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Številka:   9000-5/2018-105 

Datum:      20.9.2018 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 13.9.2018, 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,   Metka GABERC, 
Andraž ŽITNIK, Marija LAVTAR, dr. Uroš GODNOV,  Marjan ŠPEHAR,   David AHAČIČ, Mojca 
ČADEŽ,  Uroš RIBIČ,  Andreja POTOČNIK, Andrej FRELIH in Marko POLJANC. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Slavica MEŽNAR, Klemen BELHAR, Nataša 
MEGLIČ, Marjan VETERNIK  in Mateja ČADEŽ. 
 
Prisotni iz občinske uprave: dr. Metka KNIFIC ZALETELJ – direktorica občinske uprave, 
Jasna KAVČIČ – vodja Urada za okolje in prostor, Vid MEGLIČ – vodja Urada za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti, Mojca ŠVAJGER – višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor in 
Irena MARKIČ. 
 
Drugi prisotni: Biserka DRINOVEC – Športna zveza Tržič, Vida MIHELČIČ, Primož BAJŽELJ 
– direktor Komunale Tržič d.o.o.  in Boštjan MEŠIČ – predsednik Nadzornega odbora Občine 
Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - Radio Gorenc in Suzana P. KOVAČIČ – 
Gorenjski glas. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 33. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, novinarki in ostale prisotne. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 15 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je povedal, da Občinska uprava predlaga, da se na dnevni red uvrsti nova točka Pravila 
za izrabo časopisnega prostora v glasilu Tržičan za predstavitev kandidatov, političnih strank in 
njihovih programov ter da se Odloka pod točko 9 in 10 obravnavata po skrajšanem postopku. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova točka Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu 
Tržičan za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov pod 
zaporedno številko sedem ostale točke se preštevilčijo. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

  

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Točka 9 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora v 
občini Tržič in točka 10 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Tržič se 
obravnavata po skrajšanem postopku. 

http://www.trzic.si/
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Prisotnih je 15 svetnikov. 
ZA 15 
PROTI          0 
 
Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 33. redne seje. 
 
Prisotnih je  15 svetnikov. 
ZA 15 
PROTI 0 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14. 6. 2018, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 32. redni seji,  

ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta, 
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju, 
5. KMVVI – kadrovske zadeve, 
6. KMVVI - Določitev višine nadomestila za izvedbo volitev v svete ožjih delov občine, 
7. Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu Tržičan za predstavitev kandidatov, 

političnih strank in njihovih programov, 
8. Informacija o opravljenem izrednem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Tržič – 

mesto, 
9. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora v občini 

Tržič, 
10. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Tržič, 
11. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič,  
12. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju občine Tržič, 
13. Odlok o pokopališkem redu v občini Tržič, 
14. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Tržič, 
15. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Tržič, 
16. Prodaja zazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 97/3 k.o. Tržič, 
17. Ukinitev statusa javnega dobra.  

 
 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 14.6.2018 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 457-33-1-2018: 
Potrdi se Zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 14.6.2018. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

na 32. 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. 
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 458-33-2-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 32. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 14.6.2018. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-33-2018: David AHAČIČ: 
David AHAČIČ prosi za finančno poročilo za projekt Festival Paradiž, predvsem ga zanima, 
kako se je projekt financiral. Program je pohvalil, moti ga le da se pri izvedbi festivala ni 
upoštevalo dogovorov o terminskem planu. Prireditev se je prekrivala z drugo. 
Župan se je strinjal, da se je glede prireditev potrebno uskladi  s terminskimi plani. V Tržiču je v 
tednu pred Šuštarsko nedeljo veliko prireditev. Prireditvi, ki sta se prekrivali sta bili odlično 
izvedeni in obiskani. 
 
V/p št. 2-33-2018: Janez MEGLIČ: 
Janez MEGLIČ je povedal, da je skalovje okoli zmaja nasproti avtobusni postaji nek tujek, ni 
avtohtona kamenina in se ne sklada z barvo zmaja pa tudi ne s skalami iz katerih je narejen zid.  
Okoli zmaja bi moral biti apnenec, kot je v Podljubelju od koder izhaja legenda o zmaju. 
Župan je pojasnil, da je tržiški zmaj uspela zgodba kulturnega društva Ampus. Člani društva so 
prostovoljno, brezplačno naredili zmaja, Občina je pokrila stroške za osnovni material, cinkanje, 
postavitev ter osvetlitev. Skale so pripeljali iz enega od Gorenjskih kamnolomov iz Kamne 
gorice. Se pa bo razmislilo o predlogu. 
 
Ob 17.18 se je seji pridružila Marta LUKANC. 
 
V/p št. 3-33-2018: Ana PEHARC: 
Ana PEHARC je postavila vprašanje glede glampinga in govoric, da je vse zgrajeno na črno. 
Župan je povedal, da je glamping uspešna zgodba zunanje investicije. Županu je žal, da za 
investicijo, v katero bodo zunanji partnerji vložili veliko denarja, kroži veliko neresnic. Naloga 
Občine pri tej investiciji je bila, da se na tem zemljišču zgradi komunalna infrastruktura. 
Investitor Občini plačuje najemnino za stavbno zemljišče, tako, da bo imela Občina prihodke. 
Na stavbnem zemljišču je Občina zgradila osem parkirnih mest za invalide, tri svetilke javne 
razsvetljave in nekaj deset metrov vodovoda, kanalizacije, cev za elektriko in uredila obstoječo 
cesto z odvodnjavanjem in asfaltom, za kar ni potrebno gradbenega dovoljenja. Župan je 
povedal, da je bil naznanjen ustreznim organom zaradi stebrička iz katerega se vsako leto 
oskrbi približno dvesto do tristo kamperistov brezplačno  z elektriko, kajti z odštevalnim števcem 
proti plačilu se je omogočil začasni priključek elektrike investitorju glampinga, da so lahko svoje 
objekte oddali v preizkusno obratovanje. Župan je še povedal , da je bila konec maja vložena 
vloga na Upravno enoto za izdajo gradbenega dovoljenja in da je Občina Tržič dobila gradbeno 
dovoljenje 13.9.2018, na dan seje.   
 
V/p št. 4-33-2018: Matej SLAPAR: 
Matej SLAPAR je vprašal, kako  terminsko poteka gradnja krožišča ob Sokolnici. 
Župan  je povedal, da gradnja napreduje, na tem območju je veliko komunalne infrastrukture. 
Vsa komunalna infrastruktura je stara okoli štirideset do petdeset let in v relativno slabem stanju 
(vodovod, kanalizacija, elektrika, plinovod, optika, glavni poštni kabel in dva vodotoka), vse to je 
povzročilo nekaj zamude pri gradnji. Planira se, da bo v dveh tednih polovica vozišča asfaltirana 
in tako se bo omogočil enosmeren promet s semaforjem. Konec oktobra sledi druga faza, to bo 
sanacija mostu v BPT-ju in ureditev dela cestišča, takrat pa se na tem območju zapre promet. 
 
V/p št. 5-33-2018: Marija LAVTAR: 
Marija LAVTAR je povedala, da vse kar se slabega govori o glampingu, je po drugi strani dobra 
reklama, kajti marsikdo ni vedel za projekt, sedaj pa je projekt postal znan. 
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V/p št. 6-33-2018: Janez MEGLIČ: 
Janez MEGLIČ je vprašal, kako napreduje  priključek Ravne. 
Župan je povedal, da je priključek sprojektiran. Pred kakimi tremi tedni je Občina  dobila 
informacijo, da je bila pritožba I.P. zavrnjena, tako, da so sedaj znani dediči oz. lastniki zemljišč 
katere mora Občina odkupiti, da se lahko izgradi priključek Ravne. Dejstvo pa je, da je Mošenik 
pred naseljem Ravne poplavno nevaren, zato bo morala Občina  v dolžini petstotih metrov 
Mošenik vodarsko urediti. 
 
K 4. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
Župan je prebral poročilo. 
 
Ob 17.37 se je seji pridružil Mladen NOVKOVIĆ. 
 
16.7.2018 
Seznanitev s sklepom Upravne enote Laško z dne 9.7.2018, s katerim je upravni organ v 
zadevah M. P., G. in B., pozval na plačilo pologa za kritje predvidenih stroškov digitalnih 
letalskih posnetkov območja Ročevnice za leto 1999.  
 
17.8.2018 
Seznanitev z vlogami, vloženimi v upravnem sporu, zadeva H. 
 
5.9.2018 
Seznanitev s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, v izvršilni zadevi G., v kateri je bilo pritožbi 
dolžnikov G. ugodeno in je izvršba odložena do 6.11.2018. 
 
K 5. točki:       Imenovanje novega člana Občinske volilne komisije 

 
Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 459-33-5-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se ugotovi, da g. Žigu Planincu, članu 
Občinske volilne komisije Občine Tržič, z dnem sprejetja tega sklepa, preneha članstvo v 
Občinski volilni komisiji Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 460-33-5-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se za novega člana Občinske volilne 
komisije, z mandatom od dne sprejetja tega sklepa do izteka mandata, ki ga ima sedanja 
občinska volilna komisija, imenovana s sklepom občinskega sveta, sprejetim na 26. seji 
Občinskega sveta Občine Tržič, dne 12.10.2017,  imenuje ga. Stanislava Dolinar Bohinc 
(njen namestnik je Klemen Frantar). 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
 

  

K 6. točki:       Določitev višine nadomestila za izvedbo volitev v svete ožjih delov 
občine 
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Uvodno obrazložitev je podala Andreja POTOČNIK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Ob 17.46 se je seji pridružila Metka GABERC. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 461-33-6-2018: 
Občinski svet sprejme sklep, da imajo člani volilnih organov za izvedbo volitev v svete 
ožjih delov občine Tržič dne 18.11.2018, pravico do enkratnega nadomestila in sicer: 

- predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 30 % osnovne 
mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini, 

- namestnik predsednika občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 80 % 
zneska nadomestila predsednika občinske volilne komisije, 

- člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20 % 
nadomestila predsednika občinske volilne komisije,  

pri čemer jim pravica do nadomestila pripada v sorazmerju z njihovo prisotnostjo pri 
volilnih opravilih. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 7. točki:       Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu Tržičan za 

predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov 
 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 462-33-7-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu 

Tržičan za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno  sprejet. 
 
K 8. točki:       Informacija o opravljenem izrednem pregledu Krajevne skupnosti 

Tržič - mesto 
 

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in svetnike seznanil s sklepom. 
 
PREDLOG SKLEPA 463-33-8-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem izrednem pregledu 
poslovanja Krajevne skupnosti Tržič – mesto – oddaja prostorov Paviljona NOB v 
trgovske namene. 
 
K 9. točki:       Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe 

prostora v občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podala Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor. 
 
Marko POLJANC je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 464-33-9-2018: 
Sprejme se osnutek Odloka o  taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske 
rabe prostora v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 465-33-9-2018: 
Sprejme se predlog Odloka o  taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske 
rabe prostora v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 10. točki:       Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Tržič 

 
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. 
 
Razpravljala sta svetnika Janez MEGLIČ in Marko POLJANC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 466-33-10-2018: 
Sprejme se osnutek Odloka o  določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 467-33-10-2018: 
Sprejme se predlog Odloka o  določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 11. točki:       Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti in Vida MIHELČIČ, strokovna pomoč pri pripravi gradiva. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
Razpravljali sta svetnika Metka GABERC in Mladen NOVKOVIĆ. 
Odgovore sta podala Vid MEGLIČ in župan. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA 468-33-11-2018: 
Sprejme se predlog Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 
 
K 12. točki:        Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na 

območju občine Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti in Marko POLJANC 
Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 469-33-12-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih 
javnih službah na območju občine Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 13. točki:       Odlok o pokopališkem redu v občini Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Marko POLJANC je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor, Ana PEHARC pa Poročilo 
Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 470-33-13-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 14. točki:       Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v občini 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. 
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Razpravljali so Uroš RIBIČ, Andrej FRELIH, Andreja POTOČNIK, Andraž ŽITNIK, Matej 
SLAPAR, Marija LAVTAR, Marjan ŠPEHAR, Janez MEGLIČ, Andraž ŽITNIK, Marko POLJANC 
in Mladen NOVKOVIĆ. 
Odgovore sta podala Vid MEGLIČ in župan. 
 
Pripombe na osnutek Odloka se sprejemajo do 1.10.2018. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 471-33-14-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v 
občini Tržič. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 15. točki:       Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 

2018 v Občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podala dr. Metka KNIFIC ZALETELJ, direktorica občinske uprave. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
Odgovore sta podala župan in direktorica. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 472-33-15-2018:  
Sprejme se sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 
Občini Tržič. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 16. točki:       Prodaja zazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 97/3 k.o. Tržič 

 
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, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 473-33-16-2018: 
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnine parc. št. 97/3 k.o. 2143 Tržič. Kot metoda 
razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb z izhodiščno ceno 25.978,00 EUR (brez 2% 
davka na promet nepremičnin). Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve 
in vknjižbe v zemljiško knjigo ter ostale stroške plača kupec. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
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K 17. točki:       Ukinitev statusa javnega dobra 
 

 
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, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 474-33-17-2018: 

1. Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 
856/2, 856/3, 856/4, 856/5, 856/6, 856/7 in 856/8, vse k.o. 2147 Križe, kar se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

2. Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status 
javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg 
svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000. 

 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


