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Številka:   9000-7/2019-109                                                                          

Datum:      10.7.2019 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 20.6.2019, 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, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Ana PEHARC, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK, 
Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Drago ZADNIKAR, Metka 
GABERC, Drago ZALAR, Teja NEMEC in Jana JENKO.  
 
Odsotni občinski svetniki: Mojca ČADEŽ, Dušan BODLAJ, Duško KRUPLJANIN, Marko 
POLJANC, Manca GAŠPERIN, Pavel RUPAR, Klemen BELHAR in Ajda MEHIĆ.  
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave,  
Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Darja ZUPAN in Ada ŠTAMCAR. 
 
Drugi prisotni: Marko PANIĆ, mag. – komandir Policijske postaje Tržič,  Aleš BIZJAN - v.d. 
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Irma LIPOVEC – odgovorna urednica glasila 
Tržičan. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC -  Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste  in novinarje. 
 
V uvodu je župan obvestil svetnike in svetnice, da je svetnica Ajda MEHIĆ podala odstopno 
izjavo z mesta občinske svetnice. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 13 
svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan mag. Borut Sajovic je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko. Pod 
zaporedno številko štiri je predlagal uvrstitev dodatne točke Imenovanje predstavnika Občine v 
Svet zavetišča za zapuščene živali. Ostale točke se ustrezno preštevilči od številke pet dalje v 
enakem vrstnem redu. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se pod številko 4 uvrsti dodatna točka Imenovanje predstavnika Občine v 
Svet zavetišča za zapuščene živali, ostale točke se ustrezno preštevilči od točke 5 dalje, 
v enakem vrstnem redu. 
 
Prisotnih je 13 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Proceduralno je Drago ZADNIKAR izpostavil, da med prejetim gradivom ni našel gradiva za 
šesto točko dnevnega reda. Opozoril je še na 7. točko dnevnega reda. Po njegovem mnenju 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 
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turističnega območja občine Tržič Občinski svet še ni obravnaval, zato se na tej seji obravnava 
po skrajšanem postopku. 
Župan je odgovoril, da bodo pripravljalci gradiva opozorjeni, naj bodo pri pripravi gradiva v 
bodoče bolj dosledni, glede obravnave predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič pa se je strinjal, da ga Občinski 
svet še ni obravnaval, zato bo na tej seji obravnavan po skrajšanem postopku. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 6. redne seje, s sprejetimi spremembami. 
 
Prisotnih je  13 svetnikov. 
ZA 13 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23.5.2019, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 5. redni seji 

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,  
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Imenovanje predstavnika Občine v svet zavetišča za zapuščene živali, 
5. Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2018, 
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2018, 
7. Poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju občinskega glasila Tržičan 

v letu 2018, 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 

turističnega območja občine Tržič, 
9. Pripojitev družbe Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič k družbi 

Komunala Tržič d.o.o., 
10. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo, 
11. Informacija o financiranju političnih strank v občini Tržič za leto 2019.  

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

23.5.2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Zanimalo ga je ali je v zvezi s Sklepom št. 88-5-4-
2019 pripravljeno kakšno poročilo. 
Župan je pojasnil, da je bila pobuda za pomoč lastnikom gostinskih lokalov v Podljubelju, ki 
trpijo finančno škodo zaradi skalnega podora na cesti Bistrica – Ljubelj dne 28.4.2019, 
posredovana na pristojne državne institucije, odgovora pa Občina Tržič do začetka 6. redne 
seje še ni prejela. 
Drugo vprašanje oz. pripomba je bila podana na Sklep št 93-5-8-2019. Po njegovem mnenju 
stavek »Svetnik Marjan Veternik predlaga, da se do naslednje seje ponovno preveri ali so cene 
storitev turističnega vodenja ustrezne« ne spada v sklep temveč v razpravo. 
Župan je odgovoril, da se bo ponovno preverilo na posnetku, kako je bil sklep formiran in 
skladno s tem ustrezno popravilo zapisnik. 
 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 99-6-1-2019: 
Potrdi se Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 23.5.2019, s  
popravkom. 
 
Prisotnih je 13 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 
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na 5. redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Vida RAZTRESEN in Drago ZADNIKAR. 
Vido RAZTRESEN je zanimalo, ali je iz ministrstva že prispel odgovor glede ureditve križišča v 
Bistrici pri zelenjavarju, podrtja škarpe ter preselitve prehoda za pešce. 
Župan je povedal, da je pristojno ministrstvo že odgovorilo, da mora prehod za pešce zaradi 
predpisov, ki enotno določajo ureditve prehodov za pešce v križiščih, ostati na mestu, kjer 
trenutno je. Povedal je še, da je država zaprosila Občino Tržič za mnenje glede rekonstrukcije 
ceste in opornih zidov ter za soglasje glede sofinanciranja pločnika. Občina Tržič je na zaprosilo 
že podala odgovor in soglasje.  
 
Draga ZADNIKARJA je glede realizacije Sklepa št. 88-5-4-2019 zanimalo ali je zapisano že 
končni odgovor ali lahko dodatno poročilo še pričakuje. 
Župan je odgovoril, da Občina Tržič od države še ni prejela odgovora, vsekakor pa bodo 
svetniki po prejemu le-tega z njim seznanjeni.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 100-6-2-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 5. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 23.5.2019. 
 
Prisotnih je 13 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-6-2019: Marjan VETERNIK: 
Marjan VETERNIK je podal pobudo za saniranje usada na lokalni cesti na Brezjah pri Tržiču. 
Mesto usada je na križišču pri gasilnem domu, v bližini kapelice. Usad je precej globok in zato 
predstavlja tudi nevarnost za občane. 
Župan je odgovoril, da bo pobuda zapisana in posredovana Uradu za okolje in prostor v 
obravnavo in realizacijo, predvidoma še tekom letošnjega poletja. 
 
Ob 17.20 se je seji pridružila svetnica Teja NEMEC. 
 
V/p št. 2-6-2019: Drago ZADNIKAR: 
Drago ZADNIKAR je vprašal ali bo njegova pobuda podana na 3. redni seji, ki se nanaša na 
predstavitev problematike Ročevnice na vsaki seji, realizirana ali ne? 
Izpostavil je zahtevke, ki jih je kot svetnik podal ob koncu 5. redne seje, odgovore pa je prejel 
šele dan pred 6. redno sejo. Zaprosil je tudi za magnetogram, katerega pa še ni prejel. Opozoril 
je še, da gradiva, ki ga dobi neposredno pred sejo, ne more pravočasno pregledati in 
posledično o njem ne more razpravljati. 
Župan je pojasnil, da Poslovnik jasno določa, da je magnetogram možno poslušati samo v 
prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca, skladno z 
dogovorom. 
Kar se tiče problematike Ročevnice, je župan pojasnil, da Poslovnik ne opredeljuje, da bi 
morala biti tematika kot je zadeva Ročevnica, uvrščena kot redna točka na vsako sejo. 
Vsekakor pa je točka vsebinsko pomembna, zato je podal kratko informacijo. 
V zadevi Ročevnica se na področju pravdanja ni zgodilo nič novega. Opravljen je bil razgovor z 
odvetnico prizadetih občanov Matejo Likozar Rogelj. Nasprotna stranka družina Butala je 
podala ovadbe župana na vse možne naslove skupaj z zahtevo o zadržanju izvajanja sklepa 
Občinskega sveta. Ob tem je župan dodal, da je županovo mnenje še vedno enako kot ob 
sprejemu sklepa, da je prav, da Občina Tržič pomaga občanom, kjer je vpletenost in 
soodgovornost Občine Tržič jasna. Pristojni organi obravnavajo podane ovadbe in bodo tudi 
odločili ali je sprejeti sklep zakonit ali ne. Na področju izvršb in razsodb pa v predmetni zadevi ni 
še nič novega. 
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Za uvrstitev v obravnavo predmetne problematike na sejah Občinskega sveta je župan 
predlagal, da se pred sprejemanjem dnevnega reda poda pobuda za novo dodatno točko 
Informacija o problematiki Ročevnica ali pa da nekdo izmed svetnikov postavi vprašanje pri tretji 
točki dnevnega reda, ko so na dnevnem redu vprašanja in pobude članov Občinskega sveta. 
Drago ZADNIKAR je opozoril, da Poslovnik tudi opredeljuje, kako se predlagane pobude 
vnesejo v  zapisnik, da ostanejo evidentirane. Podal je pripombo na prenose zadnjih nekaj sej 
Občinskega sveta, ko prenos ni delal in je bila javnost izključena. 
Župan je pojasnil, da je zaradi več ponudnikov oz. izvajalcev prenosa sej prihajalo do neskladja 
in posledično do neizvajanja prenosa. Težave so bile tehnične narave. Podrobnejša informacija 
o vzrokih za nedelovanje prenosa sej bo posredovana svetnikom naknadno, v pisni obliki. 
Svetnika je zanimalo še, zakaj občinski svetniki ne prejemajo vabil za seminarje in 
usposabljanja, namenjenim občinskim svetnikom. Prosil je, da vabila za seminarje, namenjene 
svetnikom,  prejmejo tudi svetniki in se potem lahko sami odločijo glede udeležbe. 
Župan je zagotovil, da bodo odslej vabila posredovana v vednost svetnikom, vendar samo v 
elektronski obliki. 
 
Ob 17.30 se je seji pridružil svetnik Nejc PERKO. 
 
V/p št. 3-6-2019: Tanja PERČIČ POKLUKAR: 
Tanja PERČIČ POKLUKAR  je povedala, da vaščane KS Senično zanima, kdaj se bo začela 
gradnja pločnika v Seničnem. Na zboru krajanov jim je bila podana informacija, da se bo 
gradnja začela spomladi, zato jih zanima, v čem je težava, da se gradnja še vedno ni pričela. 
Obenem  predlagajo, da se pločnik podaljša od glavne ceste do križišča za Novake Podovnica. 
Podala je še pobudo za postavitev kontejnerja za pasje iztrebke na sprehajalni poti do Novakov 
ter ob tem spomnila na zapisnik Odbora za družbene dejavnosti, v katerem je zapisan predlog, 
da se opozorilne table za pobiranje in odlaganje pasjih iztrebkov namestijo po vsej občini. V 
primeru realizacije omenjenega predloga prosi, da se te table namestijo tudi v okolici 
postajališča in kontejnerja za pasje iztrebke. 
Župan je povedal, da bo izvajalec Komunalno podjetje Tržič d.o.o. pričel z gradnjo pločnika v 
zgornjem delu predvidoma v juliju 2019. Za spodnji del pločnika bo potrebno pred izgradnjo 
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter pripraviti ustrezen projekt. 
Glede postavitve košev za pasje iztrebke na poteh proti gozdovom je župan pojasnil, da po 
njegovem mnenju niso potrebni. Postavitev košev ni tako draga, je pa to stalni strošek za 
njihovo praznjenje, kar posledično zvišuje zneske na položnicah, s katerimi so komunalne 
storitve mesečno obračunane občanom. Pasji iztrebki niso nevarni za naravo, zato je predlagal, 
da sprehajalci pasje iztrebke odstranijo s poti v najbližje grmovje, da tako ne bodo motili ostalih 
sprehajalcev in bodo podvrženi naravnemu razkroju. Razumljivo je, da se koši postavijo znotraj 
naselij, v naravi pa je prav, da lastniki psov poskrbijo za odstranitev pasjih iztrebkov s poti na 
primernejše mesto. Pasji iztrebki niso specifični, so mešan komunalni odpadek, zato se jih lahko 
odloži tudi v koše za mešane komunalne odpadke. 
Pobudo za postavitev koša v Novakah se bo še enkrat preverila. Župan je svetnico zaprosil za 
sliko kraja, kjer naj bi bil koš nameščen, potem se bo sprejela odločitev skladno z dogovorom s 
člani sveta krajevne skupnosti Senično. 
 
V/p št. 4-6-2019: Janez BOGATAJ: 
Janez BOGATAJ je podal pobudo za direktno avtobusno linijo Tržič – Ljubljana, v jutranjih urah. 
Veliko občanov in občank se dnevno vozi na delo v Ljubljano in bi z uvedbo direktne linije 
prihranili kar nekaj časa, ki ga sedaj izgubijo zaradi vmesnih postankov na poti v službo in 
nazaj. 
Drugo vprašanje se je nanašalo na obnovo usada na relaciji Paloviče - Leše. Usad se poglablja, 
zato bi ga bilo smiselno popraviti čimprej, v nasprotnem primeru se lahko stroški obnove zelo 
povečajo. Tudi vozniki poročajo, da pri prehodu čez omenjeni usad večkrat s podvozjem udarijo 
ob tla. 
Sledilo je še vprašanje glede ureditve cestne povezave Paloviče – Peračica. Že obstoječo 
poljsko pot dnevno uporablja kar precej tekačev in kolesarjev. Zaželena je ureditev poti do te 
mere, da bi bil možen prehod tudi z avtomobilom. 
Župan je pojasnil najprej možnost ureditve poti Paloviče – Peračica. Predlagal je, da se v 
krajevni skupnosti določi osebo, ki bo skrbela za vzdrževanje in čiščenje kanalov, da pot ne bo 
ob vsakem neurju poškodovana. Občina Tržič bo preučila možnosti sanacije, ki je za ureditev 
prometno precej obremenjene poti nujno potrebna. 
Usad na relaciji Paloviče – Leše bo saniran predvidoma v letu 2019. 
Kar se tiče avtobusnih prevozov, Občina Tržič lahko prenese pobudo svetnikov izvajalcu 
prevozov Arriva d.o.o., odločitev glede uvedbe direktne linije pa je na strani izvajalca storitev.  
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Andraž ŽITNIK je podal informacijo, da v času šolskega leta že obstaja direktna linija Tržič - 
Ljubljana zjutraj ob 6.30, v popoldanskem času pa v obratni smeri ob 14.15 ter 16.15. 
Župan je predlagal Janezu BOGATAJU, da se pozanima, ob kateri uri bi bile direktne linije še 
aktualne.  
 
V/p št. 5-6-2019: Mladen NOVKOVIČ: 
Mladen NOVKOVIČ je podal pobudo, da bi občinska uprava preko Športne zveze spodbudila 
športna društva, da bi podala predloge k spremembi pravilnika in meril za sofinanciranje 
programov športa v občini Tržič. Predlagal je, da bi športna društva svoje predloge pripravila in 
oddala v poletnem času, tako da bi jih Občinski svet lahko obravnaval že na septembrski seji. 
Tako bo lahko pravilnik prenovljen pred pripravo proračuna za naslednje leto in pred objavo 
novih razpisov.   
Župan je odgovoril, da bo pobuda posredovana Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, 
da pozove Športno zvezo, naj obvesti in spodbudi športna društva k pripravi predlogov za 
spremembe in dopolnitve pravilnika.  
 

K 4. točki:       Imenovanje predstavnika Občine v svet zavetišča za zapuščene živali. 
 
 

V uvodu je Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na kratko predstavil poročilo KMVVI. 
 
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 101-6-4-2019: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnika občine v Svet zavetišča živali imenuje Željka 
Babiča. 

                                       
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 

K 5. točki:       Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2018. 
 

Uvodno obrazložitev je podal Marko PANIĆ, mag, komandir Policijske postaje Tržič.   
 
Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Vida RAZTRESEN, Marjan VETERNIK in Andraž ŽITNIK. 
 
Odgovore je podal Marko PANIĆ, mag, komandir Policijske postaje Tržič.   
 
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s 
 
PREDLOG SKLEPA 102-6-5-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu Policijske postaje Tržič za leto 
2018. 

                                       

K 6. točki:       Informacija o delu Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2018.  
 

Uvodno obrazložitev je podal Aleš BIZJAN, v.d. vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj. 
 
Vida RAZTRESEN pa je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti ter ob tem izpostavila 
težave zaradi obremenjevanja okolja s pasjimi iztrebki. Predlagala je namestitev opozorilnih 
tabel za latnike psov in predstavila tudi idejo izgleda opozorilne table. 
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Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Mladen NOVKOVIČ, Drago ZADNIKAR in Janez BOGATAJ. 
 
Odgovore in dodatna pojasnila sta podala Aleš BIZJAN, v.d. vodja Medobčinskega inšpektorata 
Kranj in župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s 
 
PREDLOG SKLEPA 103-6-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delovanju Medobčinskega inšpektorata 
Kranj za leto 2018. 
 
Proceduralno je Teja NEMEC opozorila, da slikovni in zvočni prenos seje ne poteka. 
 
Proceduralno je Drago ZADNIKAR ob ugotovitvi, da prenos seje ne dela, zahteval prekinitev 
seje do vnovične zagotovitve slikovnega in zvočnega prenosa. 

 
Župan je  dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se seja kljub neizvajanju slikovnega in 
zvočnega prenosa zaradi tehničnih motenj nadaljuje. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 12 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 7. točki:       Poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju 

občinskega glasila Tržičan v letu 2018. 
 

Uvodno obrazložitev je podala Irma LIPOVEC, odgovorna urednica glasila Tržičan. 
 
Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Mladen NOVKOVIČ, Drago ZADNIKAR, Marjan VETERNIK in Ana 
PEHARC. 
Mladen NOVKOVIČ je podal pobudo, da bi obseg glasila Tržičan prilagajali glede na število in 
obseg prejetih člankov. 
 
Odgovore in dodatna pojasnila sta podala Irma LIPOVEC, odgovorna urednica glasila Tržičan in 
župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 104-6-7-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem 
poslovanju občinskega glasila Tržičan v letu 2018. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 8. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem 

vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič. 



 

 7 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in 
predstavil predlog novega cenika za turistično vodenje na ravni turističnega območja občine 
Tržič, Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti in predlagala, da se 
cene vodenja na ravni občine Tržič nekoliko zvišajo. 
 
Ob 19.05 se je seji pridružila svetnica Metka GABERC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Drago ZADNIKAR in Teja NEMEC. Drago ZADNIKAR je predlagal 
spremembe in dopolnitve 2., 8., 8a., 9. in 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič (v nadaljevanju: 
Odlok).  
 
Župan je podal odgovor, da so odprti 1., 2. in 3.člen Odloka, v najkrajšem možnem času pa se 
bo pristopilo k celoviti prenovi Odloka. 
 
Ob 19.10 je sejo zapustila svetnica Tanja PERČIČ POKLUKAR. 
 
Ob 19.12 se je seji pridružil svetnik Drago ZALAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 105-6-8a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Tehnik  Kron Telekoma je obvestil prisotne, da je slikovni in zvočni prenos seje ponovno 
vzpostavljen. 
 
Andraž ŽITNIK je predlagal, da se v nadaljevanju seje opravi 2. obravnava Odloka. 
 
Proceduralno je Drago ZADNIKAR pripomnil, da po njegovem mnenju osnutek Odloka še ni 
dovolj usklajen in predlagal, da se z 2. obravnavo počaka do celovitejše prenove. 
 
Župan je pojasnil, da se Odlok spreminja in dopolnjuje samo v 1., 2. in 3. členu zaradi lažjega 
zagotavljanja zadostnega števila turističnih vodnikov, da pa se bo do prenove Odloka v celoti v 
prihodnje tudi pristopilo. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič obravnava predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič v drugem 
branju. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Drago ZADNIKAR je predstavil amandmaje k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič. 
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Predlog Amandma št. 1 
2. člen 
Besedilu 2. člena se kot prvi odstavek doda: »Za turističnega vodnika turističnega območja 
Občine Tržič se po tem odloku štejejo registrirani turistični vodniki, strokovni delavci v muzejih, 
galerijah  in TPIC.« 
 
Obrazložitev je podal Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 106-6-8A-2019: 
2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 
turističnega območja občine Tržič se kot prvi odstavek doda:  
Za turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič se po tem odloku štejejo 
registrirani turistični vodniki, strokovni delavci v muzejih, galerijah  in TPIC. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predlog Amandma št. 2 
9. člen 
Spremeni se prvi odstavek tako, da se glasi: »Turistična vodenja za naročene in razpisane 
oglede se zaračunavajo po ceniku, ki ga izda TPIC Tržič, potrdi pa Občinski svet Občine Tržič.« 
 
Obrazložitev je podal Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 107-6-8B-2019: 
9. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 
turističnega območja občine Tržič se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:  
Turistična vodenja za naročene in razpisane oglede se zaračunavajo po ceniku, ki ga izda 
TPIC Tržič, potrdi pa Občinski svet Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predlog Amandma št. 3 
9. člen 
Doda se drugi odstavek tako, da se glasi: »Naročnik in vodnik medsebojna plačilna in druga 
razmerja urejata neposredno skladno z zakonskimi predpisi in drugimi veljavnimi akti.« 
 
Obrazložitev je podal Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 108-6-8C-2019: 
9. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 
turističnega območja občine Tržič se doda drugi odstavek tako da se glasi:  
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Naročnik in vodnik medsebojna plačilna in druga razmerja urejata neposredno skladno z 
zakonskimi predpisi in drugimi veljavnimi akti. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predlog Amandma št. 4 
9. členu 
Doda se tretji odstavek tako, da se glasi: »Če vodnik naročilo prejme od TICA Tržič ali 
Tržiškega muzeja, se plačilo opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja 
ter po veljavnem ceniku nalog. Dnevnik vodenja in potrjene evidence opravljenih ur so podlaga 
za izplačilo in se arhivirajo.  Razlika med plačilom vodnika in celotnim naročniku obračunanim 
zneskom  je prihodek Občine Tržič in se nameni za pospeševanje turistične in promocijske 
dejavnosti in razvoj turistične infrastrukture.« 
 
Obrazložitev je podal Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 109-6-8D-2019: 
9. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 
turističnega območja občine Tržič se doda tretji odstavek tako da se glasi:  
Če vodnik naročilo prejme od TICA Tržič ali Tržiškega muzeja, se plačilo opravi na 
podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja ter po veljavnem ceniku nalog. 
Dnevnik vodenja in potrjene evidence opravljenih ur so podlaga za izplačilo in se 
arhivirajo.  Razlika med plačilom vodnika in celotnim naročniku obračunanim zneskom  
je prihodek Občine Tržič in se nameni za pospeševanje turistične in promocijske 
dejavnosti in razvoj turistične infrastrukture. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Župan je odprl razpravo.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 110-6-8b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič v predlaganem 
besedilu, kateremu so dodani štirje sprejeti amandmaji. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 9. točki:       Pripojitev družbe Bios, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., 
Tržič k družbi Komunala Tržič d.o.o.. 
 

Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC.  
 
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. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Metka GABERC, Drago ZADNIKAR, Mladen NOVKOVIČ. 
 
Odgovore je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in predlagal, da se v začetku septembra skliče vodje svetniških skupin 
in skupaj z njimi preuči stanje ter išče možne rešitve glede predlagane pripojitve družbe Bios, 
poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič k družbi Komunala d.o.o..  
Poslovanje družbe Komunala Tržič d.o.o. bo svetnikom predstavljeno na septembrski redni seji.   
 
Ob 20.00 je sejo zapustil svetnik Drago ZADNIKAR. 
Ob 20.01 je sejo zapustila svetnica Metka GABERC. 
 
K 10. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobro v zemljiško knjigo. 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Jasna KAVČIČ – vodja Urada 
za okolje in prostor. 
 
Ob 20.05 je sejo zapustila svetnica Teja NEMEC. 
 
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 111-6-10a-2019: 
Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič za 
nepremičnine: 

- parc. št. 955/23, 955/27, 964/15, 964/18, 966/2, 971/1, 975/3, 975/5, 975/7, 979/64, 
979/67, 979/68, 979/69, 979/71, 979/73, 980/4, 981/88, 975/7, 979/64, 979/67, 979/68, 
979/69, 979/71, 979/73, 980/4, 981/88, k.o. 2142 Lom pod Storžičem, 

- parc. št, 462/1, 463/1, 463/2, 467/3, 467/5, 468/1, k.o. 2143 Tržič, 
- parc. št. 111/56, 114/23, 1181/4, 1181/5, 1181/6, 1181/10, 1181/13, 1181/14 k.o. 2144 

Bistrica, 
- parc. št. 241/27, 242/15, 311/9, 435/2, 655/2, 656/4, 658/2, 660/2, 662/2, 678/2 k.o. 

2146 Kovor, 
- parc. št. 8/1 k.o. 2148 Senično, 
- parc. št. 366/2, 609/12 k.o. 2149 Žiganja vas, 
- parc. št. 248/8 k.o. 2143 Tržič, 
- parc. št. 154/4, 161/40, 161/43, 159/2, 157/4, 159/5 k.o. 2144 Bistrica, 
- parc. št. 376/1 k.o. 2150 Zvirče, 

kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Prisotnih je 13 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 112-6-10b-2019: 
Nepremičnina iz devete alineje 1. točke tega izreka postane last Občine Tržič in se pri njej 
v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič, matična številka 5883547000. 
 
Prisotnih je 13 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 113-6-10c-2019: 
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Pri nepremičninah iz prve do šeste alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta, pri nepremičninah iz 
sedme in osme alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – nekategorizirana cesta, pri nepremičnini iz devete alineje 1. točke 
tega izreka pa se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 
kolovoz. 
 
Prisotnih je 13 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 11. točki:       Informacija o financiranju političnih strank v občini Tržič za leto 2019. 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in seznanil svetnike s  

 
PREDLOG SKLEPA 114-6-11-2019: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani z informacijo o financiranju političnih strank v 
Občini Tržič za leto 2019. 

 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.13 uri. 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Ada Štamcar 
 

župan 

 

 


