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Številka:   9000-2/2016-109 

Datum:      22.2.2016 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 11.2.2016, 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, Uroš GODNOV, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,   David 
AHAČIČ, Andrej FRELIH, Andreja POTOČNIK in Klemen BELHAR. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Mateja ČADEŽ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave, Vid 
MEGLIČ – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Klemen SRNA in Ada 
ŠTAMCAR. 
 
Drugi prisotni:   Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič, Damjana 
HABJAN, direktorica Voje d.o.o., dr. Ana Marija KEJŽAR, direktorica Doma Petra Uzarja Tržič, 
Nataša MEGLIČ, vodja FRS Doma Petra Uzarja Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev:  Branka JURHAR –  Radio Triglav, predstavnik GTV. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 12. 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 20 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Klemen BELHAR je predlagal, da se iz dnevnega reda 12. redne seje umakne točka 8 – 
predstavitev idejnih zasnov za revitalizacijo območja nekdanje BPT in točka 11 – informacija o 
opravljenih turističnih vodenjih v letu 2015. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Iz dnevnega reda se umakne 8. točka – predstavitev idejnih zasnov za revitalizacijo 
območja nekdanje BPT. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 4 
PROTI          16 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Iz dnevnega reda se umakne 11. točka – informacija o opravljenih turističnih vodenjih v 
letu 2015. 

http://www.trzic.si/
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Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 4 
PROTI           16 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti nova 12 točka - delna oprostitev plačila 
komunalnega prispevka za dozidavo prizidka k ključavničarski delavnici za investitorja Švegelj 
Mitjo, Hladnikova ulica 11, Križe. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova  12. točka – delna oprostitev plačila komunalnega prispevka 
za dozidavo prizidka k ključavničarski delavnici za investitorja Švegelj Mitjo, Hladnikova 
ulica 11, Križe. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 
ZA 20 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 12. redne seje s sprejetimi spremembami. 
 
Prisotnih je  20 svetnikov. 
ZA 18 
PROTI 2 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.12.2015, 
2. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje, 
3. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 11. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Pregled nerealiziranih sklepov v letu 2015, 
5. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
6. Informacija o poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2015, 
7. Informacija o sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 

2016, 
8. Predstavitev idejnih zasnov za revitalizacijo območja nekdanje BPT, 
9. Pomoč na domu v občini Tržič, 
10. Predlog lokalnega programa kulture Občine Tržič 2016 – 2021, 
11. Informacija o opravljenih turistični vodenjih v letu 2015, 
12. Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za dozidavo prizidka k ključavničarski 

delavnici za investitorja Švegelj Mitjo, Hladnikova ulica 11, Križe. 
 
 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 17.12.2015. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je Metka GABERC, ki je opozorila, da je vprašanje v zvezi z odvajanjem in 
čiščenjem komunalnih voda postavila Mojca ČADEŽ in ne Mateja ČADEŽ.  
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC, da se bo v zapisniku pri točki V/p št. 2-11-2015 
ime razpravljavke ustrezno popravilo.  
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA 164-12-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.12.2015, s 
popravkom. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 2. točki:       Potrditev Zapisnika 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Tržič, ki je potekala po elektronski pošti od torka dne 26.1.2016 od 10. 
ure do srede dne 27.1.2016 do 18. ure. 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 165-12-2-2016: 
Potrdi se Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je potekala 
po elektronski pošti od torka dne 26.1.2016 od 10. ure do srede dne 27.1.2016 do 18. ure. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 11. 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 166-12-3-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 11. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 17.12.2015. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 4. točki:       Pregled nerealiziranih sklepov Občinskega sveta za leto 2015. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 167-12-4-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled nerealiziranih sklepov Občinskega sveta 
Občine Tržič za leto 2015. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 5. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
 
V/p št. 1-12-2016: Nataša MEGLIČ 
Nataša MEGLIČ je postavila vprašanje oziroma pobudo županu, da poda kratko informacijo o 
vseh pogovorih in aktivnostih, ki jih je imel v zvezi s Pekom. Vprašala je tudi, kakšna je 
starostna struktura bivših zaposlenih v Peku, kakšne so informacije Zavoda za zaposlovanje 
glede možnosti njihove ponovne zaposlitve, kakšna je socialna struktura bivših zaposlenih v 
Peku (koliko je družin, kjer sta bila oba zaposlena v Peku in imajo šoloobvezne otroke), do 
kakšnih povračil so upravičeni iz Jamstvenega sklada oziroma iz stečajnega postopka. 
Župan je podal informacijo, da je prvi ponudil pomoč bivšim zaposlenim v Peku tržiški Center za 
socialno delo. Sestanek z varuhinjo človekovih pravic je bil zelo koristno naravnan, saj je s 
seboj pripeljala vodstvo Jamstvenega sklada in Zavoda za zaposlovanje, udeležili so se ga tudi 
predstavniki Rdečega križa Tržič, Karitasa Tržič, Karitasa Bistrica, sindikatov delavcev.  
Sindikat bo zbral  vloge bivših zaposlenih v Peku za Jamstveni sklad, ki bo izplačal nadomestila 
30 dni po prispelih pravnoformalnih pravilnih vlogah. Možno bo hitrejše nakazilo v primeru, če 
se bo vlagatelj odpovedal pravici do pritožbe. Predstavniki Zavoda za zaposlovanje so 
predstavili pot, ki jo morajo opraviti brezposelni za čim hitrejšo vključitev v evidenco 
brezposelnih in s tem pridobitev pravic, ki iz tega izhajajo. 
Sindikat bo dobil v dopoldanskem času v brezplačno uporabo pisarno, ki je rezervirana za delo 
svetniških skupin. Brezposelni so bili obveščeni s strani Centra za socialno delo Tržič, da lahko 
zaprosijo za dodelitev izredne denarne socialne pomoči. Občina Tržič je že kontaktirala šole, da 
bodo otroci v šoli deležni prehrane. 
Poslanki Andreja Potočnik in mag. Jana Jenko sta v zvezi s situacijo v Peku organizirali 
sestanek na vladi v Ljubljani. Občina Tržič bo sodelovala tudi pri pridobivanju in usmerjanju 
potencialnih investitorjev, ključne poteze pa so v rokah stečajne upraviteljice.  
  
 
V/p št. 2-12-2016: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je dala pobudo za osvetlitev križišča pred avtobusno postajo v Sebenjah, ki je 
posebno potrebna v dolgih zimskih nočeh zaradi megle in splošne slabe vidljivosti. Na pobudo 
občanov je vprašala, zakaj so med grobovi na tržiškem pokopališču položene tako drage 
plošče, ki pa so v mrazu spolzke. Dala je tudi pobudo za odprtje računa za pomoč ljudem, ki so 
izgubili službo v Peku Tržič 
Župan je pojasnil, da je možno sredstva za bivše zaposlene možno nakazati tako na TRR 
Rdečega križa kot obeh Karitas, s pripisom »za delavce Peka«.  
Plošče na pokopališču je predpisala Služba spomeniškega varstva, je obrazložil župan mag. 
Borut SAJOVIC. Možnost zdrsov je v zimskem času vedno, zimska služba se trudi čimbolj 
tekoče čistiti in vzdrževati položene plošče. Na klančinah so bile za večjo varnost montirane tudi 
ograje. 
Glede javne razsvetljave v Sebenjah je župan v nadaljevanju povedal, da je stranka SDS v 
zvezi s tem že podala amandmaje, ki so bili sprejeti. Podžupan je obrazložil, da je v teku 
priprava projekta za razpis, po katerem je predvidena za osvetlitev tudi avtobusna postaja v 
Sebenjah. 
    
 
V/p št. 3-12-2016: Klemen BELHAR 
Klemen BELHAR je dal pobudo za ukinitev občinskega glasila Tržičan. 
Župan mag. Borit SAJOVIC je povedal, da se uredniški odbor zelo trudi, da dobiva veliko pohval 
občanov in občank, pa tudi iz tujine, kjer izseljeni prebivalci tržiške občine z veseljem berejo 
novice iz rodnega kraja. V Tržičanu imajo možnost objave svojih člankov prav vsi občani in 
občanke, cenzura se ne izvaja. Tako so občani obveščeni o minulih dogajanjih in o 
napovedanih prihajajočih dogajanjih.  
 
V/p št. 4-12-2016: Andraž ŽITNIK 
Andraž ŽITNIK je postavil vprašanje v zvezi z Vrtcem Tržič. Povedal je, da se nekatere 
vzgojiteljice  obračajo nanj. Zaposlene v VVZ zanima, zakaj se zaposluje kadre iz drugih občin, 
ko jih imamo v Tržiču dovolj. Vprašanje se je glasilo, koliko lahko občinska uprava in župan 
vplivajo na kadrovanje in nepravilnosti delovanja Vrtca Tržič, koliko lahko nadzoruje ravnanje 
ravnateljice. 
Župan je povedal, da podobna vprašanja prihajajo tudi na Občino Tržič. Posredovana so bila 
upravi vrtca, od koder so prišli različni odgovori. Za razjasnitev situacije je predlagal postavitev 
čimbolj konkretnih vprašanj, ki jih bodo pristojni preverili.  



 

 5 

 
 
Prijavljena za vprašanja in pobude, dr. Uroš GODNOV in Janez MEGLIČ, bosta kot prva 
predstavila svoje vprašanje oziroma pobudo na naslednji seji. 
 
Seji sta se pridružila Andreja POTOČNIK in Matej SLAPAR. 

 
K 6. točki:       Informacija o poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 

2015 
 
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2015 je podal predsednik Boštjan 
Mešič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Klemen BELHAR in Mojca ČADEŽ.  
 
Odgovore je podal Boštjan MEŠIČ. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 168-12-6-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o poročilu o delu Nadzornega odbora  
Občine Tržič za leto 2015. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 7. točki:       Informacija o sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora 

Občine Tržič za leto 2016 

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Razpravljal je svetnik Mladen NOVKOVIĆ.  
 
Odgovore je podal Boštjan MEŠIČ. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 169-12-7-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o sprejetem letnem programu dela 
Nadzornega odbora  Občine Tržič za leto 2016. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 8. točki:       Predstavitev idejnih zasnov za revitalizacijo območja nekdanje BPT 
 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Damjana HABJAN, direktorica Voje 
d.o.o., Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Klemen SRNA.  
 
Andraž ŽITNIK je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor, Andrej FRELIH je podal 
poročilo v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
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Razpravljali so svetniki Matej SLAPAR, Klemen BELHAR, Mladen NOVKOVIĆ, Uroš GODNOV, 
Marjan VETERNIK, Marija LAVTAR, Janez MEGLIČ, Metka GABERC, Marko POLJANC. 
 
Odgovor so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Damjana HABJAN, direktorica Voje d.o.o., Vid 
MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Klemen SRNA. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA 170-12-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z idejnimi zasnovami za revitalizacijo območja 
nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice in jih smatra kot dobro osnovo za javno 
obravnavo in nadaljevanje aktivnosti. 
 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA 171-12-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe matično delovno telo za projekt revitalizacije BPT, po potrebi pa se vključijo 
ostali odbori. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA 172-12-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se javna obravnava opravi do konca aprila 
2016. Najprej se seznani javnost, sledi zbiranje predlogov in pobud občanov, zaključi se 
s skupnim srečanjem. Predstavniki lastnika se potrudijo za čimprejšnjo izdelavo 
konservatorskega načrta. 
 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 9. točki:       Pomoč na domu v občini Tržič. 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC, dr. Ana Marija KEJŽAR, 
direktorica Doma Petra Uzarja Tržič in Nataša MEGLIČ, vodja FRS Doma Petra Uzarja Tržič. 
 
David AHAČIČ je podal poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Janez MEGLIČ, Andreja POTOČNIK, Klemen BELHAR, Marija 
MRAVLJE, Nataša MEGLIČ. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in dr. Ana Marija KEJŽAR, direktorica Doma 
Petra Uzarja Tržič. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 173-12-9-2016: 
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1. Potrdi se cena izvajanja socialnovarstvene storitve »pomoč družini na 
domu« v Domu Petra Uzarja Tržič za leto 2016 v višini 16,60 EUR/uro ob 
delavnikih, 23,24 EUR/uro ob nedeljah in 24,90 EUR/uro ob praznikih in 
dela prostih dnevih. 

2. Občina Tržič subvencionira socialnovarstveno storitev »pomoč družini na 
domu« v višini 70 % cene izvajanja storitve v Domu Petra Uzarja Tržič. 

 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
Vodenje seje je prevzel podžupan Dušan BODLAJ. 
 
 
K 10. točki:       Predlog lokalnega programa kulture Občine Tržič 2016 - 2021 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti in David AHAČIČ. 
 
David AHAČIČ je podal poročilo v imenu Odbora družbene dejavnosti. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Klemen BELHAR, Mojca ČADEŽ, Mladen NOVKOVIČ, Andreja 
POTOČNIK, Marija LAVTAR, Slavica MEŽNAR. 
 
Dodatno obrazložitev je podal Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.  
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 174-12-10-2016: 

Sprejme se Lokalni program kulture Občine Tržič 2016 – 2021. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 11. točki:       Informacija o opravljenih turističnih vodenjih v letu 2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
 
David AHAČIČ je podal poročilo v imenu Odbora družbene dejavnosti. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki dr. Uroš GODNOV, Ana PEHARC, Klemen BELHAR in Andreja 
POTOČNIK. 
 
Dodatne obrazložitve in odgovore so podali Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti, Drago ZADNIKAR, spec., direktor občinske uprave in Dušan BODLAJ, 
podžupan. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 175-12-11-2016: 

Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenih turističnih vodenjih 
na ravni turističnega območja Občine Tržič v letu 2015. 
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Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA                                    22  

PROTI                                0  

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 

K 12. točki:       Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka v skladu s 5. 
odstavkom 20. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič (Uradni list 
RS, št. 34/2012)  

 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Nataša MEGLIČ in Andraž ŽITNIK. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 176-12-12-2016: 

1. Ugotovi se, da je dozidava prizidka k ključavničarski delavnici investitorja 
Švegelj Mitje, Hladnikova ulica 11, 4294 Križe, na nepremičnini parc.št. 40/1 in 
40/2 k.o. Križe, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 695/15-G-P, 
3/4, ki je bil izdelan v oktobru 2015, v splošnem javnem interesu. 
2. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se investitorja Švegelj Mitjo, 
Hladnikova ulica 11, 4294 Križe, v skladu s 5. odstavkom 20. člena Odloka o 
programu opremljanja  in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/12) za dozidavo prizidka k ključavničarski 
delavnici po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 695/15-G-P, 3/4, ki 
je bil izdelan v oktobru 2015, delno oprosti plačila komunalnega prispevka v 
višini 50 %. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 
ZA                                    22 
PROTI                                0 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21:17 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Ada Štamcar 
 

župan 

 


