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Številka:   900-1/2021-106 

Datum:      21. 1. 2021 

 

 
Z A P I S N I K 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  
ki je bila v četrtek, dne 21. 1. 2021, 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, Vida RAZTRESEN, Franjo LIŠKA, 
Melanija PRIMOŽIČ, Nana PEHARC, Klemen MARKOVIČ, Teja NEMEC. 
 
Odsotni občinski svetniki: Metka GABERC, Drago ZADNIKAR 
 
Prisotni iz občinske uprave: Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Mojca ŠVAJGER - višja 
svetovalka v Uradu za okolje in prostor, Mateja NOSAN – svetovalka v Uradu za splošne 
zadeve. 
 
Drugi prisotni: Vesna JEKOVEC – prokuristka Komunale Tržič d.o.o., Urban JERIHA in Anja 
SLAPNIČAR, Inštitut za politike prostora – IPOP. 
 
Prisotni preko ZOOM-a: Alojz KOVŠCA - predsednik Državnega sveta in dr. Boštjan 
BREZOVNIK – vodja skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje.  
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne članice in člane Občinskega sveta ter vse, ki gledajo preko spleta in televizijskih 
sprejemnikov.  
 
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, razširitev dnevnega 
reda ali spremembo vrstnega reda dnevnega reda.  
 
Predlogov ni bilo. 
 
Župan je predlagal, da se 10. točka dnevnega reda sprejme po skrajšanem postopku in to dal 
na glasovanje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se 10. točka dnevnega reda (Odlok o 
spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska 
univerza Tržič – skrajšani postopek) obravnava po skrajšanem postopku.  
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

http://www.trzic.si/
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Župan je predlagal, da se 6. točka dnevnega reda sprejme po hitrem postopku in to dal na 
glasovanje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se 6. točka dnevnega reda (Predlog odloka o 
uporabi sredstev rezerv Občine Tržič za leto 2021) obravnava po hitrem 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. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

  

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 
 

1. Potrditev zapisnikov: 
a.) Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 26. 

11. 2020 
b.) Potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 30. 12. 2020 
2. Pregled in realizacija sklepov:  

a.) Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 16. 
redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 

b.) Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 7. 
korespondenčni seji 

3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
4. Predstavitev aktivnosti projekta SaMBa: parkirna politika v Občini Tržič 
5. Predlog cen in subvencij cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda, cene zbiranja 

bioloških odpadkov ter cene zbiranja in prevoza odpadnih nagrobnih sveč 
6. Predlog Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine Tržič za leto 2021 – hitri postopek 
7. Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske – 1. obravnava 
8. Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 
9. Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«: 

seznanitev z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS za leto 2020 ter predlog 
sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leti 2021 in 2022 in podelitvi soglasja k cenam 
javnih storitev za leti 2021 in 2022 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič – skrajšani postopek  

11. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič 
v letu 2020 
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K 1.a točki:       Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 
dne 26. 11. 2020 
 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 324-17-1A-2021: 
Potrdi se Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 26. 11. 2020. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 1.b točki:       Potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Tržič, ki je potekala po elektronski pošti, in sicer od četrtka, 24. 12. 
2020 od 12. ure do srede, 30. 12. 2020 do 12.00 ure.  

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 325-17-1B-2021: 
Potrdi se Zapisnik 7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Tržič, ki je potekala 
po elektronski pošti, in sicer od četrtka, 24. 12. 2020 od 12. ure do srede, 30. 12. 2020 do 
12.00 ure. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 16. redni seji ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je svetnica Vida RAZTRESEN – pripraviti je potrebno odgovor na vprašanje, ki ga 
je postavila na 16. redni seji.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 326-17-2A-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 16. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 26. 11. 2020. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 2.b točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 
na 7. korespondenčni seji Občinskega sveta Občine Tržič 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 327-17-2B-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 7. 
korespondenčni seji Občinskega sveta Občine Tržič, ki je potekala po elektronski pošti, 
in sicer od četrtka, 24. 12. 2020 od 12. ure do srede, 30. 12. 2020 do 12.00 ure. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki:  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-17-2021: Nana PEHARC  

1. Kako je potekalo nujno varstvo v Vrtcu Tržič, kako je bilo z otroki s posebnimi potrebami 
in s potrdili staršev? 

Župan: Kljub obveščanju na občinsko upravo dobivamo kar nekaj vprašanj na to temo. Na 
UGGD so v vsakodnevnem sodelovanju z zaposlenimi v vrtcu, izpolnili so poslanstvo, da so šli 
nasproti otrokom in staršem. Treba je v službo, živeti moramo, zadovoljen sem, da z okužbami 
kakšnih večjih težav v vrtcu ni bilo. Število orok se je povečevalo iz tedna v teden, otroci so v 
enotnih oddelkih, ki se med seboj ne mešajo. Začeli smo z 29. otroki, potem so številke hitro 
naraščale. Prejšnji teden je bilo tako: od 565 otrok je bilo 128 otrok. Zaradi varnosti smo najprej 
odprli enoto Palček, nato še Deteljica in Križe. Deteljica: 49 otrok (6 skupin). Križe: 26 otrok v 5 
stalnih skupinah, dnevno do 25 otrok, v Palčku pa 53 otrok, 7 skupin. Otroci so bili v matičnih 
oddelkih, kjer jih je bilo pa manj, pa so se združili. Dnevno se številka preverja, držimo se 
priporočila 8-10 otrok – če jih je več, so razdeljeni v 2 skupini. Vsi prisotni v tej zgodbi 
upoštevalo vsa priporočila NIJZ-ja. 
Otroci s posebnimi potrebami so bili deležni vse osnovne in dodatne strokovne pomoči. 
Veselimo se postopnega odpiranja in normalizacije. 
Prejšnji teden je bil en od rednih sestankov z ZD Tržič, kjer je bilo slišati mnenje priznane 
pediatrinje gospe Kresetove, da je stanje dobro, drugih bolezni je manj, se pozna da je v vrtcih 
manj otrok in se držimo higiene. Otrokom epidemija ne prizanaša. V začetku je bila bojazen, da 
se bodo starši okužili od otrok, je pa realnost ravno obratna, otroci so se okužili od staršev in 
starih staršev. Vidimo pa, da gre situacija na bolje, pričakujemo do poletja 70% preceplljenost, a 
žal epidemije že zdaleč ni konec.   
 
V/p št. 2-17-2021: Marjan VETERNIK 

1. V letošnjem letu je v KS Leše predvidena ureditev vhoda na pokopališče. Gre 
predvsem za ureditev brežine, ki je precej strma in lahko pride do padcev predvsem 
starejših ljudi. Predvideno je tudi asfaltiranje dela dvorišča pri gasilskem domu, kjer je 
nov prizidek in obnova škarfe. Ali krajani lahko računajo na kakršnokoli pomoč? 

 
Župan: Kjer krajani želijo narediti nekaj tudi sami, vedno pomagamo. Je pa težava, če za 
projekte, vrednost in oceno ne zvemo pravočasno, torej pri pripravi proračuna. Pokopališče v 
Lešah je v zasebni lasti. Predlagatelje prosimo, da nam pošljejo kakšno skico izvedbe, grobo 
oceno stroškov, pogledali bomo pri proračunu in zagotovo bo na aprilski seji potreben rebalns 
proračuna in to bomo preučili in poskušali pomagati v največji možni meri. Če so kakšni lastniški 
zapleti, je potrebno pridobiti najprej soglasja tistih, ki se jih to tiče. Potem bomo sodelovali. 
Marjan VETERNIK: tudi gasilci bodo delno sofinancirali asfaltiranje. 
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V/p št. 3-17-2021: Teja NEMEC: 
1. Ali se kdaj v vrtcu dela anketa o zadovoljstu staršev?  

Župan: Ankete se delajo med starši in zaposlenimi vsaj 1x letno. Če je kaj posebnega, lahko 
vprašate, daste pobude in predloge. Oglasna deska v vrtcu je vedno polna. Ga. Tatjana Blaži 
vrtec srčno vodi, ne čakajmo na anktete. Bomo pa vprašali, če in kdaj so ankete.  
Nana Peharc: vodstvo je toliko odprto, da se starši obračajo s pohavalmi in grajami direktno 
takoj, ne čakajo na konec leta, ko je že vse zamujeno. 
 
V/p št. 4-17-2021: Mojca ČADEŽ 

1. Kovaška ulica letos spet ni bila splužena – že večkrat v preteklosti se je to dogajalo, 
potem so po opozorilu plužili, letos pa spet ne. Je pomembna pešpot starejših do ZD. 

 
Župan: Društvo upokojencev nas je na to opozorilo, smo pa takoj urgirali. Ulice se ne da plužiti, 
ker je preozka, potrebno je ročno odstraniti sneg. V bodoče je potrebno takoj poklicati, napisati 
mail. Pri nas za zimsko službo, za koordinacijo skrbi g. Peter ROTAR. Z vodstvom Komunale 
Tržič se bomo dogovorili, da te pobude ostanejo, ne da se letno pozabijo. Tudi osebje se menja 
in se kaj ne prenese dalje. 
V Tržiču je več pločnikov, za ožje površine nimamo ustrezne mehanizacije in Komunala ima že 
na poti tudi manjše vozilo, ki ga bomo preizkusili v ta namen.  
 
 
K 4. točki:       Predstavitev aktivnosti projekta SaMBa - parkirni režimi v občini Tržič 
 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za 
okolje in prostor in Urban JERIHA - Inštitut za politike prostora – IPOP. 
 
17:39 – seji se je pridružil Nejc PERKO. 
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da so se člani Odbora za družbene dejavnosti delno seznanili z 
vsebino točke.  
Nejc PERKO je povedal, da so se člani Odbora za okolje in prostor seznanili z vsebino točke. 
Marjan VETERNIK je rekel, da so se člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe seznanili z vsebino točke. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Teja NEMEC, Vida 
RAZTRESEN, Mladen NOVKOVIĆ, Janez BOGATAJ, Tomaž Meglič, Drago ZALAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
PREDLOG SKLEPA 328-17-4-2021: 
Občinski svet se seznani z aktivnostmi projekta SaMBA: parkirna politika v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki:       Predlog cen in subvencij cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

cen zbiranja bioloških odpadkov ter cene zbiranja in prevoza odpadnih 
nagrobnih sveč  

 
Uvodno obrazložitev sta podali Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor in Vesna 
JEKOVEC – prokuristka podjetja Komunala Tržič d.o.o.   
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da so se člani Odbora za družbene dejavnosti seznanili z 
vsebino točke. Cene so šle občutno gor, cene so v primerjavi z drugimi gorenjskimi občinami 
kar med najvišjimi. 
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Marjan VETERNIK je rekel, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejem točke Predlog cen in subvencij cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda, cene zbiranja 
bioloških odpadkov ter cene zbiranja in prevoza odpadnih nagrobnih sveč.  
Nejc PERKO je povedal, da je Odbor za okolje in prostor večinsko (3 od 4 članov, 1 član se je le 
seznanil) sprejel sklep, da odbor podpira sprejem točke Predlog cen in subvencij cen odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, cene zbiranja bioloških odpadkov ter cene zbiranja in prevoza 
odpadnih nagrobnih sveč.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Marjan VETERNIK, Mladen NOVKOVIĆ, Vida 
RAZTRESEN, Tomaž MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje štiri sklepe. 
 
PREDLOG SKLEPA 329-17-5-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog naslednjih cen GJS:  

 
  

 
E.M. 

Predlog cene  v EUR 

brez DDV 

Odvajanje komunalne odpadne vode   

Odvajanje komunalne odpadne  vode - storitev m³ 0,2822 

Odvajanje komunalne odpadne vode - omrežnina DN ≤20 mesečno 4,3724 

Čiščenje komunalne odpadne vode   

Čiščenje komunalne odpadne vode - storitev m³ 0,6048 

Čiščenje komunalne odpadne vode - omrežnina DN ≤20 mesečno 2,5061 

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in MKČN - storitev 
m³ 0,4587 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov   

Zbiranje bioloških odpadkov - storitev kg 0,2419 

Zbiranje in prevoz  odpadnih nagrobnih sveč   

Zbiranje in prevoz odpadnih nagrobnih sveč – storitev t 283,53 

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet.    
 
 
PREDLOG SKLEPA 330-17-5-2021: 
Potrjene predlagane cene veljajo od 1. 2. 2021 dalje. 

 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet.    
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PREDLOG SKLEPA 331-17-5-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme subvencije k cenam GJS za gospodinjstva:  
 

   Cena za gospodinjstva 

  E.M. 

Veljavna cena 

od  1.2.2021  

V EUR brez 

DDV 

Predlog 

subvencije  

Cena s 

subvencijo 

od 

1.2.2021 v 

EUR brez 

DDV 

Odvajanje komunalne odpadne vode 

Odvajanje komunalne odpadne  vode - storitev m³ 0,2822 10,00% 0,2540 

Odvajanje komunalne odpadne vode - 

omrežnina DN ≤20 
mesečno 4,3724 0% 4,3724 

Čiščenje komunalne odpadne vode 

Čiščenje komunalne odpadne vode - storitev m³ 0,6048  10% 0,5443 

 

Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

PREDLOG SKLEPA 332-17-5-2021: 
Potrjene subvencije k cenam veljajo od 1. 2. 2021 dalje.  

 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki:       Predlog Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine Tržič za leto 2021 – 

hitri postopek 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Vida RAZTRESEN je poročala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z vsebino 
točke.  
Nejc PERKO je povedal, da so člani Odbora za okolje in prostor soglasno sprejeli sklep, da 
odbor podpira sprejem Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine Tržič za leto 2021 – hitri 
postopek.   
Marjan VETERNIK je povedal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejem Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine Tržič za leto 2021 – hitri postopek.   
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje sklepe. 
 
PREDLOG SKLEPA 333-17-6-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev rezerv Občine 
Tržič za leto 2021. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 7. točki:       Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin 

Gorenjske – 1. obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Martin RASPET – vodja medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj.  
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti z gradivom seznanil. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Marjan VETERNIK in Vida RAZTRESEN. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 334-17-7-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o  ustanovitvi Skupne občinske 
uprave občin Gorenjske – 1. obravnava. 
 
Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 22 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki:       Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti 

pokrajin 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Alojz KOVŠCA – predsednik Državnega sveta in dr. Boštjan 
BREZOVNIK – vodja skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Marjan VETERNIK, Tomaž MEGLIČ, Janez BOGATAJ in Andraž 
ŽITNIK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 335-17-8-2021: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom 
pristojnosti pokrajin. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 9. točki:       Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska 
plaža«: seznanitev z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS 
za leto 2020 ter predlog sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leti 
2021 in 2022 in podelitvi soglasja k cenam javnih storitev za leti 2021 
in 2022 

 
Uvodno obrazložitev sta podala Klemen SRNA – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti in Vesna JEKOVEC – prokuristka podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z gradivom. 
Pripombo imajo na ceno vstopnic za osnovnošolce – lahko bi bila nižja. 
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Marjan VETERNIK je poročal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejem točke Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«: 
seznanitev z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS za leto 2020 ter predlog sklepov o 
potrditvi načrta upravljanja za leti 2021 in 2022 in podelitvi soglasja k cenam javnih storitev za 
leti 2021 in 2022. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Tomaž MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje štiri sklepe. 
 
PREDLOG SKLEPA 336-17-9-2021: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil z delnim poročilom o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe »Upravljanje z javno površino – kompleksom »Gorenjska 
plaža« za leto 2020. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 337-17-9-2021: 
Občinski svet bo po pridobitvi končnega poročila za leto 2020 o morebitnem izplačilu 
doplačila nadomestila za opravljanje gospodarske javne službe za leto 2020 odločal na 
eni izmed prihodnjih sej. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 338-17-9-2021: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje načrt upravljanja objekta Gorenjska plaža za leti 2021 
in 2022, verzija IV., januar 2021, z vključenim kadrovskim in finančnim načrtom ter letni 
plan plačevanja nadomestila. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 339-17-9-2021: 
Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k cenam storitev  izvajanja gospodarske javne 
službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« za leti 2021 in 
2022. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 10. točki:       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič – skrajšani 
postopek  

 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen Srna – vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Vida RAZTRESEN je povedala, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil z Odlokom o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

Ljudska univerza Tržič v skrajšanem postopku in ga predlaga članom Občinskega sveta Občine 

Tržič v sprejem.  

Marjan VETERNIK je poročal, da Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira 
sprejem točke Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič – skrajšani postopek. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje sklepe. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 340-17-10-2021: 
Sprejemanje Odloka se izvede po skrajšanem postopku. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 341-17-10-2021: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič – 1. obravnava. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 342-17-10-2021: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič – 2. obravnava. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki:       Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega 

območja občine Tržič v letu 2020 
 
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 Informacijo o 
opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja občine Tržič v letu 2020 in jo 
predlaga članom Občinskega sveta Občine Tržič v sprejem. 



 

 11 

Marjan VETERNIK je povedal, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
sprejel stališče, da sprejme Informacijo o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega 
območja občine Tržič v letu 2020. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 343-17-11-2021: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenih turističnih vodenjih na 

ravni turističnega območja Občine Tržič v letu 2020. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.00. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Mateja Nosan 
 
 

župan 

 
 
 
 
 
Priloga 1: Odgovor Občinske uprave na svetniško vprašanje svetnice Vide RAZTRESEN s 16. 
redne seje Občinskega sveta Občine Tržič 
 
Priloga 2: Odgovor Občinske uprave na svetniško vprašanje svetnice Teje NEMEC s 17. redne 
seje Občinskega sveta Občine Tržič 
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Priloga 1 
 
Vprašanje svetnice Vide RAZTRESEN: 
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. 
 
Odgovor Občinske uprave: 
Ker je cesta za stavbo Cankarjeva cesta 24 (v kateri je trgovina PIK AS) široka zgolj 3,5 m, kar 
ne omogoča povsem varnega odvijanja prometa po tej enosmerni cesti v primeru vzdolžno 
parkiranih vozil, bi morali za ureditev vzdolžnih parkirišč izvesti poseg v brežino v dolžini cca. 40 
m, da bi pridobili 6-7 parkirnih mest. Glede na to, da je po naši oceni geološka sestava hribine, 
v kateri so tudi izviri zalednih voda, neugodna, bi bila ureditev možna le od postavitvi 
ustreznega opornega zidu in izvedbi ustreznega odvodnjavanja. Po naši oceni gre za investicijo 
v višini cca. 40.000 EUR, katera pa ni predvidena v letošnjem proračunu, niti ni izdelana 
projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) s popisom del in ocenjeno projektantsko vrednostjo 
investicije. 
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Priloga 2 
 
Vprašanje svetnice Teje NEMEC: 
Ali se kdaj v vrtcu dela anketa o zadovoljstu staršev?  
 
Odgovor Občinske uprave: 
Anketa se opravlja enkrat letno.  


