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

OBČINE TRŽIČ, SPREJETIH NA 16. REDNI SEJI, DNE 23.6.2016 TER 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA 

 
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 1/15 in 
81/15) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko: 
  

 
PREGLED IN REALIZACIJA SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRŽIČ, 
SPREJETIH NA 16. REDNI SEJI, DNE 23.6.2016 TER ODGOVORI NA 
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 

 
V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 55. 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 
16. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 23.6.2016. 
 
 
 
 
 
 mag. Borut SAJOVIC 
  
 župan 
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O b r a z l o ž i t e v 
 

Pregled sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 16. redni seji Občinskega 
sveta Občine Tržič,  dne 23.6.2016: 

 
PREDLOG SKLEPA 210-16-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 26.5.2016. 
 
PREDLOG SKLEPA 211-16-2-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 15. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 26.5.2016. 
 
PREDLOG SKLEPA 212-16-4-2016: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti direktorice 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. Vesne Jekovec. 
 
Realizacija sklepa: 
Obvestilo je bilo dne 24.6.2016 poslano na Komunalo Tržič d.o.o. 
 
PREDLOG SKLEPA 213-16-5-2016: 
Sprejme se Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev deponije 
Kovor. 
 
Realizacija sklepa: 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 48/2016, dne 4.7.2016. 
 
PREDLOG SKLEPA 214-16-6-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani z izdelavo Celostne prometne strategije Občine 
Tržič. 
 
PREDLOG SKLEPA 215-16-7-2016: 
Občinski svet se seznani z Revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, katerega 
je zastopnik ustanovitelja potrdil dne 07.06.2016. 
 
PREDLOG SKLEPA 216-16-7-2016: 
Občinski svet potrjuje predlagano razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2015 
med druge rezerve iz naslova dobička. 
 
PREDLOG SKLEPA 217-16-7-2016: 
Občinski svet se seznani s Poslovnim načrtom za leto 2016. 
 
PREDLOG SKLEPA 218-16-7-2016: 
Občinski svet se je seznanil s prenosom 125.000,00 EUR dobička iz Komunalnega 
podjetja Tržič d.o.o. leta 2014 v občinski proračun za leto 2015. 
 
PREDLOG SKLEPA 220-16-8-2016: 
Sprejme se dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za 
leto 2016 – 1. dopolnitev (čistopis), kot določa priloge tega sklepa. 
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PREDLOG SKLEPA 221-16-9-2016: 
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1000/5 
k.o. 2141 – Podljubelj in parc. št. 894/2 k.o. 2145 – Leše, kar se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
PREDLOG SKLEPA 222-16-9-2016: 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega 
dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, 
matična številka 5883547000. 
 
Realizacija sklepa: 
Na podlagi odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-25/2016/30(206) z dne 11. 7. 2016 
je bil 18. 8. 2016 v zemljiškoknjižni zadevi izdan sklep, na podlagi katerega se je pri 
nepremičninah parc. št. 1000/5 k.o. 2141 – Podljubelj in 894/2 k.o. 2145 – Leše v zemljiški knjigi 
vknjižila lastninska pravica v korist Občine Tržič. 
 
PREDLOG SKLEPA 223-16-10-2016: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 36/3, 38/3 in 1000/5 k.o. 2141 – 
Podljubelj. Kot metoda razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb z izhodiščno ceno 
35.176,40 EUR (brez davščin). Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve 
in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 
 
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 
 
V/p št. 1-16-2016: Mateja ČADEŽ 
Mateja ČADEŽ je povedala, da jo je prosil prebivalec Bistrice, ki ima vrtiček naj vpraša, zakaj so 
se posekala drevesa na uvozu na hitro cesto. Drugo vprašanje pa se nanaša na posek dreves 
nad Presko, ravno tako sprašuje, zakaj so se posekala. 
Župan je povedal, da so drevesa posekali, zaradi varnosti. V Bistrici na odstavnem pasu pri 
trgovini LIDL  je bila Občina Tržič opozorjena, da na državno cesto visijo veje dreves, ki rastejo 
na zemljiščih v lasti Občine Tržič. Nad Presko od lokomobile proti Tržiču pa so drevesa padla  
na avtomobile. Na delu med lokomobilo in naseljem Preska pa je bilo več poškodovanih dreves, 
ki so bila tudi močno nagnjena. Drevesa so se odstranila v celoti zaradi varnosti. Od lokomobile 
proti Tržiču je vidna bujna zarast, predvideva se, da bo tako tudi proti naselju Preska v 
naslednjem letu. 
 
V/p št. 2-16-2016: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je vprašala, ali je že spremenjen zakon o dimnikarski dejavnosti glede izbire 
izvajalca. Povedala je, da na avtobusni postaji v Sebenjah luč že gori, nujno pa jo potrebujejo 
tudi na avtobusni postaji v Žiganji vasi. Tretje vprašanje pa se nanaša na igrišče pred Osnovno 
šolo Križe, ki se prenavlja in sicer ali bo igrišče odprto tudi popoldan za ostale otroke ali  samo v 
dopoldanskem času za šolo. 
Sebastijan ZUPANC, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva je pojasnil, da je bil Zakon o 
dimnikarski dejavnosti dan v parlamentarno proceduro, enkrat je že bil obravnavan, naslednja 
obravnava se predvideva v mesecu septembru. Izbira dimnikarja bo omogočena, vendar pod 
določenimi pogoji. 
Župan je povedal, da se javna razsvetljava vsako leto širi, racionalizira. Avtobusno postajališče 
v Žiganji vas je pomembna točka, kjer se bo javna razsvetljava zgradila v relativno kratkem 
času. Podžupan, je povedal, da so bile v letošnjem letu zamenjane luči  od  Križev do Sebenj z 
varčno led razsvetljavo, in sicer na pobudo Krajevne skupnosti Sebenje, ker je njihov sovaščan 
podaril vse svetilke, na ta način je osvetljena avtobusna postaja v Sebenjah. V skladu s 
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sprejetim proračunom, se bodo v letošnjem letu  uredile še svetilke  od Križev proti Retnjam do 
Sebenj. V naslednjem letu pa se planira od Retenj proti Bregu nato do Žiganje vasi. 
Župan je povedal, da  gradnja igrišča pri Osnovni šoli poteka v skladu s terminskim planom, 
igrišče bo odprto tudi popoldan in čez vikende. 
 
V/p št. 3-16-2016: dr. Uroš GODNOV 
Dr. Uroš GODNOV je povedal, da v Medvodju pri bivši karavli razpada tovornjak, predlaga, da  
se ga odstrani, da ne bi prišlo še do kakega onesnaževanja. Drugo vprašanje pa se nanaša na 
dejstvo, da bo Tržič na zemljevidu Trans Slovenije, kar pomeni, da bodo kolesarji vozili skozi 
Tržič proti Ljubelju na Prevalo in zadnja galerija (tunel) ni osvetljena, zato je smrtno nevarne za 
kolesarje in sprašuje ali lahko Občina kar koli stori za varnost, glede na to da gre za državno 
cesto. 
Župan je povedal, da je v Medvodju stara vojaška žičnica, ki je trenutno zapuščena. Za to 
zadevo je bil že sprožen inšpekcijski postopek. Obe pobudi se bo posredovalo ustreznim 
službam.  
 
V/p št. 4-16-2016: Nataša MEGLIČ 
Nataša MEGLIČ je prosila za informacije v zvezi s pošto in bankomatom v Križah. 
Podžupan je povedal, da je na prejšnji seji Občinskega sveta svetnikom posredoval obvestilo 
Pošte Slovenije glede razpisa neobvezujočih ponudb glede pošte. Trenutno Občina ne 
razpolaga s podatkom ali se je kdo prijavil na razpis. Pred dnevi pa je Občina dobila dopis 
Pošte Slovenije, v katerem  zaprošajo za soglasje k oddaji enote pošte v Križah v najem. Glede 
bankomata, pa so bili na obisku predstavniki Gorenjske banke na »Križkem trgcu«, kjer jim je 
bila predstavljena lokacija za bankomat, ki pa jim ni ustrezala.  
Župan je povedal, da Občina ne daje soglasja k zaprtju pošte v Križah.  
 
Odgovor: 
Pošta Slovenije naj bi neuradno sklenila pogodbo za opravljanje poštnih storitev v Križah s 
trgovino Tušek. 
 
V/p št. 5-16-2016: Klemen BELHAR 
Klemen BELHAR je povedal, da mineva pol leta od sprejema Proračuna Občine Tržič, kjer so 
bili sprejeti določeni projekti, ki še niso realizirani in ga zanima v kakšni fazi so;  npr. otroško 
igrišče na Gradu v Tržiču, asfalt ceste k Tiču, nakup zemljišč za nogometno igrišče, energetska 
obnova občinske stavbe  in spodbujanje programa socialnega podjetništva.  
Župan je povedal, da bo igrišče pod Gradom v letošnjem letu urejeno, cesta Potarje – Tič je v 
fazi zbiranja ponudb, energetska sanacija dela občinske stavbe se pripravlja, vendar Občina ni 
zadovoljna z razpisnimi pogoji s strani »države«,  za pridobitev sofinanciranja. Glede socialnega 
podjetništva pa potekajo delavnice v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič, zadnja bo na vrsti na 
temo čevljarstva. Eno socialno podjetje v Tržiču deluje in sicer v Pristavi. Glede nakupa zemljišč 
za nogometno igrišče, je v proračunu namenjen določen znesek, po cenitvi, ki jo bo potrebno 
osvežiti, se predvideva okoli 26 EUR za kvadratni meter. 
 
V/p št. 6-16-2016: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je vprašal, kako je z drugo fazo obnove opornega zidu v Dolini pri Lenartu.  
Župan je povedal, da je bil popis pripravljen, ter pojasnil, da se predvideva realizacija v poznem 
poletju ali jesenskem času.  
Janez MEGLIČ je še povedal, da je na novem zidu prišlo do poškodbe, predlaga, da se zadevo 
pregleda. 
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Odgovor: 
V mesecu juliju je bil izveden postopek javnega naročila na katerem je bil izbran izvajalec del. 
Pričetek del je predviden v mesecu septembru. Nastale poškodbe na zidu bodo odpravljene 
sočasno z obnovo zidu. 

 

 
Vprašanja in pobude podana pisno 

 
V/p št. 7-16-2016: Mateja ČADEŽ 
Ker sem v občinskem svetu edina, ki ne razume številk iz dokumentov, ki nam jih podaja 
občinska uprava in predstavniki občinskih podjetij vas prosim, če mi na način, ki bi bil razumljiv 
tudi človeku, ki je samostojni podjetnik in deluje v mikro okolju obrazložite: 

1. Zakaj je razlika med podatki v poročilu o zaključnem računu Občine Tržič za leto 2015 
(stran 23 – tabela) in prilogo zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2015 – 
prihodki na kontu 71419900, ter na kontu 71419905 

2. Zanima me še vrsta in znesek davčno nepriznanih stroškov v podjetju Komunala Tržič v 
letu 2015, ker je pri skoraj enaki višini dobička znesek plačanega davka v primerljivih 
letih bistveno drugačen. 

 
Odgovor: 
1.Na kontu 71419900 – Drugi izredni nedavčni prihodki izkazujemo izredne prihodke, ki niso bili 
predvideni na drugih kontih. V letu 2015 smo podjetju Kovinar-Gradnje vrnili vnovčeno garancijo 
za odpravo napak na Gorenjski plaži v višini 37.000,00 EUR, kar računovodsko gledano 
predstavlja zmanjšanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov. Vračilo sredstev, ki se nanaša na 
že poravnane terjatve, priznane kot prihodki oziroma prejemki tekočega leta ali preteklih let, 
zmanjšuje prihodke oziroma prejemke tekočega leta. Znesek vrnjene garancije 37.000,00 EUR 
je v obrazložitvah proračuna, v tabeli na strani 23, zajet na kontu 71419900 – Drugi izredni 
nedavčni prihodki v breme (ker gre za vračilo sredstev, ki se nanaša na že priznane prihodke), 
zato je v tabeli na strani 23 znesek v saldu negativen.  
 
Ministrstvo za finance nam je dalo navodilo, da v primerih negativnih saldov poslovne dogodke 
preknjižimo na tiste konte, kjer imamo dovolj velik promet v dobro, tako da je skupna letna 
realizacija za posamezen konto na koncu pozitivna. Skladno s tem navodilom smo vračilo 
garancije podjetju Kovinar-Gradnje preknjižili iz konta 71419900 – Drugi izredni nedavčni 
prihodki, na konto 71419905 - Odškodnina od odlaganja odpadkov (ker je bil konto 71419905 v 
skupini kontov 7140 – Drugi nedavčni prihodki edini z dovolj velikim saldom); rezultat te 
preknjižbe je viden v tabeli Zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2015 – prihodki.  
 
Na kontu 71419905 – Odškodnina od odlaganja odpadkov je v obrazložitvah proračuna, v tabeli 
na strani 23, izkazan dejanski znesek nakazil iz naslova odškodnin od odlaganja odpadkov, to 
je 364.855,37 EUR.  
 
Spodaj v tabeli je prikazana realizacija na obeh kontih (71419900 in 71419905) in razlika v 
zneskih v obrazložitvah in v tabeli zaključni račun – prihodki, ki je nastala zaradi preknjižbe 
vračila garancije Kovinarju: 
 

Konto Naziv konta 

ZR 
proračuna 
OT 

Preknjižba 
zaradi 
negativnega 
salda Poročilo 

1 2 3 4 5 (=3+4) 
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71419900 
DRUGI IZREDNI NEDAVČNI 
PRIHODKI 30.904,14 -37.000,00 -6.095,86 

71419905 
ODŠKODNINA  OD ODLAGANJA 
ODPADKOV 327.855,37 +37.000,00 364.855,37 

 
Odškodnina od odlaganja odpadkov, ki je bila po načelu denarnega toka izkazana v proračunu 
Občine Tržič v letu 2015 torej znaša 364.855,37 EUR. Komunala Tržič pa po načelu fakturirane 
realizacije izkazuje za 383.445,69 EUR odškodnin od odlaganja odpadkov v letu 2015. Razlika 
med izkazano plačano realizacijo (občinski proračun) in fakturirano realizacijo (poročilo 
Komunale Tržič) iz naslova odškodnin je prikazana v spodnji tabeli: 
 

Konto Vsebina Znesek 

71419905 
ODŠKODNINA  OD ODLAGANJA ODPADKOV (poročilo 
Občina Tržič) 364.855,37 

  
 + ODŠKODNINA ZA DECEMBER 2015 (PLAČANO V 
JANUARJU 2016) 31.405,40 

  
 - ODŠKODNINA ZA DECEMBER 2014 (PLAČANO V 
JANUARJU 2015) 12.815,08 

  
 = ODŠKODNINA  OD ODLAGANJA ODPADKOV 
(poročilo Komunala Tržič) 383.445,69 

 
 
2.V letu 2014 je Komunala Tržič poleg olajšav za investicije, zaposlovanje invalidov, praktično 
izobraževanje, donatorstvo, dodatno pokojninsko zavarovanje lahko porabila še del 
neporabljenega zneska iz naslova izgube preteklih let (izguba iz leta 2012). 
 
V letu 2015 so bile olajšave iz naslova investiranja nižje, olajšava iz naslova izgube preteklih let 
je bila dokončno porabljena v letu 2014, hkrati pa je bil izvzet strošek dodatne najemnine za 
deponijo, ki je bila obračunana nad višino amortizacije (417.875 EUR brez DDV). 
 
V primeru nejasnosti se lahko oglasite na Uradu za finance Občine Tržič, kjer vam bomo podali 
dodatna pojasnila.  

 
V/p št. 8-16-2016: Mateja ČADEŽ 
Name se je obrnil podpredsednik KS Ravne . Prosil me je naj povprašam kje se je zataknilo pri 
realizaciji izvedenih del javne razsvetljave na relaciji  od Zdravstvenega doma do naselja Zali 
Rovt, kar je bilo s strani podžupana v odgovoru obljubljeno za marec 2016.Odgovor je v 
priponki. 
Odgovor: Spoštovani g. Meglič. V zvezi z vašo pobudo za ureditev javne razsvetljave na poti od 
Zdravstvenega doma do naselja Zali Rovt vam podajam sledeč odgovor. Javna razsvetljava na 
tem delu je krmiljena in napajana iz stikališča Ravne, ki zaradi svoje oddaljenosti in 
neustreznosti kabla ne zagotavlja pravilnega delovanja svetilk (velik padec napetosti). Zaradi 
tega dejstva smo v preteklih letih že pripravili in delno izvedli rešitev, da to pomanjkljivost 
odpravimo – do spodnjega dela te poti smo že pripeljali močnejši kabel, ki bo iz stikališča Tržič 
zagotavljal zadostno napetost za napajanje tega dela javne razsvetljave (stopnice in naselje Zali 
Rovt ter rampo na vstopu v naselje). Ker smo v letošnjem letu predvsem delali na zmanjšanju 
porabe (s tem zmanjšali stroške električne energije) določenih delov javne razsvetljave v občini 
Tržič, smo ustavili vsa vlaganja v novo infrastrukturo. Letos žal vašemu predlogu ne bomo mogli 
ugoditi, ker nimamo več sredstev, bomo pa obnovo tega dela javne razsvetljave uvrstili v plan 
za leto 2016. Takoj, ko bo spomladi prihodnje leto vreme dopuščalo, bo naš izvajalec pričel z 
deli in verjamem, da bo do konca marca 2016 ta problem rešen. 
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Odgovor: 
Javna razsvetljava na odseku Zdravstveni dom – Zali Rovt je sprojektirana in bo izvedena, ko 
bo pridobljena služnost in dovoljenje lastnika zemljišča kjer poteka pešpot. 

 
V/p št. 9-16-2016: Mateja ČADEŽ 
Prosim za prikaz amortizacijskega načrta, iz katerega bo razvidna obračunana letna 
amortizacija za komunalno infrastrukturo - vodovod, infrastruktura za odvajanja odpadne vode, 
čistilna naprava in  deponija, predvidevam , da za vsako vrsto obračunavate amortizacijo 
ločeno. 

 
Odgovor: 
Občina Tržič ima s Komunalo Tržič sklenjeno koncesijsko pogodbo številka 354-83/2008-61, z 
dne 28.1.2010, s katero je Komunali Tržič podeljena koncesija za opravljanje gospodarskih 
javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode. S koncesijsko pogodbo je med drugim opredeljen tudi način zaračunavanja najemnine za 
obstoječo javno infrastrukturo in njena višina, ki izhaja mesečne amortizacije. Višina mesečne 
najemnine za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture po koncesijski pogodbi 
številka 354-83/2008-61 znaša: 

- za javno infrastrukturo GJS oskrbe s pitno vodo 32.027,78 EUR brez DDV (letna 
najemnina za to infrastrukturo znaša 384.333,36 EUR); 

- za javno infrastrukturo GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
27.557,42 EUR brez DDV (letna najemnina za to infrastrukturo znaša 330.689,04 
EUR); 

- za javno infrastrukturo GJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
16.569,23 EUR (letna najemnina za to infrastrukturo znaša 198.830,76 EUR). 

 
Za opravljanje GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič je 
bila dne 29.7.2016 med Občino Tržič in Komunalo Tržič sklenjena koncesijska pogodba, na 
podlagi katere se za javno infrastrukturo GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
zaračunava mesečna najemnina v višini 254,28 EUR brez DDV (letna najemnina za to 
infrastrukturo znaša 3.051,36 EUR). 
 
 

 
Drago ZADNIKAR, spec. 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

  
  
  

 


