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Številka:   032-04/2010-23 

Datum:      15.9.2014 

 

 

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

ki je bila v četrtek, 28.8.2014 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,  Janez 
ANČIMER, Primož MEGLIČ, Tanita KAJBIĆ, Rebeka PEHARC, Andreja POTOČNIK in Matjaž 
HRGOVIĆ. 
 
Odsotni občinski svetnik:  Anton ŠUŠTAR. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR - direktor občinske uprave, mag. Mojca 
ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  Katarina TURK, 
Mojca ŠVAJGER, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za urejanje prostora in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   mag. Alenka BRADAČ – predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič, 
Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o.,  Vesna JEKOVEC, Marjeta MOHORČ – 
Domplan d.d. 
 
Prisotni predstavniki medijev:  Klementina S. MEŽEK – GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 32. 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 15 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je predlagal da se na dnevni red uvrstita še dve točki. Informacija o izjemni dodelitvi 
neprofitnega stanovanja na naslovu Kovorska cesta 9 v najem, in  točko 9. Predlog Pravilnika o 
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Tržič razdelimo na dva dela in sicer Predlog naj bo pod 9a, medtem, 
ko dodamo 9b točko Informacija Komunalnega podjetja o obračunu in izvajanju gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Doda se nova točka Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu 
Kovorska cesta 9 v najem, pri točki 9. pa se doda Informacija Komunale Tržič in  se nato 
razdeli na 9a Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tržič in pod 
9b Informacija Komunale Tržič o obračunu in izvajanju gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 
ZA 15 
PROTI           0 
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Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 32. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  17 svetnikov. 
ZA 17 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19.6.2014, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 31. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude Občinskega sveta, 
4. Informacija o postopku priprave OPN, 
5. Končno poročilo o pregledu Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, 
6. Končno poročilo o pregledu dveh javnih naročil objavljenih v letu 2013, 
7. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič, 
8. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za 

leti 2013 in 2014 – 3. dopolnitev, 
9. a) Informacija Komunale Tržič o obračunu in izvajanju gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
b) Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tržič, 

10. Višina delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014, 
11. KMVVI – kadrovske zadeve, 

a) Imenovanje nadomestnega namestnika člana Občinske volilne komisije Občine 
Tržič, 

 b) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Gorenjske lekarne, 
 c) Prenehanje mandata podžupanji in imenovanje nove podžupanje, 

 d) Tablični računalniki občinskih svetov po zaključku mandata občinskega sveta v letu  
     2014, 

e) Imenovanje namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine Tržič       
mnenje Ministrstva za notranje zadeve, 

12. Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu Kovorska cesta 9 v        
 najem. 

 
Mag. Uroš PIVK je vprašal, zakaj Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič ni bil uvrščen na 
dnevni red. 
Župan je pojasnil razlog, zakaj  Poslovnika ni na 32. seji. 
Zvonka PRETNAR je pojasnila svoje mnenje glede Statuta in Poslovnika, ter pošiljanja 
svetnikom gradivo za seje Občinskega sveta. 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 19.6.2014 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji sklep. 
 
PREDLOG SKLEPA 591-32-1-2014: 
Potrdi se Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19.6.2014.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 31. 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 592-32-2-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 31. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 19.6.2014. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-32-2014: Primož MEGLIČ 
Primož MEGLIČ je prosil, da se ob  urejanju meteorne vode v Palovičah Občinska uprava 
dogovori tudi z lastniki zemljišč. 
Župan je pojasnil kaj se je že uredilo in kako se bo nadaljevalo urejanje. 
Primož MEGLIČ je povedal, da ob padavinah teče voda po cesti, ob večjem nalivu, pa »odnese 
ovinek« 
 
V/p št. 2-32-2014: Janez ANČIMER 
Janez ANČIMER je povedal, da je  cesta od Tržiča preko Kovternice do Bistrice sanirana 
(zakrpane luknje, preplastitev, podhod je osvetljen, varnostna odbojna ograja..). V imenu 
stanovalcev  in sprehajalcev se je zahvalil občinski upravi in županu za ureditev ceste. 
Janez ANČIMER je še vprašal, kako je s prehodom za pešce ob priključku na Kovorsko cesto iz 
naselja Jasa. Rečeno je, da tam ni možno umestiti prehod za pešce, pa vendar ga zanima ali 
obstaja kaka možnost v bližnji prihodnosti, da se vseeno naredi prehod. 
Župan je še enkrat pojasnil v čem je  problem priključka na Jaso. Eden od predlogov je bil, da bi 
vozila iz Jase lahko zavijala le desno, proti Kovorju, vendar se krajani s tem predlogom niso 
zadovoljni. Prehod za pešce na podlagi predpisanih zakonov in zaradi slabe preglednosti ni 
možen.  
 
V/p št. 3-32-2014: Ana PEHARC 
Ana PEHARC je izpostavila problem parkiranja pred vrtcem Palček, za starše in delavce vrtca. 
Župan je povedal, da je parkirišče v lasti Občine in polovico parkirišča je v modri coni. S tem naj 
bi bilo staršem z otroki omogočen dostop do vrtca. Župan je povedal, da se bo poskusilo  
zadevo urediti. 
 
V/p št. 4-32-2014: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je podal predlog, da bi se še letos ob novem zidu na cesti mimo Lenarta utrdilo 
cestišče.  
Župan je pojasnil, da je seznanjen s problemom in da se bo poskusilo zadevo urediti. 
 
V/p št. 5-32-2014: Zvonka PRETNAR 
Zvonka PRETNAR je podala tri pobude in sicer, naj se Proračun in Zaključni račun iz 
vsebinskega stališča nekoliko uskladi (primer so investicije kajti  pri investicijskem vzdrževanju v 
družbene dejavnosti je razmerje med kulturo, izobraževanjem, vrtci in zdravstvom v primerjavi s 
športom je 1:3). Predlaga tudi, naj bodo izbrani predstavniki lokalne skupnosti v svetih javnih 
zavodov ljudje, ki poznajo področje, katerega pokrivajo, zadnji predlog pa se nanaša na Statut v 
katerega naj se vnese pravica do vode, in sicer, da je upravljanje z vodo in  upravljanje z 
infrastrukturo javna služba. 
Župan se je strinjal, da so pobude korektne in na kratko obrazložil kaj se da storiti v predlaganih 
pobudah. 
 
K 4. točki:       Informacija o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
 



 

 4 

Uvodno obrazložitev je podala Marjeta MOHORIČ izdelovalka OPN iz podjetja Domplan d.d., 
Kranj. Razgrnitev se predvideva od 10.10.2014 do 21.11.2014, medtem, ko bo 19.11.2014 tudi 
javna obravnava OPN-ja. 
 
Ignac PRIMOŽIČ, je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da člani Odbora pričakujejo, 
da bo dokument sprejet vsaj v začetku leta 2015, saj po pridobitvi pozitivnega mnenja MKO, 
Direktorata za okolje glede ustreznosti dopolnjenega CPVO, ni več ovir za izvedbo javne 
razgrnitve in javne obravnave. 
 
Župan je odprl razpravo 
 
V razpravi so sodelovali: 
Zdenka MAGLICA je vprašala ali se je pri pripravi OPN-ja upoštevala študija, ki določa kje se 
sme in kje ne sme graditi. 
Marjeta MOHORIČ je povedala, da je to ena od obveznih študij, ki se je mora upoštevati, da 
Ministrstvo za obrambo izda pozitivno mnenje. 
 
Zvonka PRETNAR je vprašala, če je možno to objaviti v Tržičanu. 
Mojca ŠVAJGER je povedala, da bo informacija o javni razgrnitvi objavljena tako v glasilu 
Tržičan, kot tudi na spletni strani Občine Tržič. 
 
Župan je zaprl razpravo in  dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 593-32-4-2014: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s postopkom priprave Občinskega prostorskega 
načrta (OPN). 
 

Prisotnih je  22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep  je bil  soglasno sprejet. 

 
K 5. točki: Končno poročilo o pregledu Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Alenka BRADAČ, predsednica Nadzornega odbora Občine 
Tržič. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da se strinjajo z 
ugotovitvami Nadzornega odbora, povedala je da so člani Odbora opozarjali ravno na ta 
dejstva, ki jih omenja Poročilo NO. Zanima jih, kaj bo Občinska uprava naredila s predlogi. 
Župan je podal kratko pojasnilo.  
 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora za gospodarstvo povedal, da predlagajo naj Občinska 
uprava upošteva priporočila Nadzornega odbora. Predlagajo  še, naj novi Občinski svet  
ustanovi delovno skupino v kateri bodo predstavniki Območne obrtne zbornice, predstavniki 
točke VEM in predstavniki Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe z nalogo 
oblikovanja ukrepov za poenostavitev birokratskih postopkov za ustanavljanje podjetij. Odbor še 
daje pobudo, da se za leto 2015 zagotovi v proračunu več sredstev za razvoj gospodarstva. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Mladen NOVKOVIĆ je izpostavil porabo sredstev krajevnih skupnosti. Meni, da dobijo 
namensko denarna sredstva in bi jih morala tudi za določen namen porabiti, ne pa se naknadno 
premisliti in varčevati za drugo stvar. 
Župan je pojasnil, da so Krajevne skupnosti samostojne pravne osebe, kar pomeni, da z 
denarjem, ki ga imajo samostojno odločajo po sklepih sveta krajevne skupnosti in predsednikov.  
Mladen NOVKOVIĆ je pojasnil svoje mnenje, saj ko KS kandidira za določena sredstva se 
napiše zakaj bodo porabljena. 
 
Janez MEGLIČ meni, da ni dobro, da ostanejo sredstva neizkoriščena.  
Župan je obrazložil zakaj pride do neizkoriščenih sredstev.  
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Slavko BOHINC je povedal, da krajevne skupnosti dobijo majhne vsote denarja. Ta denar 
večina krajevnih skupnosti porabi, se pa včasih zgodi, da kak projekt zaradi določenih okoliščin 
ne morejo speljati. Predlaga, naj se v Proračunu nekoliko povišajo zneski, namenjeni za 
krajevne skupnosti. 
 
Stane BITEŽNIK je vprašal ali je bil Nadzorni odbor zadovoljen z odgovorom na vprašanje  
glede postavke 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, da z odgovorom niso bili zadovoljni. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 594-32-5-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o pregledu Zaključnega računa Občine 
Tržič za leto 2013. 
 

Prisotnih je  22 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 1 

Sklep  je bil  sprejet. 

 
Jurij Rozman ni  glasoval, ker s Poročilom ni zadovoljen. 
 
K 6. točki:       Končno poročilo o opravljenem pregledu dveh javnih naročil 

objavljenih v letu 2013 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Alenka BRADAČ, predsednica Nadzornega odbora Občine 
Tržič.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Janez MEGLIČ je povedal, da odkar ni več izbrani izvajalec vzdrževanja gozdnih cest Dobre 
Anton s.p.,  ni več taka kvaliteta, »ni vse v ceni« 
Mag. Alenka BRADAČ je povedala, kaj so pregledovali pri dokumentaciji. 
Župan je pojasnil, da je izbor vzdrževanja gozdnih cest  vezan na tri partnerje Občino Tržič, 
Zavod za gozdove in Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Jurij ROZMAN se pridružuje mnenju Janeza MEGLIČA, glede izbora izvajalca za vzdrževanje 
gozdnih cest v letu 2013. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 595-32-6-2014: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o pregledu dveh javnih naročil, 
objavljenih v letu 2013. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 7. točki:       Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo 

sanacije sklanega podora nad stanovanjsko hišo Koroška cesta 82 v 
Tržiču 

 
Uvodno obrazložitev je podala  Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 
Janez MEGLIČ je podal svoje mnenje o tem primeru. 
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Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 596-32-7-2014: 
Za kritje stroškov pri odpravi posledic naravnih nesreč – izvedbi sanacije skalnega 
podora nad stanovanjsko hišo Koroška cesta 82 v Tržiču, se nameni 78.000,00 EUR iz 
sredstev rezerv Občine Tržič, pod pogojem, da tožeča stranka Bojan Križaj najkasneje do 
dne 1.9.2014 do 10.00 ure predloži pogodbo z izbranim izvajalcem helikopterskega 
transporta. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
Matjaž HRGOVIĆ in Stane BITEŽNIK sta se vzdržala glasovanja. 
 
K 8. točki:       Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Tržič za leti 2013 in 2014 – 3. dopolnitev 
 
 
Uvodno obrazložitev sta  podala župan in Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora povedala, da podpirajo prenos lastništva na Občino 
Tržič. Strinjajo se, da Tržiški muzej prevzame upravljanje in strokovno tehnično delo na 
spomeniku. Opozarjajo še, da so vsi najdeni predmeti zaščiteni z Zakonom o varstvu kulturne 
dediščine in Odlokom o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena.  
 
Matej SLAPAR je v imenu Odbora predlagal, da se v naslednji fazi to področje opremi s tablami. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je  sodeloval: 
Jurij ROZMAN je povedal, da je sramotno, da država ne more skrbeti za tako pomemben 
zgodovinski spomenik. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 597-32-8-2014: 
Sprejme se spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Tržič za leti 2013 in 2014 – 3. Dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega 
sklepa. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 9a. točki:       Informacija Komunale Tržič o obračunu in izvajanju gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja odpadne vode 
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe in  Sebatjan ZUPANC, direktor Komunale Tržič d.o.o. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so  sodelovali: 
Jurij ROZMAN je vprašal kam se bo odvajala voda iz čistilne naprave. Meni, da ni bistvenega 
odstopanja   med višino stroškov priklopa na  kanalizacijo  ali izgradnjo  male čistilne naprave. 
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Slavko BOHINC je povedal, da podpira načelo, da so prispevki enakomerni, ne glede ali so 
priklopljeni na kanalizacijo ali imajo malo čistilno napravo. 
 
Sebastjan ZUPANC, direktor Komunale Tržič je povedal, da se voda iz male čistilne naprave 
lahko odvaja v vodotok ali pa ponikne. Če je ustrezna naprava, je voda, ki gre iz male 
komunalne čistilne naprave že zelo očiščenja.  
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal, če ima Komunala Tržič podatek o številu gospodinjstev. 
Vesna JEKOVEC je povedala, da mesečno izdajo 5400 položnic.  
Mag. Uroš PIVK je povedal, da se je že pred časom ugotavljalo, da je kar nekaj hiš, ki niso 
nikamor priključene, nimajo zgrajenih greznic, posledično tudi ne plačujejo storitev odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda. 
Sebastjan ZUPANC je povedal, da objekt, ki je zgrajen skladno s predpisi, dovoljenji ne more 
biti brez greznice, priključka na kanalizacijo ali male komunalne čistilne naprave.  
Mag. Uroš PIVK je podal še primer čiščenja greznice in navedel primerjavo stroškov 
zaračunavanja po stari in po novi Uredbi, ki je bistveno višja. 
Župan je pojasnil, da bo zaračunavanje po novi Uredbi bolj pravično, kajti po tej naj bi plačevali 
stroške odvajanja in čiščenja odpaden vode, po porabljeni količini vode, svojo obrazložitev je 
pojasnil tudi s primerom. 
 
Sebastjan ZUPANC je pojasnil, zakaj so pri čiščenju greznic nekateri izvajalci to storitev opravili 
ceneje, kot Komunala Tržič, ki je edini koncesionar. 
 
Marjan VETERNIK je vprašal, koliko odstotkov gospodinjstev še vedno nima greznice in ni 
priključenih na kanalizacijo. 
Župan je povedal, da je še nekaj takih primerov, med njimi tudi Cankarjeva 1. 
 
Stane BITEŽNIK je povedal, da se v novem Odloku, ki je v bistvu stari Odlok, navaja nova 
Uredba, Uredba o metodologiji cen, ki je »stara« iz leta 2013. Obakrat se je na Občinskem 
svetu sprejemal Odlok po isti Uredbi. V tej Uredbi pa ni specifično navedeno, da mora Občina 
zaračunavati na podlagi količine dobavljene vode. Zato je direktorju Občinske uprave in 
direktorju Komunale Tržič postavil vprašanje o korektnosti zaračunavanja storitev 
gospodinjstvom, ki se v resnice ne opravi.  Odgovora pa še ni dobil. 
Mag. Mojca ALJANČIČ je prebrala 21. člen, 4. odstavek Uredbe,  ki govori o predračunskih 
cenah vezanih na storitev odvajanja in čiščenja in sicer, da se obračunava glede na dobavljeno 
količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, ali še kdo poleg koncesionarja, Komunale Tržič d.o.o., lahko 
očisti oz izprazni greznico na območju občine Tržič. 
Sebastjan ZUPANC je povedal, da lahko storitev opravi samo Komunala Tržič, d.o.o. 
Mladen NOVKOVIĆ je še povedal, da občani niso zadovoljni z novim načinom zaračunavanja 
komunalnih storitev. Predvsem v  večstanovanjskih zgradbah (blokih), se je položnica za 
štiričlansko družino bistveno povečala. Nekateri predlagajo, da bi v večstanovanjskih zgradbah 
zmanjšali dimenzijo cevi iz DN 80 na DN 65, vendar bi bila investicija draga, zato meni, da ne bi 
prinesla želenega  učinka.  
 
 
Matej SLAPAR je povedal da se mu zdi pravilno, da vsi enako plačujejo glede na porabljeno 
količino vode. V preteklosti je prihajalo do velikih odstopanj, eni so plačevali malo, drugi veliko. 
Opaža pa, da med Občino, upravniki in stanovalci ni prave komunikacije. 
 
Janez MEGLIČ je povedal, da poraba vode predstavlja velik strošek za vse občane. Meni, da 
bo v prihodnosti potrebno natančno preveriti vse stroške, ki jih občani plačujejo, kajti lahko se 
bo ugotovilo, da prihaja do podvajanja stroškov (2x se plačuje za isto storitev). Živimo v času, 
ko nekateri ne zmorejo več plačevati visokih položnic (upokojenci z nizkimi pokojninami). 
Zanima ga ali bo nekdo, ki ima malo čistilno napravo nosil vse stroške MKČN-ja in nato še 
stroške centralne čistilne naprave. 
Župan je pojasnil, da je sistem zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
določen z Uredbo s strani države. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
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PREDLOG SKLEPA 598-32-9a-2014 

Občinski svet Občine Tržič je sprejel informacijo o čiščenju in odvajanju 
odpadnih voda. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 9b. točki:       Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 

sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Tržič 

 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu Odbora povedal, da podpirajo sofinanciranje nakupa malih 
komunalnih čistilnih naprav. Člani odbora predlagajo, da se v 5. členu v 5. in 6. odstavku 
vrednost subvencije poveča iz 1.000,00 EUR na 1.400,00 EUR oz. se iz 25% poveča na 35%, v 
7. odstavku pa se višina subvencije poveča na največ 2.800,00 EUR. Člani odbora to povišanje 
predlagajo zaradi tega, ker se subvencija uveljavlja za nakup MKČN in ne za celotne stroške 
vgradnje MKČN. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so  sodelovali: 
Slavko BOHINC je podprl predlog Odbora za okolje in prostor. 
 
Mag. Uroš PIVK je vprašal, če so denarna sredstva za ta namen že predvidena ali bo potreben 
rebalans. 
Župan je povedal, da proračun za naslednje leto še ni sprejet.  
Mag. Uroš PIVK je še vprašal kako je z različnimi proizvajalci.  
Župan je obrazložil, da se mora pred dovoljenjem izvesti tudi teste, ki jih opravi Komunala. 
Sebastjan ZUPANC, direktor Komunale Tržič je povedal, da so v Sloveniji štiri proizvajalci, ki so 
vsi dobri, če z čistilno napravo ravnaš pravilno. 
 
Zvonka PRETNAR je pojasnila svoje mnenje glede komisij. Predlaga še, da se kratka 
obrazložitev pripravi za objavo v glasilu Tržičan. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 599-32-9Ab-2014 
Višina subvencije za MKČN se v 5. členu v 5. odstavku poveča  iz 25%  na 35% nabavne 
vrednosti ter spremeni znesek iz 1.000,00 EUR v 1.400,00 EUR. V 6. odstavku pa se višina 
subvencije poveča iz 30%  na 35% ter spremeni znesek na 1.400,00 EUR.    

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 600-32-9b-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Tržič s sprejetim amandmajem. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 
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Stane BITEŽNIK je obrazložil svoj glas proti. 
 
K 10. točki:       Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 

2014 v Občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 601-32-10-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 11a. točki:       Imenovanje nadomestnega namestnika člana Občinske volilne komisije 

Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik KMVVI. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 602-32-11a-2014 

Občinski svet Občine Tržič kot nadomestnega namestnika člana Občinske 
volilne komisije Občine Tržič imenuje SLAVKA MEGLIČA. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 11b. točki:       Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Gorenjske lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik KMVVI. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 603-32-11b-2014 

Občinski svet Občine Tržič kot predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda 
Gorenjske lekarne imenuje mag. JANO JENKO. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 11c. točki:       Prenehanje mandata podžupanji in imenovanje nove podžupanje 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik KMVVI. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 604-32-11c-2014 

a) Občinski svet Občine Tržič se seznani s prenehanjem mandata 
podžupanji Andreji Potočnik, Mlaka 7, Tržič. 
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b) Občinski svet Občine Tržič se seznani z imenovanjem podžupanje Ane 
Peharc, Za jezom 11, Tržič. 

 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 11d. točki:       Tablični računalniki občinskih svetnikov po zaključku mandata 

Občinskega sveta v letu 2014 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik KMVVI.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so  sodelovali: 
Primož MEGLIČ je povedal, da je bil nakup financiran iz sredstev namenjenih za delovanje 
svetniških skupin. To pomeni, da je bil ta denar tako ali tako namenjen za delovanje občinskih 
svetnikov. 
Drago ZADNIKAR, direktor občinske uprave, je povedal, da so svetniki sprejeli Pravilnik o 
financiranju svetniških skupin, tam pa natančno piše o osnovnih sredstvih. 
Stane BITEŽNIK, je povedal, da je bil nakup tabličnih računalnikov izveden »nekako kot 
kompenzacija za stroške papirja za gradivo za seje občinskega sveta.« 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 605-32-11d-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da svetniki Občinskega sveta Občine 
Tržič, ki so se odločili za nakup tabličnih računalnikov iz sredstev za delovanje 
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, tablične 
računalnike po koncu mandata Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2014 
zadržijo. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 11e. točki:       Imenovanje namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine 

Tržič – mnenje Ministrstva za notranje zadeve 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez MEGLIČ, predsednik KMVVI. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 606-32-11e-2014 

Občinski svet Občine Tržič se seznani z mnenjem Ministrstva za notranje zadeve 
v zvezi z imenovanjem namestnice predsednice Občinske volilne komisije 
Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
K 12. točki:       Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja na naslovu 

Kovorska cesta 9 v najem 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
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Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 607-32-12-2014 

Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja v tretjem nadstropju na naslovu Kovorska cesta 9, Tržič v izmeri 
56,90 m² v najem za obdobje 1 leta. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je  bil soglasno  sprejet. 

 
 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 22:05 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


