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Številka:   9000-1/2017-105 

Datum:      21.3.2017 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 09.03.2017, 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, dr. Uroš GODNOV, David AHAČIČ, Marjan ŠPEHAR,  Mateja 
ČADEŽ, Andreja POTOČNIK, Uroš RIBIČ in Marjan VETERNIK. 
 
Odsotni občinski svetniki: Klemen BELHAR in Đuro HRKALOVIĆ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor in Irena 
MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: Silvo BUČEK – direktor BIOS d.o.o., Tržič, Saša PEGAM - IUS LOCALIS, 
Pravne storitve za podjetja in lokalne skupnosti, s.p., Jana BABŠEK – direktorica Tržiškega 
Muzeja in Boštjan MEŠIČ - predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Klementina S. 
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 predlagal, da se na sejo uvrsti dodatna točka Predlog odobritve za plačilo iz sredstev 
rezerv Občine Tržič za izvedbo ureditve vozišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 
011 Črni gozd – TGT Podljubelj in obrazložil svoj predlog. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti dodatna točka Predlog  odobritve za plačilo iz sredstev rezerv 
Občine Tržič za izvedbo ureditve vozišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 
011 Črni gozd – TGT Podljubelj. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ob 17.08 uri sta se seji pridružila Mladen NOVKOVIĆ in Marta LUKANC. 
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Župan je dal na glasovanje dnevni red 21. redne seje. 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 19 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.12.2016, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 20. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Pregled nerealiziranih sklepov za leto 2016, 
4. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
5. KMVVI -  kadrovske zadeve, 
6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič – prečiščeno besedilo, 
7. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič, 
8. Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in 

čiščenja javnih površin na območju Občine Tržič, 
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2016, 
10. Program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2017, 
11. Potrditev mandata direktorice Javnega zavoda Tržiški muzej, 
12. Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskega poslopja – 

hleva za potrebe selitve kmetije v Lešah, 
13. Prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 36/3, 38/3 in 1000/5 k.o. Podljubelj, 
14. Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 195/21, 195/22 in 195/23 k.o. 

Podljubelj, 
15. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo ureditve vozišča 

občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 011 Črni gozd – TGT Podljubelj. 
 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 22.12.2016 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 294-21-1-2017: 
Potrdi se Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 22.12.2016. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno 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. 
 
Razpravljal je Janez MEGLIČ. 
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Ob 17.12 uri se je seji pridružil Matej SLAPAR. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 295-21-2-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 20. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 22.12.2016. 
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Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Pregled nerealiziranih sklepov občinskega sveta za leto 2016 

 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 296-21-3-2017: 
Občinski svet Občine Tržič potrdi pregled nerealiziranih sklepov Občinskega sveta za 
leto 2016. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 4. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-21-2017: Marjan ŠPEHAR: 
Marjan ŠPEHAR je vprašal, ali je možno, da v Komunali Tržič uvedejo dimnikarsko službo. S 
spremembo zakona, bo razlika v ceni odvisna od prevoza izvajalca,  zato bi bilo smiselno imeti 
v Tržiču dimnikarsko službo. 
Župan je povedal, da so pred kratkim v Komunali Tržič izvedli anketo o zadovoljstvu in kvaliteti 
z opravljanjem njihovih storitev ter predlogih. Eden od pogostih predlogov je bil, da bi dodali 
dimnikarsko službo. V Komunali  Tržič  zato že proučujejo zakonske možnosti in pogoje za 
uvedbo te storitve. 
 
V/p št. 2-21-2017: Marjan VETERNIK: 
Marjan VETERNIK je vprašal, če je na Občini informacija, kdaj se bo nadaljevala sanacija ceste 
v Zgornji Bistrici. Zanima ga tudi kdaj je planirana izgradnja novega avtobusnega postajališča 
za Paloviče. 
Župan je povedal, da je glede usada na državni cesti, izdelan projekt, pridobljena so dovoljenja, 
zato je pred približno štirinajstimi dnevi Občina Tržič na upravljalca državnih cest naslovila 
vprašanje glede sanacije tega usada, vendar odgovora še ni. Glede avtobusnih postajališč je 
bilo v tem tednu izdano naročilo projektantu, da za podeželska naselja nariše dva 
tipa avtobusnih postajališč. Tako, da bo oblikovanje po vseh krajevnih skupnostih enotno. Ko bo 
to dodelano, bo tudi v Palovičah možno prestaviti avtobusno postajališče na novo lokacijo. V 
sodelovanju z Krajevno skupnostjo Leše, se bo investiciji pridružila tudi Občina.  
 
V/p št. 3-21-2017:Mojca ČADEŽ: 
Mojca ČADEŽ je povedala, da je opazila na spletni strani Komunale Tržič obvestilo o poračunu 
storitev. V lanskem letu je bil to večji znesek, ali se mogoče ve, v kakšnem odstopanju pa gre v 
letu 2016.  
Župan je povedal, da mora  v skladu s sklepom Občinskega sveta  Komunala Tržič vsako leto 
izvesti analizo in izstaviti poročilo. Na podlagi tega poročila je razvidno, da je bil plan bolj 
natančen in ni večjih odstopanj. 
Jasna KAVČIČ je bolj natančno razložila poračun. 
 
V/p št. 4-21-2017: Andraž ŽITNIK: 
Andraž ŽITNIK je povedal, da je dobil pobudo s strani predstavnikov Sveta zavoda Osnovne 
šole Bistrica, da bi zaposlili logopeda za učence tržiških šol in otroke vrtca Tržič. Zanima ga 
kakšno je stališče občinske uprave glede te pobude. Drugo vprašanje se nanaša na uredništvo 
Tržičana. Občani sprašujejo zakaj stranka SDS ne objavlja svojih aktivnosti v glasilu, kajti 
nekaterim drugim političnim strankam ali skupinam je to omogočeno. Zadnje vprašanje pa se  
nanaša na nekvalitetno pitno vodo v krajevni skupnosti Ravne, voda je polna klora in je zelo 
škodljiva za grelce v bojlerjih, pojasnil je, kaj se mu je zgodilo.  
Župan je pojasnil, da je tudi na Občino Tržič prišla pobuda glede zaposlitve logopeda. Na to 
pobudo je bil že sklican sestanek na Občini Tržič z direktorjem Zdravstvenega doma, 
logopedinjo, ravnatelji vrtca in osnovnih šol. Na tem sestanku se je ugotovilo, da potrebe niso 
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tako velike. Predlog je bil,  da bi otroci že v predšolskem obdobju (v vrtcu) opravili obisk pri 
logopedu.  Logopedinja je povedala, da nekateri starši ne jemljejo resno obiske svojih otrok  pri 
logopedu. 
David AHAČIČ je pojasnil sklep uredniškega odbora glede objav v glasilu Tržičan. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da poznajo problem vode na območju krajevne skupnosti Ravne in 
je v pripravi zamenjava klorinatorja. Ta problem bo v bližnji prihodnosti odpravljen. 
Navedbe Andraža ŽITNIKA je potrdil tudi Mladen NOVKOVIĆ. 
Nataša MEGLIČ je vprašala, kako vemo, kateri vodni vir uporabljamo. 
Jasna KAVČIČ je povedala, kje se ti podatki lahko pridobijo. Župan je na kratko pojasnil katera 
naselja so priključena na določen vodni vir. 
Janez MEGLIČ je povedal, da je tudi na območju  krajevne skupnosti Jelendol v vodi zaznati 
večje količine klora. Predlaga, da se iz kloriranja preide na ultravijolično svetlobo.  
 
V/p št. 5-21-2017: Marija MRAVLJE: 
Marija MRAVLJE je vprašala, kdaj bodo stanovanja na naslovu Pot na Bistriško planino 2 do 8 
priključeni na kanalizacijski sistem, oz. če ne bodo ali jim bo potrebno zgraditi malo čistilno 
napravo.  
Župan je pojasnil, da se za to območje predvideva kanalizacijski sistem. Strokovnjaki še 
proučujejo izpeljavo meteorne vode. 
Marija MRAVLJE je še povedala, da je del ceste, ki vodi do hiš Pot na Bistriško planino 2 do 8  
v zelo slabem stanju, zato jo zanima ali se predvideva sanacija te ceste. 
Župan je povedal, da se skoraj povsod, kjer se menja komunalna infrastruktura uredi tudi cesta.  
Marija MRAVLJE je še vprašala, ali se v Tržiču načrtuje medgeneracijski center. 
Župan je povedal, da je medgeneracijski center prijavljen  kot projekt  na enega od evropskih 
razpisov, projekt  vodi Dom Petra Uzarja. 
 
Ob 17.47 uri se je seji pridružila Metka GABERC. 
 
V/p št. 6-21-2017: Mladen NOVKOVIĆ: 
Mladen NOVKOVIĆ je podal pobudo občinski upravi, da pripravi oz. uskladi Merila za 
sofinanciranje letnih programov športa Občine Tržič, ki so sestavni del Pravilnika o 
sofinanciranju letnih programov športa. Ta dokument potrjuje Občinski svet. Trenutna merila, ki 
veljajo, so velikem delu neskladna z priporočili ki so jih pripravili na Ministrstvu za šolstvo in 
šport,v sodelovanju z Olimpijskim komitejem. 
Župan je podal kratko pojasnilo. 
Andrej FRELIH in Mladen NOVKOVIĆ sta podala vsak svoje mnenje na to temo. 
 
K 5. točki:       Imenovanje dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Ljudska 

univerza Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 297-21-5-2017: 
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Ljudska 
univerza Tržič imenuje MARIJO MRAVLJE in SLAVKA BOHINCA. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

 
K 6. točki:       Potrditev uradno prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Uroš RIBIČ, član Statutarno pravne komisije. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 298-21-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič potrdi uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Tržič (UPB – 1). 
 
Prisotnih je 21 svetnikov. 

ZA 21 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki:       Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju 

občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
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 Metka GABERC, Marjan ŠPEHAR in Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Odgovore sta podala župan  in Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 299-21-7-2017: 
Sprejme se osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine 
Tržič. Čas za javno obravnavo se podaljša na 45 dni. 
 

Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 8. točki:       Osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
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 župan, Mateja ČADEŽ, Andrej FRELIH, Mladen NOVKOVIĆ, Marija LAVTAR, 
Matej SLAPAR, Janez MEGLIČ, Metka GABERC, Marjan ŠPEHAR, Nataša MEGLIČ, dr. Uroš 
GODNOV in Dušan BODLAJ. 
 
Ob 18.30 uri se je seji pridružila Andreja POTOČNIK. 
 
Odgovore sta podala župan in Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 300-21-8-2017: 
Sprejme se osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Tržič. Čas za javno obravnavo se 
podaljša na 45 dni. 
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Prisotnih je 22 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 5 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 9. točki:       Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2016 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 301-21-9-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o Poročilu o delu Nadzornega odbora 
Občine Tržič za leto 2016. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 10. točki:       Program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Marjan VETERNIK. 
Odgovor je podal Boštjan MEŠIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 302-21-10-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o Programu dela Nadzornega odbora 
Občine Tržič za leto 2017. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 11. točki:       Potrditev mandata direktorice Javnega zavoda Tržiški muzej 

 
Jana BABŠEK je predstavila svoje delo v prejšnjem mandatu in načrte za nadaljnje delo. 

 
Ana PEHARC je predstavila mnenje Odbora za družbene dejavnosti, Andreja POTOČNIK je 
predstavila odločitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Andraž ŽITNIK, Andreja POTOČNIK, Janez MEGLIČ, Mojca ČADEŽ, 
Mateja ČADEŽ, Nataša MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ in Marija LAVTAR. 
 
Odgovore sta podala Jana BABŠEK in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 303-21-11-2017: 
Občinski svet Občine Tržič za direktorico Javnega zavoda Tržiški muzej za mandatno 
obdobje od 24.3.2017 do 23.3.2022 imenuje ga. Jano Babšek, Pot na Bistriško planino 44, 
Tržič. 
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Prisotnih je 22 svetnikov.  

ZA 22  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 12. točki:       Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo 

gospodarskega poslopja – hlev za potrebe selitve kmetije v Lešah 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Marija LAVTAR, Dušan BODLAJ in Marjan VETERNIK. 
Odgovore sta podala župan in Jasna KAVČIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 304-21-12-2017: 
Ugotovi se, da je gradnja gospodarskega poslopja - hleva za potrebe selitve kmetije KMG 
MID 100278676 v Lešah na drugo lokacijo (parc. št. 160 in 161 k.o. Leše) po projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja št. 012/2016, junij 2016, ki ga je izdelal Boris Sodja s.p., 
Jelovška 17/a, Radovljica, v splošnem javnem interesu. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov.  

ZA 21  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
PREDLOG SKLEPA 305-21-12-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se investitorja Marjana Zupana, Leše 16, 
4290 Tržič, v skladu 4. odstavkom 20. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/16) za 
gradnjo gospodarskega poslopja - hleva za potrebe selitve kmetije KMG MID 100278676 v 
Lešah na drugo lokacijo (parc. št. 160 in 161 k.o. Leše) po projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja št. 012/2016, izdelan junij 2016, delno oprosti plačila 
komunalnega prispevka v višini 50 %, pod pogojem, da investitor podpiše pogodbo o 
vračilu oproščenega deleža komunalnega prispevka, če v roku petih let po 
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ne bo začel izvajati dejavnosti v tem objektu. 
 

Prisotnih je 21 svetnikov.  

ZA 21  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 13. točki:       Prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 36/3, 38/3 in 1000/5 k.o. 

Podljubelj 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 306-21-13-2017: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 36/3, 38/3 in 1000/5 k.o. 2141 – 
Podljubelj. Kot metoda razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb. Izhodiščna cena na 
drugem javnem zbiranju ponudb se zniža za 15% izklicne cene prvega javnega zbiranja 
ponudb in znaša 29.899,94 EUR (brez davščin). Davek na promet nepremičnin, strošek 
notarske overitve in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
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Prisotnih je 21 svetnikov.  

ZA 21  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 14. točki:       Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 195/21, 195/22 in 

195/23 k.o. Podljubelj 
 

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 307-21-14-2017: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 195/21, 195/22 in 195/23 k.o. 2141 – 
Podljubelj. Kot metoda razpolaganja se izbere neposredna pogodba z objavo namere na 
spletni strani Občine Tržič in pogajanji o ceni. Izhodiščna cena se zniža za 15% 
izhodiščne cene drugega javnega zbiranja ponudb in znaša 40.825,04 EUR (brez 22% 
DDV). Davek na dodano vrednost, strošek notarske overitve in vknjižbe v zemljiško 
knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 
Prisotnih je 21 svetnikov.  

ZA 21  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 15. točki:       Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo 

ureditve vozišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 011 
Črni gozd – TGT Podljubelj 
 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
Odgovore sta podala župan in Jasna KAVČIČ. 

 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 308-21-15-2017: 
Za kritje stroškov pri odpravi posledic naravnih nesreč oz. neurij - izvedbi ureditve 
vozišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 011 Črni gozd – TGT v 
Podljubelju (na trasi vodovoda Smolekar), se nameni do 100.000,00 EUR iz sredstev 
rezerv Občine Tržič.   
 

Prisotnih je 21 svetnikov.  

ZA 20  

PROTI 0  

Sklep je bil sprejet. 

 
K 16. točki:       Razno 

 
Župan je nekaj besed namenil Celostni prometni strategiji in vse svetnike povabil na predavanje 
v ponedeljek, 20.3.2017, v veliko sejno sobo Občine Tržič na to temo. 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.37 uri. 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 
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