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Številka:   9000-3/2019-106 

Datum:      28.2.2019 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 21.2.2019, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Jure FERJAN, Vida RAZTRESEN, Janez 
BOGATAJ, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Eva SREČNIK, 
Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Manca GAŠPERIN, Andraž ŽITNIK, Duško 
KRUPLJANIN, Mladen NOVKOVIĆ, Ajda MEHIĆ, Marko POLJANC, Drago ZADNIKAR, Klemen 
BELHAR, Metka GABERC, Drago ZALAR, Teja NEMEC in Jana JENKO.  
 
Odsotni občinski svetniki: Mojca ČADEŽ in Pavel RUPAR.  
 
Prisotni iz občinske uprave: Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Jasna KAVČIČ – 
vodja Urada za okolje in prostor, Klemen SRNA – v.d. vodja Urada za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti in Mateja NOSAN. 
 
Drugi prisotni: Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., dr. Karmen ARKO – 
kandidatka za direktorico Doma Petra Uzarja, Tatjana BLAŽI – ravnateljica Vrtca Tržič, Metka 
KOČAR – računovodkinja v Vrtcu Tržič, Tomaž MEGLIČ – predsednik KS Bistrica pri Tržiču. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Maja TEKAVEC -  
Radio Gorenc. 
 
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 20 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red se razširi s tremi točkami. Svetnik Klemen Belhar predlaga, da se Predhodno 
mnenje k imenovanju direktorice Doma Petra Uzarja uvrsti na 5. točko. Župan predlaga, da se 
Zapisnik 1. korespondenčne seje uvrsti na dnevni red pod točko 1.b in Delna oprostitev plačila 
komunalnega prispevka za gradnjo žage na zadnje mesto. Župan je prav tako predlagal, da se 
točki, ki se tičeta vrtca, prestavita naprej. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka Potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21. 2. 2019, 
se uvrsti na dnevni red pod točko 1.a, točka Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 15. 2. 2019, se uvrsti na dnevni red pod točko 1.b, 
točki 2 in 3 ostajata, točka 4 se preimenuje v KMVVI – Imenovanje članov v statutarno 
pravno komisijo, pod točko 5 se uvrsti Predhodno mnenje k imenovanju direktorice 
Doma Petra Uzarja, točka 6 je Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje storitev 
gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Tržič 
– 2. obravnava, na 7. točko dnevnega reda se uvrsti Predlog Odloka o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojeno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič, na 8. točko se uvrsti 
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini 
Tržič, 9. točka dnevnega reda je Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 
Na 10. točko se uvrsti Osnutek pravilnika o dodeljevanju sredstev proračuna Občine 
Tržič, na 11. točko se uvrsti Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega 
premoženja, 12. točka: Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško 
knjigo, na 13. točko se uvrsti Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič 
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za izdelavo projektnih dokumentacij za sanacijo poškodovanih odsekov ceste Slap – 
Jelendol ter odstranitev uničene brvi v Dovžanovi soteski po neurju s poplavo dne 29. in 
30. oktobra 2018 na območju občine Tržič. Na 14. točko se uvrsti dodatna točka Delna 
oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo Žage Roblek na zemljišču s 
parcelno številko 19/3 K.O. Lom pod Storžičem. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 3. redne seje, s sprejetimi spremembami. 
 
Prisotnih je  20 svetnikov. 
ZA 20 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. a) Potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 24.1.2019, 
b) Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič z dne 
15. 2. 2019 

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. KMVVI – Imenovanje članov v Statutarno pravno komisijo, 
5. Predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma Petra Uzarja, 
6. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju 

pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Tržič – 2. obravnava, 
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 

zavoda Vrtec Tržič,  
8. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini 

Tržič, 
9. Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019, 
10. Osnutek Pravilnika o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič, 
11. Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja, 
12. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo, 
13. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv občine Tržič za izdelavo projektnih 

dokumentacij za sanacijo poškodovanih odsekov ceste Slap – Jelendol ter odstranitev 
uničene brvi v Dovžanovi soteski po neurju s poplavo dne 29. in 30. oktobra 2018 na 
območju občine Tržič, 

14. Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo Žage Roblek na zemljišču s 
parc. št. 19/3 K.O. Lom pod Storžičem. 

 
 
K 1.a točki:       Potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

24. 1. 2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Metka GABERC in Drago ZADNIKAR. 
 
Ob 17.21 se je seji pridružila Ajda MEHIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 32-3-1a-2019: 
Potrdi se Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 24. 1. 2019, s 
popravki. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 1.b točki:       Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Tržič, z dne 15. 2. 2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Prijav na razpravo ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 33-3-1b-2019: 
Potrdi se Zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 15. 2. 
2019. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil 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. 
 
Razpravljal je svetnik Drago Zadnikar. Želel je pojasnilo o vsebini popravka zapisnika pri 
predlogu sklepa 13-2-1c-2018 oziroma realizaciji sklepa, ki je bil vnesen v zapisnik. 
 
Občinska uprava odgovarja, da je vsebina popravka v zapisniku, ki je bil objavljen na spletni 
strani Občine Tržič.  
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
PREDLOG SKLEPA 34-3-2-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 2. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 24. 1. 2019, z dopolnitvami. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-3-2019: Metka GABERC: 
 
Svetnica Metka GABERC je podala pobudo, da se na cesti Bistrica – Kovor iz smeri Jasa za 
večjo varnost na cestišče doda talna označba, ki bi omogočala varnejši prehod cestišča za vse 
pešce.  
Župan pojasnjuje, da je mnenje strokovnjakov, da bi naredili prehod za pešce na delu ceste, ki 
je slabo pregleden, lahko še večja past in nevarnost, saj imajo pešci na prehodu za pešce 
prednost in marsikdo bi presenetil voznika. Tudi inšpektor za ceste gospod Tadej Markič je 
podobno situacijo v Snakovem, kjer je enako slabša preglednost, za ovinkom, odsvetoval, ker bi 
bilo lahko nesreč še več, kot sedaj. Težava je, da se z lastniki brežine ne da dogovoriti za 
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poseg v brežino. Z letošnjim OPN-jem se najbrž spreminja namembnost zemljišč nasproti tega 
odseka, travnik bo postal stavbno zemljišče, zgradilo se bo križišče, ki se bo za več kot polovico 
prestavilo v travnik.  
Svetnica Metka GABERC želi vsaj začasno rešitev z montažnimi ležečimi policaji.  
Župan odgovarja, da bomo pobudo zapisali.  
 
 
V/p št. 2-3-2019: Andraž ŽITNIK: 
 
Svetnik Andraž ŽITNIK je postavil dve vprašanji. Prvo se nanaša na severno tržiško obvoznico 
Ravne za Jezom oziroma severni priključek na državno cesto. V proračunu je zasledil 
proračunsko postavko v vrednosti 20.000 eur in ga v zvezi s tem zanima, kako poteka postopek 
odkupa zemljišč. Drugo vprašanje se pa nanaša na objekt na lokaciji Kranjska cesta 1, bivši 
SDK oz. finančna uprava. Trenutno je v državni lasti, konkretno v lasti Ministrstva za javno 
upravo. Pogoj za selitev LU je pridobitev lastništva občine za te prostore. Kako potekajo 
pogovori z ministrstvom oziroma kakršnikoli stiki. 
Župan mag. Borut SAJOVIC odgovarja najprej glede priključka Ravne sever. Pojasnjuje, da je 
idejni načrt narejen in potrjen, zato je zadeva v celoti izvedljiva. Država nam nalaga hudo 
obveznost, sočasno sanacijo skoraj 500m Mošenika - v kamen, beton, kar je finančno zahtevna 
zadeva. Projekta se še nismo lotili zaradi odkupa zemljišč, nekatera imajo še plombo 
denacionalizacije, druga pa dednega spora med potencialnimi dediči. Nedolgo nazaj je Vrhovno 
sodišče eno od teh dednih zadev presekalo in pritožbi ni ugodilo, kar omogoča Občini odkup še 
določenega dela zemljišča. Nekaj sredstev v proračunu je rezerviranih za to. Z lastnikom,  
solastnikom zemljišča smo opravili več pogovorov, pričakovanja so previsoka, držali se bomo 
sodno zaprisežene cenitve z več kot polovico smo dogovor o ceni dosegli. Če do dogovora ne 
pride, bomo predlagali razlastitev z pravično odškodnino, ki jo določi sodno zaprisežen cenilec. 
Pogoji za gradnjo priključka lahko nastopijo relativno kmalu, projekt je pomemben in drag - ali 
pri projektih, ki jih imamo trenutno zastavljene, finančno zmoremo v letu ki prihaja je pa drugo 
vprašanje. Župan je poudaril. da meni, da letos ne, kasneje pa bo to stvar prioritet. 
 
17.33: Pridružil se je Nejc Perko. 
 
Župan nadaljuje, kar se tiče objekta na Kranjski cesti. Nekaj je bilo zmede, prejšnji lastnik je bila 
Finančna uprava Republike Slovenije, večkrat smo jim izrazili interes, da se lastništvo prenese 
na Občino Tržič Vmes je z reorganizacijo in združitvijo FURS-a in carinske službe razpolaganje 
s temi prostori prešlo  pod Ministrstvo za javno upravo. Pripravili smo že manjši razvojni 
program, obrazložili, kaj tam hočemo v skladu s sprejeto strategijo na Občinskem svetu. 
Direktorica je bila prejšnji teden tudi na sestanku na Ministrstvu za gospodarstvo, ki po zakonu 
skladno z regionalnim razvojem prenaša nepremičnine iz gospodarstva na občine. Kontaktirali 
smo tudi z Ministrstvom za javno upravo, oni od nas pričakujejo ponovno vlogo. Zemljišče 
pripravljajo v cenitev, pripraviti morajo tudi javno dražbo. Zaradi visoke cenitve in manjšega 
zanimanja v preteklosti ne pričakujejo kupca. Potem pa se bodo pridružili in dali soglasje, da se 
zadeve prenese na občino Tržič. Upamo, da uspemo tako kot v primeru BMX poligona in 
železniške trase.  
 
 
V/p št. 3-3-2019: Drago ZADNIKAR: 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal več vprašanj, na katera želi prejeti pisni odgovor v roku, ki je 
določen s poslovnikom  Občinskega sveta. 

1. Kot vemo, je v zadnjih dneh oktobra 2018 občino Tržič prizadejala vodna ujma. 
Ob občanov, ki so sodelovali pri doniranju sredstev za odpravo posledic ujme 
sem kot aktivni sodelujoči v ujmi in kot občinski svetnik prejel več vprašanj, za 
katere pa žal nisem poznal odgovorov. Preneseno mi je bilo, da je Župan 
imenoval komisijo za razdelitev zbranih prostovoljnih prispevkov, ki so bili 
zbrani s strani občanov , organizacij in drugih. Prosim za pripravo pisnega 
odgovora, ki naj vsebuje: 

 Podatke o imenovanju komisije, njenih nalogah roku za izvedbo nalog 
(priloži Sklep o imenovanju), 

 Višino vseh zbranih sredstev in navedbo donatorjev, 
 Merilih in kriterijih, ki jih je komisija uporabila pri delitvi teh sredstvih 
 Poročilo komisije o dodelitvi finančnih ali drugih sredstev fizičnim in 

drugim osebam, organizacija in podobno. 
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 Prosim, da v skladu s poslovnikom gradivo pripravite do naslednje 4. 
redne seje OS OT. 

2. Zakaj Občinska uprava Občine Tržič ali Komunala Tržič kot vzdrževalec 
občinskih cest ne pozove lastnika podpornega zidu na Kranjski cesti v Tržiču, ki 
razpada in pomeni neposredno nevarnost za udeležence v prometu, še posebej 
otroke na poti v šolo  in pešce, ki hodijo po cesti?  

3. Kot občinski svetnik pa podajam tudi pobudo, da se kot obvezna točka 
dnevnega reda sej občinskega sveta do nadaljnjega uvrsti točka ROČEVNICA- 
denacionalizacija. 

 
V/p št. 4-3-2019: Drago ZALAR: 
Drago ZALAR je dal pobudo, da bi se k Zadraškemu mostu namestilo merilnik hitrosti, ki bi 
kazal hitrost vožnje in vesele/žalostne obraze glede na hitrost vožnje. V zadnjem času je 
namreč tam prišlo do več prometnih nesreč zaradi prehitre vožnje. 
Župan pojasnjuje, da ni enostavno, ker tam ni javne razsvetljave, ni elektrike. Poskušali bomo 
ugotoviti, če se da zadevo narediti na sončni panel. Tam sodelujemo z redarji, policijo, smo tudi 
upravljali prikrite meritve hitrosti. Tablo Žiganja vas smo postavili pred most, da bi jo vozniki prej 
namestili. V jeseni bomo poskušali »smejkota« postaviti tudi tu, imamo jih več, z njimi malo  
krožimo po občini. Po pogovorih z Občino Naklo se dogovarjamo tudi glede vodovoda od mostu 
do občinske meje. Če odločitve ne bo kmalu, bomo od odcepa za Žiganjo vas po naši trasi 
železniške proge v širini 1.5 m odprli traso pešpoti ali začasne kolesarske steze in tako iz ceste 
spravili pešce. Predlog je tudi, da se postavi škatla z radarjem.  
Dušan BODLAJ odgovarja, da imajo tak merilnik že v KS Sebenje v uporabi enega od sistemov 
opozarjanja s svetlobnimi telesi, ki je že 3 leta nameščen pri AC Žepič. Tega lahko po dogovoru 
s KS Sebenje prestavijo in namestijo pred Zadraški most. Rešitev je izvedljiva v 14. dneh. 
 
V/p št. 5-3-2019: Dušan BODLAJ: 
Dušan Bodlaj je dal pobudo, da bi vsi nosilci list in kandidati za župane oddali zahtevek za 
delno povrnitev stroškov predvolilne kampanije. Predlaga, da do naslednje seje vsi oddajo 
poročilo na AJPES, podajo zahtevek na OS za povrnitev stroškov in priložijo kopijo poročila od 
Ajpes-a. Predlaga, da zahtevke prinesejo na naslednjo sejo, da bodo za vse hkrati na naslednji 
seji obravnavali.  
Rok za oddajo poročila na Ajpes je 2. 4. 2019, za zaprtje računa pa 18. 3. 2019. 
 
 
V/p št. 6-3-2019: Vida RAZTRESEN: 
Svetnica Vida RAZTRESEN sprašuje, če je še možno vprašanja oddati na listu, kot včasih.  
Župan odgovarja, da seveda lahko vprašanja zapišejo in oddajo, ni treba na kakšnem 
predpisanem obrazcu, pomembno je le, da so napisana čitljivo. 
 
 

K 4. točki:       KMVVI – Imenovanje članov v Statutarno pravno komisijo 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika: Drago ZADNIKAR in Klemen BELHAR. 
 
Odgovore je podal Andraž ŽITNIK.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 35-3-4-2019: 
Občinski svet Občine Tržič v Statutarno pravno komisijo imenuje Klemena Belharja, 
Metko Gaberc, Vido Raztresen, Dušana Bodlaja in Andraža Žitnika. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 
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K 5. točki:       Predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma Petra Uzarja 

 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA, v.d. vodje Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. Kandidatka dr. Karmen Arko se je predstavila. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Vida RAZTRESEN, Janez BOGATAJ, Drago ZADNIKAR, Marjan 
VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Dušan BODLAJ, Jana JENKO in župan mag. Borut SAJOVIC.  
 
Odgovore je podala dr. Karmen ARKO. 
  
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 36-3-5-2019: 
Občinski svet Občine Tržič izdaja pozitivno predhodno mnenje k imenovanju dr. Karmen 
Arko za direktorico Doma Petra Uzarja Tržič.   
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne 

službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Tržič 
– 2. obravnava 
 

Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
Marjan VETERNIK je predstavil Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Marjan VETERNIK, Klemen BELHAR, Drago ZADNIKAR, Vida 
RAZTRESEN in Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Svetnik Klemen BELHAR je podal proceduralno pripombo, in sicer, da so svetniki na seji zato, 
da razpravljajo o zadevah in sprejemajo odločitve in glasujejo in ne zato, da postavljajo 
vprašanja. Po poslovniku vprašanj ni. 
 
Svetnik Drago Zadnikar je podal vprašanje, če je Odlok o gospodarskih javnih službah na 
območju občine Tržič usklajen z veljavnim Zakonom o gospodarskih javnih službah. 
Po preverbi odgovarjamo, da je Odlok o gospodarskih javnih službah na območju občine Tržič 
usklajen z veljavno zakonodajo, dopolnitev je bila objavljena v UL RS, št. 64/2018. 
 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Primož BAJŽELJ in Klemen SRNA.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 37-3-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o koncesiji za izvajanje storitev 
gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Tržič 
– 2. obravnava. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 7. točki:       Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

varstvenega zavoda Vrtec Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
Marjan VETERNIK je predstavil Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Na razpravo ni bilo prijavljenih. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 38-3-7-2019: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki:       Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko 

vzgojo v občini Tržič 
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala Klemen SRNA in Tatjana BLAŽI. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Ana PEHARC, Metka GABERC, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Mladen 
NOVKOVIĆ in Janez BOGATAJ. 
 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Tatjana BLAŽI in Metka KOČAR.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 39-3-8-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 9. točki:       Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Najprej se je obravnavalo amandmaje in glasovalo o njih. 
 
Prvi amandma k predlogu Odloka o proračunu je podala Metka GABERC. 
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Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A1-3-9-2019: 
Občinski svet se strinja z vsebino amandmaja svetnice Metke GABERC. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Drugi amandma je vložil župan mag. Borut SAJOVIC. Gre za amandma na amandma svetnika 
Draga ZADNIKARJA. 
 
Sledila je pavza za prebiranje amandmaja na amandma. 
 
19.28 – seja je prekinjena 
19.33 – prenos seje je prekinjen, ker ne dela povezava (wi-fi) 
19.35 – seja se nadaljuje 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A2-3-9-2019: 
Občinski svet se strinja z vsebino amandmaja mag. Boruta SAJOVICA na amandma 
svetnika Draga ZADNIKARJA. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Tretji amandma k predlogu Odloka na proračun je podal Jure FERJAN. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR. 
Odgovor je podal Jure FERJAN.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal amandma na glasovanje.  
 
PREDLOG SKLEPA A3-3-9-2019: 
Občinski svet se strinja z vsebino amandmaja svetnika Jureta FERJANA. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Četrti amandma k predlogu Odloka na proračun je podal Marjan VETERNIK. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A4-3-9-2019: 
Občinski svet se strinja z vsebino amandmaja svetnika Marjana VETERNIKA. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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Svetnik Janez BOGATAJ je dal pobudo, ki ni amandma. 
 
 
Jure FERJAN je predstavil Poročilo Komisije za proračun in zaključni račun. 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
Marjan VETERNIK je predstavil Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
Nejc PERKO je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je dal na razpravo predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 
 
Klemen BELHAR je podal proceduralno vprašanje: zakaj ni bilo razprave o proračunu? 
 
Razpravljali so svetniki: Klemen BELHAR, Marjan VETERNIK, Drago ZADNIKAR, Janez 
BOGATAJ in Mladen NOVKOVIĆ.  
 
Odgovore sta podala mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK.  
 
Župan je razpravo zaprl in dal predloge sklepov na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 40-3-9a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2019. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 41-3-9b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme kadrovski načrt za leto 2019. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 42-3-9c-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leto 2019, kot je določeno v tabelah: 

- TABELA 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za 
leto 2019, 

- TABELA 2 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za 
leto 2019, 
ki sta sestavni del tega sklepa. 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 43-3-9d-2019: 
Župan sme sprejeti načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019, pod 
pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 20.000 EUR ter da jo 
Občina Tržič potrebuje za opravljanje svojih nalog. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih 
župan uvrsti na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko dosega največ 
20.000 EUR. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

 
PREDLOG SKLEPA 44-3-9e-2019: 
Župan sme sprejeti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič 
za leto 2019, pod pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 
20.000 EUR ter da je Občina Tržič ne potrebuje. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih 
župan uvrsti na načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič, 
lahko dosega največ 20.000 EUR. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

PREDLOG SKLEPA 45-3-9f-2019: 
Skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem lahko znaša največ 10% skupne vrednosti Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2019 oziroma največ 4% skupne 
vrednosti Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

PREDLOG SKLEPA 46-3-9g-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Letni plan javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest za leto 2019. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

PREDLOG SKLEPA 47-3-9h-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Predlog letnega načrta izvajanja gospodarske javne 
službe »Urejanja in čiščenja javnih površin« 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki:       Osnutek pravilnika o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič – 

1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Klemen SRNA. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Klemen BELHAR, Metka GABERC in Mladen 
NOVKOVIĆ.  
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Klemen SRNA.  
 
Predlagan je bil rok za oddajo predlogov, pobud in pripomb na osnutek Pravilnika. 
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 48-3-10a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Pravilnika o dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 49-3-10b-2019: 
Rok za oddajo predlogov, pobud in pripomb je 8. 3. 2019.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega 

premoženja 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Nejc PERKO je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Nihče ni razpravljal. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 50-3-11a-2019: 
Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega 
premoženja na nepremičninah: 

- parc. št. 837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/12, 837/13, 837/14, 837/15, 837/16, 
837/17, 837/18, 837/19, 837/20, 840/5 k.o. 2147 Križe, 

- parc. št. 857/5, 857/6, 870/1 k.o. 2148 Senično, 

kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 51-3-11b-2019: 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega Sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega 
dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja in se vknjiži lastninska pravica na ime 
Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo 
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Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Nejc PERKO je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Nihče ni razpravljal.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 52-3-12a-2019: 
Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič za 
nepremičnine: 

- parc. št. 207/3 k.o. 2143 Tržič, 
- parc. št. 502/2 k.o. 2147 Križe, 
- parc. št. 840/3 k.o. 2147 Križe, 
- parc. št. 663/6 k.o. 2144 Bistrica, 

kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 53-3-12b-2019: 
Nepremičnine iz prve do tretje alineje 1. točke tega izreka postanejo last Občine Tržič in 
se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 54-3-12c-2019: 
Pri nepremičnini iz prve alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena – park, pri nepremičnini iz druge alineje 1. točke tega 
izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – hodnik za 
pešce, pri nepremičninah iz tretje in četrte alineje 1. točke tega izreka pa se zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 13. točki:       Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za 

izdelavo projektnih dokumentacij za sanacijo poškodovanih odsekov 
ceste Slap – Jelendol ter odstranitev uničene brvi v Dovžanovi soteski 
po neurju s poplavo dne 29. in 30. oktobra 2018 na območju občine 
Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Nejc PERKO je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
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Razpravljali so svetniki: Marjan VETERNIK, Metka GABERC, Drago ZADNIKAR, Klemen 
BELHAR, Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Jasna KAVČIČ. 
 
Svetnik ZADNIKAR je obrazložil svoj glas – strinja se s predlogom, a ne bo odgovarjal za 
posledice, če sprejeti akt ni v pravi obliki. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 55-3-13-2019: 
Za kritje stroškov izdelave projektnih dokumentacij za sanacijo poškodovanih odsekov 
ceste Slap – Jelendol ter za odstranitev uničene brvi v Dovžanovi soteski po neurju s 
poplavo dne 29. in 30. oktobra 2018 na območju občine Tržič se nameni do 66.500,00 eur 
iz sredstev rezerv Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 14. točki:       Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo žage 

Roblek na zemljišču s parc. Št. 19/3 K.O. Lom pod Storžičem 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Nejc PERKO je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 56-3-14a-2019: 
Ugotovi se, da je gradnja žage na zemljišču s parc. Št. 19/3 k.o. Lom pod Storžičem po 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 743/17-K-P, Tržič, marec 2017, ki ga je 
izdalo projektantsko podjetje STUDIO R, d.n.o., Zvirče 91, 4290 Tržič, v splošnem javnem 
interesu. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 57-3-14b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se investitorja Gregorja Jakoba Robleka, 
Lom pod Storžičem 29, 4290 Tržič, v skladu s 4. odstavkom 20. člena Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič 
(Uradni list RS, št. 74/2016) za gradnjo žage na zemljišču s parc. št. 19/3 k.o. Lom pod 
Storžičem, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 743/17-K-P, Tržič, marec 
2017, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje STUDIO R, d.n.o., Zvirče 91, 4290 Tržič, 
delno oprosti plačila komunalnega prispevka v višini 50%.  
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.15. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


