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Številka:   032-04/2010-23 

Datum:      30.5.2014 

 

 

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

ki je bila v četrtek, 22.5.2014 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Slavko BOHINC, mag. Klemen GRAŠIČ,  Janez 
MEGLIČ, Marija MRAVLJE, Mladen NOVKOVIĆ, Ana PEHARC,  mag. Uroš PIVK, Zvonka 
PRETNAR, Ignac PRIMOŽIČ,  Jurij ROZMAN,  Matej SLAPAR, Marjan ŠPEHAR,  Stane 
BITEŽNIK, Vida RAZTRESEN, Zdenka MAGLICA, Janez MRAK, Marjan VETERNIK, Anton 
ŠUŠTAR, Janez ANČIMER, Primož MEGLIČ, Tanita KAJBIĆ, Rebeka PEHARC in Andreja 
POTOČNIK 
 
Odsotni občinski svetniki:  Matjaž HRGOVIĆ 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR - direktor občinske uprave, Jasna KAVČIČ - 
vodja Urada za urejanje prostora,  mag. Mojca ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe,  Vid MEGLIČ – vodja Urada za družbene dejavnosti, Matej NAGLIČ, 
Katarina TURK in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:  Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o., Vesna JEKOVEC – 
vodja FRS Komunale Tržič d.o.o., Boštjan LENČEK – komandir Policijske postaje Tržič, Stane 
GRUM – ravnatelj Osnovne šole Tržič, dr. Anamarija Kejžar – direktorica Doma Petra Uzarja.  
 
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav, Suzana P. Kovačič – 
Gorenjski Glas. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 30. 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 16 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je z dnevnega reda umaknil 10.  točko dnevnega reda – Odlok o potrditvi zaključnega 
računa proračuna Občine Tržič za leto 2013. 
 
Župan je predlagal da se na dnevni red uvrsti Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. za šesto točko, Mnenje k imenovanju direktorice Doma Petra 
Uzarja kot 5 točka, ki se razdeli na a in b., ter Predlog Sprememb Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
7. točka – Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič 
d.o.o.  se obravnava po hitrem postopku. 
  
Prisotnih je 16 svetnikov. 
ZA 14 
PROTI           1 
Sklep je bil  sprejet. 

http://www.trzic.si/
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PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red uvrstijo še nove točke in sicer Predlog odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. za šesto točko, Mnenje k imenovanju 
direktorice Doma Petra Uzarja kot 5 točka, ki se razdeli na a in b., ter Predlog Sprememb 
Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 
ZA 16 
PROTI           0 
Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 30. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  16 svetnikov. 
ZA 13 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.4.2014, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 29. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude Občinskega sveta, 
4. Poročilo o delu Policijske postaje Tržič za leto 2013, 
5. a) Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Tržič, 

b) Mnenje k imenovanju direktorice Doma Petra Uzarja, 
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

občine Tržič, 
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o., 
8. Predlog Sprememb Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in 

gospodarstva v Občini Tržič, 
9. Predlog cen za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter 

storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave,  
10. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja Občine Tržič 

v letu 2013, 
11. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Tržič – Tržiški muzej, 
12. Končno poročilo o pregledu poslovanja KS Križe za leti 2012 in 2013, 
13. Javna razsvetljava – črpanje iz sredstev rezerv Občine Tržič, 
14. Informacija v zvezi z javno razsvetljavo, 
15. Informacija o javnem razpisu za razvoj gospodarstva, 
16. KMVVI – kadrovske zadeve 

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 17.4.2014 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep. 
 
PREDLOG SKLEPA 556-30-1-2014: 
Potrdi se Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.4.2014.  
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 29. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep. 
 
PREDLOG SKLEPA 557-30-2-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 29. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 17.4.2014. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-30-2014: mag. Uroš PIVK 
Mag. Uroš PIVK je povedal, da je po njegovem mnenju prehod za pešce v Križah proti cesti 
Kokrškega odreda prenizko, tako, da pešci ne vidijo vozila, ki prihaja iz pristavške  ali golniške 
smeri. 
Župan je pojasnil, da gre v tem primeru za državno cesto, kjer so pogoji in soglasja v domeni 
Direkcije za ceste, in ki je zaradi varnosti vztrajala na tej lokaciji. Komisiji za prometno varnost 
pa se bo posredovala prošnja za mnenje. 
Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora je povedala, da je bila narejena recenzija 
projekta, kar pomeni, da je narejeno skladno s predpisi. Izvedena dela so bila tehnično prevzeta 
iz strani DRSC-ja, ki pa je tudi že podal uradno potrdilo, da se cesta daje v uporabo za promet. 
 
Mag. Uroš PIVK je še opozoril na nevarnost posušene veje nad cestiščem na Mlaki. 
Župan je povedal, da se bo opozorilo pristojne službe. 
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal, če se lahko na eni od naslednjih sej svetnikom predstavi predviden 
obračun prihodkov in odhodkov obratovanja Bazena. 
Župan je pojasnil, da se bodo gradbena dela na Bazenu zaključila 15.6.2014, nato je potrebno 
pridobiti uporabno dovoljenje, še pred tem pa se bo bazen testiral s poskusnim obratovanjem. 
Med tem časom bo že znana odločitev Komisije glede najemnika gostinskega lokala. Kako pa 
bo bazen posloval se bo lažje ocenjevalo po prvi sezoni. Informacijo o bazenu se lahko uvrsti 
na eno od naslednjih sej. 
Mag. Uroš PIVK je še vprašal kdo bo upravljal z bazenom. 
Župan je povedal, da bo v prvem letu bazen v upravljanju podjetja BIOS d.o.o.   
Mag. Uroš PIVK je še povedal, da sedaj bazen že dobiva podobo in meni, da bo lepo. 
 
V/p št. 2-30-2014: Jurij ROZMAN, SDS 
Jurij ROZMAN, SDS je izpostavil higienske razmere na kopališčih. Zanima ga kako se bodo na 
Gorenjski plaži spopadli s tem problemom. 
Župan je povedal, da že v preteklosti, na prejšnjem bazenu ni bilo večjih težav na področju 
higiene. Seveda pa se upa, da bodo obiskovalci osveščeni in kulturni, po drugi strani pa ima 
bazen nadstandardno opremo za čiščenje. 
  
V/p št. 3-30-2014: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je pohvalil lepo očiščeno cesto skozi Dovžanovo sotesko v času Dnevom 
mineralov in fosilov, vendar pa je veter zopet nanesel na to cesto ogromno nesnage in prosi, če 
se lahko ponovno cesto očisti. 
 
V/p št. 4-30-2014: Zvonka PRETNAR  
Zvonka PRETNAR je vprašala zakaj se s poročili javnih zavodov, (npr. občinskega 
inšpektorata) samo seznanjajo, zakaj jih nič več ne sprejemajo. Vprašala je še ali se bodo na 
poti pod gradom obnovile klopce za sedet. 
Župan je povedal, da se poročila nanašajo na organe, katerim občinski svet ni neposredno 
nadrejen, zato se s poročilom lahko samo seznanijo. Pred kratkim je bila izdana naročilnica za 
podstavke za klopce in sicer za pet lokacij.  
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V/p št. 5-30-2014: Mladen NOVKOVIĆ 
Mladen NOVKOVIĆ je predlagal, da bi se  popravilo mostu za na tržnico izvedlo v najkrajšem 
možnem času, kajti to parkirišče je zelo pomembno za občane Tržiča. Zanima pa ga tudi kako 
je z izgradnjo nogometnega igrišča. 
Župan je povedal, da je pogodba za popravilo mostu podpisana s podjetjem iz Prebolda, da si 
vsi  želimo, da bi bila obnova v čim krajšem času izvedena. Delo se lahko zavleče v primeru, da 
bi bili potrebni posegi na nosilni konstrukciji. Glede nogometnega igrišča pa,  osnova je seveda 
idejni načrt, ki je narejen, vendar pa je za nadaljevanje projekta potrebno sprejeti Občinski 
prostorski načrt.  
 
V/p št. 6-30-2014: Stane BITEŽNIK 
Stane BITEŽNIK je prosil za informacijo o ceni najema gostinskega dela na Gorenjski plaži. 
Župan je povedal, da je bila s strani sodno zapriseženega cenilca  pridobljena vrednost 
najemnine za gostinski del Gorenjske plaže.  
Jasna KAVČIČ je predstavila besedilo javnega zbiranja ponudb za najem gostinskega obrata, ki 
je objavljeno na  spletni strani Občine Tržič. 
Stane BITEŽNIK je vprašal kdo bo upravljal s kopališčem. 
Župan je povedal, da bo to v letošnjem letu to delo opravljalo podjetje BIOS d.o.o. 
Stane BITEŽNIK je še vprašal, kako bo glede stroškov vzdrževanja bazena, kajti po osnovnih 
izračunih naj bi bil strošek višji od prihodkov. 
Župan je povedal, da so te ocene odvisne od različnih dejavnikov (prodanih kart, porabe 
energentov…) Realni podatki bodo na voljo po prvem letu obratovanja. 
Stane BITEŽNIK je podal še pripombo, da so na praznik dela, prvega maja delavci trdo delali, 
kar pa se mu ne zdi primerno. 
Župan je povedal, da je gradnja v pristojnosti izvajalca. 
 
K 4. točki:       Poročilo o delu Policijske postaje Tržič za leto 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan LENČEK, komandir Policijske postaje Tržič. 
 
Podžupanja Andreja POTOČNIK je odprla razpravo 
 
V razpravi so sodelovali: 
Anton ŠUŠTAR je opozoril na pešce in kolesarje, kot udeležence v cestno prometnem sistemu, 
ki se ne prepričajo o varnosti prečkanja prehoda za pešce. Zanima ga ali se pešci in kolesarji 
kaznujejo v takih primerih. 
Boštjan LENČEK, komandir je na kratko obrazložil, da policisti izvajajo predvsem nadzor pri 
upoštevanju obveznosti voznikov do pešcev. 
 
Vida RAZTRESEN je ravno tako, kot Anton Šutar poudarila nevarnost prehoda za pešce 
predvsem v Bistrici nasproti trgovine Mercator, kjer sta v kratki razdalji dva prehoda. Tam 
marsikateri kolesar ali pešec, predvsem otrok, ne preveri varnost prečkanja prehoda.  
 
Jurij ROZMAN, SDS je vprašal ali so storilci kaznivih dejanj ponarejanja denarja, nasilja na 
javnih in zasebnih prostorih eni in isti ali ne. 
Boštjan LENČEK je povedal, da je porast števila kaznivega dejanja ponarejanja denarja, za tem 
stoji največkrat organizirana kriminalna združba. Kršitelji javnega reda in miru pa so predvsem 
občani Tržiča. 
 
Marija MRAVLJE je vprašala kje so vzroki, da na področju prepovedanih drog niso tako 
uspešni. 
Boštjan LENČEK je povedal, da se poročilo nanaša na promet s prepovedanimi drogami in 
prepovedanimi snovmi v športu. Obrazložil je, zakaj ni tako enostavno pridobiti podatkov o tem, 
kje so kršitelji dobili oz.  kupili drogo. 
Marjan ŠPEHAR je pohvalil delo policistov, ki so preverjali, kako se otroci vozijo v avtomobilih  
(pripet pas). 
Boštjan LENČEK, komandir PP Tržič, je povedal, da je več nadzora (udeležba otrok v cestnem 
prometu) v začetku šolskega leta. 
 
Stane BITEŽNIK je vprašal, zakaj narašča število kaznivih dejanj, medtem, ko raziskanost 
upada.  
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Boštjan LENČEK je povedal, da raziskava kaznivih dejanj postala veliko bolj zahtevna. (storilci 
imajo rokavice, obuvala so v vrečkah, da se ne morejo dobiti odtisi…) 
Stane BITEŽNIK je opozoril na kolesarje na cesti, (pod gorami od Tržiča do Begunj)  predvsem 
na tiste, ki trenirajo in se vozijo v skupinah.  
Boštjan LENČEK je pojasnil, da je določeno z Zakonom o pravilih cestnega prometa kako oz. 
kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za treninge po cesti (spremljevalno vozilo, koliko kolesarjev 
je lahko v skupini…) 
 
Mag. Uroš PIVK je prosil za pojasnilo, kdo lahko vozi po cesti do OŠ Križe, kjer je tabla 
prepovedan promet za vsa vozila z dopolnilno tablo »razen za uporabnike šole«  
Boštjan LENČEK, komandir PP Tržič je predstavil svoje mnenje. 
Mag. Uroš PIVK je še prosil za pojasnilo, kako vpliva finančno stanje v državi (komentarji po 
televiziji) na delo policije. 
Boštjan LENČEK je obrazložil, da imajo zagotovilo, da se bodo interventne naloge opravljale 
nemoteno. Varčevanje pa je prisotno. 
 
Primož MEGLIČ je povedal, da se dogovarja kot predsednik KS Leše z Občino Radovljico o 
namestitvi označevalnih tabel (smerokazov) za kolesarje (priporočene poti za kolesarje). 
 
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal ali je možno, da bi se v Tržiču, na Trgu svobode (glavna ulica) 
postavili merilnik hitrosti (radar). 
Boštjan LENČEK je pojasnil, kako in kje se lahko izvede meritev hitrosti. 
 
Janez ANČIMER je postavil vprašanje glede kraj bakrenih žlebov. 
Komandir PP Tržič je pojasnil, zakaj se kršitelju težko dokaže kaznivo dejanje. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in  dala na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 558-30-4-2014: 
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil z informacijo o delu 
Policijske postaje Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je  23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep  je bil soglasno sprejet. 

 
K 5a. točki: Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je pohvali sodelovanje z ravnateljem OŠ Tržič. 
 
Matej SLAPAR je vprašal ravnatelja, v katere smeri nadaljnjega izobraževanja se vpisujejo 
otroci po zaključku osnovne šole. 
Stane GRUM, ravnatelj OŠ Tržič je povedal, da opažajo, da se mladina ne vpisuje več večinsko 
v gimnazije, pač pa se odločajo za različne smeri, poklice. 
 
Ana PEHARC je pohvalila sodelovanje z ravnateljem. 
Marija MRAVLJE je povedala, da je članica sveta OŠ Tržič in tudi pohvalila delo ravnatelja, 
meni, da je pravi človek na pravem mestu. 
 
Janez MEGLIČ je povedal, da se mu zdi zelo pomembno in pohvalno, da je Stane GRUM dobil 
popolno podporo staršev. 
 
Jurij ROZMAN, SDS, je povedal, da je v Sloveniji velik problem vzgoje, po njegovem mnenju so 
otroci vedno manj vzgojeni. Povedal kako je bilo v preteklosti. 
Stane GRUM je povedal, da  je pomembno, da je najprej dober kolektiv zaposlenih, ki lahko 
nato pozitivno, vzgojno vplivajo na otroke. Pohvalil je vedenje otrok OŠ Tržič. 
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Podžupanja se je pridružila pohvalam,  zaprla razpravo ter dala na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 559-30-5a-2014: 
Občinski svet Občine Tržič daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Stanislava Gruma, 
prof., za ravnatelja Osnovne šole Tržič. 
 

Prisotnih je  23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep  je bil soglasno sprejet. 

 
K 5b. točki: Mnenje k imenovanju direktorice Doma Petra Uzarja 
 
Uvodno obrazložitev je podala Zvonka PRETNAR, nato pa se je dr. Anamarija KEJŽAR 
predstavila. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Primož MEGLIČ meni, da je bila predstavitev zelo plastična, medtem, ko v praksi mogoče ne bo 
tako.  
Dr. Anamarija KEJŽAR je pojasnila svoje navedbe. 
 
Jurij ROZMAN, SDS, je predstavil razliko med domovi za ostarele v tujini (ogledal si je dom za 
ostarele v Kanadi) in  Sloveniji. 
Dr. Anamarija KEJŽAR je podala svoje mnenje, zakaj se opaža ta razlika. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je pohvalil predstavitev dr. Anamarije KEJŽAR. 
 
Marjan ŠPEHAR je povedal, da je bila na televiziji oddaja o izmenjavi oskrbovancev med 
domovi za ostarele, zato ga zanima, kaj o tem meni bodoča direktorica Doma Petra Uzarja. 
Dr. Anamarija KEJŽAR  meni, da je zanimiva ideja, vendar pa mora biti najprej interes, želja 
oskrbovancev. 
 
Vida RAZTRESEN meni, da se bo morala seznaniti, kaj se je dogajalo. 
Dr. Anamarija KEJŽAR je povedala, da se bo sprotno seznanjala kaj se je v Domu dogajalo. 
 
Matej SLAPAR ima zelo dobro mnenje o bodoči direktorici na podlagi njene predstavitve. 
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal ali bo po nastopu mesta direktorice opustila predavateljstvo. 
Dr. Anamarija KEJŽAR je  povedala, da ima le nekajkrat na leto predavanja in o tem še ni 
razmišljala. 
 
Janez MEGLIČ je vprašal kaj pričakuje na področju zasedenosti doma glede na današnjo 
finančno situacijo državljanov, ki večina težko plačujejo oskrbnino.  
Dr. Anamarija KEJŽAR je povedala, da v primeru neplačevanja oskrbnin obstaja postopek kako 
ravnati.   
 
PREDLOG SKLEPA 560-30-5b-2014: 
Občinski svet Občine Tržič daje pozitivno mnenje k imenovanju dr. Anamarije Kejžar, za 
direktorico DPU Tržič. 
 

Prisotnih je  22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep  je bil soglasno sprejet. 

 
ZAČETEK ODMORA: 19.40 
KONEC ODMORA: 20.00 
 
 



 

 7 

K 6. točki:       Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju občine Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.  
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor predlagal, da se v Odloku spremeni 
število prestavitve termina praznjenja greznice in sicer iz enkrat na dvakrat, druga pripomba pa 
se nanaša na višino glob, zdijo se jim previsoke. Predlagajo, da se globe prepolovijo. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da so bile že v prejšnjem Odloku iz leta 2009 enako visoke globe in 
enako število možnosti prestavitve termina praznjenja greznice. 
Sebastjan ZUPANC, direktor Komunale Tržič je pojasnil, da se na Komunali pripravi letni 
razpored praznjenja greznic. Občanom se pošlje obvestilo o terminu, če občan ne more na ta 
termin se skupaj dogovori termin, ki ustreza obema stranema. Meni pa tudi, da ko se bo 
spremenil način plačevanja praznjenja greznice,ne bo več interesa spreminjanja datuma s 
strani občana. Do sedaj je stranka plačevala praznjenje greznice takoj po opravljeni storitvi, po 
novi metodologiji oblikovanja cen, pa bodo občani mesečno na položnici plačevali nek znesek 
za namen praznjenja in, ko se bo storitev izvedla ne bo sledil račun. 
Matej NAGLIČ je predlagal naj se pripravi amandma o višini glob. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so  sodelovali: 
Vida RAZTRESEN je prosila naj se občane na nek način opozori, da po novem po praznjenju 
greznice ne bo sledil račun, pač pa se bo ta storitev plačevala sproti. 
 
Jurij ROZMAN, SDS, je vprašal, če se že kaj ve ali bo v Lomu pod Storžičem kanalizacija ali 
bodo morali imeti vaščani male čistilne naprave. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da trenutno še vedno velja, da bi moral biti Lom pod Storžičem do 
konec leta 2017 opremljen z javno kanalizacijo. 
 
Matej SLAPAR meni, da bo zelo draga investicija izvedba javne kanalizacije v Lomu pod 
Storžičem. Predlaga, da se občanom Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občine Tržič ter Predlog cen za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode ter storitve vezane na obstoječe greznice in male 
komunalne čistilne naprave predstavi (podobno kot je bilo predstavljeno ločeno zbiranje 
odpadkov). 
 
Anton ŠUŠTAR je podal svoje mnenje na povedano.  
 
Mladen NOVKOVIĆ je predlagal, da je ljudem razloži, kaj določa država in kaj se sprejema z 
občinskimi odloki. 
Matej NAGLIČ je povedal, da se lahko izvede obrazložitev na zborih krajanov,  v glasilih… 
 
Stane BITEŽNIK meni, da je na načelni ravni Odlok problematičen, diskriminatoren do občanov. 
Občani se obravnavajo različno in sicer  gre za greznične odpadke, ki jih moramo odvajati v 
čistilno napravo se z Odlokom dopušča, da kmetje, ki imajo dejavnost lahko svoje greznične 
odpadke dajo v odpadke od dejavnosti in po določenem času lahko raztrosijo po vrtu. Pojasnil 
je, kako je ravnal do sedaj, ko je svoje lastne odpadke potrosil po vrtu, po novem Odloku pa ne 
sme več in to se mu zdi diskriminatorno.  
Matej NAGLIČ je povedal, da to določeno že  z Uredbo, pristojno za spreminjanje vsebine 
Uredbe pa je Ministrstvo. 
Stane BITEŽNIK je še povedal, da je celoten kanalizacijski sistem monopolne narava, s tem pa 
izrinja vse težnje tistih, ki se trudijo za ohranjanje narave. Monopolizira se čistilna naprava, in 
cena. Nobenih primerjav glede cene ne bo več, ker bo samo eno podjetje, ki bo določalo cene, 
nad ceno pa ni nobene kontrole. 
Jasna KAVČIČ je podala kratka pojasnila. 
 
Zvonka PRETNAR ravno tako kot člani Odbor za okolje in prostor meni, da je višina kazni 
previsoka in se strinja, da se za polovico znižajo. 
 
Svetnice in svetniki so oblikovali amandma. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in dala na glasovanje naslednji 
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PREDLOG SKLEPA 561-30-6A-2014: 

1. 54. člen predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Tržič se spremeni, tako da se glasi: 

1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če: 
1. ne izvaja storitev javne službe v skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena tega 

odloka, 
2. ne izvaja storitev javne službe v skladu z 12. členom tega odloka, 
3. ne izvaja obveznosti v skladu s 15. členom tega odloka. 

2) Z globo 3.000 evrov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če: 
1. dopusti priključitev stavbe na javno kanalizacijo v nasprotju z osmim odstavkom 19. 

člena tega odloka, 
2. prekine ali omeji odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo ter njeno čiščenje na 

komunalni čistilni napravi in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda v nasprotju z prvim 
odstavkom 26. člena tega odloka. 

3) Z globo 600 evrov se za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba izvajalca javne službe. 

 
2. 55. člen predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju Občine Tržič se spremeni, tako da se glasi: 
1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ter posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ni izvajalec javne službe 
na območju Občine Tržič, pa v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega odloka na 
območju Občine Tržič izvaja storitve javne službe. 

2) Z globo 600 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter 
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

3) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ni izvajalec javne službe na 
območju Občine Tržič, pa v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega odloka na 
območju Občine Tržič izvaja storitve javne službe. 

 
3. 56. člen predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju Občine Tržič se spremeni, tako da se glasi: 
1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če: 

1. svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo v skladu s 3. členom tega odloka, 
2. ne ravna v skladu s 4. členom tega odloka, 
3. ne zagotavlja praznjenja obstoječe greznice z uporabo storitev javne službe pri 

izvajalcu javne službe v skladu s prvim ter drugim odstavkom 6. člena tega odloka, 
4. za malo komunalno čistilno napravo ne zagotavlja prevzema blata iz nje, njegove 

obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi ter prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa ali izdelave ocene njenega obratovanja z uporabo storitev javne službe pri 
izvajalcu javne službe v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega odloka,    

5. za nepretočno greznico ne zagotavlja prevzema celotne količine komunalne odpadne 
vode in neobdelanega blata ter obdelave neobdelanega blata z uporabo storitev javne 
službe pri izvajalcu javne službe v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega odloka, 

6. s strani Občine Tržič izbranemu izvajalcu javne službe ne dopusti ali onemogoči 
izvedbo storitev javne službe v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega odloka, 

7. niti v drugem predvidenem terminu izvajalcu javne službe ne omogoči izvedbe redne 
storitve javne službe v skladu z sedmim odstavkom 13. člena tega odloka, 

8. storitev javne službe ne naroči pri izvajalcu javne službe v skladu z osmim odstavkom 
13. člena tega odloka, 

9. blato uporabi za gnojilo v kmetijstvu v nasprotju s 14. členom tega odloka,  
10. posega v objekte in naprave javne kanalizacije v nasprotju s šestim odstavkom 16. 

člena tega odloka, 
11. svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo v skladu s prvim odstavkom 18. člena 

tega odloka,  
12. svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo v roku v skladu s tretjim odstavkom 19. 

člena tega odloka,  
13. svojo stavbo priključi na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne službe v skladu 

s četrtim odstavkom 19. člena tega odloka, 
14. izvajalcu javne službe pred izvedo priključitve svoje stavbe na javno kanalizacijo ne 

dopusti pregleda ustreznosti izvedbe kanalizacijskega priključka ali nadzora nad 
izvedbo priključitve v skladu s sedmim odstavkom 19. člena tega odloka, 
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15. izvede priključitev stavbe na javno kanalizacijo v nasprotju z osmim odstavkom 19. 
člena tega odloka, 

16. ne ravna v skladu z devetim odstavkom 19. člena tega odloka, 
17. izvajalcu javne službe ne omogočiti dostop in vstop v revizijski jašek oziroma v svojo 

stavbo v skladu s petim odstavkom 21. člena tega odloka, 
18. ukine kanalizacijski priključek v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena tega odloka, 
19. je podan katerikoli razlog od 1. do 10. točke prvega odstavka 26. člena za prekinitev 

odvajanja odpadne vode, 
20. ne ravna v skladu s katerokoli od 1. do 19. točke prvega odstavka 32. člena tega 

odloka, razen 17. točke prvega odstavka 32. člena tega odloka, 
21. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 32. člena tega odloka, 
22. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena tega odloka, 
23. ne ravna v skladu s katerokoli od 1. do 16. točke prvega odstavka 33. člena tega 

odloka, razen 14. točke prvega odstavka 33. člena tega odloka, 
24. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 33. člena tega odloka, 
25. ne ravna v skladu z 34. členom tega odloka, 
26. ravna v nasprotju s prvim ali v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena tega odloka, 
27. ne pridobi soglasja v skladu z prvim odstavkom 44. člena tega odloka, 
28. ne ravna v skladu z četrtim odstavkom 45. člena tega odloka, 
29. industrijske odpadne vode ne odvaja v javno kanalizacijo, ne čisti v komunalni čistilni 

napravi ter v zvezi s tem z izvajalcem javne službe ne sklene pogodbe o izvajanju 
posebne storitve v skladu z drugim odstavkom 48. člena tega odloka, 

30. ne zagotovi ali ne vzdržuje merilnega mesta v skladu s prvim odstavkom 49. člena tega 
odloka, 

31. izvajalcu javne službe ne sporoča podatkov v skladu z 50. členom tega odloka, 
32. padavinske odpadne vode ne odvaja v javno kanalizacijo ter v zvezi s tem z izvajalcem 

javne službe ne sklene pogodbe o izvajanju posebne storitve v skladu z drugim 
odstavkom 51. člena tega odloka. 

2) Z globo 600 evrov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

3) Samostojni podjetnik posameznik ter posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za 
prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 2.000 evrov. 

4) Odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se za prekrške iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje z globo 600 evrov. 

5) Posameznik se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 400 evrov. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

  
PREDLOG SKLEPA 562-30-6-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju občine Tržič s sprejetim amandmajem. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 7. točki:       Predlog  Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala 

Tržič d.o.o. 

 
Uvodno obrazložitev je podal Matej NAGLIČ 
 
 
Podžupanja  je odprla razpravo, ker razprave ni bilo je dala na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 563-30-7-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 564-30-7-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 8. točki:       Predlog in osnutek Sprememb Pravilnika o dodeljevanju spodbud za 

razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, zakaj ne bi cene znižali namesto, da subvencioniramo potrjeno 
ceno. 
Mag. Mojca ALJANČIČ  je pojasnila, da je občinski svet zgolj potrdi ceno, ne določa pa višino. 
Katarina TURK je povedala, da s tem Pravilnikom zgolj omogočamo podjetnikom plačilo nižje 
cene. 
 
Janez MEGLIČ je povedal, občani Tržiča plačujejo višji znesek za komunalne storitve od 
sosednjih. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 565-30-8-2014 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Sprememb Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 566-30-8-2014 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Sprememb Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 567-30-8-2014 
Spremembe Pravilnika o dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v 
Občini Tržič Občina Tržič objavi v Uradnem listu RS po pridobitvi pozitivnega mnenja o 
skladnosti navedenih sprememb z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15.12.2006, ki 
ga izda Ministrstvo za finance. 
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Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
Mladen NOVKOVIĆ je obrazložil svoj glas. 
 
K 9. točki:       Predlog cen za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne 

odpadne vode ter storitev vezane na obstoječe greznice in male 
komunalne čistilne naprave 

 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Zvonka PRETNAR je vprašala, kakšen bo nov račun v primerjavi s starim oz. koliko bo višji 
znesek na 1m

3
. 

 
Jurij ROZMAN, SDS, je vprašal kako se bo izračunalo na območju kjer so zadruge. 
Župan je obrazložil, da zadruge same določajo plačilo oskrbe s pitno vodo, medtem, ko za 
ostale storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo zaračunano na podlagi 
povprečne porabe vode v občini Tržič 
 
Mladen NOVKOVIĆ meni, da bodo po tej razlagi najvišje položnice plačevali stanovalci v blokih. 
Mojca ALJANČIČ je pojasnila, da bo znesek odvisen od premera vodomera DN. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 568-30-9-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog cen in subvencije cen storitev 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev 
vezanih na greznice in male komunalne čistilne naprave: 
 

 
Potrjena cena 

Cena za gospodinjstva 

Subvencija v % 
Zaračunana 

cena 
A. Oskrba s pitno vodo   

Omrežnina premer vodomera DN ≤ 20  7,1189 € 35% 4,6273 € 

Vodarina 0,5078 € 20% 0,4062 € 

B. Odvajanje komunalne odpadne 
vode 

  

Omrežnina premer vodomera DN ≤ 20  7,2008 € 40% 4,3205 € 

Odvajanje komunalne odpadne vode 0,4668 € 50% 0,2334 € 

C. Čiščenje komunalne odpadne 
vode 

  

Omrežnina premer vodomera DN ≤ 20  3,1443 € / 3,1443 € 

Čiščenje komunalne odpadne vode 0,4551 € / 0,4551 € 

D. Storitve vezane na greznice in 
MKČN 

0,5327 € / 0,5327 € 

 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA 569-30-9-2014 

Potrjene cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od potrditve na 
Občinskem svetu Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 570-30-9-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se ukrep po 18. a členu Pravilnika o 
dodeljevanju spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič 
uporablja leto dni od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi spremembe 
pravilnika.  
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 10. točki:       Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega 

območja občine Tržič v letu 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Janez MEGLIČ je vprašal ali se opaža razlika pri številu obiskovalcev zaradi ukinitve Muzeja 
mamutov in ali se je omenjeni primanjkljaj  že nadomestil z drugimi ponudbami. 
Vid MEGLIČ je povedal, da je  v letih 2012 in 2013 zaznati povečanje števila obiskovalcev. 
Zaprtje Muzeja mamutov  se je zgodilo več let nazaj, tako, da se težko določa njegov vpliv na 
število obiskovalcev. 
 
Vida RAZTRESEN je vprašala ali deluje koča na vrhu Ljubelja. 
Vid MEGLIČ je povedal, da koča deluje, kupil jo je dr. Mirko Silvo Tischler. 
 
Slavko BOHINC je vprašal, če so v informaciji  zajeti obiski planinskih koč. 
Vid MEGLIČ je povedal, da se obisk v planinskih kočah  vodi v okviru turističnih taks. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 571-30-10-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenih turističnih vodenjih 
na ravni turističnega območja Občine Tržič v letu2013. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 11. točki:       Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
Podžupanja je odprla razpravo, ker razprave ni bilo je dala na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 572-30-11-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
K 12. točki:       Končno poročilo o pregledu poslovanja KS Križe za leti 2012 in 2013 
 
Točka se prestavi na naslednjo sejo. 
 
K 13. točki:       Odobritev za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Podžupanja je odprla razpravo, ker razprave ni bilo je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 573-30-13-2014 

Za kritje stroškov izvedbe nujnih interventnih ukrepov pri odpravi posledic 
naravnih nesreč – sanacija poškodovanih odsekov javne razsvetljave, se nameni 
do 17.000,00 EUR iz sredstev rezerv Občine Tržič 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 14. točki:       Informacija v zvezi z javno razsvetljavo 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Slavko BOHINC je vprašal, zakaj prejšnji koncesionar ne da podatkov oz., meni, da bi jih že po 
sami pogodbi moral posredovati. 
 
Mladen NOVKOVIĆ meni, da je predviden znesek za menjavo v led svetila previsok. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, koliko znaša cena na eno sijalko. 
 
Janez ANČIMER je predlagal, da se izbere princip, da bo še vedno kvalitetna svetloba. 
 
Župan je predlagal naj svetniki pripravijo predloge, usmeritve, da se do naslednjih sej pripravi 
gradivo. Nato pa je predstavil predloge in sicer, kje naj bi bile natrijeve svetilke, in kje naj bi 
namestili led svetila. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 574-30-14-2014 
Sprejme se informacija v zvezi z javno razsvetljavo. 

 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 15. točki:       Informacija o javnem razpisu za razvoj gospodarstva 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Podžupanja je odprla razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, če se bo spremljalo kako se bodo sredstva porabila in kakšne 
učinke bodo prinesla dodeljena sredstva. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da se bo spremljalo, in rezultati bodo neka podlaga za 
dodelitev sredstev v naslednjem letu. 
 
Podžupanja je zaprla razpravo in dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 575-30-15-2014 
Sprejme se informacija o javnem razpisu za razvoj gospodarstva. 

 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
 
K 16. točki:       Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega zdravstva 

Gorenjske 
 
 

Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik Komisije za vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Podžupanja je odprla razpravo, ker razprave ni bilo je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 576-30-16-2014 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnico ustanovitelja v Svet Osnovnega zdravstva 
Gorenjske imenuje Hermino KRESE, dr. med. 

 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
 
 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 22:40 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


