Številka: 9000-2/2018-105
Datum:
28.3.2018

ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v sredo, dne 21.3.2018, s pričetkom ob 18.00 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, Marjan VETERNIK, David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Andreja
POTOČNIK, Andrej FRELIH in Klemen BELHAR.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Slavica MEŽNAR in Mateja ČADEŽ .
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave,
Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka na
Uradu za okolje in prostor, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Petra HLADNIK – vodja
TPIC-a in Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Vesna JEKOVEC – vodja FRS Komunale Tržič d.o.o., Boštjan MEŠIČ –
predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič in Sašo BOROJEVIČ - zainteresirana javnost.
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - Radio Gorenc.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta in novinarko.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 19 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Župan je dal na glasovanje dnevni red 30. redne seje.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
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 15.2.2018,
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 članov Občinskega sveta,
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju,
5. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto
2016,
6. Predlog Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska,
7. Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2017,
8. Osnutek Odloka o glasilu Tržičan.
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K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 15.2.2018

Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 413-30-1-2018:
Potrdi se Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 15.2.2018.
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 29. 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 414-30-2-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 29. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 15.2.2018.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-30-2018: Mojca ČADEŽ:
Mojca ČADEŽ je vprašala, kdaj se bodo začela rušitvena dela na območju BPT-ja, katere
stavbe se bodo rušile in kakšni so kratkoročni načrti na tem območju. Prosi pa še za pojasnilo
zakaj je bila v letošnjem letu glavni organizator »Gregorčkov« Občina Tržič in zakaj naj bi
Občina prevzela organizacijo tudi Šuštarske nedelje.
Župan je povedal, da je postopek zbiranja ponudb za rušitev pravnomočno končan, prispelo je
pet ponudb. Izbran je bil najugodnejši ponudnik, to je podjetje Euronep Eko d.o.o., s katerim se
je podpisala pogodba. Z deli se bo pričelo v tednu po 26.3.2018. Na tem območju so tržiška
gasilska društva izvedla vaje, v soboto 24.3.2018 pa bo izvedena vaja štaba civilne zaščite,
poudarek pa bo na reševanju iz ruševin. Načrt obsega rušenje nove upravne stavbe,
dotrajanega gasilskega doma in manjših spremljevalnih tehničnih objektov ob vodi. V drugi fazi
pa se išče izvajalca za gradnjo krožišča ob Sokolnici, ki bo omogočilo južni dostop v kompleks
BPT. V istem projektu se bo izvedla tudi sanacija dela ceste in mostu pri severni vratarnici. V
letošnjem letu je še v načrtu izdelava podrobnega prostorskega načrta za to območje. Občina
pa namerava urediti javno komunalno in cestno infrastrukturo ter park in pot za pešce ter
kolesarje.
Župan je odgovoril še na drugo vprašanje in sicer, Turistično društvo Tržič je samostojna
pravna oseba, ki je na občnem zboru predstavila poročilo o poslovanju in njihov pogled na
razvoj prireditev. V letošnjem letu bo TD prevzelo organizacijo MINFOS-a, Občina pa bo pri tej
prireditvi sodelovala, tako, da bo zagotovila brezplačen najem dvorane. Gregorjevo pa je
Občina, kot organizator uspešno izvedla tudi s pomočjo prostovoljcev, katerim se še enkrat
zahvaljuje za pomoč. Šuštarska nedelja ima v Tržiču petdeset letno tradicijo in mesto živi s
prireditvijo. Občina bo Šuštarsko nedeljo poskusila organizirati z zasebnim organizatorjem in
javnimi zavodi. Usmeritev pa bo nadaljevanje dobre zgodbe slovenskega šuštarja.
Ob 18.13 se je seji pridružil Matej SLAPAR.
V/p št. 2-30-2018: Marija MRAVLJE:
Marija MRAVLJE je posredovala vprašanje občanke, ki jo zanima kdaj bo popravljena pešpot
na Zali rovt. Drugo vprašanje pa je zastavila na pobudo stanovalke Ročevnice in sicer jo
zanima, kdaj se planira zamenjava azbestnih vodovodnih cevi v Ročevnici, predvsem zaradi
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morebitne nevarnosti azbestnih vodovodnih cevi na zdravje. Glede na navedeno, pa Marijo
MRAVLJE zanima koliko je v Občini Tržič še azbestnih vodovodnih cevi.
Župan je pojasnil, da je del pešpoti na Zali rovt v zasebni lasti podjetja, ki gradi naselje na
Zalem rovtu. Občina je že večkrat zaprosila lastnika naj podeli Občini služnost za pot, ali jo
proda. Pešcem se prehod ne onemogoča, Občina pa s podjetjem, ki ureja javne površine
poskrbi, da je pot očiščena, pregledna in varna, investicije pa na tujem zemljišču niso možne.
Župan je pojasnil, da je v Ročevnici še nekaj azbestnih cevi, ki pa ne vplivajo na bolezen
azbestozo. To bolezen se ne dobi preko prebavil, vse cevi pa imajo kar debel sloj apnenca.
Nevarne so te cevi za serviserje in druge, ki popravljajo te cevi, v kolikor niso pravilno zaščiteni
in opremljeni predvsem, ko te cevi žagajo, brusijo in sestavljajo. V Tržiču je še nekaj odsekov,
kjer so azbestne cevi vendar daleč manj od slovenskega povprečja. Prioritetno se menjajo tam,
kjer nastajajo poškodbe. Nekaj teh vodovodnih cevi je v Podljubelju, v Bistrici pri Tržiču, na
Slapu, na Loki in manjši odsek v Snakovem. Trenutno se pridobivajo gradbena dovoljenja za
projekt Kohezija 2, ki se bo začel v letih 2019 – 2020. Šlo bo za obsežno dograditev
kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Loka.
V/p št. 3-30-2018: Janez MEGLIČ:
Janez MEGLIČ je postavil vprašanje v imenu prebivalcev Čegeljš in sicer kdaj in na kakšen
način bo urejena kanalizacija na njihovem območju. Daje pa še pobudo, naj si pristojni ogledajo
cesto Slap – Jelendol, kjer je bil največji zemeljski plaz, kajti tam prihaja do posedanja ceste.
Posedanje ceste hitro napreduje. Druga pobuda pa se nanaša na ureditev skale na koncu
škarpe na cesti mimo Lenarta.
Župan je povedal, da se bo uredila skala na škarpi, če se bo pri tem povečala varnost v
prometu. Ravno tako se bo izvedel ogled ceste, kjer prihaja do posedanja. Čegeljše pa je
območje, kjer v prvi fazi kanalizacijsko omrežje ni obvezno. Pred lanskim letom je Občina
dogradila kanalizacijsko omrežje do konca naselja Za jezom, ravno tako pa se v bodoče planira
dograditev kanalizacijskega omrežja na Čegeljšah. Na območjih, kjer ni smotrna priključitev na
kanalizacijsko omrežje, Občina sofinancira male komunalne čistilne naprave.
Ob 18.27 se je seji pridružil Mladen NOVKOVIĆ.
V/p št. 4-30-2018: Klemen BELHAR:
Klemen BELHAR je povedal, da se na Cankarjevi cesti večkrat zgodi, da se javna razsvetljava
ugasne. Pogosto se zgodi, da žarnice pregorijo. Predlaga, da se to uredi. Klemen BELHAR je
povedal, da mu je bil na 28. redni seji Občinskega sveta izrečen opomin, da je predolgo govoril,
čeprav je bil opozorjen že pri dveh minutah in pol. Potem se je še nekaj časa boril za besedo in
vse skupaj naj bi trajalo nekaj sekund manj kot pet minut. Zato pričakuje opravičilo od župana,
ki je vodil razpravo, predvsem pa predlaga, da se iz proračuna za delovanje Občinskega sveta
kupi uro, ki bi javno prikazovala informacijo koliko časa kdo govori.
Župan se je opravičil za dejanje na 28. redni seji. Glede pobude za nakup ure, pa je župan
povedal, da se na Občini razmišlja o popolni prenovi sejne sobe. Župan je prosil Klemena
BELHARJA naj pojasni, kaj je izvedel od pristojnih, ko je preverjal vzrok za nastalo težavo javne
razsvetljave na Cankarjevi cesti.
Klemen BELHAR je pojasnil, da je podatek dobil od izvajalca, ki skrbi za javno razsvetljavo, gre
pa za bolj globok problem, ki bi ga morala rešiti Občina in izvajalec.
Župan je pojasnil, da je prišlo do okvare na javni razsvetljavi zaradi izpada elektro kabla na
strani dobavitelja Elektra Gorenjske d.d.. Pojasnil je tudi, da se javna razsvetljava popravlja po
dnevi, zato so takrat luči javne razsvetljave prižgane.
Dušan BODLAJ, ki se na Občini ukvarja z javno razsvetljavo je še povedal, da Cankarjeva
cesta ne odstopa po številu okvar od drugih odsekov na območju Občine Tržič. Pozval je še
občane naj sproti na občinski uradni naslov sporočajo mesta okvar.
K 4. točki:

Ročevnica – poročanje o dogajanju

26.2.2018
Seznanitev s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. I 554/2016 z dne 15.2.2018, s
katerim je bil predlog za odlog izvršbe M. in J. G. zavrnjen. Zoper sklep je bila vložena pritožba.
13.3.2018
Seznanitev z Zapisnikom oz. s potekom pravdnega postopka, opr. št. P 286/2017, tožeče
stranke A.B., proti toženi stranki M. H., na izročitev nepremičnine. Pričakuje se izid sodbe.
15.3.2018
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Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1654/2017-29 z dne 1.3.2018, ki se nanaša
na upravno zadevo po predlogu M. in J. G. na ugotovitev ničnosti denacionalizacijskih odločb,
kateremu je bilo ugodeno – dokončna odločba ministrstva. S sodbo je sodišče tožbi A. B.
ugodilo, izpodbijano odločbo UE Laško odpravilo in zadevo vrnilo UE Laško v ponoven
postopek. Sodba vsebuje napotke, kaj bo moral upravni organ v ponovljenem postopku
ugotoviti, da bo lahko odločil o tem, ali je sporno zemljišče ob uporabi ustreznih zakonskih
določb funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi in zato neločljivo povezano s stavbo,
denacionalizacijski odločbi pa zato neizvršljivi in nični.

K 5. točki:

Informacija o opravljenem pregledu poslovanja podjetja Komunala
Tržič d.o.o.

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič.
Andrej FRELIH je predstavil Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je podal dodatna pojasnila.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Klemen BELHAR, Marija LAVTAR in dr. Uroš GODNOV.
Odgovore sta podala Boštjan MEŠIČ in župan.
Župan je zaprl razpravo ter svetnice in svetnike seznanil s
PREDLOG SKLEPA 415-30-5-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem pregledu poslovanja
podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2016.

K 6. točki:

Predlog Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska

Uvodno obrazložitev je podala Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor.
Marko POLJANC je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor, Andrej FRELIH pa Poročilo
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Janez MEGLIČ in Andraž
ŽITNIK.
Odgovor sta podala Mojca ŠVAJGER in župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 416-30-6-2018:
Sprejme se predlog Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. točki:

Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič
za leto 2017

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Nataša MEGLIČ je podala Poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, Ana PEHARC
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti in Marko POLJANC Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
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Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ.
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 417-30-7-2018:
Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2017 v predlaganem besedilu.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
20
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 418-30-7-2018:
Občinski svet sprejme Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2017.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
20
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Osnutek Odloka o glasilu Občine Tržič

Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Petra HLADNIK, vodja TPIC-a.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti z vprašanji.
Odgovore je podala Petra HLADNIK.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, David AHAČIČ, Janez MEGLIČ, Marija
MRAVLJE, dr. Uroš GODNOV, Marija LAVTAR, Nataša MEGLIČ, Uroš RIBIČ, Marko
POLJANC, Dušan BODLAJ in Mladen NOVKOVIĆ.
Ob 20.37 je sejo zapustila Metka GABERC.
Odgovore so podali Petra HLADNIK, David AHAČIČ in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 419-30-8-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o glasilu Občine Tržič.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
3

Rok za javno obravnavo je do 22.4.2018.
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.02 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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