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Številka:   9000-5/2016-105 

Datum:      3.6.2016 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 26.5.2016, 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, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR, Andrej FRELIH, Klemen 
BELHAR, Mateja ČADEŽ, dr. Uroš GODNOV, Andreja POTOČNIK. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ in David AHAČIČ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave, mag. Mojca 
ALJANČIČ – višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor  in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Mag. Robert ZADNIK – Medobčinski inšpektorat Kranj in Boštjan LENČEK – 
Policijska postaja Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Branka JURHAR – 
Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK -  GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 15. 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 21 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Klemen BELHAR je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne deseta točka – Problematika 
davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ker vsebina točke presega pooblastila občinskega sveta. 
Povedal je, da gre za akcijo Nove Slovenije, in meni, da kakršen koli sklep ne bo imel učinka, 
ter, da je bila pobuda  že vložena v obravnavo Državnemu svetu, ki pa je omenjeno zadevo 
zavrnil. 
 
Marija LAVTAR je povedala, da je želela, da bi se obravnava te točke premaknila na višje 
mesto dnevnega reda te seje, ker na prejšnji seji ni bila obravnavana ravno zato, ker je bila na 
dnevnem redu planirana kot zadnja  in je zmanjkalo časa za obravnavo. Obrazložila je, da so po 
vsej Sloveniji občinski sveti sprejemali  sklepe o tej temi. Kljub temu, da je bil predlog na 
državnem nivoju zavrnjen aktivnosti potekajo dalje. Pojasnila je še, zakaj se zavzemajo za 
spremembo tega področja. 
 
Župan je povedal, da se bo o tej točki obravnavalo na seji, ker se gre za »gesto« solidarnosti z 
društvi. Ne gre se za utajevanje davka. Resnično so težave na tem področju, predvsem pri 
prostovoljnih društvih. 
 
Marija LAVTAR je še dodala, da niso proti davkom pač pa za pavšalno obdavčitev. 
 

http://www.trzic.si/
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Klemen BELHAR je povedal, da se vsebinsko strinja z vsem povedanim, ker je tudi sam član 
treh društev, direktor dveh podjetij. Vendar je to tema, ki je v pristojnosti državnega zbora. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Z dnevnega reda se umakne deseta točka dnevnega reda – Problematika davčnih blagajn 
pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 7 
PROTI 12 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Andreja POTOČNIK je obrazložila svoj glas. 
 
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrstita še dve točki in sicer  razrešitev direktorja 
podjetja  Komunala Tržič d.o.o. Sebastijana Zupanca, ter predstavitev aktivnosti ob 50 letnici 
pobratenja med Občino Tržič in občino Ste Marie aux Mines, ki jo bo predstavil Jože 
KLOFUTAR, po predstavitvi pa bodo svetnice in svetniki dobili enega prvih izvodov zbornika, ki 
opisuje to petdeset letno zgodbo. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se  pod zaporedno številko 4  uvrsti nova točka  - Razrešitev direktorja 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. Sebastijana Zupanca. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se pod zaporedno številko 7 uvrsti nova točka – Predstavitev aktivnosti ob 
50 letnici pobratenja med Občino Tržič in občino Ste Marie aux Mines. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 20 
PROTI 0 
 
Sklep je bil   sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 15. redne seje s  spremembami. 
 
Prisotnih je  21 svetnikov. 
ZA 18 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17.3.2016, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 13. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. KMVVI – kadrovske zadeve 

a) Imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Križe, 
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b) Imenovanje predstavnikov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 

Tržič za mandat 2016 – 2019, 

5. Pregled poslovanja podjetja BIOS d.o.o. Tržič za leto 2014, 
6. Občinski prostorski načrt (OPN) za območje občine Tržič, 
7. Odlok o predkupni pravici Občine Tržič, 
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tržič za leto 2015, 
9. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič,  
10. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo ter vknjižba 

lastninske pravice v korist Občine Tržič, 
11. Strategija razvoja kolesarjenja v občini Tržič, 
12. Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu 

2015. 
 
 
Mladen NOVKOVIĆ se je ob 17.17 pridružil seji. 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 21.4.2016. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je Marija LAVTAR. 
 
Župan  je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 200-15-1-2016: 
Potrdi se Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.4.2016. 
 
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 14. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta. 
 

Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je Mateja ČADEŽ, odgovor je podal župan. 
 
Župan  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 201-15-2-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 14. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 21.4.2016. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 

K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-15-2016: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je podal pobudo glede kanalizacije v vasi Popovo. Krajani so tam 
kanalizacijo v dolžini 360-ih metrov izdelali leta 1993 z lastnim delom in sredstvi. Kanalizacija 
služi za odvajanje meteornih voda lokalne ceste, meteornih voda objektov in fekalij iz tro 
prekatnih greznic. V tem času so se na določenih mestih pojavila popravila in krajani sami ne 
morejo več financirati dela. V teh letih niti Krajevna skupnost niti Občina Tržič ni prispevala 
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finančna sredstva za vzdrževanje. Krajani želijo, da bi si pristojne službe ogledale situacijo na 
terenu in da bi se našle rešitve v zvezi z popravilom omenjene kanalizacije. Želijo tudi, da bi 
Občina prevzela kanalizacijo v upravljanje in vzdrževanje.  
Drugo pobudo  pa podaja na željo nekaterih staršev otrok glede otroškega igrišča v Bistrici pred 
bloki.  Na igrišču ni robnikov tam kjer so položeni tlakovci,  je pa preveč peska. Želja je še, da bi 
se ena gugalnica spustila nižje za manjše otroke. Zanima ga še kdaj bodo nameščena igrala v 
Križah. 
Župan je povedal, da je bila za igrala v Križah že izdana naročilnica, učilnica na prostem bo čez 
poletje urejena nazaj. V Bistrici gre za eno najmodernejših igrišč v občini, igrala so kvalitetna iz 
aluminija. Nekateri si tam želijo drugačne podlage namesto peska, vendar je pesek po vseh 
raziskavah najbolj varna rešitev. Povedal je, da bi morali biti starši otrokom za vzgled in za 
seboj pospraviti. Glede manjkajočih robnikov, pa se bo uredilo. Na Popovem so nekateri že 
uredili male biološke čistilne naprav, kar bo rešitev tudi za ostale krajane naselja. Občina bo v 
skladu z dogovorom obstoječo kanalizacijo prevzela v naslednjih letih in sicer kot kanal za 
meteorno vodo za odvodnjavanje s ceste in zanjo skrbela. To bo možno, ko bodo vsi, ki imajo v 
kanalizacijo speljane fekalije imeli svojo biološko čistilno napravo, katero pa Občina sofinancira. 
 
V/p št. 2-15-2016: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je vprašal, kako napreduje urejanje območja BPT. Zanima ga ali je v Dovžanovi 
soteski predviden kakšen poseg zaradi boljšega razgleda. Predlaga,  da se v Dovžanovi soteski 
na odseku ceste od geološkega stebra do predora izboljša preglednost ceste. Brežina naj se 
»počisti«. Zanima ga tudi, kdaj se predvideva ureditev vstopne točke v Dovžanovo sotesko. 
Župan je povedel, da aktivnosti na področju BPT-ja potekajo v skladu s planom. Bilo je javno 
zbiranje ponudb kaj bi si občanke in občani želeli na tem področju. Odziv je bil relativno 
skromen. Lastniki so se odločili in dogovorili z Zavodom kulturne dediščine, da bodo v kratkem 
roku pripravili Konzervatorski načrt. Petnajstega junija se planira javna tribuna v Paviljonu NOB, 
kjer bodo občanke in občani ter zainteresirani investitorji imeli možnost podati pobude. Občina 
planira v letošnjem letu odkupiti od lastnika BPT-ja del infrastrukture, ki bo javen (to so ceste, 
most, peš in kolesarko pot). Ureja se legalizacija strelišča, ki je trenutno zaprto. 
V letošnjem letu so v Dovžanovi soteski že namestili dodatne varnostne mreže. Strinja se, da se 
soteska zarašča, zato je pri čiščenju potrebno sodelovanje upravljalcev, lastnikov zemljišč in 
lokalne skupnosti. Predstavniki lokalne skupnosti naj pridobijo soglasja lastnikov, da bi se zarast 
med cesto in strugo lahko odstranila. Glede odstranitve večjih dreves, pa zanje skrbi Zavod za 
varstvo narave. Začela se bodo dela na dotrajanem opornem zidu in poškodovani cesti tik ob 
tunelu. Za objekt na počivališču, ki ni v lasti Občine Tržič je narejen idejni osnutek. Projekt je bil 
predstavljen zasebnemu lastniku, ki se s tem projektom strinja in bo pripravil pogoje, da se na 
njegovem zemljišču postavi predviden objekt. 
 
V/p št. 3-15-2016: Klemen BELHAR 
Klemen BELHAR je povedal, da ko se je kot prizidek k Zdravstvenem domu gradil Ambolatorij je 
bil dosežen dogovor med Občino Tržič, Zdravstvenim domom in zasebnimi zdravnicami, da 
Zdravstveni dom zasebnim zdravnicam odstopi zemljišče in del zdravstvenega doma zato, da 
zgradijo Ambolatorij, Občina pa naj bi v zameno odkupila prostor Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, ki bi ga dobil v last ali upravljanje Zdravstveni dom Tržič. Zanima ga v kakšni fazi 
je ta zamenjava. 
Župan je povedal, da je bil omenjeni dogovor in zato potekajo pogovori glede odkupa prostorov 
Davčne uprave, ker se Občina zaveda, da bo za prostore, ki se jih bo pridobilo od Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje jim potrebno ponuditi druge prostore. Postopki na državni ravni 
potekajo počasi in vprašanje je ali je država dolžna prostore, ki jih lokalna skupnost potrebuje 
prenesti na lokalno skupnost ali prodati.  Poudaril je še, da bo Občina svoje del dogovora 
izpolnila.  
Klemen BELHAR je še povedal, da v interesu občanov, ki so uporabniki Zdravstvenega doma, 
želi, da bi se zadeva hitreje odvijala, da bi Zdravstveni dom hitreje pridobil prostore, ki jih nujno 
potrebuje. Zdravstveni dom je svoj del dogovora izpolnil. 
Župan je povedal, da je Občina Tržič veliko vložila v Zdravstveni dom Tržič (avtomatski 
defibrilator, ultrazvok, posodobitev rentgena)   omogočila gradnjo prizidka, ki občanom, ki imajo 
urejeno zdravstveno zavarovanje omogočajo, da ne občutijo razlike ali so pacienti zasebnih 
ambulant ali ne.  
 
V/p št. 4-15-2016: Marko POLJANC 
Marko POLJANC je v imenu Odbora za okolje in prostor vprašal, kdaj bo zaključena prva košnja 
na javnih površinah in cestah, ter kjer je objavljen razpored del, kot je bilo dogovorjeno s 
Koncesijsko pogodbo (24. člen – mesečni plan del se objavi na internetni strani) Komunale 
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Tržič d.o.o. Sprašuje še, kako bo Občinska uprava zagotavljala gradivo dvema članoma Odbora 
za okolje in prostor Matjažu in Tomažu Megliču, ki nimata tablic. 
Župan je povedal, da zunanji člani odborov v skladu s pravilniki, sklepi tudi v bodoče ne bodo 
dobivali tablic, je pa gradivo javno objavljeno na občinskem portalu, vsak kdor ima računalnik in 
vsi člani Odbora za okolje in prostor ga imajo, si tam lahko pogledajo in preberejo gradivo. Torej 
kdor ima željo in interes, da svojo plačano funkcijo dobro opravi je gradivo dostopno. Če pa 
bodo izrazili željo, da gradivo posredujemo na osebni mail, se bo to storilo.  
Podžupan, Dušan BODLAJ je povedal, da bo košnja le dvakrat letno, začne se v mesecu juniju.  
Glede objave planiranih del pa se bo vprašanje naslovilo na Komunalno podjetje Tržič d.o.o. 
 
V/p št. 5-15-2016: Dušan BODLAJ 
Dušan BODLAJ je povedal, da je Pošta Slovenije prejšnji teden objavila zbiranje ne zavezujočih 
ponudb za oddajo določenih poštnih uradov po Gorenjskem med katerimi je tudi Pošta Križe. 
Povedal je, da je že obvestil predsednika KS Križe, seveda pa apelira svetnice in svetnike naj 
opozorijo zainteresirane, naj si preberejo objavo Pošte in se prijavijo, da ta del naselij Križev ne 
bi ostal brez poštnih storitev. 
 
K 4a. točki:       Razrešitev direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o. Sebastijana 

Zupanca 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 202-15-4-2016: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k razrešitvi direktorja podjetja Komunala 
Tržič d.o.o. Sebastijana Zupanca. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 5. točki:       Poročilo o delovanju skupnega občinskega organa Medobčinskega 

inšpektorata Kranj za leto 2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Robert ZADNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali  Dušan BODLAJ, Marija LAVTAR, Nataša MEGLIČ, Mladen 
NOVKOVIĆ, Marko POLJANC, Marta LUKANC in Marjan ŠPEHAR. 
 
Odgovore sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in mag. Robert ZADNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 203-15-5-2016: 
Sprejme se Poročilo o delovanju skupnega občinskega organa Medobčinskega 
inšpektorata Kranj za leto 2015. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 6. točki:       Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2015 

 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan LENČEK, komandir Policijske postaje Tržič. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali Marko POLJANC, Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Mojca ČADEŽ 
in Klemen BELHAR. 
 
Odgovore je podal Boštjan LENČEK. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 204-15-6-2016: 
Sprejme se Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2015. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Aktivnosti ob 50. obletnici pobratenja Občine Tržič in Ste Marie aux 

Mines 

Aktivnosti je predstavil Jože KLOFUTAR, predsednik Komisije za pobratenje. 
 
K 8. točki:       Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, višja svetovalka na Uradu za okolje in 
prostor. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je predstavil Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ pa Odbora 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Janez MEGLIČ, Dušan BODLAJ, Nataša MEGLIČ in  Mojca ČADEŽ. 
 
Odgovore sta podala Silvo BUČEK, Komunala Tržič d.o.o. in župan mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 205-15-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Tržič. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 

K 9. točki:       Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine 
Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, višja svetovalka na Uradu za okolje in 
prostor. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ pa Odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
 
Odgovore sta podala mag. Mojca ALJANČIČ in župan. 
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Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 206-15-9-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tržič. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

K 10. točki:       Prodaja stanovanj na naslovih Deteljica 9, Ravne 24 in Za jezom 12 
 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je predstavil Marko POLJANC. 
Odgovor na postavljeno vprašanje Odbora je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 207-15-10-2016: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin: 

1. Posameznega dela št. 19 v stavbi št. 107 k.o. 2144 – Bistrica (ID 6064842) z ID 
znakom 2144-107-19; nezasedeno trosobno stanovanje v 8. etaži, v izmeri 67,37 
m2 (po SIST ISO 9836) oz. 64,40 m2 (po podatkih GURS), v stanovanjski stavbi na 
naslovu Deteljica 9, Tržič, z ident. številko stavbe 2144-107, stoječe na parc. št. 
235/5 k.o. 2144 – Bistrica. Kot metoda razpolaganja se izbere metoda javnega 
zbiranja ponudb. Izhodiščna cena je 60.700,00 EUR. Davek na promet 
nepremičnin, strošek notarske overitve, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo ter 
morebitne ostale stroške, povezane s sklenitvijo prodajne pogodbe, krije kupec. 

2. Posameznega dela št. 2 v stavbi št. 137 k.o. 2143 – Tržič (stanovanje ni vpisano v 
zemljiški knjigi); zasedeno dvosobno stanovanje v 2. etaži, v izmeri 49,29 m2 (po 
SIST ISO 9836) oz. 47,10 m2 (po podatkih GURS), v stanovanjski stavbi na 
naslovu Ravne 24, Tržič, stoječi na parc. št. 396/2 k.o. 2143 – Tržič. Kot metoda 
razpolaganja se izbere metoda javnega zbiranja ponudb. Izhodiščna cena je 
41.100,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve, strošek 
vknjižbe v zemljiško knjigo ter morebitne ostale stroške, povezane s sklenitvijo 
prodajne pogodbe, krije kupec. 

3. Posameznega dela št. 2 v stavbi št. 207 k.o. 2143 – Tržič (stanovanje ni vpisano v 
zemljiški knjigi); zasedeno enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 41,21 m2 (po 
SIST ISO 9836) oz. 37,90 m2 (po podatkih GURS), v stanovanjski stavbi na 
naslovu Za jezom 12, Tržič, stoječi na parc. št. 413/4 k.o. 2143 – Tržič. Kot metoda 
razpolaganja se izbere metoda javnega zbiranja ponudb. Izhodiščna cena je 
25.800,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve, strošek 
vknjižbe v zemljiško knjigo ter morebitne ostale stroške, povezane s sklenitvijo 
prodajne pogodbe, krije kupec. 

 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 

K 11. točki:       Informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju 
glasila Tržičan v letu 2015 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti je predstavila Ana PEHARC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
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Razpravljali so svetniki Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ in  Marija LAVTAR. 
 
Odgovore je podal župan. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 208-15-11-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu uredniškega odbora in finančnem 
poslovanju glasila Tržičan v letu 2015. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 

 

K 12. točki:       Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, 
drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah 

 
Uvodno obrazložitev je podala predlagateljica, Marija LAVTAR, svetnica Nove Slovenije -
krščanskih demokratov. 
 
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti je predstavila Ana PEHARC, Mateja ČADEŽ Odbora 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ter Marko POLJANC Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali sta svetnici Andreja POTOČNIK in Marija LAVTAR. 
 
Župan je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 209-15-12-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil s problematiko davčnih blagajn. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 
 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21. uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


