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Številka:   9000-6/2019-109                                                                          

Datum:      5.6.2019 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 23.5.2019, 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, Mojca ČADEŽ, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK, 
Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, Duško KRUPLJANIN, Mladen NOVKOVIĆ, Marko 
POLJANC, Drago ZADNIKAR, Metka GABERC, Drago ZALAR, Teja NEMEC in Jana JENKO.  
 
Odsotni občinski svetniki: Tanja PERČIČ POKLUKAR, Manca GAŠPERIN, Pavel RUPAR, 
Klemen BELHAR 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, 
Klemen Srna – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Darja ZUPAN, Tomaž 
ROPRET in Ada ŠTAMCAR. 
 
Drugi prisotni: Romana RAKOVEC, mag. farm. – direktorica Gorenjskih lekarn, Suzana 
SVETLIČIČ – geologinja, Andrej REJEC - Direkcija RS za infrastrukturo. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Maja TEKAVEC -  
Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 5. 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 17 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan mag. Borut Sajovic je predlagal razširitev dnevnega reda z dvema dodatnima točkama. 
Pod 1.b je predlagal uvrstitev dodatne točke Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občina Tržič, pod točko 4 pa je na pobudo Svetniške skupine Zagon 
predlagal uvrstitev dodatne točke Pomoč lastnikom gostinskih lokalov v Podljubelju, ki trpijo 
finančno škodo zaradi skalnega podora na cesti Bistrica-Ljubelj dne 28.4.2019. Ostale točke se 
ustrezno preštevilči od številke pet dalje. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 28.3.2019 
se preštevilči v točko 1.a), na dnevni red se pod številko 1.b) uvrsti dodatna točka 
Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občina Tržič, pod številko 
4 se uvrsti dodatna točka Pomoč lastnikom gostinskih lokalov v Podljubelju, ki trpijo 
finančno škodo zaradi skalnega podora na cesti Bistrica-Ljubelj dne 28.4.2019, ostale 
točke se ustrezno preštevilči od točke 5 dalje, v enakem vrstnem redu. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Župan je dal na glasovanje dnevni red 5. 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. a) Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 28.3.2019, 
b) Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  

2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 4. redni seji 
ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,  

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Pomoč lastnikom gostinskih lokalov v Podljubelju, ki trpijo finančno škodo zaradi 

skalnega podora na cesti Bistrica-Ljubelj dne 28.4.2019, 

5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala 
Tržič  d.o.o., 

6. Cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na parkirišču Ljubelj (pod 
hotelom Kompas), 

7. Delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 
Občini Tržič, 

8. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič v 
letu 2018, 

9. Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – 2. 
obravnava, 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2019. 
 

Proceduralno je svetnik Drago ZADNIKAR podal pobudo za pravočasno posredovanje 
delovnega gradiva za redne seje svetnikom, poslanega po klasični pošti. Predstavil je zaporedje 
posredovanja gradiva svetnikom za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič. Dne 
14.5.2019 je bilo svetnikom poslano gradivo skupaj z vabilom in nato naslednji dan dne 
15.5.2019 objavljeno na spletni strani Občine Tržič. Njemu je bilo gradivo za sejo skupaj z 
vabilom dostavljeno v poštni nabiralnik dne 17.5.2019. Istega dne je bila svetnikom elektronsko 
posredovana pobuda Svetniške skupine Zagon za uvrstitev dodatne točke na 5. redno sejo. 
Njemu je bila pobuda za dodatno točko predstavljena dne 20.5.2019 na seji Odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, uradno pa dostavljena v poštni predal šele na dan 
seje, to je dne 23.5.2019. Zanimalo ga je, zakaj taka razlika v času med elektronskim in 
klasičnim posredovanjem gradiva svetnikom. Podal je pobudo, da se preveri in uredi pošiljanje 
delovnega gradiva za seje Občinskega sveta skladno z 38. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Tržič, enakovredno za vse svetnike, ne glede na to ali prejemajo gradivo 
elektronsko ali v pisni obliki. 
Župan je odgovoril, da se bo preverilo, zakaj je prišlo do take razlike v času in sprejelo ukrepe, 
da se v bodoče to ne bo več dogajalo. Podal je pobudo, da se tudi svetnika, ki še prejemata 
gradivo v pisni obliki po pošti, tudi odločita za elektronsko prejemanje gradiva, v nasprotnem 
primeru se bodo zaposleni v občinski upravi trudili, da bosta prejela gradivo skladno z določili 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič. 
 
K 1.a točki:       Potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

28.3.2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR.  
 
župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 85-5-1a-2019: 
Potrdi se Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 28.3.2019, s  
popravkom. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 1.b točki:       Potrditev Zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 86-5-1b-2019: 
Potrdi se Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 4. redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 87-5-2-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 4. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 28.3.2019, s popravkom. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-5-2019: Vida RAZTRESEN: 
Vida RAZTRESEN je predstavila nevaren prehod za pešce v Bistrici pri Tržiču pri zelenjavarju. 
Zgornji prehod, od zelenjavarja proti šoli, za katerim je tudi avtobusna postaja, je zelo blizu 
križišča, takoj za njim se nahaja avtobusna postaja. Za večjo varnost pešcev pri prečkanju ceste 
je predlagala premik prehoda višje proti šoli.  
Druga pobuda se nanaša oporni zid pri Česnu, Begunjska 25, ki se ruši in s katerega občasno 
pada kamenje na cesto, zato bi ga bilo zaradi varnosti najbolje podreti.  
Tretja pobuda je rekonstrukcija ovinka pri Mašlinarju pri kapelici v Bistrici pri Tržiču, za večjo 
varnost bi ga bilo dobro malo razširiti. 
Župan je odgovoril, da bodo vse tri pobude posredovane Uradu za okolje in prostor, ki jih bo 
posredoval naprej na pristojno ministrstvo, ki je lastnik zemljišč, po katerih poteka državna 
cesta. Dodal je še, da je ovinek pri kapelici Občina Tržič obnovila pri gradnji kohezije, zato 
ministrstvo meni, da je sedaj ovinek dober in ni trenutno zainteresirano za obnovo. V predmetni 
zadevi je Občina Tržič že naslovila na državo dve pobudi, da naj še enkrat razmislijo o bistriški 
obvoznici. Tudi podane pobude bodo naslovljene na pristojno ministrstvo, da ponovno razišče 
možnost boljše in varnejše ureditve ovinka pri kapelici, prehoda za pešce pri zelenjavarju ter 
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poskrbi za odstranitev nevarnega zidu. V nadaljevanju bo Občina Tržič ob pogovorih o sanaciji 
ceste Bistrica pri Tržiču - Ljubelj omenila tudi problematični ovinek pri kapelici v Bistrici pri 
Tržiču in mogoče se sočasno varneje uredi tudi ta ovinek, ki je za krajane zelo pomemben. 
 
 
V/p št. 2-5-2019: Jana JENKO: 
Jana JENKO je predstavila slabo stanje stopnic na poti, ki vodi od Osnovne šole Tržič do gradu 
Neuhaus ter podala pobudo za nujno potrebno sanacijo. 
Druga pobuda se nanaša na pomoč starejšim pri prevozih. Zanimalo jo je, koliko je Občina Tržič 
pripravljena prispevati k vzpostavitvi potrebne pomoči pri prevozih starejših.  
Župan je povedal, da so stopnice res v slabem stanju, je pa nujno potrebno najprej obnoviti 
streho na gradu Neuhaus ter popraviti zid pri Osnovni šoli Tržič, iz katerega odpada kamenje. 
Po realizaciji navedenega bodo v prihodnjih nekaj letih prišle na vrsto za obnovo tudi stopnice.  
Za prevoz starejših je bil v preteklosti že na razpolago testen avto, vendar poskus ni bil najbolj 
uspešen. Se pa v zvezi s prevozi starejših raziskuje izkušnje v drugih krajih, kjer tako pomoč 
starejšim že izvajajo. Ob podelitvi priznanja Občini Tržič za prostovoljstvu prijazna občina sta se 
s podžupanom pogovarjala s predstavniki občin, v katerih že delujejo sistemi za pomoč 
starejšim, kot sta Prostofer in Sopotnik. Ustanavlja se tudi sosvet za starejše, v katerem bodo 
predstavniki Društva upokojencev Tržič, patronaže, Društva invalidov Tržič, Centra za socialno 
delo, Rdečega križa, Karitasa in Občine Tržič. V letu 2020 je predviden nakup avtomobila v ta 
namen in zbiranje prostovoljcev. Prihajajo pa na Občino Tržič tudi informacije, da avtobusi, ki 
vozijo v okoliške kraje, v večini v obe smeri vozijo prazni. Prav tako prihajajo opozorila glede 
brezplačnega prevoza, da ne bi prišlo do anarhije. Potrebna bo dobra organizacija in po nakupu 
avtomobila zbrati prostovoljce. Začetek verjetno ne bo prav lahek, vsekakor pa se bo Občina 
Tržič potrudila po svojih najboljših močeh.  
 
Ob 17.30 se je seji pridružil svetnik Nejc PERKO. 
 
 
V/p št. 3-5-2019: Metka GABERC: 
Metka GABERC je postavila vprašanje v zvezi z obnovo ceste, ki iz naselja Grahovše vodi do 
Doma pod Storžičem. Vprašala je, kdaj in na kakšen način se bo pristopilo k sanaciji.  
Župan je povedal, da trenutno odgovora še ne more podati. Cesta je trenutno prevozna, čaka 
se na potrditev sanacijskega načrta s strani Vlade RS. Izrazil je zaskrbljenost zaradi procedure, 
zaradi katere bo ostalo premalo časa za sanacijo, posledično bo tudi težava koristiti vsa 
odobrena sredstva. Skladno z Zakonom o financiranju občin morajo biti do 25. novembra že vse 
situacije potrjene in poravnane, sklep o dodelitvi državnih sredstev naj bi bil na Vladi RS sprejet 
sredi junija, Občinski svet Občine Tržič pa mora še potrditi predlog rebalansa proračuna za leto 
2019. Po potrditvi rebalansa bo le-ta objavljen v Uradnem listu in ko postane uradno veljaven, 
sledi objava velikega javnega naročila predvidoma v višini do 2,8 mio € za 11 prioritetnih 
odsekov v Dovžanovi soteski oz. med Tržičem in Jelendolom. Razpis za odsek Lom je že v 
teku, prispelo je nekaj zahtev za vpogled v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika in če 
ne bo kakšnih nepredvidenih težav, se po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem v Lomu 
kmalu začne z izvajanji del. Tudi vodarji imajo namen nad cestnem križiščem Slaparska vas – 
Potarje na potoku, ki priteče izpod Konjščice, zgraditi zadrževalnik. Odprta pa ostajajo 
vprašanja glede obnove nekaj 10 km gozdnih cest. Cesta do Doma pod Storžičem ni 
evidentirana niti kot gozdna cesta niti ni registrirana. Občina v Tržič ima v letošnjem letu v planu 
delno sanacijo te ceste, v kolikšni meri pa trenutno ni mogoče povedati. Za popravilo gozdnih 
cest je v Jelendolu že namletih cca 5.000 m3 kvalitetnih naplavin, ki omogočajo sanacijo. Cesto 
do Doma pod Storžičem bo po vsej verjetnosti potrebno obnavljati v večih etapah, vsekakor se 
pa Občina Tržič zaveda pomembnosti te ceste, zato se bo glede obnove potrudila skladno z 
možnostmi.   
 
Drugo vprašanje svetnice se nanaša na makadamski del ceste na Reber, ki je bila sanirana v 
letu 2018. Vprašala je, v čem je problem, da se po sanaciji ob vožnji z avtomobilom toliko dviga 
prah in če je bila v zvezi s tem podana izvajalcu kakšna reklamacija. V primeru dežja se namreč 
cement iz ceste lepi na avto. 
Odgovor župana je, da so bila sanacijska dela na asfaltnem delu cestišča izvedena pred 
približno dvemi leti, izvajalec teh del je bil Roblek. Sanacijska dela na makadamskem delu ceste 
so izvajali delavci podizvajalca Komunale Tržič d.o.o.. Pokazalo se je, da so med pesek za 
boljšo sprijemljivost dodali tudi nekaj cementa, kar pa v suhem vremenu povzroča dodatni prah. 
S strani Občine Tržič je v letošnjem letu predvidena ureditev odvodnjavanja v delu, kjer se 
nahajata kmetiji Knific in Majželj. Predlaga pa, da se po makadamu vozi počasneje ter občasno 
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očisti kanale obcestnih jarkov. Pričakovanja domačinov, da bo Občina Tržič ob cesti kosila travo 
in sekala grmovje, ne morejo biti izpolnjena. Zemljišča namreč še niso prenesena na Občino 
Tržič, ker se ena od solastnic s tem ne strinja. Ni pa možnosti, da bi naselja v hribih imela 
vedno enako kvalitetno cesto kot kraji na ravnini. 
V primeru ceste na Reber je bilo za sanacijo uporabljenih že več različnih materialov, pa se je v 
vsakem primeru našel kdo, ki mu trenutni material ni bil všeč. Cement se na avto zaradi 
pogostih padavin ne lepi več, se pa še vedno lepita blato in fini mulj, ki sta še ostala na cesti. 
Zagotovo bi bila rešitev asfaltiranje tega dela ceste, se pa ugotavlja, da je to področje ceste 
plazovito do globine 20 m. Za sanacijo in asfaltiranje tega dela ceste bi tako potrebovali vsaj 1 
mio €, kar trenutno v proračunu Občine Tržič še ni možno zagotoviti. 
 
Ob 17.45 se je seji pridružil svetnik Mladen NOVKOVIČ. 
 
 
V/p št. 4-5-2019: Mojca ČADEŽ: 
Mojca ČADEŽ je vprašala, kdaj je predvidena obnova betonskega zidu ob cesti na vstopu v 
Tržič, pod stavbo bivše SDK. 
Župan je pojasnil, da je lastnik tega zidu Bpt d.o.o., ki prioritetno namenja sredstva za sanacijo 
streh na predilnici in tako omenjeni zid ostaja v ozadju. Dodal je, da bo Občina Tržič podala 
pobudo Bpt d.o.o., da zidu pod bivšo stavbo SDK v smeri Kranjske ulice nameni sredstva za 
čimprejšnjo obnovo, da bo vpadnica v Tržič dobila lepši izgled. 
 
V/p št. 5-5-2019: Drago ZADNIKAR: 
Drago ZADNIKAR je postavil vprašanje glede urejevanja krožišča pri Sokolnici oz. zakaj se 
sočasno ni uredila tudi krožna cesta mimo M&T trade, naprej do Bpt ter desno do Mercatorja. 
Prosil je za podrobne informacije o podlagi za ustanovitev sosveta za starejše in njegove 
naloge. 
Podal je še pobudo za čimprejšnjo ureditev aparatur, ki omogočajo slikoven in zvočen prenos 
sej Občinskega sveta, kar je skladno tudi s Poslovnikom. 
Župan je odgovoril, da se bo raziskalo vzrok za težave s prenosom seje in po ugotovitvah 
sprejelo potrebne zaključke glede pogodbe s Kron telekomom, ali se pogodba prekine ali bo 
možno še nadaljnje sodelovanje.  
Rondo pri Sokolnici je še vedno v urejanju. Cesto urediti naprej še ne bi bilo smiselno, ker je po  
projektu DRR2 v tem delu predvidena še ureditev kanalizacije. Pridobivajo se še gradbena 
dovoljenja, bo pa potreben še odkup dela zemljišča od Mercatorja. Po ureditvi kanalizacije bo 
dokončno urejena tudi ta krožna cesta. 
Sosvet je ime za komisijo in posvetovalno telo župana, ki je v pravilniku in statutu jasno in 
zadostno opredeljeno in o tem Občinski svet ne glasuje. Pobuda je bila podana s terena, od 
ljudi, ki se s starejšo populacijo dnevno družijo. Jasno je bila izražena potreba, da se koordinira 
delo Rdečega križa, Karitasa, Občine Tržič, Centra za socialno delo, Doma Petra Uzarja ter 
Društva upokojencev Tržič z nekaj več kot 1000 člani. 
Svetnik Drago Zadnikar je dodal, da ima župan skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in 
Statutom možnost ustanovitve komisije in ne sosveta, katerega ime bega občane.  
Župan odgovarja, da se begati pustijo samo nekateri oz. tisti, ki jim nobeno ravnanje ni prav. 
Občina Tržič bo naredila skladno s svojimi možnostmi za starejše vse, ne glede na ime. 
 
 

K 4. točki:       Pomoč lastnikom gostinskih lokalov v Podljubelju, ki trpijo finančno 
škodo zaradi skalnega podora na cesti Bistrica-Ljubelj dne 28.4.2019. 
 

V uvodu sta župan mag. Borut SAJOVIC in svetnica Teja NEMEC na kratko predstavila težave 
gostincev v Podljubelju, katerih vzrok je zaprtje ceste zaradi skalnega podora. Ker gre za 
naravno nesrečo na državni cesti, sta dodatna pojasnila podala gosta Andrej REJEC iz 
Direkcije RS za infrastrukturo in geologinja Suzana SVETLIČIČ. 
 
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. 
 
Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Metka GABERC, Drago ZADNIKAR, Marjan 
VETERNIK in Teja NEMEC. 
 



 

 6 

Odgovore so podali Andrej REJEC, Suzana SVETLIČIČ, Klemen SRNA in župan mag. Borut 
SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 88-5-4-2019: 
Pobuda za pomoč lastnikom gostinskih lokalov v Podljubelju, ki trpijo finančno škodo 
zaradi skalnega podora na cesti Bistrica – Ljubelj dne 28.4.2019, se razširi na celotno 
območje Občine Tržič in tudi na še nekatere druge storitvene dejavnosti ter se jo naslovi 
na pristojne državne institucije. Občina Tržič preveri zakonska določila glede možnosti 
finančne pomoči oškodovancem  v primeru naravnih nesreč in poda poročilo svetnikom 
na prihodnji redni seji Občinskega sveta Občine Tržič. 

                                       
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 

K 5. točki:       Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
podjetja Komunala Tržič  d.o.o.. 
 

Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Darja ZUPAN.   
 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, Vida RAZTRESEN pa je podala 
poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali svetniki Marjan VETERNIK, Drago ZADNIKAR in Metka GABERC. 
 
Odgovore sta podala župan in Darja ZUPAN. Rok za posredovanje predlogov in morebitnih 
pripomb je 5. junij 2019. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 89-5-5-2019: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi podjetja 
Komunala Tržič d.o.o., rok za posredovanje predlogov in morebitnih pripomb je 5. junij 
2019. 

                                       
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 6. točki:       Cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na 

parkirišču Ljubelj (pod hotelom Kompas). 
 

Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za 
okolje in prostor in Klemen Srna – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
Vida RAZTRESEN pa je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Marjan VETERNIK je 
podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Nejc PERKO je podal 
poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Jana JENKO, Mladen NOVKOVIČ, Metka GABERC 
in Marjan VETERNIK. 
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Odgovore in dodatna pojasnila so podali  župan mag. Borut SAJOVIC, Jasna KAVČIČ - vodja 
Urada za okolje in prostor in Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 90-5-6a-2019: 
Sprejme se cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na parkirišču 
Ljubelj (pod hotelom Kompas) – predlog Občine Tržič. 
 

javna parkirna površina 
obratovalni 

čas 
vrsta vozila 

čas, v katerem 
se plačuje 
parkirnina 

višina parkirnine 
v EUR z DDV/dan 

PARKIRIŠČE NAD GORENJSKO 
PLAŽO 

vsak dan  
osebni avto 

 
7.00 – 18.00 

 
1,0 

 
avtodom 

 
0.00 – 24.00 

 
7,0 

PARKIRIŠČE LJUBELJ (POD 
HOTELOM KOMPAS) 

vsak dan  
osebni avto 

 
 
 
 

0.00 – 24.00 

 
3,0 

avtodom in 
kombinirana 

vozila 

 
5,0 

 
avtobus 

 
7,0 

Za parkirišče Ljubelj (pod hotelom Kompas) se določi višina letne parkirnine v znesku 20 € z DDV. 

 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 9 

PROTI 0 

 
 
PREDLOG SKLEPA 91-5-6b-2019: 
Sprejme se cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na parkirišču 
Ljubelj (pod hotelom Kompas) – predlog Obora za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe. 

 

  v času izven sezone v času sezone (15.6.-15.9) 

      

PARKIRIŠČE NAD  osebni avto - 2 EUR osebni avto - 3 EUR 

GORENJSKO PLAŽO avtodom - 10 EUR avtodom - 15 EUR 

      

PARKIRIŠČE LJUBELJ  osebni avto - 3 EUR osebni avto - 4 EUR 
(POD HOTELOM 
KOMPAS) 

avtodom in kombinirana vozila - 7 
EUR 

avtodom in kombinirana vozila - 15 
EUR 

  avtobus - 10 EUR avtobus - 15 EUR 

      

 
  

 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 7 

PROTI 

 

0 

Sprejet je bil sklep št. 90-5-6a-2019, predlog Občine Tržič. 
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K 7. točki:       Delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne 
volitve 2018 v Občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Tomaž ROPRET. 
Župan mag. Borut SAJOVIC je prebral dopis v zvezi z volilno kampanjo svetnika Pavla 
RUPARJA. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 92-5-7-2019: 
Organizatorjem volilne kampanje za volitve članov Občinskega sveta Občine Tržič in za 
volitve župana Občine Tržič na lokalnih volitvah 2018 se v skladu s 3., 4. in 5. členom 
Sklepa o delno povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič 
(Uradni list RS, št. 64/18 in 8/19) v roku 30 dni od obravnave na seji Občinskega sveta 
povrnejo stroški volilne kampanje v naslednjih zneskih: 
 

A. VOLITVE ŽUPANA 
 

Kandidat: Organizator volilne kampanje: Znesek povrnitve: 

Borut Sajovic Borut Sajovic 512,04 EUR 

Pavel Rupar Pavel Rupar 265,20 EUR 

Klemen Belhar Klemen Belhar 151,56 EUR 

 
 

B. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 

Ime liste: 
Organizator volilne 
kampanje: 

Znesek 
povrnitve: 

Ekipa Boruta Sajovica (EBS) Dušan Bodlaj 726,99 
EUR 

Slovenska demokratska stranka – 
SDS 

Slovenska demokratska 
stranka – SDS 

365,97 
EUR 

Zagon – Lista Klemena Belharja Klemen Belhar 327,69 
EUR 

Pavel Rupar – Enotna lista Tržič Pavel Rupar 233,64 
EUR 

Lista Spremembe za preporod 
Tržiča 

Marko Poljanc 149,16 
EUR 

Socialni demokrati Socialni demokrati 137,61 
EUR 

DeSUS - Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije 

DeSUS - Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije 

94,71 EUR 

 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 8. točki:       Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega 

območja občine Tržič v letu 2018. 
 

Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Marjan VETERNIK. Predlagal je, da se ponovno preveri ali so cene 
storitev turističnega vodenja ustrezne. 
 
Odgovore je podal župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s 
 
PREDLOG SKLEPA 93-5-8-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenih turističnih vodenjih na 
ravni turističnega območja Občine Tržič v letu 2018.  
 
K 9. točki:       Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 

in Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne – 2. obravnava. 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala  Romana RAKOVEC, mag.farm., direktorica Gorenjskih lekarn.  
 
Vida RAZTRESEN pa je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Marjan VETERNIK je 
podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Vida RAZTRESEN. 
 
Odgovore je podala Romana RAKOVEC, mag.farm., direktorica Gorenjskih lekarn. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 94-5-9a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 
Gorenjske lekarne. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 95-5-9b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2019. 
 

Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK – vodja Urada 
za finance. 
 
Jure FERJAN je podal poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, 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. 
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Ob 20.05 je sejo zapustil svetnik Marko POLJANC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR in Mladen NOVKOVIČ.  
 
Odgovore so podali Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, župan mag. Borut SAJOVIC in 
Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 96-5-10a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 97-5-10b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje namen financiranja investicij s predvidenim 
dolgoročnim zadolževanjem občine Tržič do višine 600.000,00 € v letu 2019. sredstva iz 
naslova zadolžitve se namenijo za sofinanciranje sanacijskih ukrepov zaradi ujme, ki je 
prizadela občino Tržič oktobra 2018. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 98-5-10c-2019: 
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 
2019 – 1. dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega sklepa. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.27 uri. 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Ada Štamcar 
 

župan 

 

 


