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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRŽIČ 
 
 
 
ZADEVA:  PREGLED IN REALIZACIJA SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE TRŽIČ, SPREJETIH NA 13. REDNI SEJI, DNE 17.3.2016 TER 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA 

 
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/96 in 
31/98) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko: 
  

 
PREGLED IN REALIZACIJA SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRŽIČ, 
SPREJETIH NA 13. REDNI SEJI, DNE 17.3.2016 TER ODGOVORI NA 
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 

 
V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tržič bosta kot poročevalca na seji Sveta in delovnih teles sodelovala: 
 

 mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič in 

 Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave Občine Tržič. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 
13. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 17.3.2016. 
 
 
 
 
 
 mag. Borut SAJOVIC 
  
 župan 
 
 

 
            

http://www.trzic.si/
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O b r a z l o ž i t e v 
 

Pregled sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 13. redni seji Občinskega 
sveta Občine Tržič,  dne 17.3.2016: 

 
PREDLOG SKLEPA 177-13-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 11.2.2016. 

 
PREDLOG SKLEPA 178-13-2-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 12. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 11.2.2016. 

 
PREDLOG SKLEPA 179-13-4a-2016: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Tržič 
imenuje Nevenko Cotelj, Anžeta Perčiča in Antona Kramariča. 

 
Realizacija sklepa: 

Obvestilo o imenovanju je bilo poslano v Vrtec Tržič, Nevenki Cotelj, Anžetu Perčiču in Antonu 
Kramariču. 

 
PREDLOG SKLEPA 180-13-4b-2016: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v 
Svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja imenuje Tanjo Ahačič, Franca 
Rozmana in Jožico Ahačič. 

 
Realizacija sklepa: 
Obvestilo o imenovanju je bilo poslano Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, Tanji Ahačič, Francetu 
Rozmanu in Jožici Ahačič. 

 
PREDLOG SKLEPA 181-13-4c-2016: 
Občinski svet Občine Tržič kot člane Sveta Območne izpostave Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje mag. Metko Knific, dr. Bojana Knifica 
in Davida Ahačiča. 

 
Realizacija sklepa: 
Obvestilo o imenovanju je bilo poslano OI JSKD Tržič, mag. Metki Knific, dr. Bojanu Knificu in 
Davidu Ahačiču. 
 
PREDLOG SKLEPA 182-13-5-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Tržič, ob umiku 53. člena, razprava pa se bo zaključila 20.4.2016. 
 
Realizacija sklepa: 

Rok za oddajo pripomb in predlogov na osnutek Odloka poteče 20.4.2016.  
 
PREDLOG SKLEPA 183-13-6-2016: 
Občinski svet se je seznanil z informacijo o postopku pridobivanja nepremičnin parc.  št. 
33/14 k.o. Senično ter parc. št. 110/60, 110/61 in 110/115 k.o. Kovor, ki so v lasti 
Stanovanjske zadruge Gorenjske z.o.o. in po katerih poteka kategorizirana občinska 
cesta. 
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PREDLOG SKLEPA 184-13-7-2016: 
1. Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 861/12 
in 861/13 k.o. 2145 – Leše, parc št. 852/2 k.o. 2146 – Kovor, parc. št. 1153/19 in 1139/12 
k.o. 2144 – Bistrica, ter parc. št. 865/2 k.o. 2147 – Križe, kar se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
2. 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. 
 
Realizacija sklepa: 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah pod 1. točko sklepa je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016. 

 
PREDLOG SKLEPA 185-13-8-2016: 
Za kritje stroškov pri odpravi posledic naravnih nesreč oz. neurij – izvedbi preplastitve 
vozišča ter ureditve odvodnjavanja kategorizirane občinske ceste z oznako JP 928 077 na 
odseku Deševno, se nameni do 111.000,00 EUR iz sredstev rezerv Občine Tržič. 

 
Realizacija sklepa: 
Realizacija sklepa je v teku. 

 
 
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
 
V/p št. 1-13-2016: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je vprašal, kako napreduje izdelava projekta za obnovo mrliških vežic na 
pokopališču v Tržiču in kako se je projekt uskladil z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine.  Zanima ga še, kdaj se predvideva, da bo zadeva zaključena (projekt). 
Župan je povedal, da je projekt že dokončan. Bilo je veliko usklajevanja predvsem z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine, predvsem zaradi dejstva, da so te vežice delo enega najbolj 
zvestih posnemovalcev Plečnikove dediščine in so »Plečnikova dediščina«. Zavod za varstvo 
kulturne dediščine je zahtevalo, da se pri posegu bistveno ne spreminja  objekta. Pri 
nadstrešnici  je bil pogoj, da je čim bolj elegantna, vitka. Uskladili so se tako, da se bo 
notranjost objekta modernizirala, nadstrešnica bo izdelana v skladu s smernicami Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. Trenutno se pripravlja vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Pri 
izdelavi projekta je bilo vseskozi sodelovanje s podjetjem Komunala Tržič, na koncu pa so 
projekt dobili na vpogled tudi v župniji Tržič.  Ocenjena projektantska vrednost znaša okoli 180 
tisoč EUR. To bo ena od investicij v letu 2017/18. 
 
V/p št. 2-13-2016: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je podal pobudo, da bi se javna razsvetljava izdelala tudi na območju KS 
Brezje pri Tržiču, v naselju vikendov nad cesto. Na tem delu je približno sedemnajst objektov. 
Stanovalci predlagajo postavitev  vsaj dveh  svetilk, eno  na prvem ovinku in eno na vrhu pri 
zadnji stavbi. 
Župan je povedal, da je za letošnje leto že sprejet plan javne razsvetljave,   bo pa ta pobuda 
ena od vlog, ki se bo poskusila uvrstiti v naslednje obdobje. Problem bo, ker bodo potrebna dela 
preko državne ceste. V tem delu tudi ni stikališča v bližini. Trenutno se javna razsvetljava 
posodablja v smeri manjše porabe energije, kar prinaša prihranke, hkrati pa se prilagaja Uredbi 
o svetlobnem onesnaženju. 
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Podžupan, Dušan BODLAJ je pojasnil, da se trenutno zaključujejo dela na Koroški cesti proti 
Ravnam, na Muzejski ulici, se  predvideva, da bodo v  dela zaključena v skladu v prihodnjem 
tednu. Stališče Občine  je, da predvsem na podeželju ni veliko javne razsvetljave. Želje Občine 
so, da bi se ob soglasju občanov, luči javne razsvetljave ob 23. uri ugasnile in ponovno prižgale 
ob 5. uri zjutraj. 
Župan je povedal, da se je Občina Tržič pridružila pobudi za preprečevanje onesnaženja s 
svetlobo, zato bodo svetilke na Trgu svobode, v Bistrici pri Tržiču, pa tudi v Križah in Seničnem 
eno noč ugasnjene. 
 
V/p št. 3-13-2016: Klemen BELHAR 
Klemen BELHAR je podal pobudo, da bi se na koncu asfaltirane ceste proti kmetiji Matizovec, 
kjer je trenutno narejeno parkirišče in zapornica uredilo parkirišče še na drugi strani ceste. 
Večkrat je obstoječe parkirišče premajhno. Problem nastane predvsem v poletnem  času 
košnje, ko je zaradi prahu trava umazana, onesnažena, celo neprimerna za krmo. Kot ima 
informacijo je lastnik zemljišča pripravljen odstopiti zemljišče za ureditev parkirišča, ga pa 
zanima  ali že potekajo dogovarjanja v to smer. 
Župan se strinja s pobudo in je pojasnil, da je cesta   v zasebni lasti, lastnika sta ob vedenju 
Občine postavila pol zapornico. Parkirišče je bilo pred leti urejeno s  pomočjo Občine Tržič in 
KS Podljubelj. Za parkirišče na drugi strani ceste pa so že pridobljena nekatera soglasja tudi 
soglasja Zavoda za varstvo narave,  vendar je  problem, ker gre za območje Nature 2000 in ker 
se je menjalo lastništvo na omenjeni kmetiji. 
 
V/p št. 4-13-2016: Matej SLAPAR 
Matej SLAPAR je vprašal, kako je s postavitvijo oglasnih tabel v krajevnih skupnostih. Povedal 
je da je KS Lom pod Storžičem pred zamenjavo tabel.  
Župan je povedal, da je več vrst tabel za oglaševanje. Po krajevnih skupnostih oblika ni 
predpisana, so pa primeri dobre prakse v Kovorju, v Zvirčah, tudi v Bistrici in na Brezjah pri 
Tržiču. Oblika naj bi bila prilagojena kraju. Pri postavitvi table je potrebno pridobiti soglasje 
lastnika zemljišča. V primeru, da bo tabla postavljena v bližini ceste, je potrebno pridobiti 
soglasje za postavitev v varovalnem pasu ceste.  
 
V/p št. 5-13-2016: Nataša MEGLIČ 
Nataša MEGLIČ je vprašala, kako je z obnovo učilnice na prostem v Križah.  
Župan je povedal, da je podjetje Bios d.o.o., kot upravljalec igrišča, učilnico v lanskem letu  
odstranil, ker je bila v slabem stanju. V letošnjem letu naj bi se postavila nazaj.  
 
Odgovor: 
Ureditvena dela na omenjenem prostoru so se že začela, tako da naj bi bila zunanja učilnica v 
začetku novega šolskega leta 2016/2017 pripravljena in dana v uporabo. 
 
V/p št. 6-13-2016: Matej SLAPAR 
Matej SLAPAR je še povedal, da so v KS Lom pod Storžičem postavili tablo za dobrodošlico v 
kraj. Zanima ga ali se lahko preveri, če potrebujejo še kakšno dovoljenje. 
 
Odgovor: 

Občinska uprava ocenjuje, da postavljene table niso skladne s pravilnikom o prometni 
signalizaciji, in bi morale biti postavljene izven varovalnih pasov. Pri postavitvi tabel za 
dobrodošlico potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah v primeru, da gre za postavitev tabel v območju varovalnih pasov (občinske ali državne 
ceste), KS potrebuje zato potrebna soglasja (lastnikov in Občine; ob predpostavki, da je 
mikrolokacija postavitve table v KS Lom na območju lokalno ceste).  
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Konkretna določbe o »prometni signalizaciji in prometni opremi na občinskih cestah« so 
navedene v Odloku o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Tržič (Ur. L. RS, št. 
78/12, 41,/13 in 54/15). 
 
Nekaj informacij o turistični signalizaciji si lahko ogledate tudi na naslovu: 
https://www.amzs.si/motorevija/v-zarometu/predpisi/2016-01-29-nov-pravilnik-o-prometni-
signalizaciji 
 
Na spletu je bilo že objavljeno delovno gradivo novega Pravilnika o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah (členi od 56. do 61,  ki se nanašajo na turistično signalizacijo), 
ki naj bi predvidoma začel veljati junija 2016. 
 
V/p št. 7-13-2016: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je vprašal, kdaj se bodo začela dela na  cesti v Dovžanovi soteski  pred 
predorom. 
Župan je povedal, da bo to ena prvih letošnjih investicij. Trenutno se zbirajo ponudniki. 
 
V/p št. 8-13-2016: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR se je Občini zahvalila, zaradi razpisa za nepovratna sredstva za pomoč 
kmetijam, predvsem pa gorskim kmetijam. 
Župan je povedal, da je razpis za kmetijstvo že odprt, razdelilo se bo 44 tisoč EUR, za pet 
programskih sklopov. 
 
V/p št. 9-13-2016: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je  vprašal kdaj bo poglobitev mulde na delu regionalne ceste ob odcepu na 
Visoče. Ob vsakem deževju nastanejo bolj  globoki kanali. 
Župan je povedal, da to območje pokriva država, saj gre za državno cesto. Škoda pa se seveda 
dela tudi na občinski cesti na priključku in na zasebnem zemljišču. 
 
Odgovor: 
Občinska uprava je problem že večkrat predstavila vzdrževalcu ceste, ki pa se izgovarja na 
pomanjkanje sredstev, vendar naj bi bila sanacija opravljena v letošnjem letu. 
 
Vprašanja in pobude podana pisno 

 
V/p št. 10-13-2016: Marija MRAVLJE 
Posredujem svetniško vprašanje občana glede varnosti udeležencev v prometu po cesti, ki vodi 
iz Retenj do križišča pri Integralu oz. čez Tržiško Bistrico. Občan opozarja na prometno varnost 
najšibkejših udeležencev, to je pešcev in kolesarjev.  
Cesta, ki je speljana po stari trasi železniške proge predstavlja vpadnico v Tržič, iz smeri 
Pristava, Križe, Sebenje... do trgovskih centrov in industrijskih obratov. Ugotavlja, da ima cesta 
več pomanjkljivosti, in sicer:  

 Širina ceste ni ustrezna za ves promet, posebno za pešce, ki hodijo ob robu ceste v 
smeri Križev, ali v smeri Tržiča. Cesta je preozka za dvosmerni promet skupaj z ostalimi 
udeleženci v prometu.  

 Pločnik je samo na območju nasproti Kviba in Integrala. Kolesarske steze ob cesti ni.  

 Omejitve hitrosti na stanje in uporabnike ceste niso primerne. Od krajevne table, ki 
označuje konec naselja Retnje do križišča za podjetje Trio in blokovsko naselje Mlaka 
je dovoljena hitrost 90 km/h. Hitrost se takoj zmanjša na 60 km/h in pri krajevni tabli za 
Tržič na 50 km/h. 

Cesta je prometna in po njej vozijo vsa vozila, tudi avtobusi in tovorna vozila. Cesta je nevarna. 

https://www.amzs.si/motorevija/v-zarometu/predpisi/2016-01-29-nov-pravilnik-o-prometni-signalizaciji
https://www.amzs.si/motorevija/v-zarometu/predpisi/2016-01-29-nov-pravilnik-o-prometni-signalizaciji
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Predlaga, da se cesta ustrezno razširi, uredi pločnik, steza za kolesarje, začasno pa naj se 
postavi ustrezna prometna signalizacija. 

 
Odgovor: 
Odsek ceste, ki vodi iz Retenj do križišča pri Integralu in naprej proti križišču pri Cablexu, je del 
državne ceste R2-410/1134 Tržič –Tržič in zato je urejanje prometa na njem, vključno s 
postavljanjem prometne signalizacije, kakor tudi redno in investicijsko vzdrževanje v pristojnosti 
Direkcije RS za infrastrukturo. Ob cesti je bil v letu 2007 zgrajen hodnik za pešce od blokov na 
Mlaki do mostu čez Tržiško Bistrico. Svetniško vprašanje glede varnosti udeležencev v prometu 
po cesti, ki vodi iz Retenj do križišča pri Integralu oz. čez Tržiško Bistrico, je dne 24. 3. 2016 na 
svoji seji obravnavala tudi Komisija za prometno varnost in zavzela stališče, da bodo strokovne 
rešitve glede ureditve mirujočega in kolesarskega prometa znane po izdelavi celostne prometne 
strategije v občini Tržič oz. bodo realno izvedljivi ukrepi predlagani v akcijskem načrtu, katerega 
bo potrdil občinski svet in se ga bo spremljalo in izvajalo naslednjih 5 let. Zaradi navedenega 
trenutno ni mogoče slediti predlogu po razširitvi ceste tega odseka ceste in ureditvi pločnika ob 
njem, bo pa svetniško vprašanje oz. pobuda posredovana tudi na DRSI, katere bomo zaprosili 
za njihovo stališče. 

 
V/p št. 11-13-2016: Mateja ČADEŽ 
Mateja ČADEŽ sprašuje ali je Občina Tržič izplačevala dodatek za stalno pripravljenost na  
delovnem mestu? 
Če ga je me zanima zakaj-utemeljenost, komu, koliko časa in v kakšni višini je bil dodatek 
izplačan? 

 
Odgovor: 
V času od nastopa mandata sedanjega župana (leta 2006) do danes Občina Tržič nobenemu 

javnemu uslužbencu ni izplačala dodatka za čas stalne pripravljenosti (32. člen Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju), zato ker do tega dodatka nihče od zaposlenih ni bil upravičen. 

 

 

 

 
 

 
Drago ZADNIKAR, spec. 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

  
  
  

 


