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Številka:   9000-12/2019-106 

Datum:      28.11.2019 

 

 
Z A P I S N I K 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 28.11.2019, 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, Mojca ČADEŽ, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Eva 
SREČNIK, Manca GAŠPERIN, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž 
ŽITNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Klemen MARKOVIČ, Duško KRUPLJANIN, Drago ZADNIKAR, 
Tomaž MEGLIČ, Metka GABERC, Drago ZALAR, Jana JENKO, Teja NEMEC in Melanija 
PRIMOŽIČ.  
 
Odsotni občinski svetniki: Andrej FRELIH 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, 
Klemen SRNA- vodja urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja 
urada za okolje in prostor, Marjeta MAČEK – vodja urada za finance, Darja ZUPAN, Mateja 
NOSAN. 
 
Drugi prisotni: Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., Saša PEGAM – družba 
Tarin, pravno in poslovno svetovanje in storitve, d.o.o., Tomo Globočnik, podjetje Domplan d.d., 
Kranj, Boris TOMAZIN, predsednik Športne zveze Tržič, Biserka DRINOVEC, sekretarka 
Športne zveze Tržič, Jure ZADNIKAR, podjetje Bios, d.o.o., Tržič. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih  20 svetnic in svetnikov.  Seja je bila 
sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke ali razširitev dnevnega reda. 
 
Svetnik Andraž ŽITNIK je predlagal, da se 12 točka preimenuje, kot je navedena v gradivu. 
Enako je za 14. točko predlagal svetnik Drago ZADNIKAR. 
Svetnica Tanja PERČIČ POKLUKAR je predlagala, da pred točko 5 uvrstimo njene amandmaje 
na amandmaje, ki jih je poslala na dan seje. 
S predlogom svetnikov Andraža Žitnika in Draga ZADNIKARJA se strinjamo, medtem ko s 
predlogom svetnice Tanje PERČIČ POKLUKAR ne, saj so bili amandmaji vloženi prepozno, 
poleg tega pa svetniki ne morejo vlagati amandmajev na amandma. 
 
Župan je predlagal spremembo vrstnega reda, in sicer, da se točke 7, 9 in 10 uvrstijo pred točko 
5, saj so povabljeni zunanji poročevalci.  
 
Župan je predlog za spremembo vrstnega reda dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Dnevni red spremeni tako, da se pred točko 5 (Predlog Odloka o proračunu – druga 
obravnava) uvrstijo točke 7 (Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
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občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (3. spremembe), 9 (Letni program športa  in 
10 (Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«). 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red s spremembami. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se dnevni red s predlaganimi spremembami.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 8. Redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 24. 10. 2019 
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. KMVVI 

a.) Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda 
Ljudska univerza Tržič 

b.) Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič 
5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

občine Tržič (3. spremembe) 
6. Letni program športa 
7. Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«: 

seznanitev z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS za leto 2019 ter predlog 
sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leto 2020 in podelitvi soglasja k cenam javnih 
storitev za leto 2020 

8. Predlog odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. – 2. 
obravnava  

9. Predlog Odloka o proračunu – druga obravnava 
10. Potrditev uradno prečiščenega besedila Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine 

Tržič (UPB1) 
11. Prodaja nepremičnine parc. št. 694/2 k.o. Podljubelj 
12. Finance za delo svetniških skupin za leto 2020 
13. Informacija o financiranju političnih strank v občini Tržič za leto 2020 
14. Termini sej 2020 
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K 1. točki:       Potrditev zapisnika 8. Redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 24. 10. 2019 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Metka GABERC – pri točki 2c je navedeno napačno ime, 
proceduralnega vprašanja ni podala svetnica Teja NEMEC, pač pa svetnica Metka GABERC. 
Svetnik Drago ZADNIKAR je dal pripombo na štiri točke, in sicer na prvi strani naj se navede, za 
katero točko je šlo pri umiku. Pri točki 1.a na strani 3 naj se napiše, kaj so popravki. Na strani 4 
naj se pri točki 143-8-1b-2019 navede, kater svetnik se je naknadno pridružil seji. Na strani 9 pa 
svetnik ZADNIKAR predlaga, da se napiše z besedo »celostna grafična podoba« in ne CRP, 
ker ta kratica ni prava.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 160-9-1-2019: 
Potrdi se Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 24. 10. 2019, s 
popravki: 

- na prvi strani zapisnika se navede, katera je bila 8. točka, ki je bila umaknjena s 
seje, 

- pri točki 1A se navede, kateri so popravki, 
- pri sklepu 143-8-1b-2019 se navede, kateri svetnik se je pridružil seji, 
- pri točki 2c se popravi ime svetnice 
- pri 9. točki se kratica »CRP« nadomesti z besedami »celostna grafična podoba«.  

 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil 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. 
 
Prijav na razpravo ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 161-9-2-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 8. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-9-2019: Tomaž MEGLIČ: 
Prvo vprašanje je že minilo – ker se je zadeva že rešila, in sicer v vezi z g. Komacom. Drugo 
vprašanje pa je glede zmanjšanja sredstev za novoletno okrasitev. Zanima ga, če je res, da bo 
Bistrica ostala brez okrasitve, razen dveh dreves. 
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Župan odgovarja:  
Sredstva za novoletno okrasitev smo v proračunu predvideli. Bistvenega zmanjšanja s strani 
Občine ni. Koncesionar je v preteklosti brez dodatnih stroškov naredil kakšno dodatno okrasitev 
z lučkami, ki niso v lasti občine. Okrasitev bo tako praktično podobna lanski. Želje posameznih 
blokov in hiš pa težko upoštevamo. Če bi radi kakšno spremembo, se da dogovoriti.  
 
Svetnik MEGLIČ dodaja, da ne gre za novo okrasitev, pač pa je slišal, da bo Krajevna skupnost 
Bistrica morala dati 200 ali 300 EUR, če želijo imeti sploh kakšno okrasitev. Tega on kot 
predsednik KS ni pripravljen dati. Če bo ostalo tako, kot je bilo, je svetnik zadovoljne z 
odgovorom.  
 
Dušan BODLAJ še pojasnjuje, da gre vsako leto 10.000,00 – 12.000,00 EUR za novoletno 
okrasitev. Letos se novih zadev ni kupovalo, ker varčujemo za odpravo posledic po ujmi.  
 
 
 
V/p št. 2-9-2019: Janez BOGATAJ: 
Svetnik je opozoril na usad, ki se je začel kazati na vpadnici v Leše. Sicer ni še tako širok, je pa 
že globoko ugreznjeno (15cm). To bo potrebno do časa urediti. Lokacija je ca. 10m od vrha, kjer 
se zavije v Leše.  
 
Župan je odgovoril, da bomo to uredili. 
 
Druga zadeva pa je tudi glede novoletne okrasitve – obrobne vasi so izobčene (Leše, Paloviče), 
Občina jim ne nameni niti ene same lučke.  
 
Župan pojasnjuje, da je bila v Lešah vedno okrasitev cerkve in smreka pred gasilskim domom. 
V Palovičah pa ni bilo. 
 
Direktorica je dodala, da so se plani podrli zaradi ujme. 
 
Svetnik BOGATAJ je dodal še vprašanje glede ceste med Palovičami in Peračico. Zadnje 
deževje je odneslo kup peska. Krajani imajo željo, tudi sami vlagajo, enkrat pa bilo to potrebno 
urediti.  
 
Župan je odgovoril, da bomo pri tej cesti pomagali, ko dobimo pisno, da bi nekdo to poljsko pot 
tudi vzdrževal – mogoče krajevna skupnost, ki tudi prejme določena sredstva za ta namen.  
 
 
17.18 – Seji se je priključila svetnica Eva SREČNIK. 
 
 
V/p št. 3-9-2019: Dušan BODLAJ: 
Pobuda – da župan seznani svetnice in svetnike ter zainteresirano javnost o izvedenih delih pri 
sanaciji po ujmi v Lomu in Jelendolu. Ali smo dosegli cilje in počrpali državna sredstva, ali je še 
kaj ostalo. Kaj je predvideno tam za naslednje leto, ker je še več kot 1.300.000,00 EUR 
predvidenega denarja. Poleg tega pa je povabil vse svetnice in svetnike na odprtje vseh del v 
Jelendol.  
 
Druga pobuda pa je, da župan seznani svetnice in svetnike, na pobudo KS Križe, z načrti del, ki 
se bodo dogajale v Športnem parku Križe – namenjeno je 130.000,00 EUR – kaj lahko tam 
pričakujemo? 
 
Župan odgovarja, da je Dovžanova soteska z omejitvami že prevozna. Gradi se še lesen 
Bencetov most, sicer pa je v Lomu urejen lep cestni odsek, čiščenje in popravilo starega 
vodnega zadrževalnika in gradnja novega, veliko del je bilo opravljenih na strugi Lomščice. 
Sanirani so zidovi na Cankarjevi, na opornih zidovih bo še nekaj popravil. V Čadovljah se nekaj 
del še opravlja. Opravljeno je bilo zavarovanje brežin, kompletno je obnovljen ustroj asfalta, 
urejen je jez in okolica Info točke. Postavljena je nova brv na pletenicah, obrežno zavarovanje, 
drča. Od tunela do Busarjevega stebra je cesta nova, prav tako tudi pločnik ter lesena ograja, 
novi zidovi. Brežina je zaščitena z mrežami.  
Na Bencetovi krožni poti je bila opravljena prav tako obsežna sanacija.  
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Kuharjev most je nov, kovinsko lesen, urejena so vodarska dela in nekaj novega asfalta. 
Hudournik dobiva zaplavno pregrado. Popravljene so še na desetine metrov opornih obcestnih 
zidov. 
Šuštarjev most je prav tako nov. 
Od Lenarta mimo Pepevarja so nove ograje, oporni zidovi, zaščitne mreže.  
Do vasi Jelendol je par 100m nove ceste. Križišče v vasi je prav tako sanirano. 
Za naslednje leto čaka sanacija Čadovlje pri elektrarni, sanacija ceste od elektrarne na Slapu 
do vasi Čadovlje, sanacija plazišča pred šolo – en del brežine je v gibanju, dotrajan je most pri 
OŠ, odsek za vasjo Jelendol do Jagra. Večina je odvisno od prihodkov države.  
Počrpali smo vsa sredstva, dobili smo še dodatna sredstva (aneks k pogodbi), ki smo jih tudi 
vložili v projekt sanacije.  
Glede Križ – javno naročilo je objavljeno. Iščemo projektanta za predšolsko šolsko športni 
center z vso pripadajočo opremo (prostori, igrišča, infrastruktura, uvoz na cesto…). V 
naslednjem letu bi šli potem v gradnjo (ko bo sprojektirano). Za 2020 je plan gradbeno 
dovoljenje. 
V 130.000,00 eur so vključeni projektiranje, študije, analize, pridobitev gradbenega dovoljenja, 
odmere in izmere. 
 
 
V/p št. 4-9-2019: Drago ZADNIKAR: 
Trg svobode: v dopoldanskem in večernem času je na vozišču anarhija – kaj dela Medobčinski 
inšpektorat Kranj in ali so napotki s strani Občine, da se lahko parkira na pločnikih. Občasno se 
promet kar ustavi zaradi obojestranskega parkiranja na pločnikih. 
 
Svetnik ZADNIKAR je nato podal pobudo za postavitev dodatnega ogledala na Koroški in 
Usnjarski ulici, saj se velikokrat poslužujemo obvozov zaradi zapore Trga svobode.  
 
Tretje vprašanje je glede adaptacije NOB zaradi zamakanja in osvetlitve.  
 
Postavil je še eno vprašanje glede Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Tržič v letu 2019, to 
vprašanje bo svetnik posredoval pisno (skupaj s prejšnjim glede NOB), prav tako pa bo pisno 
dodal še eno pobudo.  
 
Župan odgovarja, da parkiranje žalosti tudi njega. Medobčinski inšpektorat Kranj nima vodje, 
zato njihovo delo ni dobro. Prav tako se poznajo dela na stolpnici, kjer je tudi vsaj 25 parkirišč 
trenutno neuporabnih. Župan se je tudi sam pridružil kritiki Mestnega redarstva Kranj. 
 
Kar se tiče Koroške, Usnjarske in Čevljarske pa je pobuda, da bi bil promet enosmeren. Prav 
tako je bila tudi že dana pobuda za nova dodatna ogledala.  
 
Glede NOB je župan odgovoril, da je solidno, lepo obnovljen, zadeva funkcionira. Na strani proti 
mostu in Bistrici pa v izjemnih neurjih pride do zamakanja, ob normalnem dežju ne. Izvajalci ne 
najdejo, kje pride do tega. Gradbeniki se izgovarjajo, da je to na delih strehe ali sten, ki niso bili 
v njihovem delu. Notranja osvetlitev – skupaj s KS se je že našla rešitev in se racionalizirala. 
 
Glede malih čistilnih naprav pa je že župan podpisal dve pogodbi, ostalo bomo odgovor 
posredovali pisno.  
 
 

K 4.a točki:       Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega 
zavoda Ljudska univerza Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 162-9-4a-2019: 



 

 6 

Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, s katerim se ugotovi, da je g. Slavku BOHINCU 
prenehalo članstvo v svetu javnega zavoda Ljudska univerza Tržič. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 163-9-4a-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da kot nadomestno članico sveta javnega 
zavoda Ljudska univerza Tržič imenuje go. Marijo Lavtar, katere mandat izteče sočasno z 
mandati ostalih članov sveta zavoda. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 4.b točki:       Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine 
Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 164-9-4b-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/127 (206) z dne 15. 11. 2019 potrdi mandat 
nadomestne članice Občinskega sveta Občine Tržič, ge. Melanije Primožič, Partizanska 
ulica 12A, 4290 Tržič.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
  
18:02 Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov. 
 
 
K 5. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta 

občine Tržič (3. sprememba) 
 

 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Jasna KAVČIČ, vodja Urada za 
okolje in prostor in gospod Tomo GLOBOČNIK iz podjetja Domplan d.d., Kranj. 
 
Nejc PERKO je povedal, da so v Odboru za okolje in prostor soglasno sprejeli sklep, da se 
odlok sprejme. 
Marja VETERNIK je povedal, da v Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe odlok 
podpirajo. 
Vida RAZTRESEN je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti, kjer odlok podpirajo. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
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Razpravljala sta svetnik Drago ZADNIKAR in svetnica Metka GABERC. Odgovarjala je Jasna 
KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 165-9-5-2019: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Tržič (3. spremembe). 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker predstavniki za poročanje v 6. točki še niso bili prisotni na seji, je Občinski svet sklenil 
najprej obravnavati točko o proračunu.  
 
K 6. točki:       Predlog odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 – druga 

obravnava 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK, vodja Urada za 
finance. 
 
Vida RAZTRESEN je predstavila stališče Odbora za družbene dejavnosti. Odbor se je seznanil 
s predloženimi amandmaji in predlogi, ki so bili vloženi s strani občinskih svetnikov Vide 
HRIBAR, Jureta FERJANA in Marjana VETERNIKA in jih v celoti podpira. Odbor se ne more 
strinjati z vloženim amandmajem svetnika Draga ZADNIKARJA, podpira pa amandma na 
amandma župana mag. Boruta SAJOVICA. 
Nejc PERKO je v imenu Odbora za okolje in prostor poroča, da so soglasno sprejeli sklep, da 
naj se Predlog odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2020 sprejme, prav tako pa so sprejeli 
sklep, da se o amandmajih člani odbora, ki so hkrati tudi svetniki, odločajo na sami seji.  
Marjan VETERNIK je predstavil poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
O predlogu odloka so razpravljali, seznanili se z vsebino. Bistveno je, da predlagatelj podpira 
posredovane amandmaje. Bilo bi smiselno podpreti predlog Klemena SRNE, da se pripravi 
enoten obrazec za vložitev amandmajev, da ne prihaja do pravnih ali tehničnih zapletov.  Odbor 
je na prejšnji seji soglasno sprejel sklep, da se sredstva za razvoj gospodarstva povečajo, o 
čemer pišejo tudi v svojem amandmaju. 
 
Najprej se je obravnavalo amandma na amandma svetnika Draga ZADNIKARJA in glasovalo o 
njem. 
 
Župan je odprl razpravo. Prijav ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A1-9-6-2019: 
Občinski svet sprejme amandma mag. Boruta SAJOVICA na amandma svetnika Draga 
ZADNIKARJA, in sicer: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu 
Občine Tržič za leto 2020 v predlaganem besedilu (amandma na amandma). 
 
 

Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 12 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Drugi amandma k predlogu Odloka o proračunu je podal Jure FERJAN, ki ga je tudi obrazložil. 
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Župan je odprl razpravo na amandma Jureta FERJANA. 
 
Razpravljali so svetnica Tanja PERČIČ POKLUKAR, svetniki Drago ZADNIKAR, Janez 
BOGATAJ, Mladen NOVKOVIĆ, Vida RAZTRESEN, Metka GABERC. Odgovarjal je podžupan 
Jure FERJAN. 
 
PREDLOG SKLEPA A2-9-6-2019: 
Občinski svet sprejme amandma svetnika Jureta FERJANA, in sicer: 
Vzpostavi se nova proračunska postavka 30900 – Sofinanciranje programov mladih v 
višini 5.000,00 EUR. V letu 2020 se izvede razpis za sofinanciranje programov mladih.  
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem proračunske postavke 50109 Projekti in investicije 
v osnovnih šolah, NRP 41208008 Projekti in investicije v osnovnih šolah iz 57.000,00 EUR 
na 52.000,00 EUR (tj. zmanjšanje za 5.000,00 EUR). 
 
Obrazložitev glasu: Tanja PERČIČ POKLUKAR glasuje za, ker predlog podpira in da dokaže, 
da ne gre za politično nasprotovanje. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Tretji amandma je vložil svetnik Marjan VETERNIK. 
 
Župan je odprl razpravo. Razpravljala je svetnica Melanija PRIMOŽIČ. Odgovarjala sta svetnik 
Marjan VETERNIK in župan mag. Borut SAJOVIC.   
 
Župan je zaprl razpravo in dal amandma na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A3-9-6-2019: 
Občinski svet sprejme amandma svetnika Marjana VETERNIKA: 
Proračunska postavka 30609 – Sredstva za pospeševanje gospodarstva v občini, NRP 
41208014 Neposredne spodbude za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja, se poveča 
za 15.000,00 EUR. 
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem proračunske postavke 60262 Odprava posledic 
neurij in drugih naravnih nesreč, NRP 41907010 Sanacija po ujmi 2018. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Četrti amandma je vložila svetnica Vida HRIBAR. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A4-9-6-2019: 
Občinski svet sprejme amandma svetnice Vide HRIBAR: 
Na proračunski postavki 50121 – Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov se doda nov NRP – 41939010 Prenova in posodobitev infrastrukture v 
skakalnem centru Sebenje, v vrednosti 47.824,00 EUR. 
Sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov na kontu 71419913 – Prihodki Fundacije 
za šport – investicije v športne objekte (21.777,00 EUR) ter z zmanjšanjem proračunskih 
postavk 50110 – Projekti in investicije v Vrtcu Tržič, NRP 40904007 Projekti in investicije 
v Vrtcu Tržič (7.047,00 EUR) in 60262 Odprava posledic neurij in drugih naravnih nesreč, 
NRP 41907010 Sanacija po ujmi 2018 (19.000,00 EUR). 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Janez BOGATAJ je dal pobudo, ki ni amandma. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 166-9-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o  proračunu Občine Tržič za leto 
2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal proceduralno vprašanje. Na 8. redni seji so svetniki prejeli 
osnutek odloka o proračunu in s sprejetjem predloga odloka so bili ti dokumenti neurejeni. To 
pomeni neurejeni proračunski dokumenti. V splošnem delu v osnutku je bilo 5 strani, v predlogu 
9 strani.  Posebni del: osnutek 48 strani, predlog 111 strani. NRP-ji: 24 strani v osnutku, v 
predlogu 44 strani. Občinska uprava med eno in drugo obravnavo akta ne sme spreminjati 
dokumentov. Svetnik ZADNIKAR je opozoril na 33. člen Statuta in meni, da bi bilo res dobro, da 
bi ga lahko enkrat lahko tudi uporabil v takih primerih, ko je bilo za na 8. sejo pripravljeno 
pomanjkljivo gradivo, potem pa je bilo gradivo dopolnjeno in oblikovano tako, kot zahteva Zakon 
o javnih financah. Svetnik ZADNIKAR predlaga, da se uporabi 33. člen Statuta Občine Tržič. 
Marjeta MAČEK, vodja Urada za finance je pojasnila, da je Odlok o proračunu kot akt tak, kot je 
bil v osnutku. Amandmaji, ki so se nanašali nanj in ki so bili z glasovanje potrjeni, bodo akt 
nekoliko spremenili. Vsi dokumenti so pa le priloge in res so bile dodane obrazložitve, in sicer iz 
preprostega razloga, ker so bile vedno kritike, da je preveč gradiva, ki ga je težko predelati, je 
nepregledno, zato je šla v prvo branje skrčena struktura, v drugo pa so bili vneseni tudi cilji in 
strategije, ki ne spreminjajo same vsebine akta. 
Svetnik ZADNIKAR je podal repliko, da se strinja z obrazložitvijo, ampak more se pa strinjati s 
tem, kako je bilo to pripravljeno. Pojasnjuje, da je gledal te dokumente, vzel si je čas za 
primerjavo gradiva, ki je v osnutku in ugotovil, da je v predlogu vse spremenjeno, kar pomeni, 
da človek ne more delati tako, kot bi dejansko lahko delal. Kot drugo pa je izpostavil tudi, da so 
tudi NRPji neusklajeni z letom 2019. Iz NRPjev se da razbrati, kakšne so prioritete in proračun, 
ki ga sprejemamo, ni ne razvojen, ne vzpodbuden za gospodarstvo, predvsem pa proračun 
nikakor ni participatoren, ker ne vsebuje določenih prioritet krajevnih skupnosti in občanov. 
Očitno se proračun pripravlja le zato, da se sredstva, ki so na razpolago, razporedijo po 
določenih proračunskih postavkah, potem se pa dela tako, kot se dela. Ko bomo pregledovali 
zaključni račun, bomo spet prišli do zaključka, da je proračun Občine Tržič za leto 2019 65% 
realiziran in potem se potrdijo trditve, ki jih je že dvakrat ali trikrat povedal – da se pač načrtujejo 
sredstva, vsebine, ali pa realizacija, se pa realizira tekom leta, kot se.  
 

 
PREDLOG SKLEPA 167-9-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme kadrovski načrt za leto 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
PREDLOG SKLEPA 168-9-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leto 2020, kot je določeno v tabelah: 

- TABELA 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za 
leto 2020, 

- TABELA 2 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za 
leto 2020, 
ki sta sestavni del tega sklepa. 
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Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 169-9-6-2019: 
Župan sme sprejeti načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 pod 
pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 20.000 EUR ter da jo 
Občina Tržič potrebuje za opravljanje svojih nalog. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih 
župan uvrsti na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko dosega največ 
20.000 EUR. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

PREDLOG SKLEPA 170-9-6-2019: 
Župan sme sprejeti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič 
za leto 2020, pod pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 
20.000 EUR ter da je Občina Tržič ne potrebuje. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih 
župan uvrsti na načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič, 
lahko dosega največ 20.000 EUR. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

PREDLOG SKLEPA 171-9-6-2019: 
Skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem lahko znaša največ 10% skupne vrednosti Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2020 oziroma največ 4% skupne 
vrednosti Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 172-9-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Letni plan javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest za leto 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 173-9-6-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Predlog letnega načrta izvajanja gospodarske javne 
službe »Urejanja in čiščenja javnih površin« 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 
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ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 7. točki:       Letni program športa v občini Tržič za leto 2020 

 
Uvodno obrazložitev sta podala Klemen SRNA, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti in predsednik Športne zveze Tržič gospod Boris TOMAZIN.  
 
Opomba: V Letnem programu športa je na strani 4 prišlo do napake – letnica je 2019 namesto 
2020 – to bomo popravili. 
 
Vida RAZTRESEN je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. Odbor se je seznanil 
in je za sprejem. 
Marja VETERNIK je povedal, da v Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe Letni 
program športa podpirajo. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Prijav na razpravo ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje sklep. 
 
PREDLOG SKLEPA 174-9-7-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se potrdi Letni program športa v občini 
Tržič za leto 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 8. točki:       Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska 

plaža«: seznanitev z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS 
za leto 2019 ter predlog sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leto 
2020 in podelitvi soglasja k cenam javnih storitev za leto 2020 

 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.  
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da  je Odbor za družbene dejavnosti predlog preučila in bi 
poročilo sprejeli. 
Marjan VETERNIK je povedal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil z gradivom. Želijo boljšo realizacijo, saj je stroškov vsako leto več. Sprejem poročila 
podpirajo. 
Nejc PERKO je povedal, da Odbor za okolje in prostor naredil krajšo razpravo. Člani, ki so tudi 
svetniki, se bodo o zadevi odločili, ko bodo na seji slišali vse relevantne podatke. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Metka GABERC, Tanja PERČIČ POKLUKAR, Vida RAZTRESEN,  Jana 
JENKO, Tomaž MEGLIČ in Marjan VETERNIK. Odgovarjala sta Jure ZADNIKAR, podjetje Bios 
d.o.o. in Klemen SRNA, vodja Urada za Gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 175-9-8-2019: 
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Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe »Upravljanje z javno površino – kompleksom »Gorenjska 
plaža« za leto 2019. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 176-9-8-2019: 
Občinski svet potrjuje izplačilo doplačila nadomestila za opravljanje gospodarske javne 
službe za leto 2019 v višini 28.943,68 EUR z DDV. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 177-9-8-2019: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje dopolnjen načrt upravljanja objekta Gorenjska plaža 
za leto 2020 z vključenim kadrovskim in finančnim načrtom ter letni plan plačevanja 
nadomestila. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 178-9-8-2019: 
Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k cenam storitev (dopolnjen cenik) izvajanja 
gospodarske javne službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« 
za leto 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki:       Predlog odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič 

d.o.o. – 2. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Razpravljala sta svetnik Drago ZADNIKAR in župan mag. Borut SAJOVIC. (3:09:00) 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR vložil 77 amandmajev, umaknil je amandmaje, do katerih se je župan 
opredelil, da niso upravičeni, in sicer amandmaji št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, in 77. Glasovalo se je torej o amandmajih št. 1, 9, 15, 31, 34, 38, 39, 47 in 71. 
 
PREDLOG SKLEPA A5-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 1 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer preambulo 
odloka dopolniti pravno podlago odloka z Zakonom o lokalni samoupravi (61. člen), 
dopolniti tudi s čl. 472 ZGD-1. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 
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ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A6-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 9 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer 1. odstavek 
9. člena Odloka dopolniti z OS ustanovitelja. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A7-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandmaja št. 15 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v 2. 
odstavku 12. člena Odloka popraviti: … »le z odločitvijo OS ustanovitelja«. 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A8-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 31 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v 3. 
odstavku 25. člena Odloka popraviti: OS ustanovitelja. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A9-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 34 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v 1. 
odstavku 27. člena Odloka dodati: občinski svet ustanovitelja. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A10-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 34 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v peti 
alineji 2. odstavka 28. člena Odloka se vrednost zmanjša iz 15 na 5%.  

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A11-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 39 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v šesti 
alineji 2. odstavka 28. člena Odloka se vrednost zmanjša iz 20 na 10 %. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 
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ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A12-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 47 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v drugi 
alineji 2. odstavka 30. člena Odloka se zapiše »najmanj 10 let delovnih izkušenj in 
najmanj 5 let na vodstvenih delih«. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A13-9-9-2019  
Občinski svet sprejme amandma št. 71 svetnika Draga ZADNIKARJA, in sicer v četrti 
alineji 3. odstavka 40. člena Odloka se beseda »družbenic« popravi, ker je samo en 
družbenik. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Naslednji amandma k predlogu Odloka o proračunu je podal Dušan BODLAJ. 
 
Župan ga je predstavil. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A14-9-9-2019: 

Občinski svet sprejme amandma svetnika Dušana BODLAJA, in sicer v drugem odstavku 
30. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (v 
nadaljevanju Odlok) se dodajo nove alineje, ki se glasijo: 
» - dosežena najmanj visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja ter najmanj 
deset let delovnih izkušenj od tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih 
mestih ali  
- dosežena najmanj višja strokovna/višješolska prejšnja izobrazba ter najmanj dvajset let 
delovnih izkušenj od tega deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.«. 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Za ustreznost 30. člena je bil na seji predlagan še uskladitveni amandma, in sicer da se 
uskladita prva in druga alineja. 
 
PREDLOG SKLEPA A15-9-9-2019: 
Občinski svet sprejme uskladitveni amandma, in sicer v prvi alineji 2. odstavka 30. člena 
bo zapisano: »dosežena najmanj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program ali 2. 
bolonjska stopnja) ter najmanj deset let delovnih izkušenj od tega pet let delovnih 
izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih« in doda se še beseda »ali«. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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Naslednji amandma k predlogu Odloka o proračunu je podal Dušan BODLAJ. 
 
Župan ga je predstavil. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A16-9-9-2019: 
Občinski svet sprejme amandma svetnika Dušana BODLAJA, in sicer  v 19. členu Odloka 
o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju Odlok) se 
doda četrti odstavek, ki se glasi: 
» (4) Ustanovitelj mora o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička in 
kritju izgub seznaniti občinski svet.«. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Naslednji amandma k predlogu Odloka o proračunu je podal Dušan BODLAJ. 
 
Župan ga je predstavil. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A17-9-9-2019: 
Občinski svet sprejme amandma svetnika Dušana BODLAJA, in sicer v 7. alineji prvega 
odstavka 22. člena Odloka se številka »35« črta in nadomesti s številko »25«. Besedilo 7. 
alineje prvega odstavka 22. člena Odloka se po novem glasi:  
» - odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z nepremičninami ter o 
investicijah, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim 
seznanil  občinski svet, ter istočasno višina posojila za posamezno investicijo oziroma 
vrednost, ki naj se zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino 
oziroma vrednost investicije presega mejo 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem 
letu,«, 
 
v 8. alineji prvega odstavka 22. člena Odloka se številka »15« črta in nadomesti s številko 
»5«. Besedilo 8. alineje prvega odstavka 22. člena Odloka se po novem glasi:  
» - kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj in z njim seznanil 
občinski svet, odloča o odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, 
katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,«, 
 
v 9. alineji prvega odstavka 22. člena Odloka se številka »20« črta in nadomesti s številko 
»10«. Besedilo 9. alineje prvega odstavka 22. člena Odloka se po novem glasi:  
» - kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim seznanil 
občinski svet, odloča o izvajanju investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično 
presegajo vrednost 10 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,«, 
 
v 14. alineji prvega odstavka 22. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju Odlok) se izbriše beseda »javnim« tako da se 
besedilo 14. alineje prvega odstavka 22. člena Odloka po novem glasi: 
» - daje soglasje k odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in podjetjem,«. 
  
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zadnji amandma k predlogu Odloka o proračunu je podal Dušan BODLAJ. 
 



 

 16 

Župan ga je predstavil. 
 
 
PREDLOG SKLEPA A18-9-9-2019: 
Občinski svet sprejme amandma svetnika Dušana BODLAJA, in sicer v 1., 2., 3. in 4. 
alineji drugega odstavka 28. člena Odloka se številka »35« črta in nadomesti s številko 
»25«.  
 
Besedilo 1. alineje drugega odstavka 28. člena Odloka se po novem glasi:  
» - zadolževanja podjetja, kadar višina posojila presega 25 % vrednosti sredstev podjetja 
v preteklem letu;«, 
 
Besedilo 2. alineje drugega odstavka 28. člena Odloka se po novem glasi:  
» - dajanja poroštva podjetja, za vrednost, ki presega 25 % vrednosti sredstev podjetja v 
preteklem letu;«, 
  
Besedilo 3. alineje drugega odstavka 28. člena Odloka se po novem glasi:  
» - prometa z nepremičninami, če je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja 
od 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;«, 
  
Besedilo 4. alineje drugega odstavka 28. člena Odloka se po novem glasi:  
» - investicije, ki presega 25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;«. 
 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 179-9-9-2019: 
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
– druga obravnava s sprejetimi amandmaji. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 10. točki:       Potrditev uradno prečiščenega besedila Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Tržič (UPB1). 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut Sajovic in Jasna KAVČIČ, vodja Urada za 
okolje in prostor. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 180-9-10-2019: 
Potrdi se uradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Tržič (UPB1) 
 
Svetnik Drago ZADNIKAR je podal obrazložitev glasu: v 65. členu v drugem odstavku je nekaj 
prečrtano. Jasna KAVČIČ odgovarja, da bo to popravljeno pred objavo v Uradnem listu. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 11. točki:       Prodaja nepremičnine parc. Št. 694/2 K.O. 2141 Podljubelj 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Jasna KAVČIČ, vodja urada za 
Okolje in prostor. 
 
Nejc PERKO je povedal, da v Odboru za okolje in prostor predlog podpirajo. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 181-9-11-2019: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnine parc. št. 694/2 k.o. 2141 Podljubelj po metodi 
javnega zbiranja ponudb. Izhodiščna cena na drugem javnem zbiranju ponudb se zniža 
za 30% izhodiščne cene prvega javnega zbiranja ponudb in znaša 19.307,93 EUR (brez 
2% davka na promet nepremičnin). Davek na promet nepremičnin, strošek notarske 
overitve in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki:       Predlog sklepa o višini finančnih sredstev za delo svetniških skupin in 

samostojnih članov Občinske sveta Občine Tržič za leto 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali je svetnik Drago ZADNIKAR .  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 182-9-12-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, in sicer: 

-  za leto 2020 v višini 342,00 EUR na posameznega člana občinskega sveta. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 13. točki:       Informacija o financiranju političnih strank v Občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala dr. Metka KNIFIC ZALETELJ, direktorica Občinske uprave. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA 183-9-13-2019: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani z informacijo o financiranju političnih strank v 
občini Tržič za leto 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov, ki 

so se seznanili.  

 
 
 
K 14. točki:       Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC.. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 184-9-14-2019: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine 
Tržič v letu 2020. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20:55. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 

župan 

 

 

 
 
 
 
 
 
Prilogi zapisniku:  

- vprašanja in pobude svetnice Vide RAZTRESEN in odgovori nanje 
- vprašanja in pobude svetnika Draga ZADNIKARJA in odgovori nanje 
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V/p št. 5-9-2019: Vida RAZTRESEN: 
Svetnica Vida RAZTRESEN je vprašanja oddala pisno po 9. redni seji, dne 28. 11. 2019, 
odgovore je pripravila Občinska uprava.  
 
 
Predlog oz. vprašanje je bilo postavljeno v imenu prebivalcev – občanov Tržiča: 

1. Ali je možna dodatna osvetlitev sakralnega objekta farne cerkve v Tržiču še z druge 

strani (Zavelcina) z enakim reflektorjem kot sedanji? 

Sakralni objekti, če pogledamo proti Kranju in Ljubljani, so osvetljeni v ponos mesta in 

vasi. Veliko ljudi je tega mnenja. Javna razsvetljava je v pristojnosti občine in prosimo 

za ugodno rešitev. 

 

Odgovor: 

Na podlagi svetniškega vprašanja oziroma pobude v zvezi z dodatno osvetlitvijo cerkve v Tržiču 
podajamo naslednja pojasnila: 
 

- cerkveni objekti so v lasti nadškofije, ki je kot lastnica dolžna skrbeti za njihovo 
vzdrževanje in opremljanje, kamor sodi tudi osvetlitev objektov in okolice. 

- v preteklosti je občina financirala oz. sofinancirala nabavo in instalacijo svetlobnih teles, 
ki osvetljujejo večino cerkva v naši občini, še danes pa plačuje tudi tokovino – porabo 
električne energije za delovanje reflektorjev, kot tudi vzdrževanje le teh. 

- zadnje tako sofinanciranje je bilo realizirano v letu 2016, ko smo tretjinsko pokrili 
investicijo osvetlitve cerkve v Kovorju, kjer je poleg Občine Tržič svoj delež prispevala 
tudi KS Kovor in župnija Kovor. Pri revizorskem pregledu poslovanja KS Kovor, je bilo 
ugotovljeno, da to sofinanciranje ni bilo v skladu z zakoni in predpisi, zato smo bilo 
opozorjeni, da tega ne smemo več početi. 

- predlagamo, da se za realizacijo te pobude obrnete na župnika, g. Tomaža Prelovška in 
skupaj z njim poiščete rešitev oz. zberete denar za to investicijo.   

- priporočamo, da v skladu s smernicami o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja 
nabavite LED reflektor z masko, ki osvetljuje samo fasado, brez strehe oz. zvonika in 
da zamenjate s takim reflektorjem tudi obstoječega. 

- za tehnično podporo in svetovanje smo vam vedno na voljo, pripravljeni pa smo tudi 
prevzeti stroške tokovine – porabe električne energije, če boste vgradili zgoraj 
priporočene reflektorje.  

 

2. Ali je možna razširitev oz. poglobitev nabrežine na desni strani za možnost nekaj 

pridobitve parkirnih mest ob pokopališču na zg. delu pokopališča. (Za Eurospinom) 

 

Odgovor:  
 
Predlagana ureditev parkirišč ob cesti od pokopališča Tržič do križišča s Cankarjevo cesto 
(lokacijsko za stavbo Cankarjeva 24) je smiselna, zato bomo  preučili, kakšen poseg v brežino 
je sploh dopusten in se na podlagi mnenja geomehanik odločili o možnosti optimalne izvedbe. 

 

 

3. Ali je bilo iz strani države glede republiške ceste – Begunjska c. rešeno oz. odgovorjeno 

kdaj se bo uredil ovinek pri kapelici v starem delu Bistrice (pri Mašlinarju). Ovinek naj bi 

se razširil, ker je preozka cesta in je nevarno za pešce in šolarje ter kolesarje. 

Kdaj se bo podrla škarpa pri Česnu v Bistrici in se s tem razširila cesta? 

 

Odgovor:  

 

Z državo oz. Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) se glede državne ceste z oznako R3 
638/1132 – Begunje – Bistrica (Tržič) še ni nobenega dogovora glede ureditve te ceste na 
območju Begunjske ceste v Bistrici pri Tržiču. V aprilu 2019 pa smo bili s strani projektanta 
podjetja DRI, upravljanje investicij, d.o.o. Ljubljana (Žiga Babšek) obveščeni, da  za naročnika 
DRSI pripravljajo projektno nalogo za rekonstrukcijo državne ceste R3-638, odsek 1132 od km 
9,580 (kjer je bila v letu 2018 zaključena rekonstrukcija) do km 10,000 in pozvani, da jim 
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sporočimo, če imamo na tem odseku predvidene kakšne gradbene posege npr. površine za 
pešce, ureditev komunalne infrastrukture, ipd., da se to vključi v projekt. Seveda smo naročili 
naj se v projekt vključijo površine za pešce v največji možni meri in tudi obnova javne 
razsvetljave. Kot smo seznanjeni, je na DRSI v pripravi javno naročilo za izbiro projektanta, kar 
pomeni, da projektant še ni izbran. Ko bomo seznanjeni z variantnimi rešitvami, bomo o tem 
obvestili tudi Krajevno skupnost Bistrica pri Tržiču in skupaj predlagali najboljšo možno rešitev. 
Ker se območje rekonstrukcije  zaključi v stacionaži v km 10,000, kjer je v naravi ob cesti 
Česnov zid, je smiselno počakati na projektno rešitev za celoten odsek ceste, ki naj bi se 
rekonstruirala. 
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V/p št. 6-9-2019: Drago ZADNIKAR: 
Svetnik Drago ZADNIKAR je svoja vprašanja in pobude posredoval 23.12.2019. 

 

Na podlagi 21. in 84. do 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 
15/2017) pisno podajam naslednja vprašanja in pobude, podana na 9. redni seji OS OT: 
 

1. VPRAŠANJE 

 
Po nekaj mesečnem ignoriranju in klicanju za ureditev zadev v zvezi z adaptacijo NOB, kjer so 
se pokazale pomanjkljivosti ob izvedbi, ga. Marta pove, da je uspelo popravilo oz ureditev 
zunanje razsvetljave, ki ni delovala od same adaptacije dalje. Uredili so luči, ob »škarpi« 
izvedena je bila zamenjava sistema, sedaj so postavljeni reflektorji in ne luči v tleh. Ravno tako 
so popravljene luči v stebričkih, en stebriček je bil poškodovan in ga bodo zamenjali. Poškodba 
je bila povzročena s strani neznane osebe, in ta strošek bo verjetno breme KS Tržič mesto. Še 
vedno potekajo dejavnosti v zvezi z doseganjem popravkov napak, ki so se pokazale takoj po 
adaptaciji in jih je potrebno urediti. 
Razpoke v stenah, zamakanje vode v spodnjih prostorih in zamakanje vode v galeriji. Nihče od 
vpletenih ne prevzame odgovornosti in verjetno bo potrebno še veliko ur in pregovarjanj. 
Mnenja smo, da je za svoje delo vsak sleherni izvajalec odgovoren ne glede ali je to adaptacija 
ali izdelava nove stavbe. Svetniki KS Tržič mesto so mnenja, da bi bilo potrebno s pomočjo 
občine Tržič zadeve sanirati in v čim krajšem času urediti. Po adaptaciji so se pojavile 
pomanjkljivosti, ki pri stari stavbi niso bile zaznane, zamakanje, razpoke ... 
Svetniki sprejmejo sklep da se situacija opiše še enkrat in pošlje na Občino Tržič, ki mora 
pozvati izvajalce posameznih del za čimprejšnjo odpravo napak. Poraja se vprašanje bančne 
garancije v primeru da odgovorni izvajalec ne prevzame odgovornosti za slabo izvedbo del. 
Stavba kot takšna je super pridobitev za KS za kar smo hvaležni,  vendar da jo lahko kot takšno 
obdržimo je potrebno popraviti napake ki so se pokazale že kmalu po prevzemu stavbe.  
KS Tržič mesto uradno že skoraj dve leti piše in pošilja dopise pristojnim na Občino Tržič za kar 
obstajajo tudi dokazi z datumi. O vseh zadevah je bil že večkrat seznanjen podžupan Občine 
Tržič, g. Dušan Bodlaj, vendar do realizacije zadeve še vedno ni prišlo. 
Prosimo za pisno pojasnilo in podajo predloga za dokončno rešitev opisanih pomanjkljivosti na 
objektu. 
 
Odgovor: 
Na podlagi svetniškega vprašanja oziroma pobude v zvezi z odpravo napak pri energetski 
sanaciji Paviljona NOB podajam naslednja pojasnila: 
 

- energetska sanacija objekta se je vršila v okviru EU projekta REAAL »Obnovljivi viri v 
Alpskem prostoru« financiran s strani Švicarskega prispevka, kot eden izmed 6 
objektov v Gorenjski regiji. Projekt, javno naročilo in izvedbo je vodila RRA Gorenjske 
oziroma BSC Kranj. Občina Tržič je v projektu sodelovala v skladu z razpisanimi pogoji 
kot soinvestitor, 

- energetska sanacija objekta je potekala leta 2015 pod strogimi pogoji in nadzorom 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), avtorskim nadzorom projektanta, 
projektantskim nadzorom in v skladu z javnim razpisom. Pri izvedbi sta sodelovala tudi 
predstavnik soinvestitorja Občine Tržič in predstavnik lastnika KS Tržič – Mesto, 

- zunanja ureditev Paviljona NOB je potekala ločeno na podlagi projektne dokumentacije 
in javnega razpisa v letu 2016 in je bila financirana neposredno iz proračuna Občine 
Tržič. Izvedba je potekala v sodelovanju z lastnikom KS Tržič - Mesto, 

- pojasnjujemo, da je Občina Tržič vsako napako oziroma pomanjkljivost, za katero je 
bila obveščena s strani lastnika KS Tržič – Mesto, takoj preverila in ustrezno ukrepala, 
tako, da so se pomanjkljivosti oziroma napake odpravile v doglednem in razumljivem 
roku,  

- posamezne napake ugotovljene v letih 2016, 2017 in 2018 tako pri investiciji 
energetske sanacije, kot tudi zunanje ureditve, so bile odpravljene, potrebna je le še 
zamenjava enega poškodovanega stebrička javne razsvetljave na zahodni strani 
objekta, ki pa ni napaka izvajalca del, temveč vandalizma oziroma neznane tretje 
osebe, 

- v zvezi z občasnim zamakanjem ob steklenih površinah na zahodni strani objekta pa so 
bili v letu 2018 n 2019 opravljeni ogledi tako s strani izvajalcev, projektanta in nadzora, 
vendar vzrok ni bil pojasnjen. V februarju 2019 so bile odstranjene vse maske na 
okenskih profilih in preverjena tesnila, vendar pomanjkljivosti ni bilo zaznati. Moramo 
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poudariti, da je bil zaradi pogojev ZVKD izvajalec omejen pri izvedbi sanacije, saj ni 
smel zagotoviti odstranitev vseh toplotnih mostov, zato bi do zamakanja ob ustreznih 
vremenskih pogojih lahko prišlo tudi zaradi kondenzacije na steklenih površinah.  

 
 

2. VPRAŠANJE 

 
Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Tržič za 
sisteme v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. za obdobje 2018 – 2021 (izdan december 2017) 
predvideva, da tisti občani, katerim možnosti priklopa na fekalni sisteme ne bo možno 
zagotoviti, bodo skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 42/2014) morali sami poskrbeti za komunalno 
odpadno vodo tako, da jo bodo zbirali v MKČN in to najkasneje do 31.12.2017 (na občutljivem 
območju do 31.12.2015). V programu je tudi navedeno, da bo občina »za potrebe priključevanja 
stavb na javno kanalizacijsko omrežje v največji aglomeraciji v letu 2017 pripravila »Novelacijo 
programa izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Loka v Občini Tržič.« in da 
»Glede na veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in novelirane 
aglomeracije v Operativnem programu, bo potrebno prilagoditi tudi občinski akt –Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Tržič.«  
 

Občina Tržič je tudi objavila »Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje MKČN na območju Občine Tržič v letu 2019. V razpisu je zagotovljenih 15.000 
EUR sredstev iz PP 61100- Poraba takse za obremenjevanje vode, na kateri je bilo  
zagotovljenih nekaj več kot 131 000 EUR. Rok za prijavo na razpis je bil 4.11.2019.  
 

Prosimo za pisni odgovor na naslednja vprašanja: 
- zakaj prihaja do zamud pri realizaciji priključevanja stavb na omrežje? 

- zakaj omenjeni dokumenti (odlok, program) še niso novelirani? 

- zakaj je z razpisom za sofinanciranje MKČN ali RČN nameni tako malo proračunskih sredstev, 
konkretno za v razpisu omenjenih 18 naselij, kar dejansko pomeni sofinanciranje manj kot ene 
MKČN ali RČN v enem naselju? 

- zakaj se z razpisom subvencionirajo tudi nakupi MKČN ali RČN od 26.5.2012? 

- zakaj je bil razpis pred kratkem umaknjen s spletni strani Občine Tržič , in ali je bil razpis sploh 
izveden? 

- koliko MKČN ali RČN je Občina Tržič subvencionirala od 26.5.2012 naprej in sicer konkretno 
po letih? 
 

Kot nam je znano, je rok za vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte (za 
katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, najkasneje 
do 31. 12. 2021. Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico 
(oz. v skladu s prepisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi obnovi objekta (v odloku je 
določeno drugače). 
- Koliko MKČN bo na območju Občine Tržič potrebno zgraditi do konca zakonsko postavljenega 
roka in sicer do 31.12. 2021? 

- Kašni so ukrepi občine za zagotovitev boljše informiranosti občanov na tem področju 
(območja, naselja, roki, aglomeracije idr.)? 

 
Odgovor: 
V tekstu pred vprašanji se sklicujete na Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode v Občini Tržič za sisteme v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. za obdobje 2018 
– 2021 (izdan december 2017). V kolikor ste pri tem mislili  dokument, ki je objavljen na spletni 
strani Komunale Tržič d.o.o., je to dokument z malce daljšim naslovom, in sicer: »Program 
izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Tržič za 
kanalizacijske sisteme v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. za obdobje 2018 - 2021 (december 
2017) (v nadaljevanju: Program KT), katerega mora v skladu s 26. čl. Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) izvajalec javne službe 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, najpozneje do 31. decembra v letu pred 
začetkom njegove veljavnosti.  
 
V navedenem programu pa ni zaslediti teksta: »Program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode v Občini Tržič za sisteme v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. za 
obdobje 2018 – 2021 (izdan december 2017) predvideva, da tisti občani, katerim možnosti 
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priklopa na fekalni sisteme ne bo možno zagotoviti, bodo skladno z Odlokom o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 
42/2014) morali sami poskrbeti za komunalno odpadno vodo tako, da jo bodo zbirali v MKČN in 
to najkasneje do 31.12.2017 (na občutljivem območju do 31.12.2015)«. Pač pa je zelo podoben 
tekst vsebovan v 13. čl. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 34/12), s 
katerim se je nadomestil 78. čl. Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 43/09), kot sledi: »Obstoječe pretočne 
greznice so lastniki stavb dolžni najkasneje do 31.12.2017 oz. izteka roka za izvedbo 
načrtovanih ukrepov za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti nadomestiti z 
malimi KČN ali nepretočnimi greznicami v tistih naseljih ali delih naselja, za katera po državnem 
operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ne izhaja obveznost 
občine po opremljenosti z javno kanalizacijo in KČN, in v tistih naseljih ali delih naselja, v katerih 
občina do rokov za prilagoditve iz državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, ne bo zagotovila opremljenosti z javno kanalizacijo«. 
 
V Programu KT iz decembra 2017 teksta, kot ste ga navedli, niti ne more biti navedenega, saj je 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Tržič, ki je bil sprejet na 30. redni seji Občinskega sveta Občine  dne 22. 5. 2014 in objavljen v 
Ur. listu RS, št. 42/14) razveljavil obstoječi odlok iz leta 2009 in njegove dopolnitve in 
spremembe v letu 2012 in torej v času priprave Programa KT ni bil veljaven občinski odlok. 
 
V Programu KT  je v poglavju 3. Opredelitev načina izvajanja javne službe v točki 3.1 Način 
izvajanja javne službe v posameznih objektih in predvidene spremembe v času veljavnosti 
programa navedeno, da je Občina Tržič pripravila »Novelacijo programa izgradnje javnega 
kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Loka v Občini Tržič« in da bo glede na veljavno uredbo 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in novelirane aglomeracije v novem 
Operativnem programu potrebno prilagoditi tudi občinski akt – Odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode na območju Občine Tržič (stran 11/18). Pojasnjujemo, da je Občina 
navedeno novelacijo programa  pripravila za potrebe prijave projekta »Odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode  v porečju zgornje Save – Občina Tržič« (DRR2) za pridobitev 
evropskih kohezijskih sredstev. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je s pripravo novega Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode in posledično novih aglomeracij ter spremembe in dopolnitve 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pričelo že v letu 2017, v usklajevanje 
meja in območij novih aglomeracij smo se aktivno vključili in MOP je osnutek Operativnega 
programa dal v javno obravnavo lani poleti. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 81/19 in velja 
od 1. 1. 2020 dalje. Novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode Vlada RS še ni sprejela, predvidevamo pa, da se bo to zgodilo kmalu po uveljavitvi prej 
navedene uredbe. Navedena dejstva so razlogi, ki jih moramo upoštevati pri pripravi novelacije 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Tržič (Ur. l. RS, št. 42/14), ki ga bomo pripravili v letošnjem letu in predložili v obravnavo 
Občinskemu svetu Občine Tržič po dvofaznem postopku. 
 
Na vprašanje »Zakaj prihaja do zamud pri realizaciji priključevanja stavb na omrežje?« 
pojasnjujemo, da je v preteklosti prihajalo do zamud, razlog je bil najpogosteje  neodzivnost 
lastnikov stavb, ki bi morali izvesti priključitev, nerešeno lastništvo stavb v dednih postopkih in 
slabo finančno stanje lastnikov stavbe. Trenutno ni zaznanih zamud, razen nekaj primerov 
stavb, ki so še v postopku na  Medobčinskem inšpektoratu Kranj. 
 
Za vsakoletni javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov 
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav namenimo okvirno toliko sredstev kot pričakujemo 
vlog za sofinanciranje, velikega interesa pa ni. Pri tem nam je v pomoč tudi podatek Komunale 
Tržič o številu novih MKČN, ki morajo biti vpisani v evidenco in za katere so izdelana poročila o 
prvih meritvah za MKČN, saj pričakujemo, da se bo lastnik nove MKČN prijavil na javni razpis. 
 

Na javnih razpisih za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov 
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav po Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tržič  
(Uradni list RS, št. 66/14) so upravičenci do teh sredstev tudi lastniki, ki so vgradili MKČN po 
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26. 5. 2012. Zakaj je temu tako izhaja iz obrazložitve gradiva k  točki 9. Predlog Pravilnika o 
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju občine Tržič, ki je bila obravnavana na 32. seji Občinskega sveta Občine 
Tržič dne 28. 8. 2014: »Najvišja vrednost subvencije za individualno stanovanjsko stavbo izhaja 
iz razlike med izračunom celotnega komunalnega prispevka za obstoječe stanovanjske stavbe, 
ki so se priključevale na novo zgrajeno kanalizacijo, in izračunom komunalnega prispevka z 
upoštevano olajšavo, in znaša zaokroženo v povprečju 1.000,00 EUR na stanovanjsko stavbo. 
Olajšava se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva na podlagi sklepa 2. izredne seje 
Občinskega sveta št. 345-2IZR-2-2012 z dne 13.12.2012, ki določa, da se pri odmeri 
komunalnega prispevka za priključitev obstoječih stavb na javno kanalizacijo sprejme olajšava v 
višini 60 % izračunanega zneska po Odloku o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tržič (Ur. l. RS, št. 
34/12) in dodatna olajšava v višini 5 % za primer plačila odmerjenega komunalnega prispevka v 
enkratnem znesku v roku 15 dni po izvršljivosti odmerne odločbe. Sprejeti sklep o olajšavi se 
uporablja od veljavnosti odloka dalje, to je za vse vloge za  odmero komunalnega prispevka od 
26. 5. 2012 dalje, kar pomeni, da imajo ob prvem javnem razpisu za dodelitev nepovratnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav možnost oddati vlogo tudi 
tisti upravičenci, katerim so stroški nakupa MKČN nastali po 26. 5. 2012, če vgrajena MKČN 
izpolnjuje vse pogoje oz. zahteve iz 6. čl. Pravilnika.« 
 
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov nakupa 
malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2019 je bil umaknjen s spletne strani Občine Tržič zato, 
ker je potekel rok za oddajo vlog dne 4. 11. 2019. 
  
Javni razpisi za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov nakupa 
malih komunalnih čistilnih naprav so bili do sedaj izvedeni 5 x in sicer smo v letu 2015 
sofinancirali 8 MKČN, 2 v letu 2016, 8 v letu 2017, 2 v letu 2018 in prav tako 2 v letu 2019, 
skupno torej 22. 
 
 
Glede prilagoditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s predpisi za obstoječe 
objekte Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 
81/19) v 1. odstavku 43. čl. določa, da ne glede na 21. čl. te uredbe mora lastnik obstoječega 
objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa 
ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času 
gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno 
kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. čl. te uredbe niso 
izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v 
skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe.  
V drugem odstavku 21. čl. te uredbe pa je določeno, da  ne glede 1. odstavek 21. čl. te uredbe 
mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem 
dnem,  na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni 
predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. čl. te uredbe niso izpolnjeni, komunalna  
odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja 
oziroma obstoječa ureditev odvodnjavanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s 
predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem 
objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021. 
Po podatkih Komunale Trži je takšnih objektov, kjer se komunalna odpadna voda odvaja 
neposredno v vode ali posredno  v vode brez predhodnega čiščenja po trenutnih podatkih 26, 
vendar se ta številka lahko še spremeni, če se bo ugotovilo, da je takšnih objektov še več. 
Ker spremembe in dopolnitve Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode veljajo 
od 1. 1. 2020 dalje, bomo skupaj z izvajalcem javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode Komunalo Tržič d.o.o. pripravili informacije glede vseh novosti na tem področju 
sočasno s pripravo novelacije občinskega odloka. 
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