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

ki je bila v četrtek, 25.4.2013 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi 
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič 

 
 
Seje so se udeležili občinski svetniki: Slavko BOHINC, mag. Klemen GRAŠIČ, Sebastjan 
GUBIČ, Matjaž HRGOVIĆ, Tanita KAJBIČ, Janez MEGLIČ, Janez MRAK, Marija MRAVLJE, 
Mladen NOVKOVIĆ, Ana PEHARC, Rebeka PEHARC, mag. Uroš PIVK, Andreja POTOČNIK, 
Zvonka PRETNAR, Ignac PRIMOŽIČ,  Jurij ROZMAN,  Matej SLAPAR, Marjan ŠPEHAR, Anton 
ŠUŠTAR, Marjan VETERNIK, Stane BITEŽNIK in Zdenka MAGLICA. 
 
Odsotni občinski svetniki: Vida RAZTRESEN in Pavel RUPAR. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR - direktor občinske uprave, Jasna KAVČIČ - 
vodja Urada za urejanje prostora, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance,  Vid MEGLIČ – 
vodja Urada za družbene dejavnosti, Mojca ŠVAJGER, Željko BABIĆ in Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni:  mag. Alenka BRADAČ – Nadzorni odbor Občine Tržič, mag. Nataša 
DURJAVA, mag. Štefan ŽUN, Erna MEGLIČ, prof.,  Stanislav GRUM, prof. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Branka JURHAR – Radio Triglav, Klementina SKUMAVC 
MEŽEK – GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 21. 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 17 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti dodatna točka – Gorenjska plaža. 
  
Prisotnih je 17 svetnikov. 
ZA 7 
PROTI             8 
Sklep ni bil  sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012 se 
obravnava po skrajšanem postopku. 
  
Prisotnih je 17 svetnikov. 
ZA 10 
PROTI              1 
Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni spomenik 
lokalnega pomena se obravnava po skrajšanem postopku. 
  
Prisotnih je 17 svetnikov. 
ZA 12 
PROTI              1 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v občini Tržič se obravnava po skrajšanem postopku. 
  
Prisotnih je 17 svetnikov. 
ZA 13 
PROTI              1 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 21. redne seje s sprejetimi spremembami: 
 
Prisotnih je  17 svetnikov. 
ZA 15 
PROTI 2 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 27/3-2013, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 20. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Tržič o pregledu Zaključnega računa proračuna 

Občine Tržič za leto 2012, 
5. Predlog Odloka o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012, 
6. Poročilo o delu in poslovnih rezultatih javnih zavodov za leto 2012: Vrtec Tržič, OŠ 

Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe – Informacija, 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni 

turističnega območja občine Tržič in Poročilo o izvedbi organiziranih vodenj v letu 2012, 
8. Predlog Odloka o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni spomenik 

lokalnega pomena, 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 

cest v občini Tržič, 
10. Ukinitev statusa javnega dobra, 
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in 

cestnoprometni ureditvi v občini Tržič. 
 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 27/3-2013 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodelovala: 
Zvonka PRETNAR je povedala, da je na zadnji seji podala pobudo na Komunalo Tržič, da se 
pred začetkom zime pogovorijo s prebivalci ozkih ulic, kam s kupi snega po pluženju. Prosi, če 
se njena pobuda zaradi nepopolnega odgovora ponovno posreduje Komunali Tržič. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 415-21-1-2013: 
Potrdi se Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 27.3.2013.  
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Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

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

na 20. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo.  
 
V razpravi je sodelovala: 
Zvonka PRETNAR v imenu Odbora za družbene dejavnosti predlaga, da se vodi seznam 
nerealiziranih sklepov občinskega sveta in so redna priloga zapisnika.  
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji sklep 
 
PREDLOG SKLEPA 416-21-2-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov Občinskega sveta 
Občine Tržič, sprejetih na 20. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-21-2013: Anton ŠUŠTAR 
Anton ŠUŠTAR je ponovno postavil vprašanje glede delovanja deponije v Kovorju.  
Župan je povedal, da ima deponija v Kovorju okoljevarstveno in uporabno dovoljenje, kar 
pomeni, da je bilo zgrajeno v skladu z gradbenim dovoljenjem. V letu 2002 – 2003 pa je bil 
zgrajen zbirni center, kjer je tehtnica in asfaltni plato, ter dva servisna objekta, za ta del pa 
uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Na podlagi prijave gradbeni inšpekciji in Evropski 
komisiji je Občina Tržič začela postopke za pridobitev še te dokumentacije. Občina Tržič o 
zaprtju zbirnega centra, deponije v Kovorju še ni dobila.  
Jasna KAVČIČ  je povedala kako poteka postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
V/p št. 2-21-2013: mag. Klemen GRAŠIČ 
Mag. Klemen GRAŠIČ je postavil vprašane o sečnji dreves nad Mercatorjem, v zvezi s tem je 
izrazil skrb glede proženja zemeljskih plazov. Drugo vprašanje pa se nanaša na koncesijo 
dimnikarskih storitev –  podjetje Dovrtel. 
Župan je obrazložil, da je koncesija za izvajanje dimnikarskih storitev  podeljena s strani države. 
Za območje Gorenjske s tem tudi občine Tržič so podelili koncesijo podjetju Dovrtel. Glede 
sečnje dreves na pobočju nad BPT-jem je župan povedal, da sta se dva drevesa podrla sama in 
padla na cesto. Ob natančnem pregledu so ugotovili, da sta padla drevesa samo na zunaj videti 
zdrava. O tem so obvestili Zavod za gozdove, ki je po natančnem  pregledu pobočja ugotovil, 
da je več dreves napadenih z gnilobo. Ta drevesa so označili, Občina pa je s pomočjo 
izbranega zunanjega izvajalca ta drevesa  odstranila. Za plazenje ni nevarnosti, ker se bodo 
nasajala nova drevesa. 
 
V/p št. 3-21-2013: Slavko BOHINC 
Slavko BOHINC je povedal, da pogodbe, ki jih daje Komunalna Tržič glede pokopališča 
(pokopov) vsebujejo po njegovem mnenju nedopustni člen. Ta člen govori o žarnih pokopih, kot 
edini možni pokop.  
Župan je povedal, da pozna primer in ga obrazložil. Povedal je tudi, da se v kratkem načrtuje 
sestanek s Komunalo Tržič.  
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V/p št. 4-21-2013: Jurij ROZMAN 
Jurij ROZMAN, SDS je povedal, da se pojavljajo težnje po privatizaciji vode. Po njegovih 
informacijah je vlogo za pridobitev koncesije  vložila tudi lomska zadruga, ki pa kljub temu, da je 
rok za odgovor že potekel, odgovora ni prejela. Zato ga zanima,  koliko zadrug je vložilo vloge 
in kolikim je bila podeljena koncesija. 
Župan je povedal, da je v Tržiču približno 10 vodovodnih zadrug in Komunala Tržič, ki ima 
urejeno koncesijo za oskrbo z vodo.  
 
V/p št. 5-21-2013: Janez MEGLIČ 
Janez MEGLIČ je podal pobudo, da naj se pospeši čiščenje kamenja na in ob cestah,  po 
muldah, ki je ostalo od izvajanja zimske službe. Predlaga tudi, da se obnova mostu v Dovžanovi 
soteski zaključi do praznikov ter sprašuje ali bo sočasno z obnovo mostu zgrajena ograja na 
razgledni ploščadi pred vstopom na most. 
Župan je povedal, da se ceste strojno čistijo. Obnova mostu poteka po terminskem planu, kjer 
je planiran zaključek del do razstave fosilov in mineralov. Obrazložil pa je tudi postopek do 
izgradnje ograje na ploščadi.  
 
K 4. točki:       Poročilo Nadzornega odbora Občine Tržič o pregledu Zaključnega računa 

proračuna Občine Tržič za leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala mag. Alenka BRADAČ . 
 
Jurij ROZMAN je obrazložil, zakaj ne bo glasoval. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 417-21-4-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o pregledu Zaključnega računa 
proračuna Občine Tržič za leto 2012. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 5. točki:       Predlog Odloka o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za 

leto 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala Marjeta MAČEK. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Slavko BOHINC je povedal, da prevečkrat pride do razlik med planom in realizacijo. 
 
Jurij ROZMAN je podal kratko obrazložitev dogajanja v zvezi z Lipo. 
 
Sebastjan GUBIČ je vprašal ali bo Občina Tržič v naslednjem mandatnem obdobju zmožna 
delati še kaj drugega kot odplačevati dolgoročne obveznosti, kajti vemo, da se bodo zmanjšale 
dotacije občinam. 
Župan je obrazložil, kakšni so plani države glede financiranja občin, pa tudi, da Občina Tržič 
tekoče plačuje svoje obveznosti že od leta 2009. Seveda pa bo potrebno investicije prilagoditi 
finančnim zmožnostim, po drugi strani pa je potrebno poudariti, kako pomembni so projekti, ki 
so sofinancirani tudi iz drugih virov (Gorenjska plaža z evropskimi sredstvi). Povedal je še, da 
do leta 2014 ni predvideno zadolževanje Občine Tržič. 
 
Stane BITEŽNIK je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedal, da priporočajo, da bi bili 
svetniki s prihodnjim proračunom seznanjeni na tak način, da bi se jim predstavilo, koliko je 
fiksnih obveznosti Občine, ki izhajajo iz zakonov, podzakonskih aktov, občinskih predpisov in 
nanj svetniki nimajo vpliva in koliko je variabilnega dela, na katerega svetniki imajo vpliv pri 
odločanju in določanju prioritet. Pred pripravo proračuna želijo, da občinski svet sprejme 
prioritete, na katerih bi se oblikoval proračun. 
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 418-21-5-2013: 
Občinski svet sprejme osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2012 v predlaganem besedilu. 
 

Prisotnih je  19 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep  je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 419-21-5-2013: 
Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2012 v predlaganem besedilu. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep  je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 420-21-5-2013: 
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Tržič za leto 2012. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep  je bil sprejet. 

 
K 6. točki:       Poročilo o delu in poslovnih rezultatih javnih zavododv za leto 2012: 

Vrtec Tržič, OŠ Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe - Informacija 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ. Informacijo pa so predstavili za OŠ Tržič Stane 
GRUM, prof., za OŠ Križe Erna MEGLIČ, prof., za OŠ Bistrica mag. Štefan ŽUN ter za Vrtec 
Tržič mag. Nataša DURJAVA in Metka KOČAR. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Matej SLAPAR je vprašal ravnatelje šol kako bo v prihodnosti s podružničnimi šolami. 
Ravnateljico vrtca pa, koliko vpisanih otrok ni bilo sprejetih v vrtec. 
Ravnatelj OŠ Tržič, Stane GRUM je povedal, da so podružnične šole pomembne za kraj, in da 
o ukinitvah teh nima informacij. Ravnateljica Vrtca Tržič, mag. Nataša DURJAVA je povedala, 
da imamo najmanjše število otrok na čakalni listi, npr. letos 7. Letos je tudi manjše število 
vpisanih otrok. 
Matej SLAPAR je predlagal ravnateljem šol, če lahko apelirajo na otroke, da bi se bolj odločali 
za naravoslovne poklice. 
Ravnatelji so obrazložili, kako poteka odločanje otrok za poklice. 
 
Jurij ROZMAN, SDS, je povedal, da so po njegovem mnenju naravoslovni predmeti 
zapostavljeni. Podal je primere (učne steze, vrtovi, …) 
Stane GRUM je povedal, da se ne strinja z njegovim mnenjem o zapostavljenosti naravoslovnih 
predmetov ter obrazložil, kako potekajo naravoslovni predmeti. Erna MEGLIČ pa je obrazložila 
projekte, ki so povezani z naravoslovjem. Ana PEHARC pa je obrazložila delo z otroki na vrtu. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da je finančno poročilo Vrtca Tržič zelo nepregledno. Povedal je 
tudi, da so v zadnji čistilni akciji našli kar veliko »odpadkov«, ki jih puščajo odvisniki od 
prepovedanih drog (igle). Ravnatelje je še vprašal, kako je z upravljanjem telovadnic. 
Župan je povedal, da je bolj natančno finančno poročilo Vrtca Tržič možno dobiti na njihovi 
spletni strani ali pa tudi na Občini Tržič. 
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Štefan ŽUN je obrazložil, kako sami vsakodnevno skrbijo za čistočo okoli šole v Bistrici, ter kako 
poteka v šoli oddaja telovadnice v najem. 
 
Andreja POTOČNIK je pohvalila delo ravnateljev z otroki, poudarila pa je, da imajo po njenem 
mnenju prvo vlogo pri vzgoji otrok starši. 
 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti apelirala na ravnatelje, da bi 
omogočili vsem otrokom enakopraven dostop do obšolskih dejavnosti, ekskurzij glede na 
današnje krizno finančno stanje v državi. 
 
Mag. Uroš PIVK vprašal ravnatelje, če lahko izpostavijo kak problem, ki bi ga potem lahko 
skupaj rešili. Drugo vprašanje pa se nanaša na malico. Zanima ga tudi kako bo s skate parkom. 
Podal pa je še pripombo, da učitelji ene otroke kličejo po imenih, druge pa po priimkih. Prosi, da 
se vse otroke obravnava enako. 
Erna MEGLIČ je rekla, da bo opozorila učitelje na pripombo o razlikovanju otrok, ter odgovorila 
na vprašanje o malici in skate parku. Problem, ki ga je izpostavila  je utesnjenost knjižnice in 
računalniške učilnice ter prometna varnosti, torej prevozi, cesta.  
Štefan ŽUN je povedal kako je z malico v OŠ Bistrica, kot problem pa je izpostavil problem okoli 
šole (čistoča). 
 
Stane BITEŽNIK je vprašal, če gre pri fotovoltaiki za javno-zasebno partnerstvo ter kakšna 
pridobitev je to za šolo. 
Župan je potrdil, da je šlo za javno-zasebno partnerstvo.     
Erna MEGLIČ je povedla, da se šoli plačuje najemnina, medtem, ko gre proizvedena elektrika v 
omrežje. 
 
Anton ŠUŠTAR je pohvalil predstavitev ravnateljev. 
  
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 421-21-6-2013: 
Občinski svet Občine Tržič se seznani s poročili o delu in poslovnih rezultatih javnih 
zavodov za leto 2012: Vrtec Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe in OŠ Tržič. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  
K 7. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem 

vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič in Poročilo o 
izvedbi organiziranih vodenj v letu 2012 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Sebastjan GUBIČ je povedal, da se strinja s predlogom, da Občina sama v sodelovanju z 
zunanjimi strokovnjaki izvede izobraževanja za turistične vodnike na ravni turističnega območja 
Občine Tržič, 4. člen. 
Stane BITEŽNIK je v imenu Odbora za družbene dejavnosti povedal, da so se spraševali ali 
Občina lahko izda verificirano potrdilo. 
Janez MRAK je vprašal kdaj je bil zadnji obisk rudnika živega srebra -  Antonovega rova, ter 
kako je z označbami. Vprašal je tudi kako je s spominsko sobo v karavli. 
Vid MEGLIČ je povedal, da ni označb za ogled Antonovega rova, ker je ogled možen le za 
organizirane skupine preko TPIC-a, predvsem zaradi varnosti obiskovalcev. Na kratko je razložil 
tudi kako je s spominsko sobo v karavli. 
 
Stane BITEŽNIK je obrazložil zakaj ne bo  glasoval. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
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PREDLOG SKLEPA 422-21-7-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič v predlaganem 
besedilu. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 423-21-7-2013: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Poročilo o izvedbi organiziranih vodenj v letu 2012. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
ZAČETEK ODMORA: 20:17 
KONEC ODMORA:     20:40   
 
K 8. točki:       Odlok o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
 
Uvodno obrazložitve sta  podala Jasna KAVČIČ in Mojca ŠVAJGER. 
 
Ignac PRIMOŽIČ je obrazložil mnenje Odbora za okolje in prostor. 
Zvonka PRETNAR je v imenu Odbora za družbene dejavnosti podala predlog o dopolnitvi 
naslova Odloka in sicer »…kulturni in tehniški…« 
Jasna KAVČIČ je obrazložila, definicijo tehniški spomeniki. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Marjan VETERNIK je vprašal ali bo v letošnjem letu  Hrastov memorial 
Jasna KAVČIČ  in Mojca ŠVAJGER sta povedali, da Odlok dopušča te prireditve. 
 
Janez MEGLIČ je na kratko obrazložil svoje mnenje in poudaril, da sprejem Odloka podpira. 
 
Jasna KAVČIČ je v imenu občinske uprave predlagala spremembe v 6. členu Odloka in sicer se 
črta »ki je razglašen kot varovalni gozd« ter  v četrti alineji  se besedilo »se ga ne skladišči na 
cesto« nadomesti z »se gozdne lesne sortimente ne skladišči na cesto«. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 424-21-8-2013 
Sprejme se osnutek Odloka o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni 
spomenik lokalnega pomena s predlaganimi spremembami. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 425-21-8-2013 
Sprejme se predlog Odloka o razglasitvi dela stare ljubeljske ceste EŠD 326 za kulturni 
spomenik lokalnega pomena s predlaganimi spremembami. 
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Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 9. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih javnih cest v občini Tržič 

 
Uvodne obrazložitve sta podala Jasna KAVČIČ in Željko BABIĆ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi so sodelovali: 
Janez MEGLIČ, Matej SLAPAR, Ignac PRIMOŽIČ 
 
Župan je zaprl razpravo, o tej točki glasovanja ni bilo. 
 
K 10. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra 

 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi je sodeloval: 
Ignac PRIMOŽIČ je v imenu odbora povedal, da predlagane sklepe podpira. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 426-21-10-2013: 
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1000/7 in 
1000/8, obe k.o. 2141 – Podljubelj, parc. št. 857/5 k.o. 2147 – Križe, parc. št. 862/6 in 862/7, 
obe k.o. 2145 – Leše, in parc. št. 994/1, 993/10, 993/13, 993/14, 989, 1032/8, 981/83, 981/48 
in 981/68, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem, in statusa splošnega ljudskega 
premoženja na nepremičnini s parc. št. 396/2 k.o. 2148 – Senično, kar se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 427-21-10-2013: 

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status 
javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja in se zanje vknjiži 
lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 
5883547000. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
K 11. točki:       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih 

cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Tržič 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje. 
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PREDLOG SKLEPA 428-21-11-2013: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 429-21-11-2013: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v občini Tržič. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
 
 
Seja občinskega sveta je bila končana ob 22:00. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 


