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Številka:   900-5/2020-106 

Datum:      18. 6. 2020 

 

 
Z A P I S N I K 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 18. 6. 2020, s pričetkom ob 17. uri, v veliki sejni 

sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Vida RAZTRESEN, Dušan BODLAJ, 
Janez BOGATAJ, Mojca ČADEŽ, Eva SREČNIK, Ana PEHARC, Marjan VETERNIK, Vida 
HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Andrej FRELIH, Klemen 
MARKOVIČ, Tomaž MEGLIČ, Jana JENKO, Teja NEMEC, Drago ZADNIKAR, Melanija 
PRIMOŽIČ.  
 
Odsotni občinski svetniki: Anže PERČIČ, Manca GAŠPERIN, Metka GABERC, Drago 
ZALAR. 
 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ, direktorica Občinske uprave, 
Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Tomaž ROPRET – višji 
svetovalec za pravne zadeve v Uradu za okolje in prostor, Mateja DOLŽAN, strokovna 
sodelavka v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Mateja NOSAN – svetovalka v 
Uradu za splošne zadeve. 
 
Drugi prisotni: Črtomir KURNIK – Lokalna energetska agencija Gorenjske, Maja TEKAVEC – 
odgovorna urednica glasila Tržičan. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne članice in člane Občinskega sveta ter ostale prisotne in vse, ki gledajo preko spleta 
in televizijskih sprejemnikov. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 16 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke, razširitev dnevnega reda ali spremembo 
vrstnega reda. Predlogov ni bilo. 

 
Župan je dal na glasovanje dnevni red. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se s sklicem seje poslan dnevni red. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 

http://www.trzic.si/
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Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21. 5. 2020 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 12. redni seji 

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
4. KMVVI – Potrditev mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Tržič 
5. Predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem – 2. 

obravnava 
6. Predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič – 2. 

obravnava 
7. Občinsko glasilo Tržičan; poročilo o delu Uredniškega odbora in finančnem poslovanju 

glasila Tržičan v letu 2019 
8. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018 
9. Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske 
10. Zelena shema slovenskega turizma – seznanitev s trajnostno shemo razvoja turizma in 

sprejem akcijskega načrta za obdobje 2020-2023 za destinacijo Tržič 
11. Cenik o višini parkirnine na parkiriščih na območju Naravnega spomenika Dovžanova 

soteska 
12. Predlog uvrstitve projekta energetska sanacija gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja v 

načrt razvojnih programov  
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K 1. točki:       Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 21. 5. 2020 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 233-13-1-2020: 
Potrdi se Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21. 5. 2020. 
 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 12. redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 234-13-2-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 12. redni 
seji. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-13-2020: Jana JENKO 

1. Vprašanje glede odlagališča Kovor. Odlagališče lesnih in železnih odpadkov je nekje v 
nadstropju. To se jim v Desus-u zdi zelo nevarno, starejši tudi težko nosijo težke 
odpadke po stopnicah navzgor. To bi bilo potrebno drugače urediti, da se odpadki lahko 
mečejo navzdol in ne nosijo navzgor. 

 
Župan odgovarja: Na deponiji je nekaj kontejnerjev večjih kapacitet, ki se polnijo po stopnišču, 
en tak je kontejner za les, drugi so za kovine. Hitre rešitve ni, imamo pa tam vedno zagotovo  
enega ali dva delavca, ki sta pripravljena pomagati. Če odpadke prinese nekdo, ki jih ne more 
sam odložiti v višji kontejner, lahko zadeve tudi pusti pod kontejnerjem, zaposleni pa potem 
pomagajo in pravilno razvrstijo in odložijo odpadke v kontejnerje.  
 

2. Kako je s parkiriščem v Jelendolu, koliko je tam parkirišč? Kaj je s parkiriščem, kjer je 
plezališče, vozila ovirajo promet. Zakaj so znaki 7.5 t prekriti, kako je s tem, cesta se ob 
večjih obremenitvah uničuje. 



 

 4 

Parkirišč od začetka, pri Info točki v Dovžanovi soteski do parkirišča pod osnovno šolo, ki je v 
zasebni lasti, je od 40-50. Če se na tisti točki, kjer je tudi klopca (nad Bornovo serpentino) 
pravilno parkira, so vozila v celoti umaknjena s ceste. Če pa poleg normalnega parkiranja kdo 
parkira še vzdolžno, gre pa za kršitev predpisov. To je potrebno potem sankcionirati.  
Prometni znaki so postavljeni za potrebe bodočega gradbišča. Želimo si, da bi z Bornovimi 
oziroma tistimi, ki odvažajo les iz Dovžanove soteske, tega je 25.000 kubikov na leto, sklenili 
sporazum, da se od vsakega kubičnega metra plača pristojbina. Brez dvoma gre za 
preobremenitev. Cesta, kjer je bila obnovljena, tak pritisk vzdrži, starejše ceste pa ne. Tam je 
največja dovoljena obremenitev 7.5 tone. Gre za zahtevno upravno vprašanje, zato iščemo še 
rešitve. Mnenje statikov in geologov je, da ravno cesta nad serpentino ne prenaša večjega 
prometa. So nam pa tudi že povedali, da bodo na nasprotni strani izkoristili vsa sredstva, da se 
ta naša odločitev ne uveljavi, zato krepimo pravne podlage. Proučujemo tudi primer iz Občine 
Kamnik in Komen, kjer bi bila za povečan promet nad osno obremenitvijo potrebna dovolilnica 
Občine Tržič, za katero se plača splošna upravna taksa v znesku 20 eur.   
V letošnjem letu, ko se planine polnijo, omejitve niso smiselne, zagotovo pa bo potrebna večja 
previdnost v obdobju gradbišča, čez ca. 1 mesec. Ko bo to končano, pa bo potrebno to zadevo 
še enkrat pravno proučiti in postaviti na trdne temelje.  
 

3. Kakšna je cena enega parkomata? 
Vrednost s postavitvijo je 7.000 eur - 8.000 eur, odvisno od programske opreme. Parkomata na 
Gorenjski plaži in na Zelenici sta s skupaj s signalizacijo in opremo stala približno 17.000 eur. 
 
Ob 17:18 se je seji pridružila svetnica Eva SREČNIK. 
 
 
 
V/p št. 2-13-2020: Melanija PRIMOŽIČ 

1. Gospa PRIMOŽIČ predlaga popravilo obloge podzidka prostorske plastike koroškega 
umetnika Gustava Januša. Pri prenovi oziroma izvedbi krožišča Sokolnica je prišlo 
zaradi tresljajev pri gradnji do odstopanja kamnite obloge na omenjeni plastiki. Zaradi 
dejstva, da poškodba likovno kvari celotno podobo, je svetnica dala pobudo, da se 
obloga podzidka strokovno obnovi. Gre pa v bistvu za majhno kamnito ploščico 
dimenzije 20 x 25 cm. Ta prostorska plastika se nahaja nasproti Lokomobile.  

 
Župan se je zahvalil za pobudo in povedal, da bo pobudo posredoval dalje, da se zadeva uredi. 
 

2. Druga pobuda gospe PRIMOŽIČ je bila glede lokalne pomoči občanom. Po pandemiji 
korona virusa je svetnica na pobudo premnogih občanov predlagala, da Občina v okviru 
svoje zmožnosti najde način za finančno pomoč občanom. Na ta način bi pokazali 
resnično solidarnost do vseh občanov naše občine. Za primer pomoči je svetnica 
navedla zmanjšano položnico za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali odpis 
grobnine za leto 2020 in podobno.   
 

Župan odgovarja: Populističnih predlogov bomo v državi slišali še mnogo, ni pa nikogar, ki bi 
znal narediti sistem, kako dokazati, da je nekdo res v stiski, s papirnato podlago, z materialno 
osnovo. Dogovor Skupnosti slovenskih občin z državo je bil, da za financiranje ukrepov po 
koroni poskrbi država na različne načine, bilo jih je veliko, nekaj jih bo še. Dobili smo tudi 
posebna obvestila, naj ne posegamo v turistično takso in na gorenjskem še ni občine, ki bi se 
lotila kakršnihkoli sprememb pri nadomestilu za stavbno zemljišče. Če bi upoštevali kateregakoli 
od teh ukrepov, to pomeni, da bi iz proračuna Občine dobili nekateri občani, drugi pa ne.  
Tudi grobnine ni mogoče oprostiti. Cenovno je nismo popravljali, veljajo še cene iz časa 
prejšnjega župana. Če želimo izvesti projekte, ki smo si jih zadali s proračunom in počrpati 
državna sredstva, potem so splošni, pavšali ukrepi praktično neizvedljivi. Zagotovo pa smo že 
povečali sredstva za socialne transfere, najemnin oprostili najemnike poslovnih prostorov, odprt 
je razpis za pomoč gospodarstvu, ki je okrepljen je na 150.000 eur, skrajšani so plačilni roki. Če 
bo treba iskati sistemske ukrepe (vavčerji, enkratna denarna pomoč upokojencem, študentom) 
pa smo z državo dogovorjeni, da računamo na njene ukrepe. Če kdo pozna koga z res veliko 
socialno stisko, bo vesel predlogov, ki se jih da proučiti – da določimo mehanizem, kako 
preveriti finančno stanje prosilcev in preveriti, ali je stiska res prisotna ali je ni. Za to je pristojen 
tudi CSD, in sicer z vpogledom v finančno stanje posameznikov.  
Ko se je konec marca pandemija razplamenela, so bile prve prošnje po različnih oprostitvah, po 
pomočeh, od podjetij, ki so v preteklih letih v slovenskem prostoru pa tudi na tržiškem kovali več 
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milijonske dobičke. Javili so se razni oglaševalci, prodajalci. Ko smo pregledali njihove bilance, 
so bili razvidni veliki dobički iz preteklih let, vsekakor pa morajo podjetja vedno računati na 
možnost take krize in biti na to pripravljena.  

 
 
V/p št. 3-13-2020: Tomaž MEGLIČ 

1. Pobuda: na začetku pandemije je bilo največ vprašanj, zakaj Občina Tržič ne da nič 
mask ljudem. Stanje je bilo tako, kot je bilo, odgovori KS so bili, da je to stvar vsake 
občine posebej. Občina Tržič je ostala oblatena v nekaterem delu javnosti, da niti za 
maske ni poskrbela. Ob morebitnem drugem valu – ali se da rezervirati nekaj mask vsaj 
za občane, ki se sami ne znajdejo.  

Župan: Občina Tržič že ima strateško zalogo mask, imela jo je imela tudi ob prvem valu 
epidemije in tisti, ki so jih najbolj rabili, so jih preko štaba Civilne zaščite tudi dobili. Vsi, ki so bili 
vključeni v sistem zaščite in reševanja, so maske dobili v večji količini, kot so jih potrebovali. 
Krajevne skupnosti so prav tako organizirale šivanje mask. Po Sloveniji je bila različna praksa. 
Nekateri so maske drago kupovali, nekateri so dobili zastonj material in so jih šivali. Nato so 
nastale polemike, ali je material ustrezen, svoje je prilil tudi NIJZ, da maska lahko v določenih 
primerih naredi več škode in več težav. 
Občina Tržič bo naprej delala enako kot je delala ob prvem valu, za gospodarstvo maske 
zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, za zdravstveni sistem maske pokriva Ministrstvo za 
zdravstvo, Ministrstvo za šolstvo pa za šolstvo. Največ kritik je bilo s strani tistih, ki v 3-4 tednih 
niso mogli kupiti ali sešiti maske – navodila vlade pa so bila jasna, zadostujejo tudi šali, rutke, 
bufi. V sodelovanju z Društvom upokojencev so bile izvedene tri akcije razdelitve mask, ki so jih 
šivali prostovoljci. Vse maske pa niso bile razdeljene, ker ni bilo potrebe. Preko obvestil, ki smo 
jih dobili od centralne civilne zaščite preko regijskega štaba, smo opremili tudi dve trgovini – 
povedali poti, kje lahko oni kupijo maske, prodaja se je vršila. Že naslednji dan pa so bili očitki, 
da niso bile dovolj kvalitetne (material, elastike). 
 
Ob 17:34 je na sejo prišel Nejc PERKO. 
 
 
V/p št. 4-13-2020: Mladen NOVKOVIČ: 

1. Svetnik NOVKOVIĆ je podal pohvalo: na Ravnah je nova razsvetljava. Razsvetljava je 
dobra, nemoteča, dobro sveti, lokacije so dobre.  

 
Župan: Investicije so prispevek k varovanju okolja in tudi finančni prihranek. Kar nekaj lokacij je 
še odprtih ali pa se že delajo.  
 
Dušan BODLAJ: Narejeni sta bili dve večji lokaciji: Ravne - za Jezom in Bistrica. Projekt je bil v 
veliki meri financiran s strani EU – projekt Pametna razsvetljava. Občina je plačala davek in 
20% neto investicije, ostalo je dala EU. Šlo je za zamenjavo starih, potratnih svetilk in osvetlitev 
poti za Mošenikom – da je sedaj to varna šolska pot, prav tako pa se tu sprehaja veliko 
domačinov. Investicija je bila vredna ca. 35.000 eur. V jeseni se načrtuje podobna investicija v 
Križah. Velika pridobitev za tiste, ki so iz Bistrice, bo tudi naslednji projekt: narejen bo PZI  
Kovtrnice, da se osvetli pešpot iz Bistrice v Tržič, ki je tudi zelo obremenjena s pešci in kolesarji.  
Javna razsvetljava se dela v skladu s proračunskimi možnostmi, gledamo pa vedno, da 
privarčujemo, da potratne svetilke menjamo z novejšimi, led in da javno razsvetljavo spravimo v 
okvir dovoljene glede na uredbo Vlade.  
 
 
V/p št. 5-13-2020: Janez BOGATAJ: 

1. Ali ste že pogledali predračun Cestnega podjetja za vpadnico v Paloviče? 
 
Župan: predračuna nismo prejeli. Poziv je bil poslan na uradni naslov. Na mailu predračuna ni 
bilo, župan prosi, da ga g. BOGATAJ prepošlje.  
Svetnik BOGATAJ pojasnjuje: Ogled je bil opravljen. Pregledala sta tudi vse usade. Znesek na 
predračunu je ca. 60.000 eur, ampak ta račun bi še lahko zmanjšal za 10.000 eur (da bi 
določene zadeve naredila Komunala in ne Cestno podjetje – bankine, čiščenje jarkov).  
Župan: Cestno podjetje ima generalno ugodnejše cene od Komunale, ker imajo lastne vire, mi 
peskokopa nimamo. Cene asfalta so trenutno ugodnejše, kot so bile. Sredstva letošnjega 
proračuna so v glavnem že razdeljena. V jeseni bo zagotovo rebalans. V naslednjem tednu bo 
prišlo do asfaltiranja v Podljubelju. Pod tem 300-metrskim odcepom, ki se praktično dela na 
novo, je dotrajan tudi spodnji asfalt in so težave z odvodnjavanjem. Zna se zgoditi, da bomo od 
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odcepa za Kofce do Balentovega ovinka cesto uredili in preplastili. Kar se pa Palovič tiče, 
beseda je bila dana, če ne bo šlo letos, je to prioriteta za leto 2021. Čez par dni bo odpiranje 
ponudb za sanacijo Kranjske ceste, nekaj zadev pa je potrebno urediti še glede Dovžanove 
soteske in Loma.  
Za urediti je še nekaj na Brezjah pri Tržiču, dotrajani odsek križišče Vadeče Popovo skozi 
gozdiček, usad v Zvirčah je bil pa že saniran. 
 
 
K 4. točki:       KMVVI – Potrditev mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta 

Občine Tržič 
 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 235-13-4-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se na podlagi Ugotovitvenega sklepa 
Občinske volilne komisije št. 040-1/2017/146(206) z dne 5.6.2020 potrdi mandat 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Tržič, g. Anžeta Perčiča, Senično 27, 4294 
Križe. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
K 5. točki:       Predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine 

Tržič v najem – 2. obravnava 
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Tomaž ROPRET.  
 
Ker ni bilo s strani javnosti nobenih pripomb, prav tako ni bilo amandmajev, razprave ni.  
 
PREDLOG SKLEPA 236-13-5-2020: 
Sprejme se predlog Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v 
najem. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja 

Občine Tržič – 2. obravnava 
 

Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Tomaž ROPRET.  
 
Ker ni bilo s strani javnosti nobenih pripomb, prav tako ni bilo amandmajev, razprave ni.  
 
PREDLOG SKLEPA 237-13-6-2020: 
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Sprejme se predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine 
Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 7. točki:       Občinsko glasilo Tržičan; poročilo o delu Uredniškega odbora in 

finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu 2019 
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in odgovorna urednica glasila 
Tržičan gospa Maja TEKAVEC.  
 
Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki se je s poročilom 
seznanil, so pa mnenja, da uredništvo dela dobro in ga predlaga v sprejem. Višina letne 
nagrade je nesorazmerna z višino plačila urednice, zato predlagajo dvig nagrade ostalim 
članom uredništva. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Teja NEMEC in Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 238-13-7-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem 

poslovanju občinskega glasila Tržičan v letu 2019. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki:       Informacija o opravljenem pregledu poslovanja Javnega zavoda Vrtec 

Tržič za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine 
Tržič.  
 
Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, se je seznanil z vsebino 
poročila. V razpravi so prisotni člani Odbora ugotovili, da je poročilo pripravljeno dokaj nejasno 
in ni popolnoma razumljivo, predvsem, kaj so morebitne napake oziroma zadržki, kaj pa je 
dobro opravljeno. Kljub temu, da je NO poročilo pripravljal in obravnaval kar na 5. sejah, 
potrebujejo dodatna pojasnila, kot npr. ali je in kaj je narobe z javnim naročilom energentov, 
oziroma kaj je narobe z neizvedeno energetsko sanacijo Vrtca Tržič (vse enote ali samo 
nekatere), saj investicijska vzdrževalna dela niso v pristojnosti javnega zavoda, temveč lastnika 
in ustanovitelja, torej Občine Tržič. Predlagajo, da se na poročilo podajo dodatna pojasnila. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 239-13-8-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem pregledu poslovanja 
javnega zavoda Vrtec Tržič za leto 2018. 
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Drago ZADNIKAR je podal proceduralno pripombo, in sicer, naj sklepa ne sprejmemo in ne 

glasujemo o njem, dokler NO ne pripravi dopolnitev.   

 

Župan je odgovoril, da sklepa ne bo predlagal v sprejem, saj bo zadeva ponovno uvrščena na 

naslednjo redno sejo.  

 

 

K 9. točki:       Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske  
 
Uvodno obrazložitev je podal Črtomir KURNIK.  
 
Odbor za družbene dejavnosti  in Odbor za okolje in prostor sta se le seznanila z gradivom. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Marjan VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ in vodja 
Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Klemen SRNA. 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
PREDLOG SKLEPA 240-12-9-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske in 
pooblašča župana Občine Tržič in se strinja z vsebino in aktivnostmi zapisanimi v tem 
dokumentu.  
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 10. točki:       Zelena shema slovenskega turizma – seznanitev s trajnostno shemo 

razvoja turizma in sprejem akcijskega načrta za obdobje 2020-2023 za 
destinacijo Tržič 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Mateja DOLŽAN. 
 
Svetnica Vida RAZTRESEN je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedala, da so se z 
gradivom seznanili in ga predlagajo v potrditev. Člani Odbora so ugotovili, da so prizadevanja 
na področju razvoja turizma na območju Občine Tržič dobrodošla in usmerjena na pravo pot. 
Ukrepi, ki jih predvideva akcijski načrt in so navedeni kot priporočila so na mestu, vendar pa 
bodo konkretni koraki potrebovali še dodatno razpravo in strokovno podlago, ki jih bo 
utemeljevala in podpirala. 
 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe seznanil z gradivom in podpira sprejem obeh predlogov sklepov. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Tomaž MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan 
VETERNIK in Mojca ČADEŽ ter vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Klemen 
SRNA. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje dva sklepa. 
 
PREDLOG SKLEPA 241-13-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil s trajnostno shemo razvoja turizma za 
destinacijo Tržič. 
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Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

PREDLOG SKLEPA 242-13-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za 
obdobje 2020-2023 za destinacijo Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 11. točki:       Cenik o višini parkirnine na parkiriščih na območju Naravnega 

spomenika Dovžanova soteska 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA.  
 
Svetnica Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti, ki se je seznanil 
s cenikom in predlaga, da ga OS sprejme. 
Svetnik Nejc PERKO je poročal, da Odbor za okolje in prostor podpira sprejem cenika. Imajo pa 
pomislek glede povišanja cene po treh urah. Glede na vodenja je po izkušnjah sodeč smiselno 
povišati ceno parkiranja po dopolnjenih štirih in ne treh urah. Ideja je tudi, da bi dobili ob plačilu 
parkirnine bon za kavo. Predlagajo še, da bi žrebali neke nagrade vsak mesec. Zanima jih še 
število vozil, ki se vozi skozi Dovžanovo sotesko. 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
podpira sprejem cenika.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Jana JENKO, Tomaž MEGLIČ in Drago ZADNIKAR, . 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 243-13-11-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme cenik o višini parkirnine na parkiriščih na območju 
Naravnega spomenika Dovžanova soteska. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Proceduralno vprašanje: svetnik Tomaž MEGLIČ je predlagal predstavitev 6. točke Odbora za 
družbene dejavnosti glede Šuštarske nedelje. Župan je odgovoril, da bomo to predstavili na 
koncu seje. 
 
 
K 12. točki:       Predlog uvrstitve projekta energetska sanacija gradu Neuhaus in 

Tržiškega muzeja v načrt razvojnih programov  
 

 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA. 
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Svetnica Vida RAZTRESEN je povedala, da so se na Odboru za družbene dejavnosti seznanili 
z vsebino gradiva. 
Svetnik Marjan VETERNIK je povedal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
podpira sprejem točke Predlog uvrstitve projekta energetska sanacija gradu Neuhaus in 
Tržiškega muzeja v načrt razvojnih programov. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Marjan VETERNIK in Mojca ČADEŽ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 244-13-12-2020: 
V proračunu Občine Tržič za leto 2020 se v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2024 
pod šifro 42039002 uvrsti nov projekt Energetska sanacija gradu Neuhaus in Tržiškega 
muzeja, projekt pod šifro 42039001 Energetska sanacija objektov Občina Tržič in Tržiški 
muzej se zapre. 

 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 13 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Na pobudo Tomaža MEGLIČA je župan pod točko razno dodal pojasnilo glede Šuštarske 
nedelje.  
Klemen SRNA je pojasnil, da bo letos zaradi razmer v povezavi s Covid-19 Šuštarska nedelja 
manjša, butična. Uvrščeni bodo izključno slovenski ponudniki. Poudarek bo na domači hrani, v 
prvi vrsti tržiški. 

 
Razpravljali so svetniki Tomaž MEGLIČ, Marjan VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ in Janez 
BOGATAJ. 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.15. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 
 
 
 
 
 

župan 

Priloge:  
 

- Svetniška vprašanja svetnice Melanije Primožič  
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