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Številka:   9000-7/2018-105 

Datum:      26.11.2018 

 

 

Z A P I S N I K 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  

ki je bila v četrtek, dne 22.11.2018, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni 
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija 
MRAVLJE, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC,   Nataša MEGLIČ, Marko 
POLJANC,  Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Marija LAVTAR,   David AHAČIČ,  Uroš RIBIČ, 
Marjan VETERNIK, Klemen BELHAR, Matej SLAPAR in Marjan ŠPEHAR. 
 
Odsotni občinski svetniki: Slavica MEŽNAR,  Mojca ČADEŽ, Andrej FRELIH, Mateja ČADEŽ, 
Andreja POTOČNIK, dr. Uroš GODNOV  in Đuro HRKALOVIĆ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, 
Jasna KAVČIČ -  vodja Urada za okolje in prostor, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance in 
Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: zainteresirana javnost. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, zainteresirano javnost  in novinarko. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 14 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Ana PEHARC je v imenu svetniške skupine Ekipe Boruta Sajovica predlagala, da se svetniki 
odpovedo sejnini, sredstva pa se dodelijo k pomoči za odpravo posledic neurja 29. in 30. 
oktobra 2018. Metka GABERC je vprašala, ali bo šel denar direktno prizadetim v ujmi.  
 
Marjeta MAČEK je obrazložila  možnosti uporabe denarnih sredstev v korist tistih, ki so utrpeli 
škodo. Nakazila so možna preko Rdečega Križa ali neposredno, v obeh primerih bo potrebno 
plačati dohodnino in oškodovanci dobijo razliko. Možno pa je, da denarna sredstva ostanejo v 
proračunu, nato pa se namenijo za dela, v tem primeru pa ni dohodnine, namen pa je pomoč 
sanaciji. 
 
Župan je povedal, da se je zbralo kar nekaj sredstev za namen odprave posledic ujme, nekaj se 
jih bo še. Na občinski upravi je bila imenovanja komisija, v kateri naj bi bil predstavnik Karitasa, 
Rdečega Križa, Rotary kluba, sodelujoči v intervenciji, da se bo poskusilo sredstva pošteno 
razdeliti. Pojasnil pa je tudi zakaj je Marjeta MAČEK razložila finančni oz. davčni vidik razdelitve 
zbranih sredstev. 
 
Klemen BELHAR je povedal, da se je udeležil seje, ker meni, da se denar nameni ljudem, ki ga 
najbolj potrebujejo oz. trenutno najbolj potrebujejo. Marija LAVTAR se strinja z odpovedjo 
sejnine v korist ljudem, ki so bili oškodovani.  Marko POLJANC meni, da so soglasni glede 
odpovedi sejnine in predlaga sklep. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svetniki in svetnice se soglasno odpovedo sejnini,  ki se mora namensko 
porabiti za ukrepe pri odpravi posledic ujme oktober 2018. 
 
Prisotnih je 14 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
Ob 15.14 sta se seji pridružila Matej SLAPAR in David AHAČIČ. 
 
  
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo štaba Civilne zaščite o opravljeni intervenciji ob oktobrski ujmi, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018, 
3. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič, 
4. Predhodno mnenje k razrešitvi direktorice Doma Petra Uzarja, 
5. Mnenje o kandidatih za mesto direktorja-ice Ljudske univerze Tržič. 

 
  
 
K 1. točki: Generalno poročilo štaba civilne zaščite o dogodkih in aktivnostih v 
občini Tržič – ujma oktober 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič je svetnik Drago ZADNIKAR pojasnil, da je kot 
predsednik štaba Civilne zaščite dne 26.11.2018 posredoval pisno vprašanje na občinsko 
upravo, zakaj je bil na sejo vabljen tako pozno, zakaj se ga ni navedlo na seznam vabljenih na 
uradno vabilo, zakaj mu je bilo vabilo poslano samo na njegov privatni elektronski naslov in 
zakaj ga nihče iz občinske uprave ni poklical in seznanil s posedovanjem vabila na njegov 
privatni elektronski naslov. 
Župan in občinska uprava pojasnjujeta, da je očitno prišlo do nesporazuma v elektronski 
komunikaciji, za kar se občinska uprava opravičuje.  
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 490-3IZR-1-2018: 
Občinski svet sprejme generalno poročilo štaba civilne zaščite o dogodkih in aktivnostih 
v občini Tržič – ujma oktober 2018. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 2. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2018 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Marjeta MAČEK, mag. manag., vodja Urada za finance in mag. 
Borut SAJOVIC, župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Matej SLAPAR, Nataša MEGLIČ, Metka GABERC, Janez MEGLIČ in 
Marija LAVTAR. 
Odgovore je podal župan. 
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Ob 15.38 se je seji pridružila Marta LUKANC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 491-3IZR-2-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Predlog  odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič 

 
Uvodno  obrazložitev je podala Marjeta MAČEK, mag. manag., vodja Urada za finance. 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Marjan VETERNIK in Metka GABERC. 
Odgovore je podal župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 492-3IZR-3-2018: 
Razveljavi se sklep številka452-32-13-2018, ki ga je Občinski svet Občine Tržič sprejel na 
32. seji, dne 14.6.2018, o odobritvi sredstev rezerv za kritje stroškov pri odpravi posledic 
naravnih nesreč oz. neurij – izvedbe 1. faze sanacije poškodovanega vozišča občinske 
kategorizirane ceste z oznako LC 428 041 Lom – Križišče Potarje – Grahovše, v višini do 
108.000,00 EUR. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
PREDLOG SKLEPA 493-3IZR-3-2018: 
Za kritje stroškov izvedbe nujnih interventnih ukrepov zaradi neurja s poplavo z dne 30. 
oktobra 2018 na območju občine Tržič, se nameni do 203.923,16 EUR iz sredstev rezerv 
Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 15.48 so sejo zapustili Metka GABERC, Uroš RIBIČ in Klemen BELHAR. 
 
K 4. točki:       Predhodno mnenje k razrešitvi direktorice Doma Petra Uzarja 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Janez MEGLIČ in Marija LAVTAR. 
Odgovore je podal župan.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 494-3IZR-4-2018: 
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Občinski svet Občine Tržič izdaja pozitivno predhodno mnenje k razrešitvi direktorice 
Doma Petra Uzarja dr. Anamarije Kejžar. 
 
Prisotnih je 14 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Mnenje o kandidatih za mesto direktorja/-ice Ljudske univerze Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podali direktorica občinske uprave, dr. Metka KNIFIC ZALETELJ in 
Marija MRAVLJE, članica sveta zavoda Ljudske univerze Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanj 
 
PREDLOG SKLEPA 495-3IZR-5-2018: 
Občinski svet Občine Tržič izdaja pozitivno mnenje h kandidaturi za mesto direktorja/-ice 
Ljudske univerze Tržič naslednjim kandidatom: Marko Šifrar, mag. Karmen Arko, 
Nevenka Kozjek in Natalija Brumen. 
 
Prisotnih je 14 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
Izredna seja Občinskega sveta je bila končana ob 15.57. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič l.r. 
 
Popravek zapisala 
Ada Štamcar 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


