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

ki je bila v četrtek, dne 21.09.2017, 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,   Nataša MEGLIČ, 
Marko POLJANC,  Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,    
Marjan ŠPEHAR,  Marjan VETERNIK,  David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Andreja POTOČNIK,  
Mateja ČADEŽ, dr. Uroš GODNOV in Uroš RIBIČ. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Andrej FRELIH in Klemen BELHAR. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Vid MEGLIČ –  v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urada za 
gospodarstvo in družbene dejavnosti, Marjeta MAČEK - vodja Urada za finance, Jasna KAVČIČ 
- vodja Urada za okolje in prostor in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Boštjan MEŠIČ – predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Klementina S. 
MEŽEK -  GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, gosta in novinarki. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Ob 17.05 uri se je seji pridružil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 25. redne seje. 
 
Prisotnih je  20 svetnikov. 
ZA 20 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.06.2017, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 24. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju, 
5. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Tržič-mesto za leti 

2015 in 2016, 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 

2017, 
7. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobro v zemljiško knjigo ter vknjižba 

lastninske pravice v korist Občine Tržič, 

http://www.trzic.si/
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8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Tržič. 

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 22.06.2017 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 359-25-1-2017: 
Potrdi se Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.06.2017. 
 
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 24. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 360-25-2-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 24. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 22.06.2017. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-25-2017: Mladen NOVKOVIĆ: 
Mladen NOVKOVIĆ je podal pobudo, naj Občinska uprava Občine Tržič pregleda Pravilnik za 
sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič in ga uskladi s Pravilnikom o postopku in 
merilih letnega programa športa v občinah, po priporočilih Olimpijskega komiteja Slovenije. 
Usklajen Pravilnik, naj Občinska uprava posreduje vsem športnim društvom, katera bodo v 
sodelovanju s Športno zvezo Tržič podala pripombe in predloge. 
Usklajen Pravilnik o postopku in merilih letnega programa športa, naj Občinska uprava predlaga 
v potrditev Občinskemu svetu Občine Tržič kot sestavni del Letnega programa športa. Glede na 
svojo pobudo je še obrazložil, da je Športna zveza posredovala vsem društvom Letni program 
športa. Letni program športa v Občini  Tržič je splošen dokument, v katerem je opredeljeno kaj 
bo Občina Tržič financirala, merila oz. Pravilnik o dodeljevanju sredstev  pa niso sestavni del 
Letnega programa. Glede na vse to že nekaj let  opozarja, da so merila zastarela, po drugi 
strani pa nihče ne zna razložiti kdo in kdaj  jih je napisal, zakaj so določene stvari navedene. Če 
pa primerjaš navodila s priporočili Olimpijskega komiteja kako naj bi bila merila sestavljena, pa 
ugotoviš neskladje. Po trenutno veljavnih merilih pride do anomalij. 
Vid MEGLIČ je povedal, so o tej temi že večkrat razpravljali. Vendar po vsem tem ugotavlja, da 
prihaja do različnih pogledov na celotno zadevo. Obstoječa merila za šport je leta 2013 potrdil 
Občinski svet Občine Tržič, skladno s Pravilnikom pa ima strokovna komisija za sofinanciranje 
letnih programov športa iz proračuna Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) možnost  merila 
revidirati in na pobudo Mladena Novkovića se je leta 2014 in ponovno 2016 odprl postopek za 
zbiranje pobud za spremembo meril. Komisija je sestavljena iz predstavnikov športnih društev in 
športne zveze. Občinska uprava je vse prejete pobude društev prenesla na Komisijo in vse 
pobude, ki so prejele večinsko podporo članov, so se upoštevala pri vrednotenju prijavljenih 
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programov športa na javni razpis. Pojasnil je še, zakaj je Olimpijski komite Slovenije pripravil 
merila.  
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da se res o tej temi pogovarjajo že kakih sedem let. Dejstva pa 
so, da se glede na postavljena  merila v praksi pokažejo anomalije.   
Župan je povedal, da na razpisu sodeluje skoraj trideset društev, in več kot 95 % društev je 
zadovoljnih s tem načinom financiranja.  
 
Ob 17.15 uri se je seji pridružil Matej SLAPAR. 
 
V/p št. 2-25-2017: Ana PEHARC: 
Ana PEHARC je povedala, da bo v kratkem otvoritev črpališča Smolekar in  glede na to jo 
zanima, kakšno količino vode  se lahko načrpa,  katera območja v Tržiču se bodo iz tega 
črpališča napajala in ali je zadosten vodni vir glede na letošnjo sušo.  
Župan je povedal, da je v tem tednu Občina Tržič prejela uporabno dovoljenje za črpališče 
Smolekar, kar pomeni, da Smolekar ima vsa dovoljenja za delovanje. Ta vodni vir nadomešča 
vodni vir Črni gozd, ki je bil ob vsakem večjem deževju neustrezen in zahteval velike količine 
klora. Trenutno se črpa Smolekar v količini 15 l/s, že pri gradnji se je pustilo tehnično možnost 
za še eno vrtino enakih kvalitet. Po oceni geologov  so količine v vodnem viru Smolekar velike 
tudi do 350 l/s. Vodni vir napaja eno tretjino Tržiča in sicer Podljubelj, Ravne, Tržič mesto do 
Križev, Sebenj in Žiganje vasi. Drugi del Bistrice je napajan večinsko iz Žegnanega studenca. 
Vodovodni sistem je izboljšan in nadgrajen. Župan je vse povabil v Podljubelj,  v soboto, 
23.9.2017, na otvoritev črpališča, križišča in ceste ob njihovem krajevnem prazniku. 
 
V/p št. 3-25-2017: Nataša MEGLIČ: 
Nataša MEGLIČ je vprašala, ali ima občinska uprava Občine Tržič kaj več informacij glede 
prodaje tovarne Peko, oz. ali je prodaja Peka PGP Inde dokončna. Glede na objave v medijih, 
naj bi bilo podjetje Peko PGP Inde prodano pod ceno. Zanima jo ali lahko kakor koli Občina ali 
mogoče preko poslanke v državnem zboru vpliva  na bolj perspektivno prodajo nepremičnin. 
Župan je pojasnil, da stečaj tovarne Peko d.d. še poteka. Kar nekaj orodja in premoženja je že 
prodanega, tudi trgovine znotraj Slovenije. Poslovni objekt v Tržiču pa še ostaja, nad tem 
objektom so imele banke izločitveno prednostno pravico. Kot je bilo pred dnevi zapisano 
obstajajo možnosti, da bodo poslovni prostori v Tržiču v kratkem tudi na prodaj. Medtem, ko 
PGP Inde ni več del stečajne mase in ima lastnika, ki je odgovoren za poslovanje podjetja. PGP 
Inde ni imelo lastnih nepremični, zemljišč ali objektov, le orodje in stroje. Veliko je bilo 
napisanega o ceni prodaje, Občina Tržič je sicer član upniškega odbora oz. mu celo 
predseduje. Na eni od seji je vodstvo podjetja PGP Inde predstavilo stanje, če podjetje ne bi 
dobilo novega strateškega lastnika, potem bi bilo podjetje že naslednji mesec insolventno in 
zrelo za stečaj.  
 
V/p št. 4-25-2017: Andreja POTOČNIK: 
Andreja POTOČNIK je podala pobudo, da se na naslednjo poletno turistično sezono ustrezno 
pripravimo, kajti kot smo vsi občutili je turizem v porastu. Na Bledu je opazila avtobus hop on - 
hop off. Značilno za ta avtobus je, da kupiš karto in te avtobus vozi do privlačnih krajev. Na teh 
mestih izstopiš iz avtobusa (hop off) in ko si ogledaš kraj, greš spet na avtobus (hop on). 
Predlaga, da bi ta linija v naslednjem letu vozila tudi do Tržiča. Meni, da je to velik potencial. 
Pohvalila pa je novo pridobitev, zmaja. Zdi se ji, da je dobro opazen in pripoveduje svojo 
zgodbo, zgodbe so vedno zanimive, lahko tudi tržne. Povedala je mnenje neke osebe, da je 
potencial tudi zid za zmajem, kjer se lahko preko slik predstavi zgodba ali ponudba Tržiča z 
okolico. Tako, da bi bil zid lahko v času, ko je TPIC zaprt neka točka, kjer si lahko turist ogleda 
možnosti, ki jih ponuja mesto z okolico.  
Zanima jo tudi glede  prostorske stiske Zdravstvenega doma Tržič, kakšno je sedaj  stanje oz. 
kaj se dogaja, da bi se stanje izboljšalo. 
Župan je pojasnil, da se že iz rebalansa proračuna vidi, da je nekaj več sredstev namenjenih 
Zdravstvenemu domu. Za vse investicije, ki se bodo izvajale je dogovor, da bo polovico 
sredstev zagotovi Osnovno zdravstvo Gorenjske, polovico Občina Tržič. V letošnjem in nekaj 
tudi v naslednjem letu se bo izvedla energetska sanacija fasade Z trakta. Idejno je že izdelana 
zgodba prizidka, vendar bo potrebno pred začetkom  popraviti in dodelati prostorski plan, kajti 
en del zemljišča ob Zdravstvenem domu je opredeljen kot gozd. 
Vid Meglič je predstavil letošnjo turistično sezono v Tržiču. Pojasnil, kako je Občina Tržič 
pripomogla (promocijska akcija »Pejmo po svoji poti«) k boljšim rezultatom, obrazložil ostale 
aktivnosti (instagram, twitter…) ter  iziv (podaljšanje turistične sezone). 
Ideja za bus hop on hop off se bo posredovala na Turizem Bled. Zmaja pa se bo poskusilo  
izkoristiti kot neko prepoznavno turistično atrakcijo.  
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K 4. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
Župan je povedal, da je bil od vseh deležnikov podpisan Dogovor o plačilu stroškov v zvezi s 
problematiko vračila denacionaliziranih zemljišč v Ročevnici. 
Prejete so bile odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerimi so bile 
zavrnjene pritožbe prof. dr. Alojza Paulina, Ane Butala in Ane Uršule Gavrič, zoper 
prvostopenjske odločbe Upravne enote Laško, s katerimi sta bili prvotni denacionalizacijski 
odločbi v delih, ki se nanašajo na sporna zemljišča, izrečeni za nični.  
Občina se je seznanila z vloženo tožbo v upravnem sporu Ane Butala zoper prej navedene 
odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Z odvetnico je dogovorjeno, da bo podala odgovor na tožbo v upravnem sporu.  
Od odvetnice smo prejeli sklepe izvršilnega sodišča, v zadevah Buček, Grdić, Horvatič – 
prvostopenjsko izvršilno sodišče je odločilo, da se ugovori dolžnikov ter predlogi za odlog 
izvršbe dolžnikov  zavrnejo. Odvetnica je že vložila pritožbe zoper te sklepe.  
Gospa Gavrić je pripravljena z darilno pogodbo svoj delež odstopiti ali prenesti na Občino ali 
direktno na krajane Ročevnice. 
 

K 5. točki:       Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti 
Tržič-mesto za leti 2015 in 2016. 

 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Marjeta MAČEK, mag. manag., vodja Urada za finance je povedala, da se sproti odpravljajo 
nepravilnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
Odgovore sta podala župan in Boštjan MEŠIĆ.  
 
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s sklepom. 
 
PREDLOG SKLEPA 361-25-5-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem pregledu poslovanja 
Krajevne skupnosti Tržič-mesto za leti 2015 in 2016. 

 
K 6. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2017 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Nataša MEGLIČ je predstavila poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, Ana PEHARC 
poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Marko POLJANC Odbora za okolje in prostor ter 
Mateja ČADEŽ Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Andraž ŽITNIK, Mateja ČADEŽ, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR, 
Marjan VETERNIK in Mojca ČADEŽ. 
Odgovor sta podala župan in Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 362-25-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 
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Sklep je bil  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 363-25-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in 2018 – 1.  dopolnitev (čistopis), kot določa 
priloga tega sklepa. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno 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. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Marjan VETERNIK. 
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 364-25-7-2017: 

1. Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič 
za nepremičnine: 
- parc. št. 938/1, 936, 937/1, 1026, 1027 in 941/3 k.o. 2141 

Podljubelj, 
- parc. št. 981/19, 981/21, 981/30 in 981/36 k.o. 2142 Lom pod 

Storžičem, 
- parc. št. 642 k.o. 2143 Tržič, 
- parc. št. 1139/36 k.o. 2144 Bistrica, 
- parc. št. 854/2, 855/15, 860/2, 860/3, 861/3, 861/4, 861/5, 862/2, 

865/2, 865/3, 865/6, 866/3, 866/5, 868/2, 869/2, 870/2, 874/1, 874/3, 874/7, 
874/8, 875, 876/2 in 876/4 k.o. 2145 Leše, 

- parc. št. 108/12 k.o. 2146 Kovor, 
- parc. št. 140/16, 148/7, 149, 152/14, 493/1 in 846 k.o. 2147 Križe, 
- parc. št. 379/2 in 382/1 k.o. 2150 Zvirče, 
- parc. št. 7/2 in 14/4 k.o. 2147 Križe, 

kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
2. Nepremičnine iz prve do osme alineje 1. točke tega izreka 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:       Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v Občini Tržič 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, v.d. direktorja občinske uprave Občine Tržič. 

 
Ana PEHARC je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Marjan VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ in David AHAČIČ. 
Odgovore je podal Vid MEGLIČ. 

 
PREDLOG SKLEPA 365-25-8-2017: 
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
občini Tržič. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 19.10 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


