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Z A P I S N I K 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 22. 10. 2020, s pričetkom ob 17. uri, v Kulturnem 

centru Tržič, Cankarjeva cesta 5, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki in svetnice: Dušan BODLAJ, Mojca ČADEŽ, Manca 
GAŠPERIN, Eva SREČNIK, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, 
Mladen NOVKOVIĆ, Andrej FRELIH, Janez BOGATAJ, Klemen MARKOVIČ, Anže PERČIČ, 
Vesna TIŠLER SUŠNIK, Tomaž MEGLIČ, Drago ZALAR, Teja NEMEC, Jana JENKO, Drago 
ZADNIKAR, Vida RAZTRESEN, Franjo LIŠKA. 
 
Odsotni občinski svetniki: Melanija PRIMOŽIČ, Nana PEHARC, Metka GABERC. 
 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica Občinske uprave, 
Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja 
Urada za okolje in prostor, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Mojca ŠVAJGER – višja 
svetovalka v Uradu za okolje in prostor, Drago GORIČAN – višji svetovalec v Uradu za 
gospodarstvo in družbene dejavnosti, Gašper GOLMAJER – strokovni sodelavec v Turistično 
promocijskem in informacijskem centru, Dominik GRUŠKOVNJAK – sistemski administrator v 
Uradu za splošne zadeve, Mateja NOSAN – svetovalka v Uradu za splošne zadeve. 
 

Drugi prisotni: Klemen STRMŠNIK - ZaVita, svetovanje,  d.o.o, Maja TEKAVEC – 
odgovorna urednica glasila Tržičan, Erna MEGLIČ – ravnateljica OŠ Križe, Marinka KENK 
TOMAZIN - direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.  
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne članice in člane Občinskega sveta ter vse, ki gledajo preko spleta in televizijskih 
sprejemnikov. Pozdravil je tudi sodelavce iz občinske uprave. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke.  
Drago ZADNIKAR je predlagal umik 9. točke s pojasnilom, da ni v skladu s poslovnikom, saj 
gradiva niso obravnavala delovna telesa – Komisija za proračun in zaključni račun.  
Župan je odgovoril, da je bila, kot veleva Poslovnik, Komisija sklicana. Komisija je dvočlanska, 
tretjega člana ali članico moramo še izvoliti. Od dveh članov se je ena članica upravičila zaradi 
bolezni, zato je bila opravljena korespondenca in dogovor, da se Komisija sestane pred 
sprejemom predloga Proračuna. 
 
17:07: Na sejo je prišla Teja Nemec. 
 
Drago ZADNIKAR je podal repliko: Župan dobro ve, kako deluje Občinski svet, kako delujejo 
delovna telesa Občinskega sveta. Če je Občinska uprava res naredila, kot pravi župan, svetniki 
pričakujejo zapisnik korespondenčne seje komisije, ki pa ni bil predložen. Svetnik se sprašuje, 
kako naj oni, navadni svetniki, to vedo, če se pa ne dela transparentno. Župan govori, da »mi« 
spoštujemo, »vi« ne spoštujete, da smo neodgovorni in tako naprej. Poziva, naj svojo krivdo ali 
napako priznamo in naredimo kaj drugega, ne samo kritiziramo.  
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Župan je odgovoril, da bi vse to naredili, imamo zapis tudi pripravljen, ampak Komisija za 
proračun in zaključni račun seje, kjer se odloča o proračunu, ne sme opravljati korespondenčno. 
Drago ZADNIKAR je vprašal, kaj je sedaj res, je Komisija obravnavala Proračun ali ni? 
Župan: Komisija se je z osnutkom Proračuna seznanila, izmenjali smo si par stališč preko 
elektronske pošte, pripravili odgovore, formalno pa Komisija za proračun in zaključni račun na 
korespondenčnih sejah ne sme sprejemati sklepa. 
 
Direktorica je še pojasnila, da za Odbore in Komisije za sprejem osnutkov ni nujno, da se 
sestanejo. Komisija se bo sestala. 
 
Župan je vprašal, če je še kakšen predlog.  
 
Predlogov ni bilo.  
Župan je dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se osnutek Proračuna za leti 2021 in 2022 
obravnava.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za razširitev ali spremembo vrstnega reda dnevnega 
reda. Predlogov ni bilo. 
 
 
Župan je dal na glasovanje, da se 4.f točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se 4.f točka dnevnega reda obravnava po 
skrajšanem postopku.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je dal na glasovanje, da se 7. točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se 7. točka dnevnega reda obravnava po 
skrajšanem postopku.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je dal na glasovanje, da se 15. točka obravnava po skrajšanem postopku.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se 15. točka dnevnega reda obravnava po 
skrajšanem postopku.  
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Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 1 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se s sklicem seje poslan dnevni red. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17. 9. 2020 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 14. redni seji 

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
4. KMVVI  

a.) Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

b.) Imenovanje nadomestnega člana Komisije za proračun in zaključni račun 
c.) Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda  Osnovna 

šola Tržič 
d.) Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet  javnega zavoda  

Glasbena šola Tržič 
e.) Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2020 
f.) Predlog odloka o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič 

5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje občine Tržič – 2. obravnava 

6. Predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih dejavnosti v občini Tržič – 2. obravnava 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo 

upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« - skrajšani postopek 
8. Predinvesticijska zasnova za projekt »Izobraževalno in športno središče Križe« (IŠS 

Križe) 
9. Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in osnutek Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2022 
10. Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič  
11. Letni program športa v občini Tržič za leto 2021 
12. Predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru Sebenje – 1. 

obravnava 
13. Spremembe in dopolnitve programske zasnove občinskega glasila Tržičan in predlog 

novega cenika komercialnih objav v občinskem glasilu Tržičan 
14. Predstavitev nove praznične okrasitve starega mestnega jedra Tržiča v letu 2020 
15. Predlog sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine Tržič – 

skrajšani postopek 
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K 1. točki:       Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 17. 9. 2020 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. 
 
Predlagal je, da se zapisnik dopolni na strani 10. Glede na to, da se piše, kje kdo sedi, naj se 
zapiše tudi pripomba z njegove strani in strani Anžeta PERČIČA, da se zagotovi snemanje z 
vseh strani, ne da se ene snema v hrbet, druge pa v obraz.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 262-15-1-2020: 
Potrdi se Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 17. 9. 2020, ki se 
dopolni. 
 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil 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. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR, ki je podal isto pripombo, kot pri zapisniku – naj se da 
v realizacijo, da se Občinska uprava pozanima o možnostih snemanja iz dveh strani in to uredi.  
 
Župan je dal besedo snemalcu Gregu PODREKARJU, ki je povedal, da z več kamerami dela 
zaradi samoiniciative – razpis je bil, kot je bil, znesek, ki ga dobi za prenos seje je nizek. Ko se 
bodo zagotovila višja sredstva, bo lahko tudi prenos kakovostnejši.  
 
Drago ZADNIKAR je odgovoril, da Občina mora zagotoviti prenos. Vsi člani smo enakopravni in 
ni prav, da se ene snema v obraz, druge v hrbet. Občina mora zagotoviti kvaliteten prenos. Če 
je težava par tisočakov letno, potem bolje, da Občino zapremo.  
 
Župan: Število ogledov seje govori samo zase, številke so nam znane in poznane. Pobudo 
bomo pri naslednji pogodbi upoštevali, danes pa jo bomo dali v zapisnik.   
 
Svetnik Tomaž MEGLIČ je še povedal, da je glede zadeve, ki je zapisana v zapisniku prejšnje 
seje na strani 7 (glede dostave v Lekarno Meri) govoril s predstavnikom in zadeva se je 
izboljšala.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 263-15-1-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 14. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 17. 9. 2020, z dodano pripombo svetnika 
ZADNIKARJA. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-15-2020: Vida RAZTRESEN 

1. Kako je z načrti za urejanje gradu Altgutenberg? 
 

Župan: Lastništvo je urejeno, KUD Ampus je sedaj pogodbeni skrbnik tega lepega objekta nad 
Bistrico. Nekatera osnovna vzdrževalna dela so že bila narejena, dozidan in popravljen je bil del 
obzidja. V nadaljevanju ima Občina pripravljen idejni projekt grajskega stolpa zmerne višine. Z 
le nekaj metri nad krošnjami bi dobili razgled do Šmarne gore, do toplarne za Bežigradom in v 
lepem vremenu še dlje. Zadeve se usklajujejo. Pri prireditvah smo letos žal zaradi epidemije bili 
odrezani, zgodba bo šla pa počasi in postopoma naprej.  
 

2. Ali je že kaj bolj jasno, kdaj in kako se bo urejalo ozko grlo pri Česnu in kapelici v 
starem delu Bistrice? 

 
Župan: Kar se tiče del na državni cesti nimamo obvestil. Dela se odsek na Brezjah pri Tržiču in 
med Visočami. Za naslednje leto je napovedano večje popravilo ceste med mejnim prehodom 
Ljubelj in Tržičem – preplastitev. 
 
Uslišana je bila investicija – pred naseljem Bistrica s strani Loka je bil kritičen del vozišča urejen 
in preplasten.  
 
 
V/p št. 2-15-2020: Marjan VETERNIK 

1. Kako poteka sanacija po ujmi v Jelendolu, Lomu in Dolini? Ali bo sanacija končana do 
predvidenega roka za črpanje evropskih sredstev? 

 
Župan: Sanacija po ujmi bo v letošnjem letu končana. Vse ne bo dokončano do 1. 11. kot je bil 
prvotni plan, a do 20. 11. bodo papirji urejeni in oddani ministrstvu, ki nam dva milijona in pol 
vredno investicijo sofinancira z milijonom in sedemsto tisočaki. Vsa za to namenjena državna 
sredstva bomo počrpali. Manjša dela bodo kasneje še potrebna, izvajalcu bo rok podaljšan. 
Odprtih je 9 delovišč, od tega 5 od Slapu preko Čadovelj, Doline do Jelendola in 4 v Lomu. 
 
V Lomu je spodnja preplastitev ceste praktično že zaključena, urejajo se bankine. Jutri se bo 
asfaltiral drugi največji in najdaljši odsek med odcepom Grahovše Potarje v smeri Grahovš, 
potem odcep hudourniške struge in preplastitev na cesti pod šolo pa do kmetije Kušter, Potarje 
11. Odsek preko Brda pa je bil že dokončan pred kakšnim mesecem. Dela v jelendolski dolini 
so zahtevna. Kritična faza je mimo, nov sodoben most pri Lenartu ima že zabetonirano nosilno 
ploščo, urediti je potrebno še krilne zidove. 
Bolje potekajo dela na mostu pri osnovni šoli v Dolini, kjer se že delajo krilni zidovi.  
Na naslednjem odseku, uvoz za kmetijo Kušpegar in med Gabercem je že položen grob asfalt, 
prav tako pri izhodu iz tunela proti Info točki.  
Pri elektrarni na Slapu se delajo tudi že dela na mostu (vodovod in ostala infrastruktura). 
 
Nadejamo se lepega vremena in zaključka v sredini novembra. Zahvaliti se je treba prebivalcem 
Doline, ki so sprejeli zapore z razumevanjem in naklonjenostjo.  
Nekaj več težav, ker je pot daljša, obvozi pa zahtevnejši, je na relacijah Slap-Čadovlje-Dolina-
Jelendol. Tam kombi gasilskega društva nekajkrat na dan pomaga pri prevozih otrok in ostalih. 
Tudi prebivalcem teh vasi se je potrebno zahvaliti za potrpežljivost. 
 
Vloženih je bilo več kot 5.000.000 eur, večina državnega denarja. 
 

2. Kaj je s kazensko ovadbo zoper župana, kjer mu ob sanaciji po ujmi lansko leto očitajo, 
da je izvajalec dobil delo brez predhodnega javnega razpisa, oziroma da je bila po 
njegovem naročilu omogočena uporaba ceste, ki je bila nevarna in je onemogočala 
varen prevoz in glede zasilnih prevozov ceste? 

 
 
Župan: Tržiški junaki s političnih vrst so spisali kazensko ovadbo, pod katero se je podpisal g. 
Pavel R. Znani so tudi tesni sodelavci in pomočniki. Šlo je nekaj časa kriminalistom in 
sodelavcem v OU, ovadba je bila ovržena. Ovadba se ni nanašala na sanacijo v letu 2019, pač 
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pa na prve mesece po ujmi. Ovadba se je nanašala na tržiške podjetnike, ki so že naslednji dan 
po ujmi pomagali s svojo mehanizacijo – tožilstvo se strinja, da je bilo prav, da so pomagali. 
Trditev, ki je bila predstavljena na dveh TV kanalih – ko je bila prevoznost zasilno vzpostavljena 
– župan je prevzel odgovornost in je na to ponosen.  
 
V/p št. 3-15-2020: Mojca ČADEŽ 
Svetnico zelo skrbi pandemija – kakšno je trenutno stanje v Tržiču glede Covida in ali bo 
Občina poleg državnih sprejela še kakšne dodatne ukrepe – na primer zaprtje otroških igrišč? 
 
Župan: Na OT smo mnenja, da imamo opravka z resno epidemijo, zato podpiramo vse ukrepi 
vlade. Samozaščitni ukrepi ljudi se v Tržiču izvajajo na zmerni in visoki ravni. Če zmanjka 
bolniških postelj in kapacitet (če se ne bomo obnašali odgovorno), nam ne more pomagati 
nobena prisila.  
Med 60 in 70 je trenutno aktivnih bolnikov, okuženost pa pod 0,5%, kar je v gorenjski regiji med 
večjimi občinami in sedeži UO najnižji rezultat. Od javnih zavodov imamo nekaj težav v vrtcu, 
kjer je bil en oddelek zaprt, uvedena karantena – tudi za osebje. Hrabro se z zgodbo borijo v 
DPU – število vseh okužb od začetka je prišlo do št. 5. G. Bole je izjemno požrtvovalen, osebje 
in varovanci so testirani vsak teden enkrat do dvakrat. Imajo rdečo cono, kjer so nastanjeni 
okuženi. Le ena od petih oseb ima resnejše zdravstvene težave. Smo še vedno zavarovani, 
prostora je za 18 postelj v rdeči coni, kapacitete so zadostne. V načrtih je rezervna lokacija, kot 
najprimernejša je Sokolnica – objekt je obnovljen, topel. Upamo, a ga ne bo treba uporabiti. 
Opozarjamo na distanco, umivanje rok, razkuževanje, nošnjo mask, zablokirali smo sistem 
izposoje koles, ustavili prevoze s prostoferom. Igrala se v največji možni meri odsvetuje. Na 
številnih so že bili trakovi, po KS so razdeljena obvestila. Ne gre le za zdravje, pač pa tudi 
psiho, zato represije ne bi radi izvajali. Zaupamo tistim, ki vodijo in sprejemajo ukrepe glede 
epidemije.  
ZD je tudi zelo obremenjen, vseeno pa želimo, da so ljudje dobro informirani. Za informacije je 
najbolje uporabljati elektronsko pošto.  
Brisi: za najmlajše že v Tržiču – bo pa z mesecem novembrom tudi drive-in testiranje.  
V ponedeljek je bil aktiviran štab CZ. 
 
V/p št. 4-15-2020: Janez BOGATAJ 

1. Vprašanje glede usada na vpadnici v Leše. Vprašanje je postavil že nekaj sej nazaj, a 
se še nič ni premaknilo. V zadnjem času je bilo precej dežja in nujno je to zadevo 
čimprej sanirati 

 
Župan odgovarja: Usad v Lešah smo poskušali prijaviti v državni načrt za elementarne nesreče 
v letu 2019, a je za pridobitev sredstev premajhen obseg. Zadevo bomo poskušali urediti v 
naslednjem letu, ko bo ena večjih investicij sanacija dotrajane in poškodovane ceste skupaj z 
avtobusno postajo na cesti v Leše in Paloviče. 
 
 
Ob 17:42 je na sejo prišel svetnik Nejc PERKO. 
 

2. Zima se bliža in nujno bi bilo sanirati udarne jame, namreč, ko pozimi zapade sneg in 
se orje, pride sneg v jame in nastane led, kar postane sila nevarno. Cesto bi bilo 
potrebno sanirati čimprej. 

 
Župan: Dušan Bodlaj si bo zapisal, obvestil bo tudi Komunalo Tržič. 
 
 
V/p št. 5-15-2020: Vida HRIBAR 
Zanima jo, kako je s sistemom električnih koles – kako je bil sprejet in koliko je uporabnikov? 
 
Župan odgovarja: Sistem je bil dobro sprejet, ima več kot 100 uporabnikov in uporabnic. Glede 
na druge občine smo dobri, ker so bili uporabniki instruirani in so dobili pomoč sodelavcev iz 
TPIC-a., ki so prikazali, kako se zadeva uporablja. Cena je ugodna, vandalizma ni preveč. 
Želimo, da bi ga bilo še manj. Z naslednjo razdelitvijo sredstev, razpisov, bi lahko povezali še 
več gorenjskih občin in postavili še kakšno postajo več – pobude so bile za Brezje, Kovor, Križe. 
Sistem je sicer finančno zahteven, imamo 3 postaje, stroški še niso tako veliki. V Kranju stane 
vzdrževanje sistema 200.000 eur. Uporabnikov je 200, kar pomeni 1.000 eur/kolo.  
V Tržiču je polovica koles električnih, pol navadnih. 
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K 4. a točki:       KMVVI – Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR: Komisija daje predloge in ne sklepe, da se OS seznani 
s postopkom imenovanja. Želi pa razloge, kakšne kriterije so uporabili, da ga niso izbrali za 
člana komisije. 
Andraž ŽITNIK odgovarja, da  ga spoštuje, ima znanje iz JU itd. Komisija je politični organ – 
izbira članov komisij je politična odločitev. Sklep je formiran, kot so se odločili. 
Replika: Drago ZADNIKAR je opozoril, da je Komisija po statutu obvezna določene stvari 
narediti.  
Župan: Po volitvah so pripravili razrez, kako bodo stranke zastopane v organih. Če imenujemo 
nadomestnega člana, ki ga je stranka SDS že imela, je prav da to spoštujemo. Večina strank se 
kandidiranju odpove. 
Tomaž MEGLIČ: Ali se bo postopek vlekel v nedogled, če se drugi ne prijavijo? 
Župan: Prijavili se bodo, komisija pripravi potem predlog, OS glasuje o predlaganem članu. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 264-15-4a-2020: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s potekom postopka za imenovanje 
nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. b točki:       
 

KMVVI – Imenovanje nadomestnega člana Komisije za proračun in 
zaključni račun 
 

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 265-15-4b-2020: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s potekom postopka za imenovanje 
nadomestnega člana Komisije za proračun in zaključni račun. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. c točki:       
 

KMVVI – Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet  
javnega zavoda Osnovna šola Tržič 
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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 266-15-4c-2020: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola 
Tržič imenuje Nano Peharc, Jaka Jankovca in Milenko Teran. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. d točki:       
 

KMVVI – Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet  
javnega zavoda  Glasbena šola Tržič 
 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Kakšni so bili kriteriji, strokovni ali politični? 
Andraž ŽITNIK: Ne bo več komentiral tega, tudi v bodoče ne. 
 
Tomaž MEGLIČ: Proceduralno – ali lahko Anže PERČIČ glasuje o sebi. 
Andraž ŽITNIK: glasuje o paketu, ne le zase.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 267-15-4d-2020: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola 
Tržič imenuje Anžeta Perčiča, Asjo Štucin in Marijana Heraka. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

Glasovalo je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 4. e točki:       KMVVI – Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2020 

 
 

Uvodno obrazložitev je podal Andraž ŽITNIK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Zakaj Urošu BODLAJU in PGD Bistrica, oz. zakaj 
Suzani KOKALJ in Vrtcu Tržič? KMVVI naj da gradivo, zapisnik. 
Odgovarja Andraž ŽITNIK: komisija je samostojno odločila. Za plaketo sta bila dva enakovredna 
kandidata. PGD Bistrica in AMD Tržič obeležujeta okroglo obletnico delovanja, PGD 90 let, 
AMD 70 let. Nagrada je žal samo ena. Po precej dolgi razpravi so se avtonomno in racionalno 
odločili, da nagrado prejme PGD Bistrica – iz enega samega razloga – vsi dobro veste za dve 
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zelo nevarni intervenciji, ki sta bili v letošnjem letu, gasilci imajo zasluge, da ni prišlo do žrtev in 
večje premoženjske škode. PGD Bistrica je že dolga leta vodilno interventno društvo v Tržiču. 
Sicer pa so se odločili na podlagi obrazložitev predlagateljev. 
Župan: predlagatelj je bil GZ Tržič, ki predstavlja 1000 gasilk in gasilcev – tudi kdor je bil na 
požarih na Hudem in v Potarjah, razume, zakaj g. Uroš Bodlaj. 
Drago ZADNIKAR: zakaj svetniki niso dobili obrazložitev, župan pa jih je? 
Andraž ŽITNIK: Ali naj vse gradivo, ki ga ima KMVVI, dobi tudi OS? Potem ne potrebujemo 
Komisije. 
Replika: Drago ZADNIKAR: zakaj bi čakal na podelitev priznanj, zakaj bi delal zahtevke za 
Informacije javnega značaja? 
Anže PERČIČ: Tudi s strani SDS je bila pobuda, da bi svetniki dobili obrazložitve za priznanja – 
sicer težko odločajo. 
Župan: bomo posredovali obrazložitve s prikritimi osebnimi podatki. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 268-15-4e-2020: 
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2020, in sicer: 

1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE TRŽIČ se podeli: 

• ZVONKI PRETNAR. 
 
2. PLAKETA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

•  UROŠU BODLAJU in 
•  PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU BISTRICA PRI TRŽIČU. 

 
3. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

• SUZANI KOKALJ in 
• VRTCU TRŽIČ. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. f točki:       KMVVI – Predlog odloka o podelitvi naziva častnega občana 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 269-15-4f-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o podelitvi naziva častne občanke 
Občine Tržič gospe Zvonki PRETNAR.  
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 270-15-4f-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o podelitvi naziva častne občanke 
Občine Tržič gospe Zvonki PRETNAR.  
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Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki:       Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Tržič – 2. obravnava  
 

Uvodno obrazložitev sta podaja Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor in Klemen 
STRMŠNIK - ZaVita, svetovanje,  d.o.o.  
 
Nejc PERKO je povedal, da se Odbor za okolje in prostor strinja z vsebino točke. 
Marjan VETERNIK je poročal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

seznanil z vsebino točke.   

Vida RAZTRESEN je rekla, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Drago ZADNIKAR in Tomaž MEGLIČ, odgovarjali so Klemen 
STRMŠNIK, Jasna KAVČIČ in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 271-15-5-2020: 
Sprejme se predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje občine Tržič  v drugi obravnavi. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Predlog pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 

občini Tržič – 2. obravnava  
 

Proceduralna zadeva: Dušan BODLAJ in skupina svetnikov so vložili 4 amandmaje. 
 
Župan je dal 5 minut za prebiranje amandmajev. 
 
Drago ZADNIKAR: proceduralno: kje so amandmaji, ki jih je vložil on? 
 
Dušan BODLAJ je pojasnil, da so bili amandmaji, vloženi s strani svetnika Draga ZADNIKARJA, 
prepozni, a so jih v Občinski upravi pregledali in vložili kot amandmaje.  
Gre za bolj lepotne popravke pravilnika, da bo besedilo skladno in pravilno pripravljeno. 
 
Dušan BODLAJ je predstavil prvi amandma.  
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Prijav ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A1-15-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme amandma Dušana BODLAJA in skupine svetnikov, in 
sicer: 
V preambuli predloga Pravilnika se za številko 25. doda besedilo »člena«. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je prebral drugi amandma.  
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik Drago ZADNIKAR. Odgovarjal je Klemen SRNA. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A2-15-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme amandma Dušana BODLAJA in skupine svetnikov, in 
sicer: 
V drugem odstavku 4. člena predloga Pravilnika se za besedno zvezo »Kulturni izvajalci, 
katerih program« doda besedilo »in/ali projekt«. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je prebral tretji amandma.  
 
Župan je odprl razpravo. Prijav ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A3-15-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme amandma Dušana BODLAJA in skupine svetnikov, in 
sicer: 
V 9. členu predloga Pravilnika se za besedno zvezo »Predsednik komisije« doda besedilo 
»in oseba, pooblaščena za vodenje postopka«. Beseda »mora« se nadomesti z besedo 
»morata«.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je prebral četrti amandma.  
 
Župan je odprl razpravo. Prijav ni bilo. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA A4-15-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme amandma Dušana BODLAJA in skupine svetnikov, in 
sicer: 
V prvem odstavku 16. člena predloga Pravilnika se za besedno zvezo »s katero« doda 
besedilo »na podlagi sprejetih kriterijev in meril«. V drugem odstavku 16. člena predloga 
pravilnika se besedna zveza », v katerem se odločba izdaja« nadomesti z besedilom »za 
katero se izdaja«. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 
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PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 272-15-6-2020: 
Sprejme se predlog Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Tržič s sprejetimi amandmaji. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 

gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom 
»Gorenjska plaža« - skrajšani postopek  
 

Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.  
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z gradivom. 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, in 
sicer Odbor podpira sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 
gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino kompleksom »Gorenjska plaža« - 
skrajšani postopek. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Tomaž MEGLIČ. 
Odgovarjal je Klemen SRNA 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 273-15-7-2020: 
Sprejemanje Odloka se izvede po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 274-15-7-2020: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gospodarsko 
javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« – 1. 
obravnava. 
 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 275-15-7-2020: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gospodarsko 
javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« – 2. 
obravnava. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 
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ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki:       Predinvesticijska zasnova za projekt »Izobraževalno in športno 

središče Križe« (IŠS Križe) 
 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se Odbor za družbene dejavnosti seznanil s 
Predinvesticijsko zasnovo za projekt »Izobraževalno in športno središče Križe« (IŠS Križe) in jo 
predlaga članom Občinskega sveta Občine Tržič v potrditev. 
Nejc PERKO je poročal, da se je Odbor za okolje in prostor seznanil z vsebino točke 
Predinvesticijska zasnova za projekt »Izobraževalno in športno središče Križe« (IŠS Križe). 
Marjan VETERNIK je poročal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil z vsebino točke Predinvesticijska zasnova za projekt »Izobraževalno in športno 
središče Križe« (IŠS Križe).  
 
Župan je vprašal svetnike in svetnice, če se strinjajo, da gospa Erna MEGLIČ pojasni 
prostorsko stisko OŠ Križe. 
Svetniki so se strinjali. 
 
Gospa Meglič je povedla, kakšna je situacija in koliko časa se že vleče ta stiska. 
Župan je pojasnil še stisko vrtca v Križah – ker predstavnice vrtca zaradi bolezni ni bilo na sejo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Andrej FRELIH, Dušan BODLAJ (Pobuda Sveta KS Križe – javna 
razgrnitev, da vidijo, kaj se pripravlja – več glav več ve), Tomaž MEGLIČ, Marjan VETERNIK, 
Anže PERČIČ, Drago ZADNIKAR in Mladen NOVKOVIĆ. 
Odgovarjali so ravnateljica Erna MEGLIČ, Drago GORIČAN in Klemen SRNA. 
 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 276-15-8-2020: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje predinvesticijsko zasnovo za projekt »Izobraževalno 
in športno središče Križe«, ki ga  je izdelalo podjetje K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o., 
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, odgovorna za izdelavo Boža Kovač, datum izdelave: 
oktober 2020. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 9. točki:       Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in  Osnutek 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Marjeta MAČEK, vodja Urada za finance.  
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z Osnutkom 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in osnutkom Odloka o proračunu Občine Tržič za 
leto 2022 in ju predlaga članom Občinskega sveta Občine Tržič v potrditev. Odbor predlaga 
Občinski upravi občine Tržič, da preveri možnost zagotovitve dodatnih sredstev v proračunu 
Občine Tržič za leto 2020 oziroma 2021 kot pomoč društvom na področju športa in kulture za 
premostitev finančnih težav, ki so nastale zaradi upoštevanja ukrepov Vlade RS za 
preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. 
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Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, in sicer Odbor se seznani z vsebino 
točke Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in osnutek Odloka o proračunu 
Občine Tržič za leto 2022. 
Marjan VETERNIK je povedal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil z vsebino točke Osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in osnutek 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Andrej FRELIH, Tomaž MEGLIČ, Marjan VETERNIK, Drago 
ZADNIKAR, Janez BOGATAJ,  
 
Župan je določil rok za oddajo pripomb, predlogov, in sicer do konca prvega tedna po praznikih.  
 
20:30 – Andrej FRELIH zapustil sejo 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje dva sklepa. 
 
PREDLOG SKLEPA 277-15-9-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2021. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 12 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 278-15-9-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2022. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 12 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
K 10. točki:       Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič  

 
 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Župan je vprašal, če se svetniki strinjajo, da besedo v točki damo tudi direktorici Knjižnice dr. 
Toneta Pretnarja, gospe Marinki KENK TOMAZIN. Svetniki so se strinjali. 
 
Marjan VETERNIK je poročal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejem točke Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič. 
Vida RAZTRESEN je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti. Odbor se je seznanil s 
Ciljnim načrtom razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič, št. V130230, izdelovalca Protim 
Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. in ga predlaga članom Občinskega sveta Občine Tržič v 
potrditev. Odbor se je seznanil in prepoznal kot najustreznejšo varianto razvoja infrastrukture na 
področju kulture varianto številka 6. in se strinja da se Občinski upravi Občine Tržič nalaga, da v 
okviru svojih nalog in pristojnosti izvaja vse potrebne postopke za vodenje in izvedbo projekta 
razvoja kulturne infrastrukture skladno z varianto številka 6, zato predlaga članom Občinskega 
sveta Občine Tržič, da predlagani sklep sprejmejo. Odbor soglaša, da lahko zaradi različnih 
dejavnikov pride do odstopanj od potrjene variante, o čemer bi Občinski svet Občine Tržič 
odločal ob vsakokratnem sprejemanju proračunskih dokumentov, zato predlaga članom 
Občinskega sveta Občine Tržič, da predlagani sklep sprejmejo. 
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Župan je dal besedo Marinki KENK TOMAZIN, ki je pojasnila o zgodovini knjižnic v Tržiču in o 
njenih prostorih. Prostorska stiska je ogromna, na razpolago imajo 29 kvadratnih metrom, 
medtem ko po izračunih sodobne knjižnice potrebujejo nekaj več kot 1500 kvadratnih metrov. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Tomaž MEGLIČ, Janez BOGATAJ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan 
VETERNIK. 
 
Odgovarjali so Klemen SRNA, župan in Marinka KENK TOMAZIN. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 279-15-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini 
Tržič, št. V130230, izdelovalca Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 280-15-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič kot najustreznejšo varianto razvoja infrastrukture na 
področju kulture potrjuje varianto številka 6. Občinski upravi Občine Tržič nalaga, da v 
okviru svojih nalog in pristojnosti izvaja vse potrebne postopke za vodenje in izvedbo 
projekta razvoja kulturne infrastrukture skladno z varianto številka 6. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 281-15-10-2020: 
Občinski svet Občine Tržič soglaša, da lahko zaradi različnih dejavnikov pride do 
odstopanj od potrjene variante, o čemer bo Občinski svet Občine Tržič odločal ob 
vsakokratnem sprejemanju proračunskih dokumentov. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 11. točki:       Letni program športa v Občini Tržič za leto 2021 
 
Uvodno obrazložitev je podal Drago GORIČAN – višji svetovalec v Uradu za gospodarstvo in 
družbene dejavnosti.  
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z Letnim 
programom športa v Občini Tržič za leto 2021 in ga predlaga članom Občinskega sveta Občine 
Tržič v potrditev. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA 282-15-11-2020: 
Potrdi se Letni program športa v Občini Tržič za leto 2021. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki:       Predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v Skakalnem centru 

Sebenje – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.  
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
Marjan VETERNIK je rekel, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejem Predloga Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru Sebenje – 1. 
obravnava.   
Nejc PERKO je poročal, da se je Odbor za okolje in prostor seznanil z vsebino točke Predloga 
Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru Sebenje – 1. obravnava.   
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 283-15-12-2020: 
Sprejme se predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v Skakalnem centru Sebenje 
v prvi obravnavi. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 13. točki:       Spremembe in dopolnitve Programske zasnove občinskega glasila 

Tržičan in predlog novega cenika komercialnih objav v občinskem 

glasilu Tržičan 

 
 
Uvodno obrazložitev sta podali Maja TEKAVEC – odgovorna urednica glasila Tržičan in Mateja 
NOSAN – svetovalka v Uradu za splošne zadeve.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Drago ZADNIKAR, Dušan BODLAJ in Tomaž MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 284-15-13-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Programsko zasnovo občinskega glasila Tržičan v 

spremenjenem in dopolnjenem besedilu. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA 285-15-13-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Cenik komercialnih objav v občinskem glasilu 

Tržičan.  

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 14. točki:       Predstavitev nove praznične okrasitve starega mestnega jedra Tržiča v 

letu 2020 

 
Uvodno obrazložitev je podal Gašper GOLMAJER – strokovni sodelavec v TPIC-u.   
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s predstavitvijo 
nove praznične okrasitve starega mestnega jedra Tržiča v letu 2020 in se z njo strinja. 
Marjan VETERNIK je podal poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, in 
sicer Odbor se je seznanil z vsebino točke Predstavitev nove praznične okrasitve starega 
mestnega jedra Tržiča v letu 2020.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Tomaž MEGLIČ, Marjan VETERNIK, Dušan BODLAJ, Janez 
BOGATAJ, Mojca ČADEŽ, Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 286-15-14-2020: 
Občinski svet Občine Tržič se seznanja s predlogom nove praznične okrasitve starega 
mestnega jedra Tržiča v letu 2020 in potrjuje njegovo izvedbo. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 15. točki:       Predlog Sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na 

območju občine Tržič 

 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dominik GRUŠKOVNJAK – sistemski administrator v Uradu za 
splošne zadeve.  
 
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
Marjan VETERNIK je predstavil poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
in sicer Odbor se je seznanil z vsebino točke Predlog sklepa o izvajanju videonadzora na javnih 
površinah na območju občine Tržič – skrajšani postopek.   
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Mladen NOVKOVIĆ, Marjan VETERNIK in Drago ZADNIKAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 287-15-15-2020: 
Sprejemanje Sklepa se izvede po skrajšanem postopku.  
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Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 288-15-15-2020: 
Sprejme se sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine Tržič 
– 1. obravnava.  
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 289-15-15-2020: 
Sprejme se sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju občine Tržič 
– 2. obravnava.  
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 22:11. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 

župan 
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