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Številka:   9000-10/2016-105 

Datum:      18.1.2017 

 

 

Z A P I S N I K 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,  

ki je bila v četrtek, dne 22.12.2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni 
sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ, Marija 
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC,  Mojca ČADEŽ, 
Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC,  Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija 
LAVTAR, Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, dr. Uroš GODNOV, David AHAČIČ, Marjan 
ŠPEHAR,  Mateja ČADEŽ in Andreja POTOČNIK. 
 
Odsotni občinski svetniki: Uroš RIBIČ, Marjan VETERNIK in Đuro HRKALOVIĆ 
 
Prisotni iz občinske uprave: Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Vid MEGLIČ – 
vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Marjeta MAČEK, mag. manag. – vodja 
Urada za finance, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor  in Irena 
MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:   Urban JERIHA – Inštitut za politike prostora, Ljubljana, Silvo BUČEK – direktor 
BIOS d.o.o., Tržič, Primož BAJŽELJ in zainteresirana javnost (občani naselja Ročevnica).  
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste  in novinarje. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 19 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 20. redne seje. 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 19 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Ročevnica, možnosti rešitve denacionalizacijskih in zemljiških vprašanj, 
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.11.2016, 
3. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 19. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
5. KMVVI -  kadrovske zadeve, 
6. Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Tržič, 
7. Soglasje k imenovanju direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o., 
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 in predlog Odloka o proračunu 

Občine Tržič za leto 2018, 
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9. Priprava prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič, 
10. Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«, 
11. Soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske, OE Zdravstvenega 

doma Tržič, 
12. Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržiču  v letu 2017. 

 
 
K 1. točki:       Ročevnica, možnosti rešitve denacionalizacijskih in zemljiških 

vprašanj 
 

 
PREDLOG SKLEPA 265-20-1-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se strinja, da se vsi od prisotne zainteresirane javnosti lahko 
vključijo v razpravo. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Prisotna zainteresirana javnost dovoljenje uporabo osebnih podatkov. 
 
Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in svetnik Klemen BELHAR.   
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Dušan BODLAJ, Klemen BELHAR, Marko POLJANC, Mladen NOVKOVIĆ, 
Andraž ŽITNIK, Mateja ČADEŽ, Andrej FRELIH, Silvo BUČEK, Andreja POTOČNIK,  Nataša 
MEGLIČ in stanovalci Ročevnice. 
 
Odgovore sta podala Metka KERŠMANC in župan. 
 
David AHAČIČ se je pridružil seji ob 18.00 uri. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 266-20-1-2016: 
Občinski svet zavzema stališče, da je mediacija primerna za reševanje predmetne 
problematike in pooblašča župana, da se dogovori z lastniki zemljišč za postopek 
mediacije. Občinski svet podpira tudi namero, da občina do dokončne rešitve te 
problematike poskuša z začasnim najemom zemljišč pomagati premostiti težave ljudi. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 2. točki:       Potrditev Zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 10.11.2016 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 267-20-2-2016: 
Potrdi se Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.11.2016. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 3. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 
na 19. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Janez MEGLIČ. 
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 268-20-3-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 19. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 10.11.2016. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 4. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-20-2016: dr. Uroš GODNOV: 
Dr. Uroš GODNOV je predlagal, da bi se štetje glasov pri glasovanju o sklepih, na sejah 
Občinskega sveta moderniziralo. Kjer bi se videlo kdo je prisoten in koliko jih je glasovalo. Meni, 
da bi se celo s sedanjo opremo lahko to izvedlo. 
Vprašal je še, zakaj je direktor občinske uprave že tretjo sejo odsoten. 
Župan je pojasnil, zakaj je direktor odsoten. Glede glasovanja pa je povedal, da tudi tam, kjer so 
glasovalne naprave, ne gre vse gladko. Seveda pa daje možnost, da se na obstoječo tehniko 
predlaga rešitev in če bo možno se bo izvedla. Se pa že nekaj časa razmišlja, o prenovi 
dvorane za potrebe občinskega sveta, kar pa bo povezano tudi z veliki stroški. V novi dvorani 
pa bodo mikrofoni in glasovalne naprave. 
 
V/p št. 2-20-2016: Janez MEGLIČ: 
Janez MEGLIČ je izpostavil omejitev hitrosti vozil skozi naselje Čadovlje, tam je hitrost omejena 
na 40 km/h. Meni, da je hitrost prenizka. Predlaga, da se preveri glede na dejstvo, da je 
omejitev hitrosti skozi naselja omejena na 50 km/h in da se na tem odseku večkrat meri hitrost s 
strani občinskega redarstva ali policije. Omenil je tudi različne hitrosti skozi naselje v eno smer 
in v drugo. Od Lomščice proti Tržiču je hitrost omejena na 50 km/h v nasprotno smer skozi 
naselje Čadovlje pa  40 km/h, ravno tako po Cankarjevi cesti nista v obe smeri enake hitrosti. 
Župan je povedal, da se skupaj s policijo in občinskim redarstvom išče ustrezna rešitev. 
Večkratne meritve hitrosti so posledica obvestila, da  po Cankarjevi cesti vozniki vozijo prehitro, 
vendar meritve do sedaj niso potrdile teh navedb.  
Jasna KAVČIČ je povedala, da se bodo spremembe izvajale le na podlagi analiz stanja. 
 
V/p št. 3-20-2016: Marija LAVTAR: 
Marija LAVTAR je  glede na njeno vprašanje v preteklosti o hitrosti na Cankarjevi cesti želela 
vedeti, do kakšnih ugotovitev so prišli z izvajanjem meritev. 
Župan je povedal, da občinsko redarstvo meri hitrost na tem delu Cankarjeve ceste tudi zaradi 
bližine šole, vendar odstopanj oz. velikih hitrosti niso zabeležili.  
 
V/p št. 4-20-2016: David AHAČIČ: 
David AHAČIČ je pohvalil sodelovanje Občine z lastniki nepremičnin v mestnem jedru v okviru 
sofinanciranja obnov pročelij, vendar Trg svobode kazi in tudi ogroža Kristanova hiša, Trg 
svobode 29. Kolikor mu je znano je nepremičnina del zelo zapletenega dediščinskega 
postopka, zato ga zanima ali se lahko Občina s svojo pravno službo vključi v postopek, ga 
morda pospeši, predvsem pa skuša sodelovati pri ureditvi tega dela glavne ulice? 
Župan je povedal, da se v občinski upravi že nekaj let trudijo s to zadevo, gre za zahtevno 
zemljiško pravno zgodbo. Na kratko je obrazložil samo dogajanje in možnosti. 
David AHAČIČ je še povedal, da je v času priprav na akademijo ugotovil, da ni dostopnega 
arhiva o zgodovini Tržiča. Predlaga, da bi se skupaj s Tržiškim muzejem pripravil povzetek 
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lokalne zgodovine, ki bi bil dostopen tudi na spletu, hkrati pa naj bi se objavil seznam vseh 
občinskih nagrajencev in častnih občanov. 
 
K 5. točki:       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 

Bistrica 
 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 269-20-5-2016: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 
Bistrica imenuje IRIS ŠOBER, JASMINA KUKAVICO in BOJANA SLATNARJA. 
 
Prisotnih je 14 svetnikov. 

ZA 12 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 6. točki:       Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije Občine Tržič  

 
Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor in Urban 
JERIHA, Inštitut za politike prostora, Ljubljana. 
 
Ob 19.22 uri se je seji pridružil Matej SLAPAR. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Andreja POTOČNIK, Marko POLJANC, Janez MEGLIČ, dr. Uroš GODNOV in 
Marija LAVTAR. 
 
Odgovore sta podala Urban JERIHA in Jasna KAVČIČ. 
 
 Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 270-20-6-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani z izdelavo Celostne prometne strategije Občine 
Tržič. 
 
K 7. točki:       Soglasje k imenovanju direktorja podjetja Komunala Tržič d.o.o. 

 

Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Andreja POTOČNIK, 
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor, Mateja ČADEŽ pa  Odbora 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC, Metka GABERC, Matej SLAPAR in 
Janez MEGLIČ. 
 
Odgovore je podal Primož BAJŽELJ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 271-20-7-2016: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k imenovanju Primoža Bajžlja za direktorja 
podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 8. točki:       Predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 in predlog 
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR. 
 
Obrazložitev amandmaja je podal Janez MEGLIČ, svetniška skupina DeSUS. 
 
PREDLOG SKLEPA 272-20-8A-2016: 
Odpre se nov NRP z nazivom: Ureditev vozišča Jelendol – do Jagra (št.14) v višini 
sredstev 52.000,00 EUR. 
Sredstva se zagotovijo: 
- 35.000,00 EUR s proračunske postavke 60500 – Vzdrževanje gozdnih cest 
- 15.000,00 EUR kot sofinanciranje s strani Bornovih (povečajo se prihodki v skupini 73 – 
prejete donacije) 
- 2.000,00 EUR na proračunski postavki 90302 Tekoče vzdrževanje LC v KS Jelendol. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet 
 
Obrazložitev amandmaja je podala Andreja POTOČNIK, lokalni odbor Tržič SMC. 
Razpravljal je svetnik Dušan BODLAJ. 
 
PREDLOG SKLEPA 273-20-8B-2016: 
Odpre se nov NRP: Ureditev krožnega križišča v Bistrici, pri TC Deteljica, izvoz na 
regionalno cesto v smeri proti Kranju, v višini 50.000,00 EUR. 
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem sredstev na postavki 60205 – Investicijsko 
vzdrževanje kategoriziranih cest, NRP 40907001 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest. 
 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Amandma na amandma je obrazložil župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
PREDLOG SKLEPA 274-20-8C-2016: 
V odloku se spremeni – NRP 41208005 – Investicija v DTO – planirana sredstva se 
zmanjšajo za 35.000,00 EUR. 
Za enak znesek se poveča postavka 41607002 – Obnova zadraškega mostu in ceste 
Zadraga - Žiganja vas. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Obrazložitev amandmaja sta podala Dušan BODLAJ, svetniška skupina Boruta SAJOVICA in 
župan. 
 
PREDLOG SKLEPA 275-20-8D-2016: 
Povečajo se sredstva na proračunski postavki 60205 – Investicijsko vzdrževanje 
občinskih cest na: 
NRP 41407001  PLOČNIK LOKA – KOVOR za 71.000,00 EUR 
NRP 41607005  IZGRADNJA PLOČNIKA V ZVIRČAH za 53.500,00 EUR 
Sredstva se zagotovijo: 
S povečanjem kapitalskih prihodkov na kontu 722100 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč, skupaj za 124.500,00 EUR. 
  

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Obrazložitev amandmaja in pojasnilo sta podala župan in Klemen BELHAR. 
 
PREDLOG SKLEPA 276-20-8E-2016: 
Povečajo se sredstva na proračunski postavki 40401 – PROGRAM ŠPORTA v višini 
33.500,00 EUR. 
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 50127 – UPRAVLJANJE Z BAZENOM v 
višini 33.500,00 EUR. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Obrazložitev amandmaja je podal Klemen BELHAR, svetniška skupina ZAGON. 
Župan je podal mnenje občinske uprave na amandma. 
Razpravljali so svetniki Marija LAVTAR, Mateja ČADEŽ, Dušan BODLAJ, Klemen BELHAR 
Marko POLJANC, Mladen NOVKOVIĆ, dr. Uroš GODNOV in Metka GABERC. 
Pojasnilo sta podala  Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti in 
župan. 
 
Ob 20.53 je Andrej FRELIH zapustil sejo. 
 
PREDLOG SKLEPA 277-20-8F-2016: 
Odpre se nova postavka UREDITEV INDUSTRIJSKE CONE. Postavki se nameni 150.000 € 
v letu 2017 in 150.000 € v letu 2018. Sredstva se prerazporedi iz postavk 61000 NAKUP 
NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR. v višini 185.000 €, 50127 UPRAVLJANJE 
Z BAZENOM 115.000 €, sumarno v dveh letih. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 5 

PROTI 12 

Sklep ni bil sprejet. 
 
Obrazložitev amandmaja je podal Klemen BELHAR, svetniška skupina ZAGON. 
Župan in Vid MEGLIČ sta podala mnenje in obrazložitev. 
Razpravljali so svetniki Mateja ČADEŽ, Mladen NOVKOVIĆ, Klemen BELHAR in Dušan 
BODLAJ. 
 
PREDLOG SKLEPA 278-20-8G-2016: 
Postavka 50119 PROJEKTI IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU se poveča za 150.000 € v letu 
2017 in  150.000 € v letu 2018, skupaj 300.000 €. Na to postavko se prerazporedijo 
sredstva iz postavk 41611003 UREDITEV P + R PARKIRIŠČA: 240.000 €, 50125 UREDITEV 
OBMOČJA NEKDANJEGA BAZENA: 40.000 € in 40703 SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE: 
20.000 €. 
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Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 4 

PROTI 15 

Sklep ni bil sprejet. 
 
Obrazložitev amandmaja je podal Klemen BELHAR, svetniška skupina ZAGON. 
Pojasnilo in obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Vid MEGLIČ. 
 
PREDLOG SKLEPA 279-20-8H-2016: 
V proračunu se odpre nova postavka IZGRADNJA NOVE KNJIŽNICE. V letu 2017 se 
projektu nameni 30.000 €, iz česar se financira študija izvedljivosti projekta in priprava 
vsega potrebnega za nakup zemljišča znotraj območja BPT. V letu 2018 postavki nameni 
300.000 € za nakup stavbe. Sredstva Občina lahko razporedi in nerazporejenih denarnih 
rezerv ali pridobi z zadolževanjem. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 5 

PROTI 14 

Sklep ni bil sprejet. 
 
Župan je zaprl razpravo. 
 
Obrazložitev glasu sta podala Andraž ŽITNIK in Klemen BELHAR. 
 
PREDLOG SKLEPA 280-20-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2017. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 281-20-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 
2018. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 282-20-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme kadrovski načrt za leto 2017. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 283-20-8-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme kadrovski načrt za leto 2018. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA 284-20-8-2016: 
Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in 2018, 
kot je določeno v tabelah: 

- TABELA 1 – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 
2017 in 2018, 

- TABELA 2 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 
2017 in 2018,  

ki sta sestavni del tega sklepa. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 285-20-8-2016: 
Župan sme sprejeti načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in 2018, 
pod pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 15.000,00 EUR 
ter da jo Občina Tržič potrebuje, ker se na njej nahaja javna infrastruktura ali zaradi 
gradnje javne infrastrukture. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih župan uvrsti na načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja, lahko dosega največ15.000,00 EUR v 
posameznem letu. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 286-20-8-2016: 
Župan sme sprejeti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič 
za leto 2017 in 2018, pod pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, 
nižja od 15.000,00 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 15.000,00 EUR  v posameznem letu. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 287-20-8-2016: 
Skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem lahko znaša največ 10% skupne vrednosti Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Tržič za leti 2017 in 2018 in Načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in 2018. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 9. točki:       Priprava prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Klemen BELHAR, predsednik Statutarno pravne komisije. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 288-20-9-2016: 
Občinski svet Občine Tržič nalaga Občinski upravi Občine Tržič, da do naslednje 21. 
redne seje Občinskega sveta pripravi prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tržič. 
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Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 10. točki:       Izvajanje GJS upravljanje z javno površino – kompleksom » Gorenjska 

plaža«: seznanitev s poročilom o poslovanju in izvajanju GJS za leto 
2016 ter predlog sklepov o potrditvi načrta upravljanja za leto 2017 in 
podelitvi soglasja k cenam javnih storitev za leto 2017 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti in Silvo BUČEK, direktor Bios, d.o.o. Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
Razpravljali so svetniki Dušan BODLAJ, Slavica MEŽNAR in Janez MEGLIČ. 
Odgovore je podal Silvo BUČEK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 289-20-10-2016: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil s poročilom o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe Upravljanje z javno površino – kompleksom »Gorenjska 
plaža« za leto 2016. 
 
PREDLOG SKLEPA 290-20-10-2016: 
Sprejme se sklep, da Občinski svet Občine Tržič potrjuje načrt upravljanja objekta 
Gorenjska plaža za leto 2017 z vključenim kadrovskim in finančnim načrtom. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 291-20-10-2016: 
Sprejme se sklep, da Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k cenam storitev izvajanja 
gospodarske javne službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« 
za leto 2017. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 11. točki:       Soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske, OE 

Zdravstveni dom Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 

 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 292-20-11-2016: 
Občinski svet Občine Tržič podaja soglasje k imenovanju prim. dr. Iztoka Tomazina, dr. 
med. spec. druž. In urgen. medicine na mesto direktorja Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Tržič za mandatno obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2021. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov.  

ZA 19  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 12. točki:       Okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine Tržič v letu 2017 

 
Uvodno obrazložitev je podal župan. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Klemen BELHAR in  Janez MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 293-20-12-2016: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme okvirni terminski plan sej Občinskega sveta Občine 
Tržič v letu 2017 v predlaganem besedilu. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov.  

ZA 20  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 22.15 uri. 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


