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Datum:      26. 11. 2020 

 

 
Z A P I S N I K 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 26. 11. 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 TRUDEN, Marjan VETERNIK, Vida HRIBAR, Nejc PERKO, Andraž ŽITNIK, 
Mladen NOVKOVIĆ, Andrej FRELIH, Janez BOGATAJ, Anže PERČIČ, Vesna TIŠLER 
SUŠNIK, Tomaž MEGLIČ, Drago ZALAR, Jana JENKO, Drago ZADNIKAR, Vida RAZTRESEN, 
Franjo LIŠKA, Melanija PRIMOŽIČ, Nana PEHARC, Metka GABERC. 
 
Odsotni občinski svetniki: Klemen MARKOVIČ, Teja NEMEC. 
 
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, Željko BABIČ – višji 
svetovalec v Uradu za okolje in prostor, Petra LOTRIČ – svetovalka za pravne zadve v Uradu 
za okolje in prostor, Mateja NOSAN – svetovalka v Uradu za splošne zadeve. 
 
Drugi prisotni: Vesna JEKOVEC – kandidatka za direktorico Komunale Tržič d.o.o.  
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 16. 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  21 svetnic in svetnikov.  Seja je bila 
sklepčna. 
 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za umik točke z dnevnega reda. 
 
Občinska uprava predlaga umik 11. točke. 
 
Župan je dal na glasovanje sklep za umik 11. točke. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se 11. točka (Prodaja nepremičnine parc. 
št. 307/3 k.o. Križe) umakne z dnevnega reda. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
Župan je vprašal, če je kakšen predlog za razširitev ali spremembo vrstnega reda dnevnega 
reda.  
Predlogov ni bilo. 
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Župan je predlagal, da se 7. točka dnevnega reda sprejme po skrajšanem postopku in to dal na 
glasovanje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se 7. točka dnevnega reda (Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tržič) 
obravnava po skrajšanem postopku.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se s sklicem seje poslan dnevni red, upoštevajoč umik 11. točke. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 
 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22. 10. 2020 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 15. redni seji 

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

a.) Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

b.) Predlog za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za proračun in zaključni 
račun 

c.) Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom 
Petra Uzarja Tržič 

d.) Predlog sklepa o višini finančnih sredstev za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič za leto 2021 

5. Predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru Sebenje – 2. 
obravnava 

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in Predlog Odloka o proračunu 
Občine Tržič za leto 2022 – 2.obravnava 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 
občini Tržič - skrajšani postopek 

8. Nadzorni odbor - Končno poročilo o Zaključnem računu Občine Tržič za leto 2019 
9. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo 
10. Ukinitev statusa javnega dobra 
11. Soglasje k imenovanju direktorja ter postavitvi prokurista podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
12. Sklenitev poravnave – zadeva Koder 
13. Informacija o financiranju političnih strank v občini Tržič za leto 2021 
14. Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2021 
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K 1. točki:       Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 
dne 22. 10. 2020 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 290-16-1-2020: 
Potrdi se Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22. 10. 2020. 
 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 15. 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 291-16-2-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 15. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 22. 10. 2020. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-16-2020: Tomaž MEGLIČ 

1. Vsem je jasno, a se še enkrat obrača na župana za ureditev parkirišča pri Kovorski 
cesti. Tam so velike luknje. Ve, da cesta ni ne občinska ne od Krajevne skupnosti. G. 
Meglič je že povedal tistim, ki tam parkirajo, da bi lahko tudi kaj sami prispevali k 
ureditvi, je pa težko delati na tujem. Parkirišče je bilo že večkrat nasuto s strani občine 
in krajevne skupnosti, bi pa tudi tokrat prosil, da Občina prevzame strošek materiala in 
ga dobavi. 

Župan je odgovoril: Občina je pripravljena dati material, stroške dela pa morajo prevzeti tisti, ki 
tam parkirajo. Nasutje sicer rešuje težave čez noč, bodo pa zagotovo kmalu tam spet luže 
zaradi meteorne vode. 
Metka GABERC je dodala, da se je potrebno s stanovalci dogovoriti, kakšen material se 
pripelje, ali rezkan asfalt ali pesek, da ne bo slabe volje, potem pa se to lahko uredi. 
 
V/p št. 2-16-2020: Dušan BODLAJ 

1. Kako je potekala selitev lokacije Ljudske univerze in kdo bo sedaj zasedal njihove 
prostore? 

Župan: Zaradi prostorske stiske tržiške glasbene šole se je že nekaj časa iskalo nove prostore 
za premestitev Ljudske univerze, sedaj so jih dobili. Njene stare prostore sedaj v celoti zavzema 
Glasbena šola. Občina bo tudi poskrbela za sanacijo parketov in preureditev prostorov. Ljudska 
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univerza je preseljena v prostore nad pisarno društva upokojencev v Občinski stavbi. Borci so 
se preselili v pisarno v stolpnico, medtem ko se je tudi Bios po pripojitvi k Komunali odselil iz 
prostorov.  
Za Ljudsko univerzo smo najeli tudi prazne prostore odvetniške pisarne Benedičič, kjer je 
prostora za večjo in majhno učilnico in del upravnih postopkov, tako da se njihova dejavnost 
sedaj izvaja na teh dveh lokacijah. Je pa nekaj prostora še na Balosu, če bi še manjkalo 
prostora. Ko se bomo resneje pogovarjali o novi knjižnici, je pa možnost, da se Ljudsko 
univerzo v celoti umesti kam drugam. 
 

2. Kakšen je trend gibanja okuženosti s korona virusom v občini Tržič in kako smo v 
primerjavi s sosednjimi občinami, regijo in Slovenijo. 

Župan: Kar se tiče Covida, vsi spremljamo podatke. V soboto je bilo 13 okuženih, v nedeljo nič, 
potem spet več. V primerjavi z drugimi občinami okrog nas je naše stanje malenkost boljše  
(Kranj, Radovljica, Jesenice, Škofja Loka…). 
V ZD je bila dodatno urejena kontejnerska enota za odvzem brisov. Zraven je še Covid zunanja 
ambulanta. Pred vhodom je postavljen tudi šotor. Izredno so se angažirali gasilci in štab civilne 
zaščite, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Včeraj so bile na terenu 3 ekipe (Policija, Medobčinsko redarstvo in štab CZ), ki so opozarja li in 
osveščali o pomenu ukrepov. Ugotovitve so vzpodbudne, na javnih površinah niso zaznali 
kršitev. Še vedno pa ostaja neznanka, kaj se dogaja na delovnih mestih in znotraj sten zasebnih 
objektov. 
Tudi iz DPU prihajajo dobri podatki. Hitri testi so bili že zdavnaj uvedeni, ta teden so bile v rdeči 
coni 3 osebe, te bodo kmalu zapustile to cono. Okuženih je izredno malo.  
Pomemben je tudi sistem šolskega in predšolskega varstva – za tiste, ki morajo biti v službi (8 
oddelkov z do 8 otroki v vrtcu Palček). Če bodo potrebe po delu v naslednjem tednu večje, bodo 
odprli še oddelek ali dva v vrtcu Križe. Poteka tudi razdelitev in dostava toplih obrokov. 
 
17:23 Pridružil se je svetnik Drago ZALAR. 
 
V/p št. 3-16-2020: Jana JENKO 

1. Pobuda, da bi se na Kovtrnci postavila ena klopca – pobuda je prišla že z več strani. 
Starejšim, ki se tam sprehajajo, bi prišla prav, da si malo odpočijejo. 

Župan: Pobuda je sprejeta, jo bomo poslali g. Babiču na Urad za okolje in prostor in na 
Komunalo. 
Pobuda je na mestu, to, kar se je dogodilo v Bistrici, pa ni ok. Od šole do DPU je 30 klopic, kjer 
nihče ne sedi. Dokler Občina financira, bi vse, kjer bi morali sami, pa se nič ne zgodi. 
 

2. Glede Prostofera – ko vozniki peljejo v Klinični center, bi bilo super, če lahko parkirajo 
ob cesti, kjer je parkirnina nižja in bi se jim parkirnina povrnila. 

Dušan Bodlaj – prostovoljcem je bilo na izobraževanju jasno povedano, da v primeru, da pelejo 
v Ljubljano ali drugam, naj parkirajo ob večjih trgovskih centrih – da ne bi plačevali parkirnine. 
Tako gredo lahko tudi sami po opravkih. V vsakem primeru lahko avto pripelje do vrat, saj so 
varnostniki s tem seznanjeni. 
Jana Jenko dodaja, da so centri precej oddaljeni in naj vsaj razmislimo, da bi nekako lahko 
parkirali bližje in bi se jim povrnila parkirnina. 
Dušan Bodlaj je še dodal, da ima Zlata mreža sponzorje, ki lahko na nek način stroške povrne s 
kakšnimi boni – npr. Mercatorjev bon.  
 
V/p št. 4-16-2020: Nana Peharc 
Na njena vprašanja je bilo že odgovorjeno (glede Covid in DPU). 
 
V/p št. 5-16-2020: Mojca ČADEŽ 

1. Svetnico zanima glede drsališča Ravne – ali letos bo ali ga ne bo. 
Župan je odgovoril: Zaradi situacije in priporočila NIJZ drsališča najbrž ne bo. 
 
V/p št. 6-16-2020: Vida RAZTRESEN 

1. Pred časom je že dala pobudo in jo zanima, če smo jo proučili, in sicer za razširitev ob 
cesti na zgornjem delu pokopališča v Tržiču, da bi se pridobila parkirna mesta. Nad Pik 
Asom. 

Župan: Tam niso vse zadeve zemljiško rešene, je potok, tudi Komunala ima tam kontejnerje za 
odvoz odpadkov.  
Vida RAZTRESEN: Od stopnic naprej, kjer je že malo »podrajsana« zemlja - če bi se dalo malo 
več. Kjer se pokopališki zid konča. 
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Župan: Bomo dali pobudo naprej na Urad za okolje in prostor. 
 
 
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 ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 292-16-4a-2020: 
Občinski svet Občine Tržič kot nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja imenuje Anžeta Perčiča. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

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 293-16-4b-2020: 
Občinski svet Občine Tržič kot nadomestnega člana Komisije za proračun in zaključni 
račun imenuje Vesno Tišler Sušnik. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. c točki:       
 

KMVVI –Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Doma Petra 
Uzarja 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 294-16-4c-2020: 
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Občinski svet Občine Tržič kot predstavnico lokalne skupnosti v svet Doma Petra Uzarja 
imenuje Marijo Mravlje.   
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. d točki:       
 

KMVVI – Predlog sklepa o višini finančnih sredstev za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič za leto 
2021 
 
 

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 295-16-4d-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o določitvi višine finančnih sredstev za delo 
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, in sicer: 

- Za leto 2021 v višini 330,00 EUR na posameznega člana Občinskega sveta. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki:       Predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru 

Sebenje – 2. obravnava  
 

Uvodno obrazložitev sta podala Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti in Drago GORIČAN – višji svetovalec v Uradu za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.  
 
Vida RAZTRESEN je rekla, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s predlogom 
Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v Skakalnem centru Sebenje v 2. obravnavi in ga 
predlaga članom Občinskega sveta Občine Tržič v sprejem. 
Nejc PERKO je povedal, da so člani Odbora za okolje in prostor  ugotovili, da se predlog odloka 
za 2. obravnavo ne razlikuje od odloka za 1. obravnavo, zato so soglasno sprejeli sklep, da naj 
se predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru Sebenje – 2. obravnava  
sprejme. 
Marjan VETERNIK je poročal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 

sprejem točke Predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v skakalnem centru Sebenje – 2. 

obravnava.   
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 296-16-5-2020: 
Sprejme se predlog Odloka o koncesiji za graditev vlečnice v Skakalnem centru Sebenje 
v 2. obravnavi. 
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Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in predlog 

Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022 – 2. obravnava  
 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Marjeta MAČEK – vodja Urada 
za finance. 
 
Marjeta MAČEK je predstavila poročilo Komijsije za proračin in zaključni račun, ki se je s 
predlogoma seznanila in ju podpira ter Občinskemu svetu predlaga njuno potrditev.    
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s predlogom 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in predlogom Odloka o proračunu Občine Tržič 
za leto 2022 v 2.obravnavi in ju predlaga članom Občinskega sveta Občine Tržič v sprejem. 
Nejc PERKO je povedal, da so člani odbora po opravljeni razpravi sprejeli sklep, da naj se 
predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za  leto 2021 in predlog Odloka o proračunu Občine 
Tržič za leto 2022 – 2. obravnava  sprejmeta. 
Marjan VETERNIK je povedal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil z vsebino točke Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 in Predlog 
Odloka o proračunu za leto 2022 – 2. obravnava, o predlaganih sklepih se bodo člani Odbora 
opredelili na seji Občinskega sveta v fazi glasovanja. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Vida RAZTRESEN. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje sklepe. 
 
PREDLOG SKLEPA 297-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o  proračunu Občine Tržič za leto 
2021. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 298-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o  proračunu Občine Tržič za leto 
2022. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
PREDLOG SKLEPA 299-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme kadrovski načrt za leti 2021 IN 2022. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 



 

 8 

 
PREDLOG SKLEPA 300-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leti 2021 in 2022, kot je določeno v tabelah: 

TABELA 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2021 

in 2022, 

TABELA 2 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2021 in 

2022, 

ki sta sestavni del tega sklepa. 

 

Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 301-16-6-2020: 
Župan sme sprejeti načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2021 in 2022 pod 
pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 20.000 EUR ter da jo 
Občina Tržič potrebuje za opravljanje svojih nalog. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih 
župan uvrsti na načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko dosega največ 
20.000 EUR v vsakem posameznem letu. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
 
PREDLOG SKLEPA 302-16-6-2020: 
Župan sme sprejeti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič 
za leti 2021 in 2022, pod pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, 
nižja od 20.000 EUR ter da je Občina Tržič ne potrebuje. Skupna vrednost nepremičnin, ki 
jih župan uvrsti na načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič, 
lahko dosega največ 20.000 EUR v vsakem posameznem letu. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

PREDLOG SKLEPA 303-16-6-2020: 
Skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem lahko znaša v vsakem posameznem letu največ 12% skupne vrednosti 
Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2021 in 2022 oziroma 
v vsakem posameznem letu največ 4% skupne vrednosti Načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2021 in 2022. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

PREDLOG SKLEPA 304-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Letni plan javne službe vzdrževanja občinskih javnih 
cest za letI 2021 in 2022. 
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Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
PREDLOG SKLEPA 305-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Predlog letnega načrta izvajanja gospodarske javne 
službe »Urejanja in čiščenja javnih površin« za leti 2021 in 2022. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

PREDLOG SKLEPA 306-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje namen financiranja investicij s predvidenim 
dolgoročnim zadolževanjem Občine Tržič v letu 2021 do višine 2.400.000,00 EUR za 
projekt Aglomeracija Loka - komunalno opremljanje. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 307-16-6-2020: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje namen financiranja investicij s predvidenim 
dolgoročnim zadolževanjem Občine Tržič v letu 2022 do višine 1.700.000,00 EUR za 
projekt Aglomeracija Loka - komunalno opremljanje. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 7. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest v občini Tržič – skrajšani postopek 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor in Željko 
BABIČ – višji svetovalec v Uradu za okolje in prostor.  
 
 
Nejc PERKO je povedal, da so po razpravi člani Odbora za okolje in prostor soglasno sprejeli 
sklep, da naj se predlagani Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v občini Tržič sprejme.  
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Tomaž MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 308-16-7-2020: 
Sprejemanje Odloka se izvede po skrajšanem postopku. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 309-16-7-2020: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v občini Tržič – 1. obravnava. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 310-16-7-2020: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v občini Tržič – 2. obravnava. 
 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 8. točki:       Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Tržič o opravljenem 

pregledu zaključnega računa Občine Tržič za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK – predsednica Nadzornega odbora Občine 
Tržič.   
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se Odbor za družbene dejavnosti seznanil s končnim 
poročilom NO o Zaključnem računu Občine Tržič za leto 2019. 
Marjan VETERNIK je poročal, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil z vsebino točke Nadzorni odbor – Končno poročilo o Zaključnem računu Občine Tržič 
za leto 2019. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Tomaž MEGLIČ.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 311-16-8-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o Končnem poročilu Nadzornega odbora 
Občine Tržič o opravljenem pregledu Zaključnega raćuna Občine Tržič za leto 2019. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 9. točki:       Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljško knjigo  
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor. 
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Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z gradivom. 
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, in sicer člani odbora se s 
predlaganimi sklepi strinjajo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje tri sklepe. 
 
PREDLOG SKLEPA 312-16-9-2020: 
Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Tržič za nepremičnine parc. št. 503/2, 865 in 853/31 k.o. 2146 Kovor, kar se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
PREDLOG SKLEPA 313-16-9-2020: 
Nepremičnini parc. št. 865 in 853/31 k.o. 2146 Kovor postaneta last Občine Tržič in se pri 
njiju v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, matična številka 5883547000.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
PREDLOG SKLEPA 314-16-9-2020: 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
K 10. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra  

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor. 
Povedala je, da iz sklepa izvzema parc. Št. 987/8 k.o. Podljubelj (bližnjica, pešpot in je v 
uporabi), zato se v tem delu sklep spremeni.  
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnostiseznanil z gradivom.  
Nejc PERKO je podal poročilo Odbora za okolje in prostor, in sicer člani odbora  so se seznanili 
s pravno podlago za sprejetje predlaganih 2 sklepov, kakor tudi z razlogi in lokacijami 4 parcel, 
za katere se predlaga ukinitev statusa javnega dobra (JD). Opozorili pa so, da po parceli št. 
987/8 k.o. 2141 Podljubelj v naravi poteka pešpot, ki je bližnjica za Balentov ovinek, in ker je kar 
obiskana, predlagajo, da se status javnega dobra na tej parceli ne ukine. Z ostalimi predlogi pa 
se člani odbora strinjajo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje dva sklepa. 
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PREDLOG SKLEPA 315-16-10-2020: 
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega 
premoženja na nepremičninah:  
- parc. št. 1002/19 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,  
- parc. št. 864/3 k.o. 2145 Leše,  
- parc. št. 1032/12 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,  
kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 316-16-10-2020: 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega 
dobra in se za nepremičnine iz prve do tretje alineje 1. točke tega sklepa vknjiži 
lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 
5883547000. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki:       Soglasje k imenovanju direktorja ter postavitvi prokurista podjetja 

Komunala Tržič d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ – predsednica Nadzornega sveta podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. in župan mag. Borut SAJOVIC. 
Besedo je dala tudi kandidatki Vesni JEKOVEC, ki je predstavila svojo vizijo podjetja.  
 
Andraž ŽITNIK je v imenu KMVVI poročal, da so gradivo obravnavali, pregledali in se z 
navedenimi sklepi strinjajo in jih predlagajo v sprejem. 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
Marjan VETERNIK je rekel, da se je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
seznanil z vsebino točke Soglasje k imenovanju direktorja ter postavitvi prokurista podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Tomaž MEGLIČ in Marjan VETERNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 317-16-12-2020: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k imenovanju Vesne Jekovec za direktorja 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. od poteka mandata sedanjemu direktorju, dne 31. 1. 2021. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 318-16-12-2020: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k postavitvi Vesne Jekovec za prokurista 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. z mandatom od dneva sprejema sklepa o imenovanju 
direktorja s strani ustanovitelja, do poteka mandata sedanjemu direktorju, dne 31. 1. 
2021. 
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Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki:       Sklenitev poravnave – zadeva Koder 

 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Petra LOTRIČ – svetovalka za 
pravne zadeve v Uradu za okolje in prostor.  
 
Nejc PERKO je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da so se člani seznanili z vsebino 
poravnave in se strinjajo, da se dolgotrajni postopek zaključi kot je predlagano, posebno še, če 
se nasprotni stranki s tem strinjata. 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
Marjan VETERNIK je povedal, da se je odbor seznanil z vsebino točke Sklenitev poravnave – 
zadeva Koder. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Melanija PRIMOŽIČ in Marjan VETERNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 319-16-13-2020: 
Občinski svet Občine Tržič pooblašča župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovica za 
sklenitev poravnave, s katero: 

- Jožefa in Pavel Koder plačata Občini Tržič znesek 1.600,00 EUR (z besedo: tisoč 
šeststo evrov 00/100) iz naslova povračila sodnih stroškov in zakonskih 
zamudnih obresti in ji priznata lastninsko pravico na mostu, ki je v naselju Slap 
zgrajen preko nepremičnine parc. št. 1026/14 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, ter se 
odpovesta uveljavljanju kakršnihkoli nadaljnjih upravičenj in materialnih 
zahtevkov v zvezi z zgrajenim mostom ter nepremičnino parc. št. 961/4 k.o. 2142 
Lom pod Storžičem,  

Občina Tržič se s sklenitvijo poravnave odpoveduje pravici do uveljavljanja povračila 
dolga Jožefe in Pavla Kodra v višini 4.451,67 EUR (z besedo: štiri tisoč štiristo 
enainpetdeset evrov 67/100), kolikor skupaj znašajo stroški in zakonske zamudne obresti 
na dan 30. 11. 2020, z upoštevanim plačilom v višini 1.600,00 EUR iz prejšnjega odstavka, 
in iz naslova navedenega mostu in zemljišča parc. št. 961/4 k.o. 2142 Lom pod Storžičem 
nima do njiju in njunih pravnih naslednikov nobene obveznosti več. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 13. točki:       Informacija o financiranju političnih strank v občini Tržič za leto 2021 

 
Uvodno obrazložitev je podala dr. Metka KNIFIC ZALETELJ - direktorica občinske uprave.   
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 320-16-14-2020: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani z informacijo o financiranju političnih strank v 
Občini Tržič za leto 2021. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 14. točki:       Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2021 

 
Uvodno obrazložitev je podala direktoric občinske uprave dr. Metka KNIFIC ZALETELJ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Tomaž MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 321-16-15-2020: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine 
Tržič v letu 2021.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
G. VETERNIK je povprašal, kako bo letos z akademijo. Odgovorila je dr. Metka KNIFIC 
ZALETELJ -  da sestanki in usklajevanja še potekajo, bo pa zadeva potekala 9. 12. 2020. 
 
G MEGLIČ je še pozval, da bi župan apeliral na vse organizatorje, ki običajno v decembru 
organizirajo dogodke, da se letos ne organizira nič. 
 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 19.25. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 

župan 
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