Številka: 9000-7/2015-23
Datum:
21.09.2015

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, 10.09.2015 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta BEČAN, Marjan ŠPEHAR,
Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ, Uroš
RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,
Andreja POTOČNIK in David AHAČIČ.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Klemen BELHAR in Andrej FRELIH.
Prisotni iz občinske uprave: Vid MEGLIČ – vodja Urada za družbene dejavnosti, Marjeta
MAČEK – vodja Urada za finance, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za urejanje prostora, Janja
SVETINA – višja svetovalka in Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Alenka BRADAČ – Nadzorni odbor Občine Tržič.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. Kovačič – Gorenjski glas, Branka JURHAR –
Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK – Radio Gorenc in GTV.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 8. 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 20 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Župan je predlagal umik 11. točke, to je Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Tržič ter spremembo vrstnega reda tako, da bi se točka 12. Predlog
sklepa o potrditvi namena porabe sredstev na PP 50119 – Projekti in investicije v zdravstvu
NRP 40904017 – investicije in projekti v ZD Tržič obravnavala kot 7. točka, ostale pa bi se
pomaknile za eno navzdol. Skrajšan postopek pa predlaga pri točki 6. Predlog Odloka o ukinitvi
Javnega zavoda za turizem Tržič in točki 11. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Tržič.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Iz dnevnega reda se umakne 11. točka – Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Tržič.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI

20
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
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PREDLOG SKLEPA:
Točka 12. Predlog sklepa o potrditvi namena porabe sredstev na PP 50119 – Projekti in
investicije v zdravstvu NRP 40904017 – Investicije in projekti v ZD Tržič, se obravnava
kot 7. točka, ostale se pomaknejo za eno navzdol.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI

20
0

Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za Turizem in Predlog sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Tržič se obravnavata po skrajšanem postopku.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI

14
0

Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 8. redne seje s sprejetimi spremembami
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
20
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 19.06.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 7. redni seji,
ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. KMVVI – kadrovske zadeve
a) Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za okolje in prostor,
b) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Tržič,
5. Končno poročilo o zaključnem računu Občine Tržič za leto 2014,
6. Predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Tržič,
7. Predlog sklepa o potrditvi namena porabe sredstev na PP 50119 – Projekti in investicije
v zdravstvu NRP 40904017 – Investicije in projekti v ZD Tržič,
8. Informacija o pristopu Občine Tržič k sporazumu o odpustu dolga,
9. Osnutek Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič,
10. Koncesijska pogodba o opravljanju GJS vzdrževanje občinskih javnih cest na območju
občine Tržič,
11. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Tržič,
12. Ukinitev statusa javnega dobra,
13. Sklenitev sporazuma o izravnavi meje na parc. št. 458/12 k.o. Tržič,
14. Okvirni letni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2015
Seji se je pridružil Mladen Novković.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne
18.06.2015.

Župan je odprl razpravo.
Janez MEGLIČ je razpravljal o odgovoru glede postavitve javne razsvetljave mimo Lenarta.
Pojasnilo je podal Dušan BODLAJ, podžupan.
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 98-8-1-2015:
Potrdi se Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 18.06.2015.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 7. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 99-8-2-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 7. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 18.06.2014.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-8-2015: dr. Uroš GODNOV
Dr. Uroš GODNOV je vprašal, če je Občina Tržič glede na situacijo v Evropi z begunci
razmišljala, da bi pomagala z nastanitvijo le teh. Glede na to ga zanima, kakšna je zmogljivost
oz. kako bi pristopili k integraciji, da ne bi bilo večjih težav.
Župan je povedal, da je to aktualno vprašanje, do katerega je potrebno pristopiti razumno,
preudarno, strpno. Povedal je, da so se na to temo že pogovarjali z župani različnih občin. Za
prve nastanitvene kapacitete poskrbi država, ko pa bodo ta mesta zapolnjena potem pridejo na
vrsto lokalne skupnosti in tudi posamezniki. Trenutno tudi še ni bilo pozivov, da je potrebno
zbrati sanitetni material, odeje ali podobne potrebščine, če pa poziv pride se bo občina odzvala.
V/p št. 2-8-2015: Marko POLJANC
Marko POLJANC je vprašal, kaj je s prostorom za delovanje svetniških skupin, oz. kdaj lahko
pričakujejo, da bodo dobili prostor.
Župan je povedal, da bo zadevo preveril.
V/p št. 3-8-2015: Metka GABERC
Metka GABERC je vprašala, do kdaj bo voda v bazenu na Gorenjski paži in kakšen je dnevni
strošek, če je voda v bazenu.
Župan je povedal, da se je kopalna sezona zaključila in se voda ne ogreva več, zato s tem ni
stroškov.
Dušan BODLAJ je povedal, da je od upravljalca izvedel, da bo voda v bazenu, dokler ne pridejo
serviserji, ki bodo očistili črpalke, jih konzervirali, nato pa se bo voda izpustila.
V/p št. 4-8-2015: Mojca ČADEŽ
Mojca ČADEŽ je vprašala, kako je z obnovo škarpe pod bivšim SDK-jem in Predilniško hišo.
Zanima jo, kdo je lastnik ograje in ali lahko občina kar koli stori, da bi lastnik pričel s sanacijo
škarpe.
Župan je obrazložil lastništvo, povedal, je da je prvi del škarpe obnovilo podjetje BPT. Občina
pa bo prosila BPT, če lahko obnovi še en del opornega zidu.
V/p št. 5-8-2015: Janez MEGLIČ
Janez MEGLIČ je povedal, da je v letošnjem letu košnjo v Dovžanovi soteski izvajalo podjetje
BIOS, ob cesti pa je še vedno košnjo izvajalo podjetje Komunala Tržič. Predlaga, da bi v
naslednjem letu bolj smiselno razdeliti področje košnje med podjetjema.
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Župan je povedal, da je bilo veliko pohval na košnjo ekipe iz podjetja BIOS-a. Vendar ob cestah
se kosi tudi na težjih predelih včasih ročno, včasih strojno. Vendar bodo morali območje ob
cestah kositi vsaj štirinajst dni prej, kot so letos. V Dovžanovi soteski, kjer pa gre za izgled, bo
potrebno pokositi večje območje.
V/p št. 6-8-2015: Matej SLAPAR
Matej SLAPAR meni, da bi morali ob cestah pokositi bolj širok pas, kot pa se trenutno kosi.
Dušan BODLAJ, podžupan je povedal, da je glede prometne varnosti zadosti, če je pokošeno
en meter ob cesti. Po drugi strani pa gre tudi za razmejitev med zasebnimi in občinskimi
zemljišči.
V/p št. 7-8-2015: Nataša MEGLIČ
Nataša MEGLIČ je vprašala, če je še v načrtu postavitev cestnega ogledala na ovinku v
Pristavi.
Dušan BODLAJ, podžupan je obrazložil kaj se trenutno dogaja in zakaj ogledalo še ni
postavljeno.
V/p št. 8-8-2015: Andraž ŽITNIK
Andraž ŽITNIK prosi za obrazložitev urejanja okolice, predvsem javnih površin, zelenic, ki niso v
občinski lasti. Gre predvsem za lokacije ob večstanovanjskih stavbah na področju Tržič-Ravne
in v Bistrici, predvsem na Kovorski cesti.
Župan je povedal, da površine ob večstanovanjskih stavbah nimajo urejenega pripadajočega
funkcionalnega zemljišča. Na Ravnah je lastništvo razdeljeno med Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov, BPT-jem in Občino Tržič, zato bo potrebno najprej urediti lastništvo. Trenutno pa
občina kosi zemljišča v svoji lasti.
K 4a. točki:

Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za okolje in prostor

Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je razpravo zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 100-8-4a-2015:
Občinski svet občine Tržič kot nadomestnega člana v Odbor za okolje in prostor imenuje
Andraža ŽITNIKA.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 4b. točki:

20
0

Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno
delo Tržič

Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali sta Mateja ČADEŽ in Andreja POTOČNIK.
Andreja POTOČNIK je podala obrazložitev glasu.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 101-8-4b-2015:
Občinski svet občine Tržič kot predstavnico lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno
delo Tržič imenuje Rebeko PEHARC.
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Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:

18
3

Končno poročilo o zaključnem računu Občine Tržič za leto 2014

Uvodno obrazložitev je podala mag. Alenka BRADAČ, članica Nadzornega odbora Občine
Tržič.
V imenu Komisije za proračun in zaključni račun je mnenje podala Nataša MEGLIČ.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi sta sodelovala Andraž ŽITNIK in Janez MEGLIČ.
Odgovore sta podala mag. Alenka BRADAČ in župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 102-8-5-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o pregledu zaključnega računa Občine
Tržič za leto 2014.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki:

Predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Tržič

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Ana PEHARC je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC, Metka GABERC, Uroš RIBIČ, Andreja
POTOČNIK, Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marija LAVTAR in Matej SLAPAR.
Odgovore sta podala Vid MEGLIČ in župan mag. Borut SAJOVIC.
PREDLOG SKLEPA 103-8-6-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem
Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
4

PREDLOG SKLEPA 104-8-6-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o ukinitvi Javnega zavoda za turizem
Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
2
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PREDLOG SKLEPA 105-8-6-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda za turizem
Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 7. točki:

16
3

Predlog sklepa o potrditvi namena porabe sredstev na PP 50119 –
Projekti in investicije v zdravstvu NRP 40904017 – Investicije in
projekti v ZD Tržič

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.
Razpravljal je Mladen NOVKOVIĆ.
Odgovore sta podala župan in Vid MEGLIČ.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 106-8-7-2015:
Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil s predlogom nabave
medicinske opreme za leto 2015, ki je bil posredovan s strani ZD Tržič in Osnovnega
zdravstva Gorenjske in ga je Občina Tržič prijavila na Javni razpis za prijavo predlogov
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 107-8-7-2015:
Sprejme se sklep, da Občinski svet Občine Tržič v skladu s 1. odstavkom 7. člena Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 8/2015 in 46/2015) predhodno
potrjuje spremembo namena porabe na NRP 40904017 – Investicije in projekti v ZD Tržič
(na proračunski postavki 50119 – Projekti in investicije v zdravstvu) za izvedbo nabave
prenosnega urgentnega ultrazvoka.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Informacija o pristopu Občine Tržič k sporazumu o odpustu dolga

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki dr. Uroš GODNOV, Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ in Andraž
ŽITNIK.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 108-8-8-2015:
Občinski svet Občine Tržič se seznani z informacijo o pristopu Občine Tržič k sporazumu
o odpustu dolga.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 9. točki:

Osnutek Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič

Uvodno obrazložitev je podala Janja SVETINA, višja svetovalka na Uradu za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Uroš RIBIČ, Andraž ŽITNIK, Janez MEGLIČ, Marko POLJANC, dr. Uroš
GODNOV, Marjan VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Nataša MEGLIČ in Matej SLAPAR.
Odgovore sta podala Janja SVETINA in župan mag. Borut SAJOVIC.
Rok za predloge je 1.10.2015.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 109-8-9-2015
Sprejme se osnutek Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PRIČETEK ODMORA
KONEC ODMORA

K 10. točki:

ob 20:10 uri.
ob 20:30 uri.

Koncesijska pogodba o opravljanju gospodarske javne
vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Tržič

službe

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 110-8-10-2015
Občinski svet se seznani s predlogom koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju občine Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 11. točki:

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Tržič

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 111-8-11-2015
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 112-8-11-2015
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 12. točki:

Ukinitev statusa javnega dobra

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 113-8-12-2015
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 837/6 k.o.
2147 – Križe, parc. št. 852/6 k.o. 2146 – Kovor in parc. št. 857/19, 865, 866/3, 866/5, 866/7,
866/8, 866/10, 866/11, 866/13, 866/14, 864/4 k.o. 2148 – Senično, kar se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 114-8-12-2015
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega
dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
matična številka 5883547000.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 13. točki:

Sklenitev sporazuma o izravnavi meje na parc. št. 458/12 k.o. Tržič

Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora in župan
mag. Borut SAJOVIC.
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Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 115-8-13-2015
Sprejme se sklep o sklenitvi sporazuma o izravnavi meje na parc. št. 458/12 k.o. 2143 –
Tržič, na podlagi katere se površina parc. št. 458/12 k.o. 2143 – Tržič v korist parc. št.
458/7 k.o. 2143 – Tržič zmanjša za 694 m2, proti plačilu nadomestila v višini 32.709,96
EUR oziroma 47,13 EUR/m2.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 14. točki:

Okvirni letni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu
2015

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Dogovorili so se le za spremembo, in sicer namesto 15. oktobra 2015, bo 9. seja v sredo,
14.10.2015, ob 18. uri.
PREDLOG SKLEPA 116-8-14-2015
Občinski svet Občine Tržič sprejme okvirni letni terminski plan sej s spremembo datuma
9. seje v letu 2015. Potrdi se termin 9. Redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki bo
14.10.2015.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seja občinskega sveta je bila končana ob 21:00 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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