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

ki je bila v četrtek, 19.6.2014 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, Andreja 
POTOČNIK in Matjaž HRGOVIĆ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR - direktor občinske uprave, mag. Mojca 
ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  Marjeta MAČEK – 
vodja Urada za finance, Metka KERŠMANC, Maja JAGODIC in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:  Jana BABŠEK – direktorica Tržiškega Muzeja, Marko ZAPLOTNIK – Elektrolift 
d.o.o., Denis VAVTAR – Mines team d.o.o., mag. Alenka BRADAČ – predsednica Nadzornega 
odbora Občine Tržič.  
 
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK – 
GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 31. 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 18 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je z dnevnega reda umaknil 8.  točko dnevnega reda – Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Tržič. 
 
Janez MEGLIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor predlagal umik 9. točke – Odlok o 
ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Tržič. 
 
Župan je predlagal da se na dnevni red uvrstijo še Informacija o pravnomočno končanem 
postopku zaradi plačila odmene za neuporabo Vile Bistrica, Informacija o predlogu poravnave v 
zadevi sklani podor – Križaj, Seznanitev župana in občinskega sveta z ugotovitvenim sklepom 
Nadzornega odbora Občine Tržič, Ukinitev statusa javnega dobra in Delna oprostitev plačila 
komunalnega prispevka – KVIBO. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
9. točka – Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se umakne iz 
dnevnega reda. 
  
Prisotnih je 18 svetnikov. 
ZA 18 
PROTI           0 
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Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrstijo še nove točke in sicer Informacija o pravnomočno končanem 
postopku zaradi plačila odmene za neuporabo Vile Bistrica, Informacija o predlogu 
poravnave v zadevi sklani podor – Križaj, Seznanitev župana in občinskega sveta z 
ugotovitvenim sklepom Nadzornega odbora Občine Tržič, Ukinitev statusa javnega dobra 
in Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka – KVIBO. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 
ZA 16 
PROTI           0 
Sklep je bil  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
7. točka – Odlok o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2013 se 
obravnava po hitrem postopku. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 
ZA 14 
PROTI           0 
Sklep je bil  sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 31. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 16 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.5.2014, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 30. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude Občinskega sveta, 
4. Predstavitev ponudbe zamenjave svetilk javne razsvetljave, 
5. Poročilo o delu in poslovnih rezultatih javnega zavoda Tržiški muzej za leto 2013, 
6. Končno poročilo o pregledu poslovanja KS Križe za leti 2012 in 2013, 
7. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2013, (hitri 

postopek), 
8. Seznanitev župana in Občinskega sveta z ugotovitvenim sklepom Nadzornega odbora 

Občine Tržič, 
9. Pristop h konvenciji županov, 
10. Predlog sklepa za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka za gospodarsko 

družbo KVIBO d.o.o.,  
11. Ukinitev statusa javnega dobra, 
12. Informacija o zadevi skalni podor – Križaj, 
13. KMVVI – kadrovske zadeve, 
14. Informacija o pravnomočno končanem postopku zaradi plačila odmene za neuporabo 

Vile Bistrica. 
 
 
 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 22.5.2014 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep. 
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PREDLOG SKLEPA 577-31-1-2014: 
Potrdi se Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.5.2014.  
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 30. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi sta  sodelovala: 

Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti predlagala, da bi se Odlok o 
javnem redu in miru objavil v Tržičanu. 
 
Janez MEGLIČ je ponovno prosil za ročno čiščenje odseka ceste med Dolino in Jelendolom. 
 
Župan je zaprl razpravo in  dal na glasovanje naslednji sklep. 
 
PREDLOG SKLEPA 578-31-2-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 30. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 22.5.2014. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-31-2014: Andreja POTOČNIK  
Andreja POTOČNIK je prosila, če se lahko svetnikom razloži dogajanje v projektu ALPA v zvezi 
s Korošico. 
Župan je povedal, da se je s tiskovno konferenco  zaključil mednarodno evropsko sofinanciran 
projekt ALPA – odstranitev kislice ali zarasti na planini Korošica, na ostalih planinah pa so se 
ukvarjali z odstranjevanjem zaraščanja in promocijo turizma. Nato  je na kratko obrazložil kako 
je potekalo odstranjevanje zarasti na planini Korošica in kakšni so plani. 
 
V/p št. 2-31-2014: Slavko BOHINC 
Slavko BOHINC je povedal, da je prebral v Tržičanu, da se bodo hiše na desnem bregu Tržiške 
Bistrice opremile s hišnimi imeni, zato predlaga, da bi se ta projekt izvedel na celotnem območju 
občine Tržič. 
Župan je povedal, da gre za projekt Leader, ki je sofinanciran z Evropskimi sredstvi. V tem 
projektu sodelujejo občine Zgornje Gorenjske delno pa tudi občina Tržič. Projekt je zajemal 
zaključeno celoto in sicer do Tržiške Bistrice. Projekt bo zaključen v sredini naslednjega leta, 
torej v letu 2015.  
Slavko BOHINC je povedal, da so v lanskem letu, torej 2013,  v naseljih Križe in Lom pod 
Storžičem že popisali hišna imena in sicer predstavniki Ragorja. Zato predlaga, da bi se zadeva 
izpeljala do konca, torej hiše opremile s hišnimi imeni. 
Župan je povedal, da so v Podljubelju izdali knjižico s hišnimi imeni. 
 
V/p št. 3-31-2014: Marjan ŠPEHAR 
Marjan ŠPEHAR je postavil vprašanje glede pogrebov v občini Tržič in sicer ali ima Komunala 
Tržič d.o.o. edina pravico izvesti pokop. 
Župan je povedal, da je o tej temi tudi članek v časopisu Delo in sicer 18.6.2014. Z Odlokom 
imamo urejeno to področje, vedno pa se pojavi dilema do kam naj se spusti zasebnike, ki se 
ukvarjajo s to dejavnostjo. Na naslednjo sejo se bo povabilo direktorja Komunale Tržič, ki bo 
zadevo bolj natančno obrazložil. 
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Zvonka PRETNAR je predlagala, da se informacijo  (postopek) glede pogrebov objavi v 
Tržičanu.  
Matjaž HRGOVIĆ je predlagal, da se povabi še zasebnike, ki opravljajo to dejavnost, da se sliši 
še njihova razlaga. 
Janez MEGLIČ je izrekel pohvalo pogrebni službi Mežnar in meni, da je tudi na tem področju 
potrebna konkurenca. 
Župan je povedal, da se je v letošnjem letu ukinil prispevek SPIZ-a  ob smrti svojca. Komunalna 
Tržič d.o.o., pa nudi pomoč v obliki brezplačnih prevozov.  
Anton ŠUŠTAR je vprašal kakšen status ima mrliška vežica v Kovorju. Vežico naj bi financirala 
KS Kovor.  
Župan je povedal, da je bila začetnik gradnje mrliške vežice Kovor  KS Kovor, medtem, ko se je 
dokončala s sredstvi Občine Tržič. Dogovor pa je bil, da je upravljavec mrliške vežice Komunala 
Tržič in ker so tudi stroški z mrliškimi vežicami, jih Komunala tudi zaračuna. 
Slavko BOHINC je povedal, da je bil davek  na nepremičnine za mrliško vežico v Križah 
zaračunan KS Križe. 
Župan je povedal, da je bil dogovor, da stroške davka prevzame Komunala Tržič. 
Primož MEGLIČ je obrazložil, kako imajo v Lešah urejeno to področje.  
 
V/p št. 4-31-2014: Matej SLAPAR 
Matej SLAPAR je vprašal kako bo potekala investicija asfaltiranja ceste proti Tiču in cesta od  
Virja proti Svetem Jožefu. Drugo vprašanje pa se nanaša na ceste za katere plačujejo davke 
občani. 
Župan je povedal, da se je posredoval podatek na Geodetsko upravo katere so javne in  
kategorizirane ceste ne glede na lastništvo in za tiste ceste bodo lastniki oproščeni davka na 
nepremičnine. Se pa te zadeve urejajo. Cesta Potarje – Tič se bo v letošnjem letu pripravil 
projekt, v naslednjem letu pa se planira asfaltiranje ceste. Cesta Virje – Sv. Jožef pa trenutno ni 
v planu za asfaltiranje. 
Janez MEGLIČ je predlagal, da se ob opornem zidu mimo Lenarta, cesta, ki se je širila do 
asfaltira. 
 
V/p št. 5-31-2014: Zvonka PRETNAR 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti vprašala kdo ureja parke in 
zelenice po krajevnih skupnostih in kdo je odgovorna oseba. 
Župan je povedal, da parke in zelenice po krajevnih skupnostih, ki so v lasti Občine Tržič urejajo 
občinske službe, v letošnjem letu to delo opravljajo javni delavci, vodi pa jih podjetje BIOS d.o.o. 
Zvonka PRETNAR je vprašala, če se morajo obrniti na podjetje BIOS, da bi se uredila brežina 
pod Zdravstvenim domom z zasaditvijo grmovnic. 
Župan je povedal, da so tam zasajena gabrova drevesa. 
Vida RAZTRESEN je vprašala ali bo KS Bistrica dobila sredstva, da bodo sami zasadili rože, ali 
bo to uredila Občina Tržič. 
Primož MEGLIČ je povedal, kako imajo urejeno v Lešah glede zasaditve rož. 
 
K 4. točki:       Predstavitev ponudbe zamenjave svetilk javne razsvetljave 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Marko ZAPLOTNIK – Elektrolift d.o.o. (upravljavec in 
koncesionar javne razsvetljave v občini Tržič in Denis VAVTAR – Mines team d.o.o.(prodaja in 
zastopanje proizvajalcev svetilk javne razsvetljave) 
Mag. Mojca ALJANČIČ je predstavila usmeritve Občine. 
 
Župan je odprl razpravo 
 
V razpravi so sodelovali: 
Marjan ŠPEHAR meni, da je potrebno menjati svetilke, vendar v okviru zmožnosti.  
 
Janez ANČIMER meni, da je pravilno, da se odloči za obe vrsti svetilk in sicer led in 
halogenske. Led svetilke so bolj primerne za naselja, kjer je krajša razdalja med svetilkami, 
medtem, ko bi se izven naselij  zamenjalo za halogenske svetilke. 
 
Vida RAZTRESEN se pridružuje mnenju Janeza Ančimerja.  
 
Matej SLAPAR meni, da je racionalna odločitev za svetilke, ki se ponoči ugašajo (avtomatska 
redukcija). Opozoril je še, da v Lomu pod Storžičem del vasi nima javne razsvetljave. 
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Primož MEGLIČ je vprašal kolikšna je amortizacijska doba. 
Denis VAVTAR je povedal, da se vzame v obračun petnajst let. 
 
Zvonka PRETNAR je vprašala ali menjavo svetilk javne razsvetljave sofinancira država. Po 
drugi strani pa je opozorila na omejitev svetlobnega onesnaževanja. 
Župan je povedal, da je bilo s strani države obljubljeno veliko, vendar do realizacije ni prišlo. 
 
Janez MEGLIČ je vprašal, kako bo potekala menjava svetilk tam, kjer so še vedno leseni 
drogovi in kako pa bo z menjavo »kroparskih » svetilk. 
Marko ZAPLOTNIK je povedal, da se za območje Jelendola predvidevajo natrijeve svetilke, ki 
se ravno tako lahko namestijo na lesene drogove. »Kroparska« svetilka z led diodo je pri 
avtobusni postaji v Tržiču. 
Janez MEGLIČ je še vprašal ali se že nove svetilke vgrajujejo tam kjer se »na novo ureja« -  
Marko ZAPLOTNIK je povedal, kje so že nove svetilke. 
 
Mladen NOVKOVIĆ meni, da tam kjer se obnavlja, gradi na novo, je potrebno zamenjati 
svetilke. Po drugi strani, pa živimo v času, ko se vse zelo hitro razvija in ravno tako se lahko na 
področju javne razsvetljave pokažejo v kratkem še boljše rešitve, zato ni potrebno hiteti in takoj 
zamenjati celotno razsvetljavo v občini Tržič. 
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal koliko dražje bi bile solarne svetilke. 
Denis VAVTAR je povedal, da je izvedba solarnih svetilk ekonomsko upravičena samo do 
šestih metrov in sicer do 35 W. Solarne svetilke pridejo v poštev le na področjih, kjer ni možno 
priključiti razsvetljave na nizkonapetostno omrežje.  
 
Stane BITEŽNIK je vprašal, kakšen znesek je namenjen za menjavo svetil v Proračunu. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je povedala, da je znesek v Proračunu za javno razsvetljavo  namenjen 
za zamenjavo svetilk in za distribucijo ter dobavo električne energije in redno vzdrževanje.  
 
Župan je zaprl razpravo in  dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 579-31-4-2014: 
Na podlagi predstavljene pobude za zamenjavo svetil javne razsvetljave Občinski svet 
potrjuje predlog kombinirane zamenjave svetilk in sicer natrijeve ali metal-halogene 
svetilke in LED sijalke. Glede na zagotovljena sredstva v Proračunu Občine Tržič za leto 
2014, občinski upravi nalaga pripravo in izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo 
zamenjave svetil. 
 

Prisotnih je  23 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep  je bil  sprejet. 

 
K 5. točki: Poročilo o delu in poslovnih rezultatih javnega zavoda Tržiški muzej za 
leto 2013 - informacija 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jana BABŠEK, direktorica Tržiškega muzeja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Marija MRAVLJE je vprašala, koliko je zaposlenih v Tržiškem muzeju. 
Jana BABŠEK, direktorica je povedala, da so zaposlene  štiri osebe in dve preko javnih del. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da so se seznanili s 
poročilom in podpirajo projekte, ki se izvajajo. Zanima pa jih,  kako je z uvedeno preiskavo 
glede odtujitve eksponatov. 
Direktorica je povedala, da so po izvedeni inventuri predmetov in pogovoru z avtorjem zbirke 
podali  prijavo proti neznanemu storilcu. Ker pa Tržiški muzej ni bil lastnik predmetov, je 
Tožilstvo odgovorilo, da muzej nima pravnega interesa. Vendar so se predmeti pridobili nazaj in 
Smučarski muzej so tudi odprli. 
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Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 580-31-5-2014: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s poročilom o delu in poslovnih rezultatih javnega 
zavoda Tržiški muzej za leto 2013. 
 

Prisotnih je  24 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep  je bil  sprejet. 

 
K 6. točki:       Končno poročilo o pregledu poslovanja KS Križe za leti 2012 in 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Alenka BRADAČ, predsednica Nadzornega odbora Občine 
Tržič.  
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje  
 
Mladen NOVKOVIĆ je podal obrazložitev glasu. 
Slavko BOHINC je obrazložil kako se zaračunava uporaba dvorane. 
 
PREDLOG SKLEPA 581-31-6-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o nadzoru in pregledu poslovanja KS 
Križe za leti 2012 in 2013. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič 

za leto 2013 

 
Uvodno obrazložitev je podala  Meta MAČEK, vodja Urada za finance. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti opozorila na majhno realizacijo 
številnih proračunskih postavk (samo okoli 50%). Zanima jih tudi zakaj je prišlo do tako velikega 
razkoraka med planom in kasnejšo realizacijo (npr. razvoj gospodarstva 2,2 mio (plan) – 
realizacija 673.000 EUR). Predlagajo, da se za naslednje leto bolj realno planira porabo 
proračuna. 
 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe povedal, da je 
pohvalno, da je Občina pozitivno zaključila leto.  
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora za okolje in prostor podal podobno mnenje kot ga ima 
Odbor za družbene dejavnosti.  
 
Župan  je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 582-31-7-2014: 
Občinski svet sprejme osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2013 v predlaganem besedilu. 
 

Prisotnih je 24 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 3 

Sklep je bil  sprejet. 

 
 
PREDLOG SKLEPA 583-31-7-2014: 
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Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2013 v predlaganem besedilu. 
 

Prisotnih je 24 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 2 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 584-31-7-2014: 
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je 24 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 2 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 8. točki:       Seznanitev župana in Občinskega sveta z ugotovitvenim sklepom 

Nadzornega odbora Občine Tržič 
 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan in  mag. Alenka BRADAČ, predsednica Nadzornega 
odbora Občine Tržič.  
 
V tej točki so bili svetniki le seznanjeni  z ugotovitvenim sklepom. 
 
K 9. točki:       Pristop h konvenciji županov 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 585-31-9-2014 

Občinski svet Občine Tržič se strinja s pristopom Občine Tržič h Konvenciji 
županov in pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 10. točki:       Predlog sklepa za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka za 

gospodarsko družbo KVIBO d.o.o. Mlaka 2a, Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal župani. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 
Janez MEGLIČ je vprašal koliko je zaposlenih v podjetju KVIBO d.o.o. 
Župan je povedal, da ima podjetje okoli sedemdeset zaposlenih.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 586-31-10-2014 

1. Ugotovi se, da je dozidava obstoječega objekta gospodarske družbe 
KVIBO d.o.o. Mlada 2a, 4290 Tržič, na nepremičninah parc. Št. 492/2, 
865/12, k.o. KRIŽE, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 
638/13-G-P, izdelan maj 2014, v splošnem javnem interesu. 
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2. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se gospodarsko družbo 

KVIBO d.o.o. Mlaka 2a, 4290 Tržič, v skladu s 5. Odstavkom 20. Člena 
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/12) za dozidavo 
prostorov za potrebe skladišča in proizvodnje po projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja št. 638/13-G-P, izdelan maj 2014, delno oprosti 
plačila komunalnega prispevka v višini 50%. 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 11. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 
Janez MEGLIČ meni, da se pri ukinjanju javnega dobra povzročijo  problemi pri novih 
razmejitvah parcel.  
Župan je obrazložil konkretne primere iz sklepa in postopke, ki sledijo sprejetju tega sklepa. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 587-31-11-2014 

1. Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s 
parc. Št. 853/115 in 244/18, obe k.o. 2146 – Kovor, parc. št.. 981/87 k.o.  
2142 – Lom pod Storžičem, parc. št. 865/13 k.o. 2147 – Križe in parc. št. 
860/5 k.o. 2145 – Leše, kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
2. Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše 

status javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina 
Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000. 

 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 12. točki:       Informacija o zadevi skalni podor - Križaj 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Občina Tržič je dobila pobudo in predlog za poravnavo. Na terenu so bili strokovnjaki in ocenili, 
da škoda, ki bi bila lahko povzročena s ponovnim podorom skal, ki se lahko zgodi kadar koli, da 
sanirati s 100 tisoč EUR. To pomeni namestitev zavarovalnih mrež in stebrov. Oškodovanec   je 
pripravljen sodelovati pri sanaciji s svojimi sredstvi in umika odškodninski zahtevek proti Občini 
v znesku desetih ur helikopterskega prevoza, ki bo nujen za postavitev stebrov na skalah.  
Ocenjeno je na okoli 20 tisoč EUR. Občina pa bi morala zagotoviti ostalih 80 tisoč EUR. Zaradi 
krize v Sloveniji pa za plazove malega in srednjega obsega ni več pomoči s strani države. Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je dejanski lastnik omenjenega območja pride na ogled in 
pogovor bo tekel tudi v smeri zagotovitve sredstev s strani Sklada.  
Predlaga se, da Občina podpiše poravnavo in  sanira to področje, še v letošnji jeseni. Nato pa 
se vloži tožba proti državi za povrnitev sredstev, če ne bo že pred tem sama prispevali sredstva 
za ta namen. 
Ponovna obravnava bo na sodišču  1.7.2014. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 

Janez MEGLIČ je vprašal kaj bi se zgodilo, če bi bil lastnik zemljišča zasebnik.  
Župan je obrazložil, da sta za sanacijo škode v primeru naravnih nesreč, ne glede na lastništvo 
zemljišča, odgovorna država in občina.  
Janez MEGLIČ je povedal, bi morali zadevo rešiti pred odškodninsko tožbo. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal za primer plazu na Ravnah pred letu in takrat je ravno tako 
Občina sanirala to plazišče. Meni, da je pravilno, da tudi to področje sanira Občina in zagotovi 
določeno varnost. 
 
PREDLOG SKLEPA 588-31-12-2014 

Občinski svet pooblašča župana za poravnavo do zneska 100 tisoč EUR in 
izvedbo sanacije brežine v letošnjem letu. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je  bil soglasno  sprejet. 

 
K 13. točki:       Razrešitev namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 589-31-13-2014 

Zinajdo Čehić se razreši z mesta namestnice člana Občinske volilne komisije 
Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 14. točki:       Informacija o pravnomočno končanem postopku zaradi plačila odmene 

za neuporabo Vile Bistrica 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 
Janez MEGLIČ je vprašal kakšen je lastnik Vile Bistrica in ali se tam kaj dogaja.  
Župan je pojasnil, da je objekt večina časa prazen, zavarovan s kamerami.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 590-31-14-2014 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s pravnomočno končanim postopkom zaradi 
plačila odmene za neuporabo Vile Bistrica. 

 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 20:25 uri. 
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Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


