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Številka:   9000-4/2017-105 

Datum:      5.6.2017 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 25.05.2017, 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,   Nataša MEGLIČ, 
Marko POLJANC,  Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR, Marija LAVTAR, Andrej 
FRELIH, dr. Uroš GODNOV,  Marjan ŠPEHAR,  Mateja ČADEŽ, Marjan VETERNIK,  David 
AHAČIČ, Mojca ČADEŽ in Andreja POTOČNIK. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ,  Klemen BELHAR in Uroš RIBIČ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: Vid MEGLIČ –  v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urada za 
gospodarstvo in družbene dejavnosti,  Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor in 
Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: Primož BAJŽELJ – Komunala Tržič d.o.o., Vid RATAJC – Protim Ržišnik Perc 
d.o.o., Andrej GRIMS – prokurist Radia Gorenc, Silvo BUČEK – direktor BIOS d.o.o. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Suzana P. KOVAČIČ – Gorenjski glas in Klementina S. 
MEŽEK -  GTV in Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 23. 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. 
 
Ob 17.06 uri sta se seji pridružila Ana PEHARC in Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 23. redne seje. 
 
Prisotnih je  19 svetnikov. 
ZA 19 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 20.04.2017, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 22. redni 

seji,  ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju, 
5. Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič, 
6. Radio Gorenc d.o.o.; delovanje v javnem in lokalnem interesu, sodelovanje z Občino 

Tržič, 

http://www.trzic.si/
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7. Občinsko glasilo Tržičan; informacija o delu uredniškega odbora in finančnem 
poslovanju glasila Tržičan v letu 2016, programska zasnova in cenik komercialnih 
objav, 

8. Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Tržič, 
9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in 

čiščenja javnih površin na območju občine Tržič,  
10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje GJS obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov z območja občine Tržič in predlog Odloka o podelitvi koncesije 
za izvajanje GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja občine Tržič, 

11. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.,  
12. Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovno skladiščnega 

objekta, 
13. Obvezna razlaga OPN Tržič. 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 20.04.2017 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 334-23-1-2017: 
Potrdi se Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 20.04.2017. 
 
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 22. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 
 

 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ 
 
Ob 17.08 uri se je seji pridružila Marta LUKANC. 
 
PREDLOG SKLEPA 335-23-2-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 22. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 20.04.2017. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-23-2017: Ana PEHARC: 
Ana PEHARC je vprašala, ali so se že začele izvajati kakšne aktivnosti glede na to, da je bila 
Celostna prometna strategija sprejeta. 
Župan je povedal, da imajo svetniki na mizah Celostno prometno strategijo v tiskani obliki. 
Pojasnil je, da na vseh projektih, ki se izvajajo na področju cest upošteva priporočila iz 
strategije. Kot prva investicija, ki je bila namenjena izključno povečanju varnosti v prometu in 
izgradnji »Kriškega trga«, so bili prehodi za pešce v centru vasi Križe in pločnik ter dve 
avtobusni postajališči. V Podljubelju, pa se ureja križišče na državni cesti, ker bo križišče bolj 
pregledno, se bo tudi povečala varnost v prometu. Pomembna investicija bo tudi  izgradnja 
pločnika Loka – Kovor. Uredila se je tudi dostopna pot v naselju Graben, ki jo do sedaj ni bilo in 
tako se je omogočila varnejšo pot v šolo.  
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V/p št. 2-23-2017: Marija MRAVLJE: 
Marija MRAVLJE je vprašala, kakšni so načrti z gradom Neuhaus, kaj se dogaja z mrliškimi 
vežicami in nadstreškom. Podala je tudi pobudo za umestitev pitnika za vodo v naselju Bistrica 
pri Tržiču. 
Župan je povedal, da je Občina Tržič pridobila konzervatorski načrt za grad Neuhaus. Grad se 
bo skušal obnoviti s pomočjo evropskih sredstev. Grad na zunaj ne kaže lepe podobe, v 
notranjosti pa je več najemnikov, predvsem  so športna in kulturna društva.  Glede mrliških 
vežic je pojasnil, da je bila parcelacija zaključena, sedaj je potrebno pridobiti služnost od 
Rimsko-katoliške cerkve, ko pa bo to urejeno se bo vložila vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja.  Po zakonu pa je potrebno urediti še hladilnico. Župan je povedal, da v parku med 
vrtcem in gasilskim domom, ki je v lasti agrarne skupnosti ima Krajevna skupnost Bistrica pri 
Tržiču namen s pomočjo sofinanciranja Občine postaviti fontano, večji šah na prostem in nekaj 
klopi. Na Občini pa se bo preučila možnost kje v Bistrici bi lahko postavili pitnik, seveda pa so 
zaželene pobude za primerno lokacijo. 
 
V/p št. 3-23-2017: Matej SLAPAR: 
Matej SLAPAR apelira na Občino Tržič, naj se uredi prepis lastništva ceste Slap – Lom pod 
Storžičem. 
 
V/p št. 4-23-2017: Mojca ČADEŽ: 
Mojca ČADEŽ je prosila za informacije  glede zamenjave parketa v Dvorani tržiških olimpijcev. 
Župan je povedal, da je bilo javno naročilo končano, izvajalec izbran, in pogodba podpisana. 
Čez poletje se bodo izvajala dela, vgradil se bo kvaliteten javorjev parket.  
 
V/p št. 5-23-2017: Marija LAVTAR: 
Marija LAVTAR je predlagala, da se v križišču ob trgovini v Kovorju  pri uvozu na glavno cesto 
postavi cestno ogledalo, zaradi slabe preglednosti v smeri Kovorja oz. Tržiča. 
Župan je povedal, da je izdelan projekt za pločnik skozi vas Kovor in mogoče se bo našla tudi 
kakšna rešitev za to križišče. 
 
V/p št. 6-23-2017: Metka GABERC: 
Metka GABERC je podala pobudo, da bi v Bistrici pri Tržiču ob izgradnji rondoja obnovili 
oziroma popravili klančino za ljudi z invalidskimi in otroškimi vozički. Kajti trenutna klančina je 
zelo strma in neuporabna. 
  
 
V/p št. 7-23-2017: Janez MEGLIČ: 
Janez MEGLIČ je vprašal, kdaj bodo zaključena dela na cesti mimo Lenarta, daje pa tudi 
pobudo, da se v celoti zamenja asfaltna površina  tem odseku ker je v zelo slabem stanju. 
Predlaga tudi, da na odseku prve faze popravijo odvodnjavanje, ker je nestrokovno zaključeno. 
Meteorna voda trenutno, ki teče mimo Lenarta teče čez cesto in za hišo. Muldo bi bilo potrebo 
podaljšati do mosta pri Ukcu. 
Župan je pojasnil, da se z nekaterimi manjšimi investicijami čaka, predvsem, ker še niso  znane 
vse zaključne situacije na sedanjih gradbiščih. V septembru se načrtuje rebalans, ki bo 
namenjen takim pobudam.  
 

K 4. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
Župan je pojasnil dogajanja od zadnje seje. Povedal je, da so se nasprotni udeleženci pritožili 
na Odločbe o ničnosti Upravne enote Laško. Pritožba gre na Ministrstvo za kmetijstvo, ki nato 
odloča. S strani upravne enote in strani Občine Tržič je bila podana pobuda za pospešitev 
postopka, da bi bila pritožba rešena v najkrajšem možnem času. Dogovor pa bo v kratkem tudi 
podpisan. 
 

K 5. točki:       Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič 

 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Vid MEGLIČ v.d. direktorja 
občinske uprave in Vid RATAJC, predstavnik podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Mateja ČADEŽ pa 
poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
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Razpravljali so svetniki: Matej SLAPAR, Mateja ČADEŽ, Mladen NOVKOVIĆ, Marko POLJANC, 
Janez MEGLIČ, Marjan VETERNIK in dr. Uroš GODNOV. 
 
Ob 18.22 uri se je seji pridružila Andreja POTOČNIK. 
 
Odgovore so podali Vid RATAJC, Vid MEGLIČ in župan.  
 
PREDLOG SKLEPA 336-23-5-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o vsebini Ciljnega načrta razvoja 
kulturne infrastrukture v občini Tržič, izdelanega v decembru 2016, s strani podjetja 
Ržišnik & Perc, številka V 130230, odgovorni vodja projekta: Vid Ratajc, univ. dipl. inž. 
arh. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 6. točki:       Radio Gorenc d.o.o.; delovanje v javnem in lokalnem interesu, 

sodelovanje z Občino Tržič 
 
Uvodno obrazložitev so podali župan mag. Borut SAJOVIC, Vid MEGLIČ v.d. direktorja 
občinske uprave in Andrej GRIMS, prokurist Radia Gorenc. 
 
V imenu Odbora za družbene dejavnosti je poročilo predstavila Ana PEHARC, Mateja ČADEŽ 
pa v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Andrej GRIMS je podal odgovore na vprašanja odborov. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki: Marija LAVTAR, Mateja ČADEŽ, dr. Uroš GODNOV, Janez MEGLIČ, 
Marko POLJANC, Metka GABERC in Mladen NOVKOVIĆ. 
Odgovore sta podala Andrej GRIMS in župan. 
 
Ob 19.12 uri je sejo zapustil svetnik Matej SLAPAR. 
 
PREDLOG SKLEPA 337-23-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delovanju in poslušanosti Radia 
Gorenc. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 338-23-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da je delovanje lokalne radijske postaje Radio 
Gorenc v javnem lokalnem interesu in obstaja interes za ohranitev. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
Mateja ČADEŽ se je vzdržala glasovanja, dr. Uroš GODNOV je glasoval proti. 
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PREDLOG SKLEPA 339-23-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič potrjuje, da še vedno obstaja občinski interes za kapitalski 
vložek v Radiu Gorenc d.o.o. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 340-23-6-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se Pogodba o radijskem sodelovanju 
sklenjena z Radiem Gorenc glede na priporočila Računskega sodišča Republike 
Slovenije ustrezno novelira. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 7. točki:       Občinsko glasilo Tržičan; informacija o delu uredniškega odbora in 

finančnem poslovanju glasila Tržičan v letu 2016, programska zasnova 
in cenik komercialnih objav 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, v.d. direktorja občinske uprave in vodja Urada za 
gospodarstvo in družbene dejavnosti ter David AHAČIČ, odgovorni urednik glasila Tržičan. 
 
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan  je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki: Andraž ŽITNIK, Ana PEHARC, dr. Uroš GODNOV, Mojca ČADEŽ, 
Metka GABERC, Marija LAVTAR in Janez MEGLIČ. 
Odgovore sta podala David AHAČIČ in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 341-23-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o delu uredniškega odbora in finančnem 
poslovanju glasila Tržičan v letu 2016. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 342-23-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Programsko zasnovo občinskega glasila Tržičan. 
 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
Mateja ČADEŽ se je vzdržala glasovanja. 
 
PREDLOG SKLEPA 343-23-7-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Cenik komercialnih objav v občinskem glasilu 
Tržičan. 
 
 

 



 

 6 

Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 8. točki:       Predlog 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, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 344-23-8-2017: 
Sprejme se predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine 
Tržič. 
 
Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 20 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
K 9. točki:       Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 

službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor in župan. 
 
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 Andraž ŽITNIK, Janez MEGLIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, Marko 
POLJANC, Andreja POTOČNIK, dr. Uroš GODNOV in Marija LAVTAR. 
Odgovore so podali župan, Jasna KAVČIČ in Silvo BUČEK. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 345-23-9-2017: 
Sprejme se predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Tržič. 
 

Prisotnih je 20 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 3 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Mateja ČADEŽ in Janez MEGLIČ sta obrazložila svoj glas. 
 
K 10. točki:       Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 

službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja 
občine Tržič in predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Tržič. 
 

Vodenje seje je prevzel podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
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Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor, Mateja ČADEŽ pa Odbora 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Ob 21.20 uri sta sejo zapustila Marjan VETERNIK in Andrej FRELIH. 
 
Ob 21.31 uri je sejo zapustila Nataša MEGLIČ. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Direktor Komunale Tržič d.o.o., Primož BAJŽELJ je odgovoril na vprašanja odborov. 
 
Razpravljala sta Mateja ČADEŽ in Marko POLJANC. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 346-23-10-2017: 
Sprejme se predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Tržič. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 347-23-10-2017: 
Sprejme se predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja 
občine Tržič. 
 

Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 11. točki:       Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič 

d.o.o. 
 

Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ. 
 

Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor in Mateja ČADEŽ 
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so Marko Poljanc, dr. Uroš GODNOV, Janez MEGLIČ in Andreja POTOČNIK. 
Odgovore je podal Primož BAJŽELJ, direktor Komunale Tržič d.o.o. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 348-23-11-2017: 
Sprejme se osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič 
d.o.o.. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov.  

ZA 17  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 349-23-11-2017: 
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič 
d.o.o.. 
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Prisotnih je 17 svetnikov.  

ZA 17  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

skladiščnega objekta 
 

 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Dušan BODLAJ. 
 
Podžupan je odprl razpravo, ker je ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 350-23-12-2017: 
Ugotovi se, da je gradnja poslovno skladiščnega objekta na zemljiščih parc. št. 160/9, 
161/34 in 1197/19 k.o. Bistrica po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 1508-
14, marec 2017, Dopolnitev 1, ki ga je izdelalo podjetje Lorzi d.o.o., Štefanova 13a, 1000 
Ljubljana, v splošnem javnem interesu. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov.  

ZA 17  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 351-23-12-2017: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se investitorja podjetje SEMAGO d.o.o., 
Cesta na Loko 11, 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 poslovno skladiščnega objeta objekta na zemljiščih 
parc. št. 160/9, 161/34 in 1197/19 k.o. Bistrica po projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja št. 1508-14, izdelanem v marcu 2017, delno oprosti plačila komunalnega 
prispevka v višini 50 %. 
 

Prisotnih je 17 svetnikov.  

ZA 17  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet 
 
Ob 21.43 uri je sejo zapustil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
K 13. točki:       Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Tržič (Ur. L. RS, št. 35/2016, 74/2016, 18/2017) 
 

 
Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Podžupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Janez MEGLIČ. 
Odgovor je podala Jasna KAVČIČ. 
 
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA 352-23-13-2017: 
Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. 
l. RS, št. 35/2016, 74/2016, 18/2017). 
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Prisotnih je 16 svetnikov.  

ZA 16  

PROTI 0  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.46 uri. 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


