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Številka:   9000-8/2016-105 

Datum:      26.10.2016 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 13.10.2016, 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,  Mojca ČADEŽ, 
Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC,  Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija 
LAVTAR, Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, dr. Uroš GODNOV, Andreja POTOČNIK, David 
AHAČIČ, Marjan ŠPEHAR, Marjan VETERNIK, Uroš RIBIČ in Mateja ČADEŽ. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Mateja MUZIK 
– svetovalka na Uradu za okolje in prostor  in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Aljoša Jasmin TAHIR in Marko KOVAČ – podjetje BOSON d.o.o., mag. Alenka 
BRADAČ – Nadzorni odbor Občine Tržič, Boris TOMAZIN in Biserka DRINOVEC – Športna 
zveza Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Klementina S. MEŽEK -  
GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 18. 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 22 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Andraž ŽITNIK je predlagal umik 11. točke – Soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske, ker je Jože Veternik, univ. dipl. ekon. že nastopil svoje delo v mandatnem 
obdobju od 1.10.2016 do 30.9.2021. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Z dnevnega reda se umakne 11. točka – Soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Tržič pod točko 12 se obravnava po skrajšanem postopku. 
 
 

http://www.trzic.si/
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Prisotnih je 22 svetnikov. 
ZA 22 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 18. redne seje s  predlagano spremembo. 
 
Prisotnih je  22 svetnikov. 
ZA 22 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 8.9.2016, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 17. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. KMVVI -  kadrovske zadeve, 
5. Osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 

za območje občine Tržič, 
6. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

Tržič, 
7. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo ter vknjižba 

lastninske pravice v korist Občine Tržič,  
8. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za sanacijo struge 

Kovornika dolvodno od objekta Graben 7 v Kovorju, 
9. Končno poročilo o pregledu Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2015, 
10. Letni program športa v Občini Tržič za leto 2017, 
11. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – varstvenega 

zavoda Vrtec Tržič. 
 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 8.9.2016. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 241-18-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 8.9.2016. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 17. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta. 
 

Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 242-18-2-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 17. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 8.9.2016. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-18-2016: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je povedala, da so jo občani opozorili na prehitro vožnjo voznikov od gostilne Pr 
Krvin proti Čadovljam. Predlaga, da  bi se na tem odseku postavil kak »ležeči policaj« ali 
mogoče prikazovalnik hitrosti, ki bi voznika opozoril na prehitro vožnjo. 
Marija LAVTAR je povedala, da Kmetijska zadruga po pričevanju občanov nekako propada, 
sicer  ni občinska zadeva, se pa zadeva občane, povedala je, da se je pogovarjala z Mitjem 
Vodnjovom in da so v Škofji Loki pripravljeni prevzeti to zadrugo oz. predlaga pa bi skupaj 
poiskali rešitev za nastalo situacijo. 
Župan je pojasnil, da je Kmetijska zadruga samostojna oseba zasebnega prava. Občina v njej 
nima deleža, kot ga ima v agrarnih skupnostih. Se pa strinja, da je zadruga pomembna za 
občane, občino. 
Glede hitrosti za predlagani odsek še ni bilo pobud, v prejšnjem tednu je prišla pobuda za 
Cankarjevo cesto glede prehodov za pešce. V tem tednu so se izvajale meritve hitrosti na 
Cankarjevi cesti. Se bo pa posredovala pobuda  za meritev hitrosti na redarstvo, za odsek od 
gostilne Pr Krvin proti Čadovljam in na podlagi ugotovitev se bo ukrepalo.  
 
Ob 17.19 uri se je seji pridružila Andreja POTOČNIK. 
 
V/p št. 2-18-2016: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je podal pobudo glede  parkirišča na Loki, ki je bilo na novo zgrajeno pred 
dvema letoma. Parkirišče ima pomanjkljivost, kajti izvoz iz parkirišča je zelo nevaren in 
nepregleden in nevarno, ker je ob betonskem podporniku in mora vozilo, ki zapušča parkirišče 
zapeljati na slepo. Predlaga, da bi se postavilo ogledalo, tako bi vozniki videli, če kdo prihaja 
skozi podvoz, oz. naj se preuči, kaj se da narediti, da bi bil omenjeni izvoz bolj varen. 
Janez MEGLIČ je podal še pobudo za Dovžanovo sotesko in sicer v letošnjem letu je bila 
obnovljena cesta  in podporni zid, lepo je urejeno, zato predlaga, da bi se dodala tabla, ki bi 
ljudi, obiskovalce opozarjala, da se nahajajo v najožjem delu Dovžanove soteske. Zanima ga še 
cesta mimo Lenarta oz. obnova zidu ali se bo v letošnjem letu dokončal ali bo ostal tak kot je. 
Daje pobudo, da se zid dokonča, da ne bo gradbišče celo leto. 
Župan je povedal, da se bo glede parkirišča na Loki preverilo in glede na ugotovitve poiskalo 
ustrezno rešitev. Kar se tiče Dovžanove soteske, postavitve table, bo potrebno poiskati soglasje 
Zavoda za varstvo narave. Glede zidu pa je župan povedal, da dela potekajo v večih etapah, 
odprt pa je večji del gradbišča kot je Občina izdala naročilo, izvajalec in nadzornik sta bila na to 
opozorjena in pričakuje se ustrezne odgovore. Izvajalec je bil opozorjen tudi napake, ki jih bodo 
odpravili. 
 
V/p št. 3-18-2016: Marko POLJANC 
Marko POLJANC je vprašal, v kateri fazi je odkup zadnje manjkajoče parcele na nogometnem 
igrišču v Žiganji vasi in daje pobudo, da se odkup izpelje. 
Župan je pojasnil kaj in kako se je dogajalo  z odkupom zemljišča. Pojasnil je glede spremembe 
namembnosti, cene odkupa in plačila davka. Glede na pomembnost odkupa zemljišča je 
zadeva prešla v razpravo. 
Župan je odprl razpravo. 
Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ, Nataša MEGLIČ, Andraž ŽITNIK, 
Andrej FRELIH, Marija LAVTAR, Mladen NOVKOVIĆ in Metka GABERC. 
Odgovore sta podala župan in Marko POLJANC. 
 
PREDLOG SKLEPA 243-18-3-2016: 
Občinski svet podaja soglasje k nakupu zemljišča za nogometno igrišče v Krajevni 
skupnosti Sebenje, po ceni 30 EUR za kvadratni meter. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
V/p št. 4-18-2016: Ana PEHARC 
Ana PEHARC je vprašala, kako bo v letošnjem letu z drsališčem na Ravnah. 
Župan je povedal, da bo tudi v letošnjem letu umetno drsališče na Ravnah. 
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V/p št. 5-18-2016: dr. Uroš GODNOV 
Dr. Uroš GODNOV sprašuje in predlaga, da bi na območju občine Tržič postavili električno 
polnilnico za vozila, mogoče celo vodikovo polnilnico, kot drugi v Sloveniji. Predlaga polnilnico v 
Dovžanovi soteski v kontekstu »zelena energija v zeleni Dovžanovi soteski«. 
Župan je povedla, da se  na območju občine Tržič v Bistrici, skupaj z Domom Petra Uzarja 
načrtuje ena polnilnica. Direktorica Doma Petra Uzarja je na Ministrstvo prijavila projekt, kjer je 
vključena polnilnica. Razmišlja se o posodobitvi parkirišča pred BPT-jem, ki še ni odkupljeno, 
tudi tam bi bila primerna lokacija. 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da je v tujini praksa, da imajo polnilnice trgovine oz. večji 
trgovski centri ali hoteli. 
 
V/p št. 6-18-2016: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je vprašal, v imenu najemnikov občinskih stanovanj na naslovu Trg svobode 
23, kaj bo z ogrevanjem. Trenutno ogrevanje ne deluje, z majhnimi otroki so v mrazu, prisiljeni 
uporabljati električne radiatorje za ogrevanje, ki je dražji način.  
Župan je pojasnil, da Hotel Lončar, stavba na Trgu svobode 23, razkriva vso bedo slovenske 
denacionalizacije. V stavbi je več kot dvajset stanovanj, osem od teh je v lasti Občine Tržič, ki 
jih je zgradila po drugi svetovni vojni nad nekdanjim kegljiščem. Ostala stanovanja so bila v lasti 
tovarne Peko, Mercatorja, ki sta jih prenesla na denacionalizacijske upravičence. 
Denacionalizacijski upravičenci od njih pobirajo mesečno najemnino. Ob najemnini je potrebno 
poravnati tudi stroške ogrevanja in rezervnega sklada, ki omogoča delovanje in upravljanje 
stavbe. Zaradi neplačevanja najemnikov zasebnih lastnikov, se je zamenjalo več upravljalcev, 
zadnji je povedal, da se bo umaknil pred tremi tedni, zaradi neplačevanja. Občina je v rezervni 
sklad redno vplačevala. Ko je upravnik povedal, da bo dal odpoved, je bil s strani Občine 
sklican sestanek, povabljen je bil tudi upravnik, novi denacionalizacijski lastniki od štirih se je 
odzval vabilu le eden, ki je povedal, da bo o vplačevanju v rezervni sklad še razmislil, da pa ne 
pristaja, k zagonu kotlovnice, predlaga, da se stanovalci grejejo z električnimi napravami. Hiša 
je zgrajena tako, da osem stanovanj ne moreš greti posebej. Občina zbira ponudbe za 
električne radiatorje, ki bodo ponujeni najemnikom občinskih stanovanj. V naslednjem tednu se 
bo sestalo s predstavniki občinskih in zasebnih najemnikov, kajti če bi slednji plačevali 
obveznosti za ogrevanje, do te situacije ne bi prišlo. 
 
V/p št. 7-18-2016: Metka GABERC 
Metka GABERC je vprašala, če lahko Občina kakorkoli sporoči upravljalcu semaforiziranega 
križišča, da ni zvočne signalizacije za slepe in slabovidne. Omenila je tudi, da so preozki vozni 
pasovi, in sicer ko pripelje avtobus iz Pristave proti Tržiču, drugo vozilo pa zavija proti Križem, 
avtobus  ne more  zaviti proti Tržiču. 
Župan je povedal, da se bo opozorilo pristojne, gre pa za državno cesto, kjer je bilo križišče 
narejeno v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. 
 
K 4a. točki:       Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2016 
 
Uvodno obrazložitev je podala  Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 244-18-4a-2016: 
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2016, in sicer: 

1. PLAKETA OBČINE TRŽIČ se podeli: 
• FOLKLORNI SKUPINI KARAVANKE, Balos 4, Tržič  
• VALENTINU KLEMENČIČU, Begunjska cesta 37, Tržič  

 
2. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

• KNJIŽNICI DR. TONETA PRETNARJA, Balos 4, Tržič  
• POSADKI 87 – ANKI IN MIRU HRAST, Snakovška cesta 70, Križe  
• JANEZ ČADEŽ, Na Jasi 27, Tržič 
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Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 4b. točki:       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 

Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala  Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 245-18-4b-2016: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 
Tržič imenuje BOŠTJANA MEGLIČA, JANITO KOŠIR in MILENKO TERAN. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev so podali Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor, Mateja MUZIK, 
svetovalka na Uradu za okolje in prostor in Marko KOVAČ, predstavnik podjetja Boson d.o.o. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter 
Odbora za okolje in prostor.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, Andraž ŽITNIK, 
Marija LAVTAR, Matej SLAPAR in Janez MEGLIČ.  
 
Odgovore so podali Jasna KAVČIČ, Marko KOVAČ in Mateja MUZIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 246-18-5-2016: 
Sprejme se osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Tržič. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 3 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 6. točki:       Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Tržič 
 
Vodenje seje je prevzel podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
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Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Dušan BODLAJ, Klemen BELHAR, Andraž ŽITNIK, 
Mladen NOVKOVIĆ, Andreja POTOČNIK, Mateja ČADEŽ, Andrej FRELIH, Metka GABERC, 
Janez MEGLIČ, Nataša MEGLIČ in Matej SLAPAR,  
 
Odgovore sta podali Jasna KAVČIČ in Mateja MUZIK. 
 
Podžupan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 247-18-6-2016: 
Sprejme se osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Tržič, ob sprejemu predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Tržič, se istočasno v drugem odloku, pripravijo možnosti 
oprostitve plačila NUSZ.  
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 7. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo ter 

vknjižba lastninske pravice v korist Občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Nataša MEGLIČ. 
 
Odgovor je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 248-18-7-2016: 

1. Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič 
za nepremičnine: 
- parc. št. 1032/7, 986/1, 981/1, 981/35, 981/38, 1033/28, 1033/32, 

981/41, 981/46, 981/47, 981/52, 981/53, 981/55, 981/57, 990, 993/7, 998/15 in 
999/11, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem, 

- parc. št. 280/42 k.o. 2148 – Senično, 
kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
2. Nepremičnine parc. št. 1032/7, 986/1, 981/1, 981/35, 981/38, 1033/28, 1033/32, 

981/41, 981/46, 981/47, 981/52, 981/53, 981/55, 981/57, 990, 993/7, 998/15 in 999/11, 
vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem ter parc. št. 280/42 k.o. 2148 – Senično, 
postanejo last Občine Tržič in se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska 
pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 
5883547000,  

3. Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. 

 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 8. točki:       Odobritev za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ, vodja Urad za okolje in prostor in podžupan 
Dušan BODLAJ. 
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Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Podžupan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 249-18-8-2016: 
Za kritje stroškov izvedbe nujnih interventnih ukrepov pri odpravi posledic naravnih 
nesreč – izvedbo sanacije struge Kovornika dolvodno od objekta Graben 7 v Kovorju, 
vključno z izvedbo novega AB prepusta, se nameni do 50.000,00 EUR iz sredstev rezerv 
Občine Tržič.  
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

K 9. točki:       Končno poročilo o pregledu Zaključnega računa Občine Tržič za leto 
2015 

 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Alenka BRADAČ, članica Nadzornega odbora Občine 
Tržič. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR. 
 
Odgovor je podal župan. 
 
Podžupan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 250-18-9-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Končno poročilo o pregledu Zaključnega računa 
Občine Tržič za leto 2015. 
 

Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 10. točki:       Letni program športa v Občini Tržič za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev je podal Boris TOMAZIN, predsednik Športne zveze Tržič. 
 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Mladen NOVKOVIĆ, David AHAČIČ, Marko POLJANC, Slavica 
MEŽNAR in Klemen BELHAR. 
 
Odgovore sta podala Boris TOMAZIN in župan. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 251-18-10-2016: 
Potrdi se Letni program športa v Občini Tržič za leto 2017. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
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K 11. točki:       Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
– varstvenega zavoda Vrtec Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Podžupan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 252-18-11-2016: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Tržič 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA 253-18-11-2016: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Tržič 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.05 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


