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Datum:      8.5.2017 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 20.04.2017, 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, Andrej 
FRELIH, dr. Uroš GODNOV,  Marjan ŠPEHAR,  Mateja ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Marjan 
VETERNIK in Klemen BELHAR. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ in Andreja 
POTOČNIK. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Vid MEGLIČ – 
vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Marjeta MAČEK – vodja Urada za 
finance, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor  in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: Saša PEGAM - IUS LOCALIS, Pravne storitve za podjetja in lokalne skupnosti, 
s.p.,  Edo POLAJNAR -  Nadzorni odbor Občine Tržič, Primož BAJŽELJ – Komunala Tržič 
d.o.o., krajani Ročevnice, Goran NOVKOVIĆ – izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, 
Urban JERIHA – Inštitut za politike prostora, Ljubljana, Boštjan LENČEK – komandir Policijske 
postaje Tržič, Mitja HERAK, spec. – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Klementina S. 
MEŽEK -  GTV in Radio Gorenc. 
 
Podžupan Dušan BODLAJ je odprl 22. 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 16 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Klemen BELHAR je predlagal, da se 12. točka, Ročevnica – poročanje o dogajanju, obravnava 
kot 6. zaporedna točka.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka dvanajst, Ročevnica - poročanje o dogajanju, se obravnava kot šesta zaporedna 
točka, ostale se pomaknejo za eno navzdol. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 17.08 uri se je seji pridružila Marija LAVTAR. 
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Vodenje seje je prevzel župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 22. redne seje. 
 
Prisotnih je  17 svetnikov. 
ZA 17 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 09.03.2017, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 21. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 30.03.2017, 
4. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 1. izredni seji 

Občinskega sveta Občine Tržič, 
5. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
6. Ročevnica – poročanje o dogajanju, 
7. Osnutek akcijskega načrta za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarskega 

razvoja v občini Tržič, 
8. Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2016, 
9. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Tržič, 
10. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Tržič, 
11. Sprejem celostne prometne strategije Občine Tržič (CPS), 
12. Končno poročilo o pregledu realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015,  
13. Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2016, 
14. Poročilo o delu skupnega občinskega organa Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 

2016, 
15. Določitev zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo, 
16. Ukinitev statusa javnega dobra. 

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 09.03.2017 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 318-22-1-2017: 
Potrdi se Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 09.03.2017. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 17.10 uri se je seji pridružila Marta LUKANC. 
 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 21. 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 
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PREDLOG SKLEPA 319-22-2-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 21. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 09.03.2017. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 30.03.2017 
 

 
 

Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 320-22-3-2017: 
Potrdi se Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 30.03.2017. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 4. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 1. izredni seji, dne 30.03.2017 
 

Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 321-22-4-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 1. izredni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 30.03.2017. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 17.13 uri se je seji pridružil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
K 5. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-22-2017: Marija LAVTAR: 
Marija LAVTAR je vprašala, zakaj je bil prvi razpis za kandidiranje direktorja Komunale Tržič 
razveljavljen. Drugo vprašanje pa se nanaša na cesto Slap – Čadovlje tam živečega zanima, 
kako je s prometno varnostjo? Kakšni so rezultati ukrepov? Kjer so ride, priporoča, naj se vozijo 
mali tovornjaki in naj se na primernem cestišču breme preloži, kar je verjetno bolj smiselno kot 
obnova škarp. V času odjuge je vožnja s tovornjaki, sploh s prikolico še posebno nevarna. 
Župan je pojasnil, da se na prvem razpisu za direktorja Komunale Tržič ni našel noben 
kandidat, ki bi izpolnjeval stroge kriterije razpisne komisije, zato se je razpis ponovil, kjer je bil 
izbran kandidat Primož Bajželj, ki sedaj opravlja funkcijo direktorja Komunale Tržič d.o.o. in je 
bil na Svetu Občine Tržič potrjen soglasno. 
Glede prometne varnosti je nekaj navedenega tudi v Celostni prometni strategiji, ki bo tudi na 
dnevnem redu te seje. Seveda je cesta pomembna, v ozkem delu med strugo in hribom 
praktično edina, ki služi domačinom, je tovorna, ter turistična pot. Veliko prizadevanj, dobre 
volje in sodelovanja gre krajevni skupnosti, krajanom in svetniku Janezu Megliču, da se je v 
zadnjih letih kar nekaj postorilo na tej cesti. Cesta je zahtevna. V lanskem letu so se  pred 
vstopom v tunel zaključila sanacijska dela ravno tako je zaključen oporni zid mimo Lenarta. V 
letošnjem letu se bodo dela nadaljevala, kajti to je cesta, za katero je potrebno vsako leto 
nameniti določen znesek v proračunu. Kar pa se tiče transporta iz gozdov, predlog, da bi 
zagotovili pretovor,  je zgodba v katero se težko verjame. Zapore v času odjuge se spoštujejo, 
tudi novi prevoznik, je vzoren, vesten prevoznik in nima pretirano naloženih tovornjakov.  
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V/p št. 2-22-2017: Nataša MEGLIČ: 
Nataša MEGLIČ je vprašala, ali so na Občini kakšne informacije o stečaju tovarne Peko. 
Predvsem glede najema in prodaje nepremičnin. Podala je še pobudo, da bi se na cesti od 
semaforja proti Križam, kjer je cesta na novo preplastena, naredile talne označbe. 
Župan je pojasnil, da gre za državno cesto in se bo pobuda prenesla upravljalcu ceste. Kar pa 
se tiče prodaje premoženja tovarne Peko je župan pojasnil, da je Občina član upniškega 
odbora. Prodajajo se različne nepremičnine. Trgovine na boljših lokacijah gredo bolje v prodajo. 
Za nepremičnine v Tržiču pa ni večjega zanimanja. Potekajo pa razgovori s potencialnim 
kupcem za odkup stare »Kozinove« stavbe. Potekala je tudi tretja ponovljena dražba za 
podjetje PGP, stališče Občine Tržič je, da se ohranijo delovna mesta. Trenutna informacija je, 
da ima podjetje zadostno količino dela in naročil, je pa v hudih finančnih in likvidnostnih 
težavah, ker je v preteklosti, ko je podjetje Peko še delovalo s krediti jamčilo za to podjetje. Na 
prodaj so tudi zemljišča tovarne Peko. Na zemljišču pred nekdanjim blokom Peka, za 
Mošenikom, je Občina Tržič uveljavlja predkupno pravico, zaradi dostopov do bivališč in 
zdravstvenega doma. V prostorih Peka deluje tudi ena najemnica. Oddane so zunanje površine 
za parkirišče za tovornjake, ter oddan je del skladiščnih prostorov.  
 
V/p št. 3-22-2017: Klemen BELHAR: 
Klemen BELHAR je povedal, da je 18.4.2017, Računsko sodišče izdalo Revizijsko poročilo z 
naslovom Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Tržič v delu, ki se nanaša na izdajanje 
občinskih glasil objave v medijih. Poročilo je obsežno, utemeljeno in natančno. Računsko 
sodišče je izdalo v tem Poročilu negativno mnenje. Zahteva, da Občina v roku devetdesetih dni 
predloži odzivno poročilo in zahteva od Občine, da začne z aktivnostmi za oblikovanje in 
sprejem programske zasnove z določitvijo namena izdajanja temeljnih vsebinskih izhodišč za 
delovanje občinskega glasila, gre za Tržičana. V tem poročilu očitajo torej, da ni programske 
zasnove, da ni jasno za kaj se izdaja, ni določenih ciljev, za kar se potem ne more preverjati ali 
so cilji doseženi in ne more se preverjati ali je denar pravilno porabljen. Druga zahteva pa je, da 
Občina začne z aktivnostmi za prenehanje financiranja dejavnosti Radia Gorenc, kajti Občina 
nič konkretnega ne dobi od Radia. Radio Gorenc prejme na leto okoli šestdeset tisoč sredstev, 
za nekaj oglasov, in da župan promovira samega sebe. Revizijsko poročilo naj bi povedalo tisto, 
kar je svetniška skupina ZAGON in on sam že večkrat trdil, torej da gre za nenamensko porabo 
sredstev. Glede na vse to daje pobudo, da o tem  revizijskem poročilu Občinski svet opravi 
razpravo na naslednji seji Občinskega sveta. 
Župan je povedal, da se bo Revizijsko poročilo in odzivno poročilo Občine Tržič obravnavalo na 
eni od sej. Za odzivno poročilo je časa devetdeset dni, z Računski sodiščem Občina korektno 
sodeluje. Župan je pojasnil očitke na občinsko glasilo Tržičan  in sofinanciranje dejavnosti Radia 
Gorenc. 
Klemen BELHAR je povedal, da ni zadovoljen z njegovim odgovorom oz. pojasnilom. Po 
njegovem mnenju je interpretacija župana drugačna kot piše v Revizijskem poročilu. Poudaril je, 
da je eden od večjih očitkov občinski upravi izdaja izredne številke Tržičana tik pred začetkom 
volilne kampanje, kar na bi  bilo samooglaševanje. Očitek je tudi naraščanje sofinanciranja.  
Župan je povedal, da se bodo zadeve uredile v skladu z zakonodajo, mnenja Tržičanov o glasilu 
Tržičan in Radiu Gorenc pa prepušča javnosti. 
 
V/p št. 4-22-2017: Janez MEGLIČ: 
Janez MEGLIČ je povedal, da je bila na prejšnji seji izpostavljena problematika kloriranja pitne 
vode v občini Tržič. Glede na to, ga zanima, kdaj bodo še ostali vodovodni sistemi, kjer se še 
uporablja kloriranje vode zamenjani z bolj zdravim načinom. Zanima ga tudi, zakaj je bila v 
Tržiču ukinjena davčna pisarna? Zadnje vprašanje pa se nanaša na škodo ob poplavah v 
novembru 2016, in sicer ali je bila nastala škoda popisana in ali je bila v popis zajeta škoda, ki 
je nastala na Tržiški Bistrici na travniku petsto metrov od Jelendola proti Medvodjam. Tam se je 
erozija povečala za 100%. Daje tudi pobudo, da bi cestno ogledalo na ovinku pod Gabrcem  
premaknili na spodnji del ovinka, tako, da bo pokrivalo vsaj polovico  ovinka. 
Župan je povedal, da se bo pobuda za ogledalo posredovala vzdrževalcem ceste. Poplave v 
letu 2016 večje, obsežnejše škode niso povzročile. Škoda, ki je omenjena je na zasebnem 
zemljišču, z vodotokom pa opravlja država in na Občini ni podatka, da bi bil opravljen večji 
popis za take škode, ki je omenjena. Kar se tiče davčne pisarne, se z ukinitvijo tudi Občina Tržič 
ne strinja, ampak o tem odloča država. 
Glede vode  oz. kloriranja vode  je župan pojasnil, da je naslednji v planu  vodohran Vetrno, kjer  
bodo zamenjali kloriranje z ultrafiltracijo, v naslednjih dveh letih pa bodo na ultrafiltracijo 
preurejena vsa javna zajetja v Občini Tržič.  
Janez MEGLIČ prosi, da se rok (približno dve leti) za menjavo v ultrafiltracijo čim bolj skrajša. 
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V/p št. 5-22-2017: Marko POLJANC: 
Marko POLJANC je podal pobudo, da naj se uredijo znaki za omejitve hitrosti na cesti od Dupelj 
proti Križam. Na dokaj kratki razdalji se omejitve hitrosti hitro menjajo. 
Župan je pojasnil, da so zaradi slabega stanja mostu pred kratkim postavili dodatno omejitev na 
mostu v Zadragi. 

 
K 6. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
Župan je poročal o dogajanju med 30.3.2017 in 18.4.2017 in sicer:  
 

- V vseh zadevah smo od UE Laško dobili prvostopenjske odločbe, s katerimi so bile 

sporne denacionalizacijske odločbe izrečene za nične, v delih, v katerih so predlagatelji 

to uveljavljali, 

- Drago Pintarič nas je seznanil, da so v izvršilnih zadevah, v katerih je upnik Ana Butala, 

dolžniki pa Horvatič Stjepan, Ivan Mesić-Pintarič in Grdič (ne vemo za Silva Bučka, ki ni 

bil na sestanku) dobili Povabilo k postopku mediacije. To so 3 (- ali 4, če je še izvršba 

Silvo Buček), torej od 4 vloženih spornih izvršb, 

- Odvetnici je bil posredovan osnutek Dogovora glede kritja stroškov. 

Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR in Marko POLJANC.  
Odgovore je podal župan. 
 
Ob 18.03 se je seji pridružila Ana PEHARC.  
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
K 7. točki:       Osnutek Akcijskega načrta za spodbujanje razvoja podjetništva in 

gospodarskega razvoja v občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti ter Goran NOVKOVIĆ. 
 
Mateja ČADEŽ je predstavila poročilo  Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  
Marko POLJANC pa poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, Matej SLAPAR, Janez MEGLIČ, 
Marko POLJANC, Marija LAVTAR, dr. Uroš GODNOV, Mladen NOVKOVIĆ in Nataša MEGLIČ. 
Odgovore sta podala Goran NOVKOVIĆ in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 322-22-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Akcijski načrt za spodbujanje razvoja podjetništva in 
gospodarskega razvoja v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 5 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. točki:       Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič 
za leto 2016 

 
Uvodno obrazložitev je podala Marjeta MAČEK, mag. mang., vodja Urada za finance. 
 
Nataša MEGLIČ je podala poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, Ana PEHARC 
Odbora za družbene dejavnosti ter Marko POLJANC Odbora za okolje in prostor. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, Marjan VETERNIK, Marija LAVTAR in Janez 
MEGLIČ. 
 
Odgovore je podal župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 323-22-8-2017: 
Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2016 v predlaganem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA 324-22-8-2017: 
Občinski svet sprejme Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2016. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 5 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 9. točki:       Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 

službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z obočja občine 
Tržič 

 
PREDLOG SKLEPA 325-22-9-2017: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da v obravnavani točki sodelujeta tudi Primož 
Bajželj, direktor Komunale Tržič d.o.o., ter Saša Pegam, IUS LOCALIS, Pravne storitve za 
podjetja in lokalne skupnosti, s.p. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 
 
Ob 20.15 uri je sejo Občinskega sveta zapustil Klemen BELHAR. 
 
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. 
 
Razpravljali so Andraž ŽITNIK, Mateja ČADEŽ, Marija LAVTAR, Janez MEGLIČ, Mladen 
NOVKOVIĆ. 
Odgovore sta podala Primož BAJŽELJ in župan. 
 
Ob 20.28 uri je sejo Občinskega sveta zapustil Marjan VETERNIK. 
 
Svetniki so se dogovorili, da je rok za pripombe do 8.5.2017. 
 
PREDLOG SKLEPA 326-22-9-2017: 
Sprejme se osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Tržič. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 10. točki:       Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja občine Tržič. 
 

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 327-22-10-2017: 
Sprejme se osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja 
Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 11. točki:       Sprejem Celostne prometne strategije Občine Tržič 

 
Uvodno obrazložitev sta podala Urban JERIHA, izvajalec CPS, Inštitut za politike prostora, 
Ljubljana in Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Vodenje seje je prevzel podžupan Dušan BODLAJ. 
 

Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor in Ana PEHARC 
Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Marko POLJANC. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 328-22-11-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Celostno prometno strategijo Občine Tržič. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov.  

ZA 17  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 12. točki:       Končno poročilo o pregledu realizacije letnega načrta pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal Edo POLAJNAR, član Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Podžupan, Dušan BODLAJ je podal odgovore na predloge Nadzornega odbora. 
 
Podžupan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 329-22-12-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Končno poročilo o pregledu realizacije letnega 
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 
2015. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov.  

ZA 18  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 13. točki:       Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2016 

 
Informacijo o delu Policijske postaje Tržič, je predstavil komandir Boštjan LENČEK. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Dušan BODLAJ, Marija LAVTAR, Marko POLJANC, Matej SLAPAR, Janez 
MEGLIČ, Uroš RIBIČ, Andrej FRELIH in Metka GABERC. 
 
Odgovore sta podala Boštjan LENČEK in Dušan BODLAJ. 
 
Ob 22.01 uri je sejo zapustil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 330-22-13-2017: 
Sprejme se informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2016. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov.  

ZA 17  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 14. točki:       Poročilo o delovanju skupnega občinskega organa Medobčinskega 

inšpektorata Kranj za leto 2016 
 

Poročilo o delovanju je predstavil Mitja HERAK, spec., vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Dušan BODLAJ in Marija MRAVLJE. 
 
Odgovore sta podala Mitja HERAK, spec. in župan. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 331-22-14-2017: 
Sprejme se Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov.  

ZA 16  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 22.32 uri so sejo zapustili Mateja ČADEŽ, Metka GABERC in Andrej FRELIH. 
 
K 15. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo 

 
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, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 332-22-15-2017: 
 

1. Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič 
za nepremičnine: 
- parc. št. 362/1 k.o. 2141 Podljubelj, 

             - parc. št. 965/3, 402/46, 402/47, 402/49, 155/35, 155/36 in 993/23, vse k.o. 2142  
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               Lom pod Storžičem,                                 
             - parc. št. 533/37 in 533/45, obe k.o. 2144 Bistrica, 
             - parc. št. 16/1, 197/4, 33/5, 33/8, 159/1, 159/5, 158/2, 158/3, 87/2 in 87/3, vse k.o.   
               2145 Leše 
            -  parc. št. 19/2, 110/60, 110/61, 110/115, 236/43, 236/46, 239/24, 308/3, 309/6, 310/3,                     
               311/7 in 211/13, vse k.o. 2146 Kovor, 
             -  parc. št. 31/1, 32/8, 92/11, 93/2, 102/1, 348/2, 349/4 in 741/2, vse k.o. 2147 Križe, 
              - parc. št. 33/11 in 33/14, obe k.o. 2148 Senično, 
              - parc. št. 234/8 in 485, obe k.o. 2149 Žiganja vas, 

   kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

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

 
Prisotnih je 13 svetnikov.  

ZA 13  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 16. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra 

 
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, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 333-22-16-2017: 

1. Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 
1000/3 k.o. Podljubelj, parc. št. 984/1, 981/97 in 981/98 k.o. Lom pod Storžičem, 
parc. št. 656/4 k.o. Tržič, parc. št. 853/2, 858/14 in 848/26 k.o. Križe ter parc. št. 
857/16 in 857/32 k.o. Senično, kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

2. Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status 
javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg 
svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000. 

 

Prisotnih je 13 svetnikov.  

ZA 13  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 22.36 uri. 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


