Številka: 9000-10/2015-23
Datum:
09.11.2015

ZAPISNIK
1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je potekala po elektronski pošti v četrtek in petek, 5.11.2015 od 10. ure
in 6.11.2015 do 18. ure
Korespondenčna seja je bila sklicana na podlagi 5., 47., in 48. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Tržič.
Člani občinskega sveta Občine Tržič, so po elektronski pošti prejeli vabilo na 1.
korespondenčno sejo, ki je potekala v četrtek 5.11.2015 od 10. ure do petka 6.11.2015 do 18.
ure.
Dnevni red:
1. Potrditev namena porabe sredstev na PP 60205 investicijsko vzdrževanje
kategoriziranih cest NRP 40907001 – investicijsko vzdrževanje občinskih cest.
K 1. točki:

Potrditev namena porabe sredstev na PP 60205 investicijsko
vzdrževanje kategoriziranih cest NRP 40907001 – investicijsko
vzdrževanje občinskih cest.

PREDLOG SKLEPA 1-1K-1-2015:
1. Sprejme se sklep, da se je Občinski svet Občine Tržič seznanil z Javnim razpisom
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020,
prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,
prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi in namero Občine Tržič, da odda vlogo za sofinanciranje na zgoraj
navedeni javni razpis.
2. Sprejme se sklep, da Občinski svet Občine Tržič v skladu s 1. odstavkom 7. člena
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 8/2015 in 46/2015)
predhodno potrjuje dopolnitev namena porabe na NRP 40907001 – Investicijsko
vzdrževanje občinskih cest (na proračunski postavki 60205 – Investicijsko
vzdrževanje kategoriziranih cest), in sicer za izdelavo celostne prometne
strategije.
Sklep je sprejet.
Potrditev vabila je posredovalo 17 svetnikov. S sklepom se je strinjalo 13 svetnikov.
Zapisala
Irena Markič
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