Številka: 9000-4/2019-109
Datum:
15.4.2019

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 28.3.2019, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Jure FERJAN, Vida RAZTRESEN, Janez
BOGATAJ, Dušan BODLAJ, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO,
Manca GAŠPERIN, Andraž ŽITNIK, Duško KRUPLJANIN, Mladen NOVKOVIĆ, Pavel RUPAR,
Marko POLJANC, Drago ZADNIKAR, Klemen BELHAR, Metka GABERC, Drago ZALAR, Teja
NEMEC in Jana JENKO.
Odsotni občinski svetniki: Tanja PERČIČ POKLUKAR, Mojca ČADEŽ, Ana PEHARC in Ajda
MEHIĆ.
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave,
Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor,
Metka KRŠMANC in Ada ŠTAMCAR.
Drugi prisotni: Andreja POTOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine Tržič, Boštjan
MEŠIČ – član Nadzornega odbora Občine Tržič, Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič
d.o.o., Damjan MEGLIČ – Komunala Tržič d.o.o. in Dominik Šalamon – Eurocon d.o.o..
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - 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 19 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Župan mag. Borut Sajovic je predlagal umik 14. točke Osnutek in predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Tržič – 1. in 2. obravnava, podžupan Dušan Bodlaj pa je predlagal, da se 11. točka
Predlog za imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet
javnega zavoda Tržiški muzej uvrsti na dnevni red pod točko štiri, ostale točke pa se ustrezno
preštevilči od številke pet dalje.
Župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Točka Osnutek in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Tržič – 1. in 2. obravnava se briše iz
dnevnega reda, točka Predlog za imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Tržiški muzej se uvrsti na dnevni ter pod
točko 4, ostale točke se ustrezno preštevilči od točke 5 dalje, v enakem vrstnem redu.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje dnevni red 4. redne seje, s sprejetimi spremembami.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. a) Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 24.1.2019, s
popravki,
b) Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.2.2019,
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. Predlog za imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v
svet javnega zavoda Tržiški muzej,
5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič – 2. obravnava,
6. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja občinske uprave Občine Tržič – pregled
aktivnosti na področju izdelave načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Tržič in pregled aktivnosti izdelave celostne prometne
strategije Občine Tržič,
7. Informacija o sprejetem Letnem programu dela Nadzornega odbora Občine Tržič za
leto 2019,
8. Predlog cen in subvencij storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, storitev, vezanih na greznice in male komunalne čistilne naprave, ter
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
9. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izdelavo projektnih
dokumentacij za sanacijo ceste Slap – Grahovše in geološko tematske poti v Dovžanovi
soteski po neurju s poplavo dne 30. oktobra 2018 na območju Občine Tržič,
10. Predlog cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti,
11. Poslovni načrt Komunale Tržič za leto 2019,
12. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju občine
Tržič,
13. Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2018,
14. Prodaja stanovanj na javnem zbiranju ponudb,
15. Predlog sklepa o višini finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih
članov občinskega sveta Občine Tržič za leto 2019.
K 1.a točki:

Potrditev Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne
24.1.2019, s popravki

Uvodno je župan podal odgovore na pisna vprašanja svetnika Draga ZADNIKARJA.
1. Vprašanje: Konkretno bi izpostavil točko 1.c ter zahtevam, da se zapisnik v tem delu
dopolni in odgovori na postavljena vprašanja svetnika, ki so bila predhodno tudi pisno
posredovana na uradni naslov občine, župani in direktorici OU dne 26. novembra 2018,
v nadaljevanju pa zagotovi izvajanje poslovnika ob sklicih izrednih sej.
Odgovor: V prihodnje se upošteva svetnikova pobuda. Omenjeni popravek pa je
zapisan v zapisniku in je tudi objavljen.
2. Vprašanje: K točki 4 naj se pripne pripomba , ki je zapisana pod 6. točko dnevnega
reda. Istočasno naj se popravi naslov te točke, tako v vabilu na sejo kot tudi v
zapisniku. Nesmiselna je tudi navedba, da se bo to uredilo z zapisnikom naslednje, to je
3. rene seje. Prosim, da se to uredi v vabilu in zapisniku 2. redne seje.
Odgovor: Pripomba je bila v zapisniku zapisana takrat, ko je bila na seji izrečena. Kljub
temu smo jo na željo svetnika zapisali k 4. točki. Za popravo naslova pa se prosi
svetnika, da poda točno besedilo predlaganega popravka.
3. Vprašanje: Podal bi tudi pripombo k 5. in 6. točki, ker informaciji o imenovanju
podžupanov nista bili podani.
Odgovor: Informaciji o imenovanju podžupanov sta bili podani.
4. Vprašanje: K posameznim točkam, kot sta npr. 14. in 16. točka bi ravno tako opozoril
na že omenjeno, so obrazložitve in predlogi svetnikov zelo pomembni, vendar žal niso
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zapisani v zapisniku, čeprav se nanašajo na poslovna pravila, zakonitost delovanja
občinskega sveta in še kaj bi se našlo.
Odgovor: V zapisniku so zapisane obvezne sestavine, v kolikor posamezni svetnik
doda v osnutek zapisnika svoj popravek, bo le-ta upoštevan in zapisnik skupaj s
popravki posredovan v potrditev svetnikom.
5. Vprašanje: Predlagam tudi, da občinska uprava zapisnika, ki še ni potrjen in seveda
tudi druga gradiva, ki so v obravnavi, ne žigosa, župan pa naj jih ne podpisuje.
Odgovor: Predlog sprejet, župan in direktorica ga le parafirata.
Skladno z 99. členom Poslovnika Občine Tržič (UL RS, št. 1/2015 z dne 5.1.2015) o
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči občinski svet
brez razprave, zato je
župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 58-4-1a-2019:
Potrdi se Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 24.1.2019, z
vpisanimi popravki.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 1.b točki:
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Potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne
21.2.2019

Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Predloge za popravke k Zapisniku 3. redne seje bo
posredoval pisno.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 59-4-1b-2019:
Potrdi se Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.2.2019, s
popravki.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

16
0

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.
Razpravljala sta svetnika Drago ZADNIKAR in Pavel Rupar.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 60-4-2-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 3. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 21.2.2019.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
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K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-4-2019: Marjan VETERNIK:
Marjan VETERNIK je vprašal ali so kakšne novosti v zvezi z reševanjem pravnega
podenacionalizacijskega postopka v zadevi Ročevnica in ali drži, da tožeča stranka od Občine
Tržič zahteva, da preneha s plačevanjem odvetniških storitev, ki jih skladno s sprejetimi sklepi
Občinskega sveta Občine Tržič poravnava Občina Tržič in so del odgovornosti za nastalo
situacijo.
Vprašal je še, kako bi v turistično ponudbo v Tržiču lahko vključili prevoze s konji in kočijažem,
katere bi izvajali člani Konjeniškega kluba Dobrča. Zanimalo ga je, na katerih lokacijah bi bilo
poskusno možno opraviti prve prevoze.
Župan je povedal, da je Občina Tržič na seji svetnikov prejšnjega sklica Občinskega sveta
Občine Tržič sprejela ustrezne sklepe o poravnavanju pravdnih stroškov in z zapisnikom
priznala soodgovonost za dogajanje v Ročevnici. Nasprotna stranka je mnenja, da krajani
Ročevnice niso upravičeni do poravnavanja pravdnih stroškov iz občinskega proračuna, Občina
Tržič pa je priznala soodgovornost za storjeno krivico krajanom Ročevnice, zato bo še naprej
ravnala skladno s sprejetimi sklepi Občinskega sveta. V primeru, da uradni organi obvestijo
Občino Tržič, da sprejeti sklepi niso pravilni, bodo o njih ponovno odločali občinski svetniki.
Sklepe bodo po potrebi nadgradili, popravili ali preklicali. V kolikor svetniki želijo dodatno pravno
mnenje, se ga lahko pridobi, kar pa bo zahtevalo tudi dodatne stroške. Župan je dodal, da je
bila v denacionalizacijskem postopku narejena napaka, zato je najbolje, da se počaka do
dokončne odločitve sodišč in upravne enote.
Župan je v zvezi z drugim vprašanjem povedal, da so možnosti o vključitvi prevozov s konji v
turistično ponudbo Tržiča že proučevali in kot začasno lokacijo predlagajo park BPT, grad
Neuhaus in parkirišče v Čadovljah. Predlagane lokacijo so bolj mirne, z možnostjo napajanja in
hranjenja konj v naravnem okolju.
V/p št. 2-4-2019: Metka GABERC:
Metka GABERC je v imenu Stvarno pravne komisije pozvala občinske svetnike in svetnice, da
podajo pisne predloge za eventuelne spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Tržič. Pisni predlogi naj se oddajo najkasneje do 15.4.2019.
Župan je dodal, da je želja nadgraditi Poslovnik. Komisija za to je že konstituirana, njen
predsednik je Klemen Belhar. Naslov za oddajo pisnih predlogov je email obcina@trzic.si, kjer
se bodo predlogi zbirali do vključno 15.4.2019.
V/p št. 3-4-2019: Eva SREČNIK:
Eva SREČNIK je zaradi zanimanja občank in občanov občine Tržič vprašala, koliko finančnih
sredstev Občina Tržič na letni ravni nameni za zapuščene živali, v prvi vrsti za kastracijo in
sterilizacijo.
Župan je odgovoril, da je Občina Tržič dva vprašanja na to temo prejela tudi preko spletne
pošte.
Za delovanje zavetišča oz. odlova prosto živečih mačk je bilo v letu 2018 zagotovljenih 5.364,00
EUR. Na območju občine Tržič je bilo odlovljenih 47 prostoživečih mačk, od tega je bilo 44
oddanih novemu lastniku ali so bile spuščene nazaj na mesto odlova, 3 živali pa so bile zaradi
bolezni ali neozdravljivih poškodb usmrčene. Za mačke, ki so šle v oskrbo novim lastnikom, ni
bilo potrebno plačati nikakršnih stroškov, vse pa so bile sterilizirane ali kastrirane ter s strani
Občine Tržič pregledane na kužne bolezni, nevarne človeku.
Zavetišče Perun, s katerim ima Občine Tržič sklenjeno pogodbo, je v letu 2018 odlovilo tudi tri
pse. Po opravljenem pregledu lastništva so bili odlovljeni psi vrnjeni lastnikom.
Občina Tržič je podjetju Perun za letni najem boksov, ki so zakonsko obvezni in predpisani
glede na število registriranih psov v občini, plačala 1.534,00 EUR pavšalne pristojbnine, ostale
storitve kot so odlov ter namestitve odlovljenih živali v zavetišču pa se plačuje posebej. Za leto
2018 je Občina Tržič v ta namen nakazala 914,80 EUR. Stroški veterinarske oskrbe vseh teh
živali so znašali 2.906,00 EUR.
V letu 2019 je za odlov mačk predvideno tudi sodelovanje lastnikov, najditeljev, društva za
zaščito najdenih živali iz Kranja. Izvajalo se bo s pomočjo podjetja Perun, zato obstaja možnost,
da bo postavka bolj obremenjena. Vnaprej ni možno predvideti točnega števila kastracij in
sterilizacij. Veterinarske storitve opravlja Veterinarska klinika Lesce. Cena posamezne
sterilizacije je 55,00 EUR neto, cena posamezne kastracije 40,00 EUR neto, cena evtanazije pa
20,00 EUR neto.
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V/p št. 4-4-2019: Jana JENKO:
Jana JENKO je vprašala, kako poteka sanacija ceste v Jelendol, so se pridobila kakšna
dodatna sredstva in kdaj je predviden zaključek sanacije, ko bo cesto možno v celoti spet
normalno uporabljati.
Župan je pojasnil, da je Občina Tržič skupaj s pristojnimi službami popisala škodo ter
pridobljene podatke vnesla tudi v državni program. Z državnimi organi je bilo organiziranih več
sestankov, žal pa še čakamo na odločbo pristojnega ministrstva, koliko sredstev bo občinam,
prizadetih v neurju konec oktobra 2018, med katerimi je tudi občina Tržič, namenjenih za
sanacijo škode ter na koliko let bodo razdeljena. Po doslej nam znanih podatkih je Ministrstvo
za okolje in prostor svoje delo že opravilo, zatika se pa pri izplačilih na Ministrstvu za finance
oz. pri posredovanju sklepov na vlado. Obljuba, ki nam je bila dana, govori da naj bi bile številke
znane nekje v maju ali juniju. V vmesnem času Občina Tržič na podlagi sklepov o razdelitvi
rezerve, ki so bili sprejeti na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, intenzivno izvaja
projektantska dela. Takoj po odobritvi sredstev bomo tako lahko začeli s postopki za javno
naročilo.
Cesto se fizične nadzoruje. V preteklem tednu je bil odstranjen most za pešce pred tunelom, ki
je deloma padel v strugo. Prihodnji teden je predvidena sanacija ograje na lesenem mostu pri
geološkem stebru, tako da bo možno po popravilu omenjene ograje pešce že usmerjati iz
serpentine na staro pot čez Jame. O višinah škode je bilo že govora. Na občinski infrastrukturi
okrog 2 mio EUR, na vodni infrastrukturi okrog 10 mio EUR, na gozdnih cestah okrog
700.000,00 EUR, na kmetijskih zemljiščih pa okrog 300.000,00 EUR. Čaka se torej državni
sanacijski program, naše upanje in želja pa je, da bo znan čimprej.
V/p št. 5-4-2019: Pavel RUPAR:
Pavel RUPAR se je odpovedal možnosti, da postavi vprašanje. Menil je, da ni več dovolj časa
za odgovor, zato bo vprašanje postavil predvidoma na naslednji seji.
V/p št. 6-4-2019: Janez BOGATAJ:
Janez BOGATAJ je podal predlog, da bi zmaja, ki je postavljen nasproti avtobusne postaje,
dvignili vsaj 5 m višje. Tako bi prišel veliko bolj do izraza, pridobili pa bi dodaten funkcionalen
prostor, mogoče tudi za privez konjev.
Župan je pojasnil, da so zmaja postavili člani Društva Ampus. Samo železje brez kamna tehta
več kot 2,5 tone, zato bi bilo dvig zmaja težko in nevarno izvesti. Tudi sama lokacija prostora je
zaradi bližine prometne ceste za konjenike preveč nevarna. Primernejšo lokacijo vidi v parku
Bpt, kjer so drevesa, možnost obstaja tudi na parkirišču pri Dovžanovi soteski ter v parku pri
gradu Neuhaus, kjer je bolj mirno, pa tudi nekaj sence in trave.
Dodal je še, da zmaj vzbuja precej zanimanja. Predlogi nekaterih so, da bi ga postavili v kakšen
rondo ali kam drugam. Glede na težavno logistiko bo zaenkrat še naprej čuval avtobusno
postajo. Bo pa Občina Tržič prejete pobude prenesla tudi stvaritelju zmaja Društvu Ampus.
Ob 17.53 se je seji pridružil svetnik Klemen BELHAR.
Drago ZADNIKAR je podal dve proceduralni vprašanji. Prvo se nanaša na podano pobudo za
redno uvrstitev problematike Ročevnice na dnevni red. Ta pobuda naj bi bila predstavljena
Občinskemu svetu, ki bi z glasovanjem odločil o uvrstitvi predlagane točke na vsako redno sejo
in sicer do ureditve zadeve.
Drugo proceduralno vprašanje se nanaša na sklep sprejet na pobudo Statutarno pravne
komisije. Mnenje svetnika je, da so odločitve o nadgradnji Poslovnika pristojnost Občinskega
sveta in ne Statutarno pravne komisije.
Metka GABERC je podala odgovor na drugo vprašanje, da je Občinskemu svetu podana
pobuda za nadgradnjo poslovnika in sicer na podlagi sklepa, ki ga je sprejela Statutarno pravna
komisija.
Na prvo proceduralno vprašanje je podal odgovor župan. Predlagal je, da bi zaradi občutljivosti
obravnavane tematike, pripravili zapis o tekočem dogajanju, v njem prekrili osebne podatke in
ga posredovali svetnikom po elektronski pošti pred vsako sejo. Mnenja je, da z javnim
razpravljanjem o problematiki Ročevnice obstaja možnost, da bi tako lahko nehote vplivali na
potek in razplet pravdnega postopka. Opravljen je bil tudi posvet z odvetnico, ki zastopa krajane
Ročevnice. Zagotovila je, da bo podala njeno stališče o predmetni zadevi.
Župan je povedal, da so v zadevi Ročevnica nastopila nova dejstva, posledično se tudi ni
pripravil predlog za glasovanje o uvrstitvi problematike na dnevni red. V kolikor pa svetniki
vztrajajo o uvrstitvi točke na dnevni red in na javni obravnavi, se bo o tem glasovalo.
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Ob 17.58 je vodenje seje prevzel podžupan Dušan BODLAJ.

K 4. točki:

Predlog za imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Tržiški muzej

Uvodno obrazložitev sta podala Andraž ŽITNIK - predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja in Metka KRŠMANC.
Podžupan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR.
Odgovore je podala Metka KRŠMANC.
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 61-4-4-2019:
Občinski svet kot predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega
zavoda Tržiški muzej imenuje Marijo Teran in Franca Kavčiča.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki:

16
0

Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev proračuna Občine Tržič –
2. obravnava

Uvodno obrazložitev je podala dr. Metka KNIFIC ZALETELJ - direktorica občinske uprave
Občine Tržič.
Podžupan je odprl razpravo.
V razpravi sta sodelovala svetnika Drago ZADNIKAR in Metka GABERC.
Odgovore je podala dr. Metka KNIFIC ZALETELJ, direktorica občinske uprave.
Proceduralno je svetnik Pavel RUPAR podal mnenje, da prisotnost na seji ne pomeni fizična
prisotnost svetnika na seji, ampak dvig roke pri preverjanju prisotnosti.
Odgovor je podal Klemen BELHAR, ki se je udeležil seminarja na to temo in pojasnil, da se kot
prisotnost na seji smatra fizična prisotnost svetnika na seji.
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 62-4-5-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna Občine Tržič.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 6. točki:

15
5

Informacija o opravljenem pregledu poslovanja občinske uprave
Občine Tržič – pregled aktivnosti na področju izdelave načrta razvoja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini
Tržič in pregled aktivnosti izdelave celostne prometne strategije
Občine Tržič

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ - član Nadzornega odbora Občine Tržič.
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Podžupan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Marjan VETERNIK, Klemen BELHAR in Drago ZADNIKAR.
Za dodatna pojasnila je bila s strani podžupana zaprošena Jasna KAVČIČ - vodja Urada za
okolje in prostor. Proceduralno je Klemen BELHAR dodal, da Jasna KAVČIČ ni članica
Občinskega sveta in ni bila predvidena kot poročevalka, predlagatelj točke je Nadzorni odbor,
zato nima pristojnosti besede v predmetni zadevi.
Odgovore je podal Boštjan MEŠIČ - član Nadzornega odbora Občine Tržič.
Proceduralno je Metka GABERC povedala, da se o podanih informacijah ne glasuje.
Podžupan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s
PREDLOG SKLEPA 63-4-6-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem pregledu poslovanja
občinske uprave Tržič – Pregled aktivnosti na področju izdelave Načrta razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Tržič.
K 7. točki:

Informacija o sprejetem Letnem programu dela Nadzornega odbora
Občine Tržič za leto 2019

Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine
Tržič.
Podžupan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR in podal pobudo Nadzornemu odboru, da pregleda tudi
katero izmed sklenjenih svetovalnih pogodb.
Podžupan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s
PREDLOG SKLEPA 64-4-7-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o sprejetem letnem programu dela
Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2019.
Župan mag. Borut SAJOVIC prevzame vodenje seje ob 19.00.
K 8. točki:

Predlog cen in subvencij storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, storitev, vezanih na greznice in
male komunalne čistilne naprave, ter zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ - vodja Urada za okolje in prostor.
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, Marjan VETERNIK je podal poročilo
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Vida RAZTRESEN pa je podala poročilo
Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali svetniki Pavel RUPAR, Marjan VETERNIK, Drago ZADNIKAR, Marko
POLJANC in Metka GABERC.
Odgovore so podali Jasna KAVČIČ - vodja Urada za okolje in prostor, Primož BAJŽELJ direktor Komunale Tržič d.o.o., župan Občine Tržič mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK vodja Urada za finance.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 65-4-8a-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog cen in subvencije cen storitev za
gospodinjstva:

m3

m3

m3

*Predlagane cene ne vključujejo 9,5 % DDV.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

12
6

PREDLOG SKLEPA 66-4-8b-2019:
Potrjene cene veljajo od 01.04.2019.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

11
6

PREDLOG SKLEPA 67-4-8c-2019:
Potrjene cene, ki vključujejo obračunsko razliko preteklega obdobja, se uporabljajo 12
mesecev od pričetka uporabe. Po preteku tega obdobja veljajo cene, ki ne vključujejo
obračunske razlike.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

11
6

PREDLOG SKLEPA 68-4-8d-2019:
Potrjene subvencije k ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje komunalne
vode veljajo od 1.4.2019 in se uporabljajo 12 mesecev od pričetka uporabe.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

11
6
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PREDLOG SKLEPA 69-4-8e-2019:
Potrjene subvencije k ceni storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne vode in
storitev čiščenja greznic in MKČN veljajo od 1.4.2019 in se uporabljajo 12 mesecev od
pričetka uporabe.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 9. točki:

12
6

Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za
izdelavo projektnih dokumentacij za sanacijo ceste Slap – Grahovše in
geološko tematske poti v Dovžanovi soteski po neurju s poplavo dne
30. oktobra 2018 na območju Občine Tržič

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ - vodja Urada za okolje in prostor.
Nejc PERKO je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika Marjan VETERNIK in Metka GABERC.
Odgovore so podali Jasna KAVČIČ - vodja Urada za okolje in prostor, Marjeta MAČEK - vodja
Urada za finance in župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 70-4-9-2019:
Za kritje stroškov izdelave projektnih dokumentacij za sanacijo ceste Slap – Grahovše in
geološko tematske poti v Dovžanovi soteski po neurju s poplavo z dne 30. oktobra 2018
na območju Občine Tržič, se nameni do 45.000,00 EUR iz sredstev rezerv Občine Tržič.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 10. točki:

15
2

Predlog cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti

Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Primož BAJŽELJ - direktor
podjetja Komunala Tržič d.o.o..
Nejc PERKO je podal Poročilo Odbora za okolje in prostor, Marjan VETERNIK je podal poročilo
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Vida RAZTRESEN je podala poročilo
Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Marjan VETERNIK, Drago ZADNIKAR in Pavel RUPAR.
Svetnik Marjan VETERNIK je podal predlog za znižanje predlagane cene za storitve 24-urne
dežurne službe. Predlagal je ceno v višini 220,00 EUR neto.
Odgovore sta podala Primož BAJŽELJ - direktor Komunale Tržič d.o.o. in župan mag. Borut
SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 71-4-10a-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o določitvi cene storitve 24-urne dežurne
službe v občini Tržič v višini 220,00 EUR + DDV in se uporablja 12 mesecev od pričetka
uporabe.
Svetnik Drago ZADNIKAR je obrazložil svoj glas.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
1

PREDLOG SKLEPA 72-4-10b-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o načrtu razdelitve pokopališča.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

19
0

PREDLOG SKLEPA 73-4-10c-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o določitvi višine grobnine v občini Tržič.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

19
0

PREDLOG SKLEPA 74-4-10d-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o razmerju grobnine za posamezno vrsto
groba glede na enojni grob.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

19
0

PREDLOG SKLEPA 75-4-10e-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o določitvi cen ostalih storitev pokopališke
dejavnosti v občini Tržič.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 11. točki:

20
0

Poslovni načrt Komunale Tržič za leto 2019

Uvodno obrazložitev je podal Primož BAJŽELJ - direktor Komunale Tržič d.o.o..
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika Marjan VETERNIK in Vida RAZTRESEN.
Odgovor sta podala Primož BAJŽELJ - direktor Komunale Tržič d.o.o. in župan mag. Borut
SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s
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PREDLOG SKLEPA 76-4-11-2019:
Občinski svet se seznani s Poslovnim načrtom za poslovno leto 2019 podjetja Komunala
Tržič d.o.o..
K 12. točki:

Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na
območju občine Tržič

Uvodno obrazložitev je podal podžupan Jure FERJAN.
Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali je svetnik Pavel RUPAR.
Odgovor je podal župan mag. Borut SAJOVIC.
Svetnik Pavel RUPAR je podal proceduralno vprašanje, zakaj je svetnik lahko poročal o točki
dnevnega reda, na njegova vprašanja pa ni smel odgovarjati.
Pojasnilo je podal župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 77-4-12-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za
novorojence na območju občine Tržič – 2019.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 13. točki:

18
1

Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič
za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podala Marjeta MAČEK - vodja Urada za finance.
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, Marjan VETERNIK je podal poročilo
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Jure FERJAN pa je podal poročilo
Komisije za proračun in zaključni račun.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika Pavel RUPAR in Drago ZADNIKAR.
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK - vodja Urada za finance.
Proceduralno je svetnik Klemen BELHAR opomnil vse prisotne svetnike na upravičen čas
vsakega svetnika za razpravo in repliko, ki naj bo skladna s Poslovnikom Občinskega sveta
Občine Tržič.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 78-4-13a-2019:
Občinski svet sprejme predlog Odloka o poreditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2018 v predlaganem besedilu.
Svetnik Pavel RUPAR je obrazložil svoj glas.
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Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

16
0

PREDLOG SKLEPA 79-4-13b-2019:
Občinski svet sprejme Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2018.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

16
0

Župan mag. Borut SAJOVIC je povedal, da snemanje in objavljanje slik in zvočnih posnetkov
svetnikov in svetnic na internetu skladno s Statutom in Poslovnikom ni dovoljeno in je lahko
sankcionirano. Omenil je znan primer občine Medvode, ki potrjuje, da tako ravnanje ni
dopustno.
K 14. točki:

Prodaja stanovanja na javnem zbiranju ponudb

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ - vodja Urada za okolje in prostor.
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Pavel RUPAR, Metka GABERC, Klemen BELHAR in Drago ZADNIKAR.
Odgovora sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Jasna KAVČIČ - vodja Urada za okolje in
prostor.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 80-4-14-2019:
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnine:
 Zasedeno trosobno stanovanje – posamezni del št. 21 (ID 5810405) in 22 (ID
5810404) v stavbi št. 765 k.o. 2143 Tržič, ID znak: del stavbe 2143-765-21 in del
stavbe 2143-765-22; zasedeno trosobno stanovanje v 2. etaži, s pripadajočo
kletjo, skupaj v izmeri 92,93 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 79,90 m2 (po podatkih
GURS), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva cesta 2,
4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 552/5 k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 67.280,00 EUR.
Kot metoda razpolaganja se izbere metoda javnega zbiranja ponudb. Davek na promet
nepremičnin, stroške notarske overitve, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo ter morebitne
ostale stroške, povezane s sklenitvijo prodajne pogodbe, krije kupec.
Svetnik Klemen BELHAR je obrazložil svoj glas.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 15. točki:

12
7

Predlog sklepa o višini finančnih sredstev za delo svetniških skupin in
samostojnih članov občinskega sveta Občine Tržič za leto 2019

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK - predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo.
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Razpravljali so svetniki Pavel RUPAR, Vida RAZTRESEN in Drago ZADNIKAR.
Odgovor sta podala mag. Borut SAJOVIC in Andraž ŽITNIK.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 81-4-15-2019:
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, in sicer.
 za leto 2019 v višini 342,00 EUR na posameznega člana občinskega sveta.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

19
0

Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.50 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Ada Štamcar
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