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Številka:   9000-2/2015-23 

Datum:      18.03.2015 

 

 

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

ki je bila v četrtek, 05.03.2015 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Marija LAVTAR, David AHAČIČ, Mladen NOVKOVIĆ, 
Janez MEGLIČ, Marija MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta 
BEČAN, Marjan ŠPEHAR, Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Andrej 
FRELIH, Andreja POTOČNIK, Marko POLJANC, Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Uroš 
RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV, Andraž ŽITNIK in Slavica MEŽNAR. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spe. – direktor občinske uprave,  Mag. Mojca 
ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  Vid MEGLIČ – vodja 
Urada za družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za urejanje prostora in Irena 
MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o.  
 
Prisotni predstavniki medijev:  Suzana p. KOVAČIČ in Tina DOKL – Gorenjski glas in  
Branka JURHAR –  Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK – GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 4. 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 23 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je predlagal, da se 9.  točka – Veliko nogometno igrišče v Križah umakne iz dnevnega 
reda, točka 7 – Informacija o postopku oddaje zmanjšanega gostinskega dela objekta 
»Gorenjska plaža« v najem pa obravnava kot 5. točka.  Ostale točke  se pomaknejo za eno 
navzdol. Zadnja točka Odlok o priznanjih se bo obravnavala po skrajšanem postopku. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevnem redu se 9. točka – Veliko nogometno igrišče v Križah umakne iz dnevnega 
reda, točka 7 – Informacija o postopku oddaje zmanjšanega gostinskega dela objekta 
»Gorenjska plaža« v najem pa obravnava kot 5. točka, ostale se pomaknejo za eno 
navzdol. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 23 
PROTI           0 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Odlok o priznanjih se obravnava po skrajšanem postopku. 

http://www.trzic.si/
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Prisotnih je 23 svetnikov. 
ZA 23 
PROTI           0 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 4. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  23 svetnikov. 
ZA 23 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.1.2015, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 3. redni seji,  

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Poročilo o delu in poslovnih rezultatih javnih zavodov za leto 2014 – informacija, 
5. Informacija o postopku oddaje zmanjšanega gostinskega dela objekta »Gorenjska 

plaža » v najem, 
6. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015 – 1. 

dopolnitev, 
7. Sklep o določitvi pogojev županovega samostojnega ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Tržič za leto 2015, 
8. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič 

v letu 2014, 
9. Odlok o priznanjih. 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

22.1.2015. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Andrej FRELIH je opozoril na napako o številu glasov pri sklepu št. 43-3-8-2015.  
 
Župan je zaprl razpravo in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 45-4-1-2015: 
Potrdi se Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.1.2015.  
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 3. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Dr. Uroš GODNOV je povedal, da še vedno ni dobil odgovora, na njegovo vprašanje, ki ga je 
postavil na drugi seji,  glede rezkanja asfalta na Koroški cesti v Tržiču. 
Janez MEGLIČ je vprašal, ali so konstituirani že vsi odbori in komisije. 
Župan je povedal, da bodo v roku 14 dni po  seji,  konstituirani vsi odbori in komisije, ki še niso 
bili. 
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Mladen NOVKOVIĆ je vprašal ali velja dogovor o 1000 brezplačnih urah vadbe oz. rekreacije v 
dvorani. 
Župan je pojasnil, da kar je obljubljeno se bo tudi izvršilo. 
Nataša MEGLIČ je vprašala, če je potrebno podati vlogo za brezplačne ure rekreacije v dvorani. 
Župan je povedal, da to velja le za tiste, ki že uporabljajo dvorano. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na  glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 46-4-2-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 3. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 10.12.2014. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
 
V/p št. 1-4-2015: Marta BEČAN 
Marta BEČAN je povedala, da je  skozi naselje Križe nova cesta oz. na novo asfaltirana, pa 
vendar je ob vsakem »šohtu«  asfalt počen. 
Župan je pojasnil, da se bo obvestilo nadzornika, da bo zadevo preveril. 
 
V/p št. 2-4-2015: Andrej FRELIH 
Andrej FRELIH je podal pobudo, ki pa naj bi se na naslednjo sejo uvrstila, kot svoja točka 
dnevnega reda. Gre za evropski projekt, ki  v Sloveniji že poteka in sicer »MREŽA 
POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME«. Nosilec projekta ja občina Mirna. Trenutno je v projekt 
vključenih šestdeset občin po Sloveniji. Namen projekta je, da se avtodome, ki se peljejo po 
avto cestah  preusmeri na lokalne ceste. Projekt je uvrščen na turistično evropsko borzo in 
podprt z evropskimi sredstvi. Občina mora zagotoviti prostor za štiri avtodome, k projektu pa  
pristopi  tako, da podpiše pristopno izjavo.  
 
V/p št. 3-4-2015: Marko POLJANC 
Marko POLJANC je podal pobudo, da se začne pripravljati Strategija razvoja v občini Tržič. S to 
pobudo bi pridobili strategije na vseh najpomembnejših področjih občine. Predlaga, da se 
pripravi strategija za obdobje petnajstih let. Najprej naj se ustanovi začasno delovno telo na 
podlagi Poslovnika Občinskega sveta Tržič, ki bo organiziral, koordiniral in vodil pripravo 
strategije. Strategija bi se pripravila po področjih okolja, gospodarstva, turizma, športa, kulture… 
Pozvati bi bilo potrebno  politične stranke, krajevne skupnosti, zainteresirano javnost…, da 
pisno podajo svoje predloge, predlogi bi  se potem obravnavali, in  pripravili osnutki. Iz 
posameznih strategij se sestavi krovna oz celotna strategija. Na koncu, se da strategija v javno 
obravnavo, potem pa bi strategijo obravnaval občinski svet.  Hkrati pa naj se pripravi petnajst 
letna projekcija proračuna občine. V to pa naj se umestijo investicije posameznih strategij in 
določi vrstni red izvedbe. Na koncu pa se vse javno objavi, tako, da občani vidijo srednje ročno 
usmeritev občine. Predlaga, da se obravnava njegova pobuda, kot svoja točka na eni od 
naslednjih sej. 
Župan je povedal, da Strategijo Občina Tržič ima, ki je dostopna na spletni strani Občine za 
obdobje 2008 -2020. Glede sprejema proračuna za tako dolgo obdobje pa ni priporočljivo. 
 
V/p št. 4-4-2015: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je povedal, da se bo v letošnjem letu zaprla deponija v Kovorju, zato sprašuje 
kaj in kako bo po zaprtju in ali se bodo stroški za odvoz zvišali. Sprašuje še kam se namenja 
denar, ki se ga dobi ob prevzemu odpadkov iz drugih občin.  
Župan je pojasnil  kako so se sprejemale odločitve o zaprtju deponije. Omenil je tudi, da bi 
težko pridobili dovoljenje za podaljšanje obratovanja deponiji v Kovorju. Vse pa je bolj natančno 
pojasnil direktor Komunale Tržič, Sebastijan ZUPANC. 
 
Vodenje seje je prevzel podžupan, Dušan BODLAJ. 
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V/p št. 5-4-2015: Matej SLAPAR 
Matej SLAPAR je opomnil, da se v aprilu približujejo spomladansko čistilne akcije,  zato 
sprašuje ali obstajajo table, ki prepovedujejo odlaganje odpadkov na nedovoljenih lokacijah. 
Klemen BELHAR predlaga, da se na eno od naslednjih sej uvrsti svoja točka na temo odlaganja 
odpadkov. 
 
K 4. točki:       Poročilo o delu in poslovnih rezultatih javnih zavodov za leto 2014: OŠ 

Bistrica, OŠ Križe, OŠ Tržič in Glasbena šola Tržič - Informacija 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Poročilo o delu  Glasbene šole Tržič je podal Franci PODLIPNIK, prof., ravnatelj Glasbene šole 
Tržič.  
 
Ana PEHARC je podala poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo, v kateri so sodelovali, Slavica MEŽNAR, Klemen BELHAR, Uroš 
RIBIČ, Matej SLAPAR in Andreja POTOČNIK. 
 
Erna MEGLIČ, prof., ravnateljica  Osnovne šole Križe je podala poročilo o delu in poslovnih 
rezultatih za Osnovno šolo Križe. 
 
Razpravljali so Mateja ČADEŽ, dr. Uroš GODNOV, Mladen NOVKOVIĆ, Marija LAVTAR, 
Andreja POTOČNIK in Marko POLJANC. 
 
Ravnatelj Osnovne šole Bistrica, dr. Štefan ŽUN, je podal poročilo o delu Osnovne šole Bistrica. 
 
V razpravi so sodelovali svetniki Marija MRAVLJE, Andrej FRELIH, Marija LAVTAR in Mladen 
NOVKOVIĆ. 
 
Poročilo o delu in poslovnih rezultatih za leto 2014 Osnovne šole Tržič, je podal Stanislav 
GRUM, prof., ravnatelj Osnovne šole Tržič. 
 
Razpravljali so Klemen BELHAR, Andraž ŽITNIK, Matej SLAPAR, Marija MRAVLJE, Ana 
PEHARC, Janez MEGLIČ, Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC in Mojca ČADEŽ. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 47-4-4-2015: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s poročili o delu in poslovnih rezultatih javnih 
zavodov za leto 2014: OŠ Bistrica, OŠ Križe, OŠ Tržič in Glasbena šola Tržič. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Vodenje seje je ponovno prevzel župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
K 5. točki:       Informacija o postopku oddaje zmanjšanega gostinskega dela objekta 

»Gorenjska plaža« v najem 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Uroš RIBIČ. 
 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 



 

 5 

PREDLOG SKLEPA 48-4-5-2015: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z informacijo o postopku oddaje zmanjšanega 
gostinskega dela objekta »Gorenjska plaža« v najem. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 6. točki:       Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 

za leto 2015 – 1. dopolnitev 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.  
 
Marko POLJANC je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Andrej FRELIH. 
Odgovor je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 49-4-6-2015: 
Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za 
leto 2015 – 1. Dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega sklepa. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Sklep o določitvi pogojev županovega samostojnega ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015 

 
Uvodno obrazložitev je podala  Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora. 
 
Marko POLJANC je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 

V razpravi so sodelovali Klemen BELHAR, ki je pojasnil, zakaj je sklep nezakonit ter Mateja 
ČADEŽ in Andrej FRELIH.. 
 
Župan je  zaprl razpravo, zaradi nezakonitega sklepa se o njem ni glasovalo. 
 
K 8. točki:       Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega 

območja Občine Tržič v letu 2014 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Ana PEHARC je podala poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so  sodelovali Klemen BELHAR, Uroš RIBIČ, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR in 
Mateja ČADEŽ. 
Odgovore sta podala Vid MEGLIČ in župan. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA 50-4-8-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenih turističnih vodenjih na 
ravni turističnega območja Občine Tržič v letu 2014. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 9. točki:       Predlog Odloka o priznanjih Občine Tržič 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Drago ZADNIKAR, spec. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 51-4-9-2015 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o priznanjih Občine Tržič. 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 52-4-9-2015 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o priznanjih Občine Tržič. 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 20:41 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


