejavnosti v občini.
Pojasnilo je podal župan.
V/p št. 2-3-2015: Uroš RIBIČ
Uroš RIBIČ je dal pobudo, da bi Občina pristopila k urejanju manjše plezalne stene v Dvorani
tržiških olimpijcev. Problemi nastanejo pri varnem varovanju mlajših generacij pri uporabi
sedanje stene.
Župan je povedal, da pozna problem.
Klemen BELHAR je predlagal, da bi bila pobudnik Občina, ki bi morala najprej narediti analizo in
ugotoviti kaj se resnično potrebuje. Podal je primer sofinanciranja plezalne stene z evropskimi
sredstvi.
V/p št. 3-3-2015: Mateja ČADEŽ
Mateja ČADEŽ je vprašala, koliko sredstev se je v zadnjih petih letih nabralo iz taks turistično
obvestilne signalizacije in trženja prostora »jubo plakatov« in kam se ta sredstva namenijo.
Povedala je še, da so v Križah morali odstraniti oglasne table po navodilih Gorenjske gradbene
družbe, ki je upravljalec ceste. Glede na to jo zanima, kdaj se bo postavila kaka podobna tabla,
da bodo lahko še ostali podjetniki, za katere na obstoječih »konzolah« ni več prostora, postavili
svoje oglasne table.
Župan je podal kratko pojasnilo glede taks in kakšen je postopek postavitve »konzole« za
oglasne table.
V/p št. 4-3-2015: Andraž ŽITNIK
Andraž ŽITNIK je povedal, da je na prejšnji seji podal pobudo glede odloka o pogrebni in
pokopališki dejavnosti in prosi za pisni odgovor. Predlaga še, da bi vsi vpleteni sklenili nek
kompromis.
V imenu staršev otrok, ki so drsali na drsališču na Ravnah, se zahvaljuje za dobro izveden
projekt »postavitev umetnega drsališča« in daje pobudo, da bi se tudi v prihodnje odločali za tak
projekt. Podal je še kratko oceno obiska drsališča.
Župan je povedla, da bo rešitev v skladu z zakonom, bo pa sklican sestanek glede pogrebne
dejavnosti. Glede drsališča pa se strinja, da je potrebno nadaljevati kar je dobro oz. izboljšati če
se le to da.
Klemen BELHAR, je povedal, da občana zanima zgolj dobro izvedena storitev, ne pa preživetje
nekega podjetja, npr Komunale Tržič. Zagovarja konkurenco, kajti kjer ni konkurence, ni
kvalitete (dimnikarska služba).
Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič, je vprašal kaj je vzrok, da bi bilo potrebno
gospodarsko javno službo - pogrebno dejavnost Komunale Tržič privatizirati.
Klemen BELHAR je povedal, da ne govori o tem ali so dobri ali slabi, pač pa o tem, da je za
vsako stvar dobro, da je več ponudnikov, da je konkurenca.
V/p št. 5-3-2015: dr. Uroš GODNOV
Uroš GODNOV je povedal, da se pojavlja predlog, da bi se liter bencina podražil za devet
centov na račun vzdrževanja cest. Predlog je prišel s strani Združenja občin Slovenije. Že brez
podražitve imamo glede na države v okolici najdražji bencin. Podražitve bi ponovno poslabšala
konkurenčnost našega gospodarstva, po drugi strani pa bi bil nov udarec za vse prebivalce, ker
je povpraševanje po gorivih neelastično. Predlaga, da Občinski svet podeli županu nalogo, da
zavzame negativno stališče do predloga Združenja občin Slovenije.
Glede Gorenjske plaže pa je predlagal, da se razpiše natečaj za najboljši poslovno – finančni
načrt. To bi lahko oglaševal na fakultetah, kjer bi lahko tudi študente pri določenih predmetih
npr. kot je podjetništvo izdelali finančni načrt.
Župan je povedal, da je bil že pozvan s strani ZOS-a in SOS-a, na podpis pobude o podražitvi
goriva, vendar je podpis odklonil. Se pa strinja, z opozorilom ZOS-a in SOS-a na slabo
vzdrževanje državnih cest. Povedal je še svoje mnenje glede študij.
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K 4. točki:

Informacija o stanju in razpolaganju z gostinskim delom objekta
Gorenjska plaža

Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Mladen NOVKOVIĆ, Mateja
ČADEŽ, Matej SLAPAR, Andrej FRELIH, Janez MEGLIČ, Marko POLJANC, Nataša MEGLIČ in
župan.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 34-3-4-2015:
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z informacijo o stanju in razpolaganju z
gostinskim delom objekta Gorenjska plaža.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki:

Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Skupina svetnikov je podala Amandma k predlogu Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2015 in v njihovem imenu je Amandma predstavil in obrazložil Klemen BELHAR.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ.
Pojasnilo v zvezi z razpravo je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednje sklep
PREDLOG SKLEPA 35-3-5A-2015:
Sredstva na proračunski postavki 50125 Ureditev območja nekdanjega bazena, NRP
41408003 Ureditev Gorenjske plaže, se zmanjšajo za 175.000,00 EUR.
Povečajo se naslednje proračunske postavke:
- 60205 Investicijsko vzdrževanje kategoriziranih cest, NRP 40907001 Investicijsko
vzdrževanje občinskih cest za 40.000,00 EUR
- 80200 Tekoča proračunska sredstva – splošne rezerve za 135.000,00 EUR.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po sprejemu amandmaja sta razpravljala še svetnika Mladen NOVKOVIĆ in Klemen BELHAR.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednje sklepe
PREDLOG SKLEPA 36-3-5-2015:
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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PREDLOG SKLEPA 37-3-5-2015:
Sprejme se kadrovski načrt za leto 2015.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 38-3-5-2015:
Sprejme se načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 39-3-5-2015:
Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki:

Informacija o izvedbi javnega razpisa o dodelitvi neprofitnih stanovanj
v letu 2014

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki dr. Uroš GODNOV, Andreja POTOČNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Klemen
BELHAR, Metka GABERC, Janez MEGLIČ in Marija LAVTAR.
Odgovore in pojasnila sta podala Jasna KAVČIČ in župan.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 40-3-6-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o izvedbi javnega razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014.
Prisotnih je 23 svetnikov.
ZA
23
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. točki:

Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega
premoženja

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi sta sodelovala Klemen BELHAR in Metka GABERC.
Odgovor je podala Jasna KAVČIČ.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednja sklepa
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PREDLOG SKLEPA 41-3-7-2015:
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega
premoženja na nepremičninah s parc. Št. 110/19 k.o. 2144 – Bistrica, parc. št. 847/4 k.o
2146 – Kovor, parc. št. 872/1 k.o. 2147 – Križe, parc. št. 866/2 k.o. 2145 – Leše in parc. št.
279/3 k.o. 2148 – Senično, kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 42-3-7-2015:
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega
dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja in se zanje vknjiži lastninska pravica na
ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju
glasila Tržičan v letu 2014

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti in David
AHAČIČ, odgovorni urednik glasila Tržičan.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so
NOVKOVIĆ.

sodelovali Metka GABERC, Klemen BELHAR, David AHAČIČ in Mladen

Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 43-3-8-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu uredniškega odbora in finančnem
poslovanju glasila Tržičan v letu 2014.
Prisotnih je 22 svetnikov.
ZA
22
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 9. točki:

Imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine
Tržič ter Nadzorni odbor Občine Tržič.

Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika Janez MEGLIČ in Klemen BELHAR.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep
PREDLOG SKLEPA 44-3-9-2015
1. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o imenovanju naslednjih članov v
Statutarno pravno komisijo:
KLEMEN BELHAR, Cankarjeva 20, Tržič
MARTA BEČAN, Gozd 16, Križe
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-

UROŠ RIBIČ, Brezje pri Tržiču 1, Tržič
Mag. ERNA ŠTEFE, Za jezom 20, Tržič
MOJCA ČADEŽ, Za Mošenikom 3, Tržič

2. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o imenovanju naslednjih članov v
Komisijo za proračun in zaključni račun:
UROŠ GODNOV, Koroška cesta 28, Tržič
NATAŠA MEGLIČ, Vrtna ulica 26, Križe
FRANČIŠEK GRAŠIČ, Senično 2a, Križe
3. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o imenovanju naslednjih članov v
Odbor za okolje in prostor:
ĐURO HRKALOVIĆ, Za jezom 24, Tržič
MARKO POLJANC, Sebenje 94, Križe
MATJAŽ MEGLIČ, Na logu 14, Tržič
TOMAŽ MEGLIČ, Kukovniška pot 3, Tržič
JANEZ MEGLIČ, Jelendol 6, Tržič
4. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o imenovanju naslednjih članov v
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
MATEJ SLAPAR, Lom 74, Tržič
MARJAN VETERNIK, Hudi graben 9, Tržič
MATEJA ČADEŽ, Podvasca 55, Tržič
ANDREJ FRELIH, Žiganja vas 66, Križe
UROŠ RIBIČ, Brezje pri Tržiču 1, Tržič
5. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o imenovanju naslednjih članov v
Odbor za družbene dejavnosti:
MARIJA MRAVLJE, Pod Šijo 13, Tržič
DAVID AHAČIČ, Zg. Vetrno 39, Križe
ANA PEHARC, Za jezom 11, Tržič
EVA SREČNIK, Stagne 23, Tržič
MARIJA LAVTAR, Retnje 9, Križe
METKA GABERC, Lom pod Storžičem, Tržič
SLAVICA MEŽNAR, Ravne 29, Tržič
6. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o imenovanju naslednjih članov v
Nadzorni odbor:
EDVARD POLAJNAR, Podvasca 20, Tržič
ALENKA BRADAČ, Loka 77, Tržič
BOŠTJAN MEŠIČ, Pristavška cesta 89, Tržič
BORIS TOMAZIN, Lom pod Storžičem 66, Tržič
MATJAŽ DOVŽAN, Pristavška 24, Tržič
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Marko POLJANC je prosil naj si vsi svetniki natančno preberejo Poslovnik Občinskega
sveta.
Seja občinskega sveta je bila končana ob 19:58 uri.
mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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