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Številka:   9000-6/2015-23 

Datum:      01.07.2015 

 

 

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

ki je bila v četrtek, 18.06.2015 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 BEČAN, Marjan ŠPEHAR, 
Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Andrej FRELIH, Marko POLJANC, 
Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV, Andraž 
ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR,  Andreja POTOČNIK in David AHAČIČ. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spec. – direktor občinske uprave,  mag. 
Mojca ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe,  Vid MEGLIČ – 
vodja Urada za družbene dejavnosti, Matej NAGLIČ in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o,  Silvo BUČEK – direktor 
BIOS d.o.o., Katarina POGAČNIK, mag – zunanja sodelavka, Monika FINK- SERŠA, univ. dipl. 
inž. arh – NAVA ARHITEKTI. 
 
Prisotni predstavniki medijev:  Tjaša STERLE POLAK  – Gorenjski glas,  Branka JURHAR –  
Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK – Radio Gorenc in GTV. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 7. 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, predsednik Statutarno pravne komisije je predlagal umik 11. točke – 
Spremembe in dopolnitve Statuta in Poslovnika. 
 
Župan je povedal, da občinska uprava Občine Tržič pri obravnavi  8.  in 9.   točke  predlaga    
skrajšani postopek. 
 
Janez MEGLIČ je postavil vprašanje glede povezave med LAS-om in Pravilnikom o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za programsko obdobje 2015 – 
2020. 
Župan je pojasnil kaj zajema Pravilnik in kaj pokriva LAS. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Iz dnevnega reda se umakne 11. točka – Spremembe in dopolnitve Statuta in Poslovnika 
občinskega sveta. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 

http://www.trzic.si/


 

 2 

PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka 8. – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in cestno 
prometni ureditvi v občini Tržič in točka 9. – Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine Tržič se 
obravnava po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
ZA 21 
PROTI           0 
 
Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
Seji se je pridružil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 7. redne seje s sprejetimi spremembami 
 
Prisotnih je  22 svetnikov. 
ZA 22 
PROTI 0 
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.05.2015, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 6. redni seji,  

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. KMVVI – kadrovske zadeve, 
5. Osnutek lokalnega energetskega koncepta Občine Tržič, 
6. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe upravljanja 

z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«, 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 

2015, 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in cestno prometni 

ureditvi v občini Tržič, 
9. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje 

občinskih cest na območju občine Tržič, 
10. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tržič za programsko obdobje 2015 – 2020. 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 

21.05.2015. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, je  zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 79-7-1-2015: 
Potrdi se Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.05.2015.  
 
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 6. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Janez MEGLIČ je predlagal, da se pri pobudi V/p št. 7-6-2015 pobuda ponovno preuči in oceni 
tehnične možnosti za razširitev kritičnih odsekov, ki jih je navedel. 
 
Župan je zaprl razpravo in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 80-7-2-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 6. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 21.05.2014. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-7-2015: Mateja ČADEŽ 
Mateja ČADEŽ je vprašala, če se bo na eni izmed naslednjih sej predstavilo tudi poročilo 
revizijske službe glede na višino sredstev, ki jih Občina Tržič nameni za delovanje te službe. 
Postavila je še vprašanje v imenu občana, ki ga zanima ali je v najemnino za gostinski lokal na 
Gorenjski plaži vključen tudi najem parkirišča. 
Župan je povedal, da  v proračunu Občina namenja znesek za delovanje revizijske službe, ker 
pa gre za skupno medobčinsko  službo,  se velik del sredstev dobi povrnjenih s strani države. 
Medobčinski revizijski organ pokriva nekaj gorenjskih občin, in je cenejši, kot, če bi imeli lastno 
notranjo revizijsko službo. Revizijska služba  s svojimi priporočili pripomore k izboljšanju dela 
občinske uprave, javnih zavodov.  
Parkirišča so sestavni del Gorenjske plaže,  so javno dostopna vsem in niso namenjena samo 
za gostinski lokal, zato se posebej ne zaračunava najem parkirišča.  Prejšnji najemnik pa je 
plačeval najemnino za parkirni prostor, kajti tri četrtine zemljišča današnje Gorenjske plaže je 
bilo v lasti Splošnega športnega društva Tržič. Zemljišče, ki pa je bilo v lastni Občine Tržič, pa je 
bilo namenjeno parkirnim prostorom za lokal, vendar je bil v času kopalne sezone  oproščen 
najemnine za uporabo zemljišča. Danes pa je lastnik celotnega kompleksa Gorenjske plaže 
Občina Tržič. 
 
V/p št. 2-7-2015: Marija LAVTAR 
Marija LAVTAR je povedala, da je na šesti redni seji Občinski svet sprejel osnutek Odloka o 
koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe upravljanja z javno površino – 
kompleksom Gorenjska plaža. Osnutek je podprla, ker zaupa podjetju BIOS, zato želi in 
pričakuje pisno predstavitev koncesionarja o bodočem upravljanju in poslovanju kopališča. Tako 
predstavitev potrebuje za utemeljevanje odločitve pri komunikaciji z občani in volivci. 
Predstavitev naj zajema ponudbo in predmete poslovanja kopališča; npr: kopanje, gostinske 
storitve, prireditve…, organizacijo poslovanja s kadrovsko zasedbo, odgovorno osebo za 
obratovanje in poslovanje kopališča, delovna mesta v času kopalne sezone in izven nje; 
planirani prihodki in odhodki poslovanja, delitev dobička, pokrivanje izgub, nadzor poslovanja 
odgovorno osebo za stike z javnostjo in občani, investicije (EU sredstva, sredstva občine, krediti 
in druga sredstva), pomen investicije za občino in občane in druge pomembne podatke po 
presoji koncesionarja. Ker je tema zelo interesantna za občane predlaga, da se predstavitev 
objavi v glasilu Tržičan. Želi, da se vsi zavzamejo, da bo projekt dobro deloval. 
Župan je povedal, da je pobuda dobra in da bo del odgovorov  podanih že na današnji seji pri 
točki, ki obravnava koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja z javno 
površino – kompleksom Gorenjska plaža. Tudi objava v občinske glasilu je možna. 
 
V/p št. 3-7-2015: Andraž ŽITNIK 
Andraž ŽITNIK je ponovno apeliral na svetnike, naj upoštevajo smernice, ki jih dajo člani, ki so 
vključeni v Odbore. Odbori delajo dobro, kvalitetno in strokovno. 
 
V/p št. 4-7-2015: Matej SLAPAR 
Mateja SLAPARJA zanima, kako potekajo dela na odseku ceste Potarje – Tič. Kdaj se lahko 
pričakuje ureditev tega odseka. 
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Župan je povedal, da je projekt za cesto Potarje –Tič  izbrani izvajalec že pripravil. Lastniki 
zemljišč so seznanjeni z načrti, so pa predlogi za izboljšavo oz. cenejšo izvedbo projekta in 
pobude za rešitev neurejenih zemljiškoknjižnih zahtev. Planira se, da bo v naslednjem 
proračunu to prva investicija na področju cestne infrastrukture. 
 
V/p št. 5-7-2015: Uroš RIBIČ 
Uroš RIBIČ je vprašal, ali obstaja informacija kdaj naj bi družba DARS pristopila do popravila 
oz. rekonstrukcije Begunjske ceste iz Bistrice proti Brezjam.  
Župan je povedal, da se je pobuda že poslala Direkciji za ceste. Tudi občani, ki stanujejo 
neposredno ob teh delih ceste so že posredovali vprašanja. Odgovor je bil, da zadevo še 
proučujejo in iščejo ustrezno rešitev, ker gre za manjši zdrs, ki pa je na prometno občutljivi 
točki. 
 
Seji se je pridružila Andreja POTOČNIK 
 
V/p št. 6-7-2015: Marjan VETERNIK 
Marjan VETERNIK je v imenu nekaterih staršev, ki v popoldanskem času obiskujejo otroška 
igrišča pred OŠ Križe vprašal ali je predvidena obnova in kdaj. Drugo vprašanje pa se nanaša 
na javni razpis za razvoj spodbud podjetništva in gospodarstva, kdaj bodo znani prvi podatki o 
dodelitvi sredstev. 
Župan je povedal, da je igrišče oz. učilnica v naravi ob OŠ Križe staro že enajst let, za to igrišče 
skrbi hišniška služba šole. Občina je naročila varnostni pregled dveh igrišč, s predlogi za rešitev 
in sicer v Seničnem in omenjeno igrišče pri OŠ Križe. Odstraniti bo potrebno tudi polomljena 
igrala od vandalizma na igrišču Pod gradom.  
Glede razpisa pa je župan pojasnil, da je vlog veliko, več kot 60, ki se že obravnavajo. 
 
V/p št. 7-7-2015: Slavica MEŽNAR 
Slavica MEŽNAR  daje pobudo za predstavitev nočitev v občini Tržič pred glavno turistično 
sezono. 
Vid MEGLIČ je povedal, da bo možna predstavitev preko spletne strani visit-trzic.com. 
Predvidena je tudi izdaja kataloga, kjer bo na enem mestu zbrana celotna turistična ponudba 
občine Tržič. 
 
V/p št. 8-7-2015: Andreja POTOČNIK 
Andreja POTOČNIK je vprašala, zakaj je  za javne razpise, ki jih  objavlja Občina potrebno 
izpolniti, priložiti toliko dokumentacije. Včasih se prijavlja na razpis za cca 50 EUR, pa je na 
koncu skoraj toliko stroškov s pridobivanjem dokumentacije (npr. stroški tiskanja). Glede na to 
daje pobudo, da bi se  na javne razpise lahko prijavljajo po e-pošti, predvsem tam kjer razna 
društva kandidirajo za manjše zneske. Predlaga tudi, da se merila uskladijo z obrazci. 
Župan je prosil za konkretne podatke.   
 
K 4a. točki:       Razrešitev člana Odbora za okolje in prostor g. Đura Hrkalovića 
 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je razpravo zaprl in  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 81-7-4a-2015: 
Đura Hrkalovića se razreši kot člana Odbora za okolje in prostor. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
K 4b. točki:       Imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej  
 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR ter obrazložil zakaj ne bo glasoval. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 82-7-4b-2015: 
Občinski svet Občine Tržič kot nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Tržiški muzej 
imenuje Andrejo POLANŠEK. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 5. točki:       Osnutek Lokalnega energetskega koncepta občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Katarina POGAČNIK, mag – zunanja svetovalka.  
 
V imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je poročilo podala Mateja 
ČADEŽ, Marko POLJANC pa v imenu Odbora za okolje in prostor. 
 
Pripombe in pobude na Osnutek Lokalnega energetskega koncepta občine Tržič se bodo 
sprejemale do 15.8.2015. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali  Uroš RIBIČ, dr. Uroš GODNOV, David AHAČIČ, Mladen NOVKOVIĆ, 
Matej SLAPAR in Klemen BELHAR. 
 
Odgovore so podali mag. Mojca Aljančič, župan mag. Borut SAJOVIC in Katarina POGAČNIK, 
mag. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 83-7-5-2015: 
Sprejme se osnutek Lokalnega energetskega koncepta občine Tržič 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 6. točki:       Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe. 
 
Skupina svetnikov je podala dva amandmaja. 
 
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, Mateja ČADEŽ pa poročilo 
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Klemen BELHAR je predlagal  15 minut odmora za posvetovanje. 
 
PRIČETEK ODMORA  ob 19:00 uri. 
KONEC ODMORA  ob 19:17 uri. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je razpravo zaprl in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 84-7-6A-2015: 
35. člen predloga Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno 
površino – kompleksom »Gorenjska plaža« se spremeni, tako, da se glasi: 
1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo po Zakonu o      
splošnem upravnem postopku. Direktor občinske uprave izda upravno odločbo o izbiri 
koncesionarja pod pogojem, da Občinski svet Občine Tržič na podlagi finančnega poročila o 
poslovanju kompleksa »Gorenjska plaža« za leti 2014 in 2015, ki ju pripravi podjetje BIOS, 
d.o.o., Tržič do 1. Novembra 2015, sprejme sklep, da se izda upravna odločba na podlagi 
katere se izbere koncesionarja BIOS, d.o.o., Tržič. 
2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena odloča župan. 
3) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne 
pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 85-7-6B-2015: 
36. člen predloga Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno 
površino – kompleksom »Gorenjska plaža« se črta, dosedanji 37. in 38. člen predloga 
Odloka pa postanega 36. oziroma 37. člen. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 86-7-6-2015: 
Sprejme se predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« s sprejetimi amandmaji. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2015 

 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Vid MEGLIČ, vodja Urada za 
družbene dejavnosti, mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe in Monika FINK – SERŠA, univ. dipl. inž. arh. 
 
Nataša MEGLIČ je predstavila poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, v imenu Odbora 
za okolje in prostor je poročilo podal Marko POLJANC, Mateja ČADEŽ  je podala poročilo v 
imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ter Ana PEHARC v imenu Odbora 
za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Metka GABERC, dr. Uroš GODNOV in 
Andraž ŽITNIK.  
Odgovore je podal župan. 
 
Klemen BELHAR je obrazložil, kako bo glasoval. 
 
Župan je  zaprl razpravo ter dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA 87-7-7-2015: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015. 
 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 8. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in 

cestnoprometni ureditvi v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in mag. Mojca ALJANČIČ, vodja 
Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je predstavil Marko POLJANC,  poročilo Odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pa Mateja ČADEŽ 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Marjan VETERNIK, Janez MEGLIČ, dr. Uroš 
GODNOV in Mladen NOVKOVIĆ.  
Odgovore je podal župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 88-7-8-2015: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 89-7-8-2015: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 1 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 9. točki:       Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

rednega vzdrževanja občinskih cest na območju občine Tržič 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Prvo podpisani Marko POLJANC, je v imenu sedmih svetnikov podal predlog amandmaja k 
predlogu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest na območju občine Tržič. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC, poročilo Odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pa Mateja ČADEŽ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 



 

 8 

Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Metka GABERC, Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ, 
Marija LAVTAR, Mladen NOVKOVIĆ, Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC in Andraž ŽITNIK. 
 
Odgovore so podali Matej NAGLIČ, Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič, d.o.o. in 
župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 90-7-9A-2015 
Prvi odstavek 23. člena predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič se spremeni, 
tako, da se glasi: »Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let od dneva 
sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).« 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 23 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 91-7-9-2015 
Sprejme se osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič. 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 6 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 92-7-9-2015 
Sprejme se predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič. 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 6 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 93-7-9-2015 
Občinski svet se seznani z osnutkom koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič. 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil   sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 94-7-9-2015 
Predlog koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič se pred podpisom posreduje 
občinskemu svetu v seznanitev. 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
Pogodba med Občino Tržič in Komunalo Tržič d.o.o. še ni usklajena. 
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PREDLOG SKLEPA 95-7-9-2015 
Sprejme se Cenik storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič za leto 2015. 

 
Prisotnih je 23 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 10. točki:       Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Tržič za programsko obdobje 2015 – 2020. 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti. 
 
Poročilo Odbora za okolje in prostor je podal Marko POLJANC, Ana PEHARC pa poročilo 
Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Marija LAVTAR. 
Odgovor je podal Vid MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 96-7-10-2015 
Sprejme se predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Tržič za programsko obdobje 2015 - 2020. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 97-7-10-2015 
V kolikor bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za 
finance imela pripombe na vsebino pravilnika, se bo vsebina pravilnika uskladila s 
pripombami ministrstev. S popravljeno vsebino pravilnika se bo seznanilo občinski svet. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 21:15 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


