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Številka:   9000-8/2015-23 

Datum:      27.10.2015 

 

 

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

ki je bila v sredo, 14.10.2015 s pričetkom ob 18.00 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,   
David AHAČIČ, Andrej FRELIH in Klemen BELHAR. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ in Andreja POTOČNIK. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave, Vid 
MEGLIČ – vodja Urada za družbene dejavnosti, Janja SVETINA – višja svetovalka in Irena 
MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Jože KRISTAN – odvetnik, Marinka KENK TOMAZIN – direktorica Knjižnice 
dr. Toneta Pretnarja, Boris TOMAZIN – predsednik Športne zveze Tržič in Biserka DRINOVEC 
– sekretarka Športne zveze Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev:  Suzana P. Kovačič  – Gorenjski glas,  Branka JURHAR –  
Radio Triglav. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 9. 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 21 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti točka Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega 
občana Občine Tržič in da se točke Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana Občine 
Tržič, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« in Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Tržič obravnavajo po skrajšanem postopku. 
 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova  4b. točka – Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega 
občana Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 

http://www.trzic.si/
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PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič, Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat Kranj« in Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tržič obravnavajo po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 9. redne seje s sprejetimi spremembami 
 
Prisotnih je  21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.09.2015, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 8. redni seji,  

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. a)KMVVI – Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2015, 

b)Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občna Občine Tržič, 
5. Predlog poravnave za  poplačilo terjatev  Občine Tržič, 
6. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Tržič, 
7. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, 
8. Letni program športa v občini Tržič za leto 2015, 
9. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tržič za programsko obdobje 2015 – 2020, 
10. Prodaja stanovanja na naslovu Kovorska cesta 21, 
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske 

uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« 
12. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič, 

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

10.09.2015. 
 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 117-9-1-2015: 
Potrdi se Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.09.2015.  
 
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 8. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
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Janez MEGLIČ je vprašal, kdaj bodo zaključena dela na cesti mimo Lenarta, glede na  to, da je 
na isto vprašanje,  na prejšnji seji dobil odgovor, da bodo  zaključena v mesecu septembru.  
Župan je povedal, da je Občina Tržič izvedla javno naročilo za popravila krajših,  manjših 
odsekov cest. Izbrana je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Zaradi manjših zapletov, tudi 
zaradi vremena, dela še niso zaključena. 
 
PREDLOG SKLEPA 118-9-2-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 8. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 10.09.2015. 
 
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. 1-9-2015: Uroš RIBIČ 
Uroš RIBIČ je povedal, da je na cesti ob Cablexu globok usad cestišča, v katerem se ob dežju 
nabira voda. Problem je predvsem za pešce, ki hodijo po pločniku. Ob deževju je hoja po 
pločniku neprijetna, saj mimo vozeča vozila močno škropijo  s stoječo vodo na pešce. 
 
V/p št. 2-9-2015: Dušan BODLAJ 
Dušan BODLAJ je povedal, da je bil pretekli teden na posvetu o izkoriščanju voda v Sloveniji. 
Seznanjeni so bili, da se pripravlja sprememba zakona o varstvu okolja, ki naj bi predvideval 
manjši znesek koncesijskih dajatev za izkoriščanje površinskih in podtalnih voda, ki je do sedaj 
pripadal občinam (gre za male hidroelektrarne in izkoriščanje podtalnice za potrebe polnjenja in 
prodaje vode). Glede na povedano predstavlja za Občino Tržič nižji prihodek med 30 in 40 tisoči 
EUR. Zanima ga, kaj bo Občina storila na tem področju. 
Župan je svetnicam in svetnikom  povedal, da država občini nalaga vedno več nalog in 
pristojnosti, po drugi strani pa zmanjšuje finančna sredstva. Obrazložil je naloge na področju 
vodotokov, predvsem kdo naj bi jih izvrševal. Občina je takoj, ko je bila seznanjena z namero o 
spremembi zakona obvestila Skupnost občin Slovenije, ki se je že odzvala in naslovila pobudo 
na državo, poslanke in poslance, da zakon ni primeren. Na kratko je še pojasnil pomen rednega 
vzdrževanja vodotokov. 
 
V/p št. 3-9-2015: Andraž ŽITNIK 
Andraž ŽITNIK je vprašal, ali bo drsališče na Ravnah tudi v prihajajoči zimi. 
Župan je povedal,  da smo na Občini že prejeli ponudbe. Predvideva se, da bo v začetku 
decembra 2015 postavljena  v obsegu kot so potekali dogovori. 
 
V/p št. 4-9-2015: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je povedal, da prikazovalnik hitrosti pred Osnovno šola Bistrice že nekaj 
časa ne deluje, po drugi strani pa ga prekriva drevo, ki je na zasebnem zemljišču. Opozoril je še 
na objekt za Mošenikom, ki se sam od sebe podira. Objekt je zavarovan s trakom, ki pa zaseda 
kar nekaj parkirnih mest. Povedal je še, da je sanacija usada v Visočah uspela, vendar pa se ob 
večjih nalivih dogaja, da mulda ne požira vode, voda teče preko ceste na brežino, ki pa 
ponovno spodjeda cesto. 
Župan je povedal, da je bilo s strani Občine že večkrat podano opozorilo lastniku objekta Za 
Mošenikom, vendar ni bilo odziva. Podana je bila ovadba inšpekciji, ki je ukrepala in izdala 
odločbo in objekt zavarovala. Glede ceste na Visočah se bo obvestilo upravljalca, prikazovalnik  
pa se mora popraviti. Na kratko je še pojasnil načrte glede meritev hitrosti. 
 
V/p št. 5-9-2015: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je vprašala, kdaj  se bo zaključila obnova na pokopališču v Tržiču. Meni tudi, da 
je preveč parkirnih mest rezerviranih za invalide ob Gorenjski plaži. Med kopalno sezono je to 
smiselno, izven sezone pa so parkirni prostori namenjeni za goste gostinskega objekta, zato bi 
bilo smiselno premisliti o tem. Predlagala je še, da se sestanejo krajani Retenj od tovarne Roga 
do Kopanke s pristojnimi s strani Občine, zaradi izgradnje kanalizacije na tem območju. Po 
pogovoru z lastniki zemljišč bi bil ustrezen dan v tednu petek popoldan. 
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Župan je povedal, da se zaključuje projekt tlakovanja na pokopališču v Tržiču. Obrazložil je dela 
tudi na drugih pokopališčih v občini Tržič. Za rekonstrukcijo mrliških vežic  in nadstrešnice na 
pokopališču v Tržiču   je pripravljen osnutek idejne rešitve, ki je bil predstavljen  solastniku 
pokopališča. Obrazložil je še glede parkirnih mest v času kopalne sezone, se pa strinja, da po 
sezoni parkirne prostorje prilagodijo obiskovalcem gostinskega lokala. Glede kanalizacije v 
Retnjah,  je župan povedal, da so se s krajani že enkrat pogovarjali na to temo, vendar niso 
našli skupne rešitve. Obrazložil je kako, je možno izpeljati kanalizacijo na tem področju in se 
strinjal, da se še enkrat sestanejo vsi vpleteni. 
 
V/p št. 6-9-2015: Mladen NOVKOVIĆ 
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, kaj se dogaja z dimnikom v bivši tovarni Runo. Dimnik postaja 
nevaren. Kaj se lahko naredi za varnost. Drugo vprašanje pa se nanaša na OPN in sicer ga 
zanima v kateri fazi se nahaja postopek. 
Župan je povedal, da je bil dimnik v bivši tovarni pred desetimi leti brez soglasja spomeniškega 
varstva znižan, »zabetoniran« Potrebno bi bilo pridobiti strokovno mnenje in nato ugotoviti 
kakšna bi bila rešitev. 
OPN je v zaključni fazi in bo na eni naslednjih sej predstavljen.  
 
K 4a. točki:       Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 119-9-4a-2015: 
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2015, in sicer: 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE TRŽIČ se podeli: 

 TINETU TOMAZINU, Pot na Močila 21, 4294 Križe 
2. PLAKETA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

• JOŽETU TIŠLERJU, Grahovše 6, 4290 Tržič 
3. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

• MILANU ČERNOGI, Retnje 53, 4294 Križe in 
• FOTO KLUBU TRŽIČ, Predilniška cesta 10, 4290 Tržič 

 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
K 4b. točki:       Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, je razpravo zaprl in  dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 120-9-4b-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o podelitvi naziva častnega občana 

Občine Tržič.  

 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 121-9-4b-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana 

Občine Tržič.  
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 

 
K 5. točki:       Predlog poravnave za poplačilo terjatev Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Jože KRISTAN, odvetnik.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Seji se je pridružil David AHAČIČ. 
 
V razpravi so sodelovali Mateja ČADEŽ, Dušan BODLAJ, Klemen BELHAR, Marjan 
VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Marko POLJANC, Metka GABERC, Marija LAVTAR in Andraž 
ŽITNIK. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in odvetnik Jože KRISTAN. 
 
Svetniki so se dogovorili, da se županu podeli pooblastilo za izvedbo poravnave in določili 
znesek ter pogoje poravnave.  
 
Župan je  zaprl razpravo. 
 
K 6. točki:       Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala Janja SVETINA, višja svetovalka na Uradu za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
V imenu Odbora za okolje in prostor je poročilo podal Marko POLJANC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta Mladen NOVKOVIĆ in  Janez MEGLIČ. 
 
Odgovore je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
PREDLOG SKLEPA 122-9-6-2015: 
Sprejme se predlog Odloka o občinskih taksah v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
 
K 7. točki:       Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Marija LAVTAR, Klemen BELHAR, Mladen NOVKOVIĆ in Mojca ČADEŽ.  
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 123-9-7-2015: 
Občinski svet Občine Tržič daje pozitivno mnenje k imenovanju ga. Marinke Kenk 
Tomazin za direktorico Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič. 



 

 6 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Po glasovanju so župan in svetniki čestitali direktorici, ki se je zahvalila za čestitke in na kratko 
predstavila svojo vizijo vodenja v naslednjem mandatu. 
 
K 8. točki:       Letni program športa v Občini Tržič za leto 2016 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Ana PEHARC ja podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Mladen NOVKOVIĆ. 
  
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 124-9-8-2015: 
Potrdi se Letni program športa v Občini Tržič za leto 2016. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
Po glasovanju je nekaj besed  podal še predsednik Športne zveze Tržič, Boris TOMAZIN, 
predvsem glede novih navodil, ki so jih posredovali iz Olimpijskega komiteja Slovenije. 
 
K 9. točki:       Informacija o uskladitvi vsebine Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za programsko obdobje 
2015 - 2020 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, je razpravo zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 125-9-9-2015 

Občinski svet Občine Tržič se seznani z informacijo o uskladitvi vsebine 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Tržič za programsko obdobje 2015-2020. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 10. točki:       Prodaja stanovanja na naslovu Kovorska cesta 21 

 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 126-9-10-2015 

Sprejme se posamični program ravnanja z dne 1. 10. 2015 in sklep o prodaji 
nepremičnine - posameznega dela št. 2 v stavbi št. 372 k.o. 2144 - BISTRICA (ID 
5707277) z ID znakom 2144-372-2; dvosobno stanovanje v 2. etaži, s pripadajočo 
kletjo v 1. etaži, v izmeri 59,44 m2 (po SIST 9836), v stanovanjski stavbi na 
naslovu Kovorska cesta 21, Tržič, z ident. številko stavbe 2144-372, stoječe na 
parc. št. 226/3 k.o. 2144 – Bistrica.  Kot metoda razpolaganja se izbere metoda 
javne dražbe. Izhodiščna cena je 58.900,00 EUR, najnižji znesek višanja je 100,00 
EUR. Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve, strošek vknjižbe 
v zemljiško knjigo ter morebitne ostale stroške, povezane s sklenitvijo prodajne 
pogodbe, krije kupec. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
K 11. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega 

organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« 
 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Drago ZADNIKAR. 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Janez MEGLIČ. 
Odgovor je podal direktor, Drago ZADNIKAR. 

 
PREDLOG SKLEPA 127-9-11-2015 

Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o  spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat Kranj«. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 128-9-11-2015 

Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o  spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat Kranj«. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 12. točki:       Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Klemen BELHAR, predsednik Statutarno pravne komisije. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje 

 
Mladen NOVKOVIĆ je podal obrazložitev glasu. 
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PREDLOG SKLEPA 129-9-12-2015 

Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 130-9-12-2015 

Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 20:47 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


