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Številka:   9000-3/2016-105 

Datum:      29.3.2016 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 17.3.2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija 
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC, Marjan ŠPEHAR, 
Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC,  Uroš RIBIČ, Metka 
GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,   David AHAČIČ, Andrej FRELIH, 
Klemen BELHAR in Mateja ČADEŽ. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Andreja POTOČNIK in dr. Uroš GODNOV. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave, Jasna 
KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, mag. Mojca ALJANČIČ – višja svetovalka na Uradu 
za okolje in prostor in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Klementina S. MEŽEK -  
GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 13. 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 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je predlagal, da se na dnevni red uvrsti  nova točka in sicer 
Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo preplastitve vozišča in 
ureditve odvodnjavanja kategorizirane občinske ceste z oznako JP 928 077 na odseku Deševno 
v Podljubelju. 
 
Seji se je ob 17.05 pridružila Marta LUKANC. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova  8. točka – Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv 
Občine Tržič za izvedbo preplastitve vozišča in ureditve odvodnjavanja kategorizirane 
občinske ceste z oznako JP 928 077 na odseku Deševno v Podljubelju. 
 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 20 
PROTI          0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 13. redne seje s sprejetimi spremembami. 
 
Prisotnih je  20 svetnikov. 
ZA 20 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 11.2.2016, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 12. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. KMVVI – kadrovske zadeve 

a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Tržič, 
b) Imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega 
zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 
c) Imenovanje članov Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Tržič, 

5. Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič, 
6. Informacija o postopku pridobivanja nepremičnin v lasti Stanovanjske zadruge 

Gorenjske z.o.o., po katerih potekajo občinske kategorizirane ceste, 
7. Ukinitev statusa javnega dobra, 
8. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič. 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 11.2.2016. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 177-13-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 11.2.2016. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 12. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta. 
 

Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
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. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
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Seji se jel ob 17.10 pridružil Mladen Novković. 
 
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. 
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.  
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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. 
 
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. 
 
K 4a. točki:       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
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. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 4b. točki:       Imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v 

Svet javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
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. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 4c. točki:       Imenovanje članov Sveta Območne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
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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. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je sprejet. 

 
K 5. točki:       Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in višja svetovalka na Uradu za 
okolje in prostor, mag. Mojca ALJANČIČ. 
 
Mateja ČADEŽ je podala poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Marko 
POLJANC pa poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ, Mladen 
NOVKOVIĆ, Nataša MEGLIČ, Marija LAVTAR, Marko POLJANC. 
 
Odgovore so podali župan mag. Borut SAJOVIC, mag. Mojca ALJANČIČ in direktor Komunale 
Tržič Sebastijan ZUPANC. 
 
Nataša MEGLIČ je prosila naj se v zapisnik zapiše celoten odgovor  direktorja Komunale Tržič. 
 
Direktor Komunale Tržič d.o.o. je obrazložil kako potekajo zbiranja in stroški v zvezi s zbiranjem 
odpadkov. V Sloveniji je vzpostavljen sistem deljene odgovornosti pri ravnanju z odpadno 
embalažo. To pomeni, da tisti, ki da na trg odpadno embalažo plačuje nekim družbam, ki se 
ukvarjajo z odpadno embalažo nek strošek. Te družbe pa so potem dolžne odpadno embalažo 
brezplačno prevzeti od izvajalcev javne službe (komunal) in poskrbeti naprej za predelavo, 
sortiranje odpadne embalaže in odstranjevanje odpadkov, ki se ne dajo reciklirati. V praksi to 
pomeni, da je Komunala Tržič kot izvajalec javne službe odgovoren da  odpadno embalažo 
zbere in jo pripelje do prekladalnega platoja – zbirnega centra in jo brezplačno preda družbam 
za odpadno embalažo. V Slovenije je šest družb. Komunala s tem nima nobenih prihodkov, le 
stroške na ravni zbiranja. Nima pa stroškov pri odstranjevanju. Pri mešanih komunalnih 
odpadkih pa so stroški še pri sortiranju in pri odstranjevanju odpadkov. Pri zbiranju papirne 
embalaže je prihodka cca 20% zbrane teže. Na eko otokih je približno 80% papirne embalaže,  
20% pa drugega papirja, kar ni papirna embalaža (to so razni časopisi, knjige, zvezki…) Ravno 
tako je s steklom,  odpadno stekleno embalažo se oddaja enako kot plastično, brezplačno. 
 
PRIČETEK ODMORA  ob 19:00 uri. 
KONEC ODMORA  ob 19:15 uri. 
 
Med razpravo je Andraž ŽITNIK predlagal prekinitev seje za posvet vodij svetniških skupin. Na  
posvetu je bil soglasno sprejet predlog, da  53. člen zaradi prehodne narave ne sodi v Odlok, da 
pa se znižano plačilo odškodnine KS Kovor podpre, uredi pa se nadaljevanje izplačila na tri leta 
z Aneksom k osnovni pogodbi, tega pa naj župan pred podpisom pošlje v vednost vodjem 
svetniških skupin. 
 
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, javna obravnava se podaljša do 20.4.2016. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 6. točki:       Informacija o postopku pridobivanja nepremičnin v lasti Stanovanjske 

zadruge Gorenjske z.o.o., po katerih potekajo občinske kategorizirane 
ceste 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in vodja Urada za okolje in prostor 
Jasna KAVČIČ. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Klemen BELHAR, Marko POLJANC in Mateja ČADEŽ. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVCI in vodja Urada Jasna KAVČIČ 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
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. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Urada za okolje in prostor, Jasna KAVČIČ. 
 
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Matej SLAPAR. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje z dogovorom, da se iz sklepa umakne zemljišče 
parc. št. 984/5 k.o. 2142 – Lom pod Storžičem. 
 
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. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 8. točki:       Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala vodja Urada za okolje in prostor, Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Andrej FRELIH in Janez MEGLIČ. 
 
Odgovore je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
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. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20:07 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


