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Številka:   9000-6/2018 

Datum:      29.10.2018 

 

 

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

ki je bila v četrtek, dne 18.10.2018, 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,  Marjan ŠPEHAR,   David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ,  Uroš 
RIBIČ,   Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, Nataša MEGLIČ, Marjan VETERNIK in Marko 
POLJANC. 
 
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Slavica MEŽNAR,  Andreja POTOČNIK, dr. 
Uroš GODNOV  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: Boris TOMAZIN in Biserka DRINOVEC – Športna zveza Tržič, dr. Anamarija 
KEJŽAR – direktorica Doma Petra Uzarja,  Primož BAJŽELJ – direktor Komunale Tržič d.o.o., 
Martina TOMŠIČ, Damjana HABJAN – Voje d.o.o.  in Boštjan MEŠIČ – predsednik Nadzornega 
odbora Občine Tržič. 
 
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - Radio Gorenc. 
 
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 34. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil 
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta. 
 
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 17 svetnic in svetnikov.  Seja je bila sklepčna. 
 
Župan je povedal, da Občinska uprava predlaga, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka 
Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo glamping bungalovov z objektom za 
sprejem na zemljišču parc. št. 159/6 k.o. Bistrica pod točko 15. Odlok o podelitvi naziva častni 
občan Občine Tržič  pa naj se obravnava po skrajšanem postopku. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na dnevni red se uvrsti nova točka Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za 
gradnjo glamping bungalovov z objektom za sprejem na zemljišču parc. št. 159/6 k.o. 
Bistrica pod zaporedno številko petnajst. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 2 

  

Sklep je bil  sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA: 
Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič se obravnava po skrajšanem 
postopku. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 
ZA 17 
PROTI          0 
 
Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje dnevni red 34. redne seje. 
 
Prisotnih je  17 svetnikov. 
ZA 14 
PROTI 2 
  
Dnevni red je bil  sprejet. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 13. 9. 2018, 
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 33. 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 –  Prenehanje članstva v Nadzornem odboru, 
6. a) KMVVI – Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič,                 

b)   Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2018, 
7. Končno poročilo o  Zaključnem računu Občine Tržič za leto 2017, 
8. Informacija o opravljenem pregledu poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Tržič 

za leto 2017, 
9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora 

z oznako TRŽ 11 (TRŽIČ – BPT), 
10. Predstavitev dela Doma Petra Uzarja Tržič v obdobju od 2014 do 2018, 
11. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju 

pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič, 
12. Letni program športa v občini Tržič za leto 2019, 
13. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Tržič, 
14. Ukinitev statusa javnega dobra, 
15. Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo glamping bungalovov z 

objektom za sprejem na zemljišču parc. št. 159/6 k.o. Bistrica. 
 

 
K 1. točki:       Potrditev Zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z 

dne 13.9.2018 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR. 
 
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 475-34-1-2018: 
Potrdi se Zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 13.9.2018. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 3 

Sklep je bil  sprejet. 
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Ob 17.14 se je seji pridružila Marta LUKANC. 
 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih 

na 33. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov 
Občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je David AHAČIČ, ki prosi za dopolnitev odgovora. 
 
Odgovor sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in direktorica dr. Metka KNIFIC ZALETELJ. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA 476-34-2-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 33. redni 
seji Občinskega sveta Občine Tržič,  dne 13.9.2018. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 3 

Sklep je bil  sprejet. 

 
K 3. točki:       Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta 
 
V/p št. 1-34-2018: Marija MRAVLJE: 
Marija MRAVLJE je pohvalila in se zahvalila za asfaltiranje dela ceste na Kovternici, zanima  pa 
jo, kdaj se bo asfaltiral še drugi del te ceste. 
Župan je povedal, da je bil popravljen najbolj kritični del in pojasnil, da je v spodnjem delu 
Kovternice  potrebno obnoviti še komunalno infrastrukturo, pregledati je potrebno oporne zidove 
in predlog je, da bi se umestilo še nekaj bočnih parkirišč. 
 
V/p št. 2-34-2018: Mladen NOVKOVIĆ: 
Mladen NOVKOVIĆ je povedal, da je bil na 33. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič potrjen 
in sprejet Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini 
Tržič, zato podaja pobudo pravni službi  naj se Pravilnik pregleda, če je v skladu z Zakonom o 
športu. Prosi za pisni odgovor. 
 
Ob 17.23 se je seji pridružil Matej SLAPAR. 
 
V/p št. 3-34-2018: Marjan ŠPEHAR: 
Marjan ŠPEHAR je povedal,  da krajani Sebenj menijo, da se ni enakomerno gradilo v vseh 
krajevnih skupnostih. Opozarjajo, da se je v njihovi  krajevni skupnosti naredilo manj, kot v 
drugih. Prosi za pojasnilo. 
Župan je povedal, da se je Občina Tržič trudila vseh dvanajst let, da bi bil razvoj tržiških 
krajevnih skupnosti enakomeren, tako je v načrtu tudi za naprej. Ko se sprejema proračun se 
nato eno leto naredi več v eni krajevni skupnosti, nato naslednje leto v drugi. V lanskem letu je 
bilo na primer namenjenih nekaj več sredstev  v Krajevno skupnost Križe, v letošnjem letu pa 
KS Bistrica. Sama KS Sebenje je velika, vključuje štiri vasi. Za izgradnjo vodovoda in  
kanalizacije ni bilo  kohezijskih sredstev, za to je bilo potrebno pridobiti dodatna denarna 
sredstva. Posledično so bile z izgradnjo kanalizacije in vodovoda obnovljene tudi ceste oz. 
asfaltiranje. V tej KS je bilo zamenjanih največje število svetilk javne razsvetljave, na nekaterih 
trasah, kjer je še ni bilo je bila dodatno zgrajena. V letošnjem letu je bil saniran tudi most v 
Zadragi. Vsako leto se nameni kar nekaj sredstev BMX poligonu, učilnici v naravi, ravno tako 
Poti treh zvonov in Skakalnemu centru. Obnovljena je bila cesta Retnje – Smuk. Projektira se 
že izgradnja kanalizacije Retnje zgoraj. Izvedena je bila še sanacija športnega parka v 
Sebenjah in  rešilo se je lastništvo nogometnega igrišča.   
 
V/p št. 4-34-2018: Nataša MEGLIČ: 
Natašo MEGLIČ zanima, kdaj se bo realizirala izgradnja pločnika v Seničnem in cesta ter 
pločnik Snakovo proti Golniku. 
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Župan je povedal, da umestitev pločnika ob državni cesti v Seničnem žal traja že tri leta. 
Končani so  vsi uradni postopki, podpisan je bil tudi dogovor s strani Ministrstva, ki omogoča 
izgradnjo pločnika ob državni cesti. Težava je le, da pri enem od lastnikov zemljišč, kjer bo 
potekal pločnik ta trenutek ni pravega pravnega naslednika, zato soglasja ni mogoče pridobiti za 
zemljišče do konca dednih postopkov. 
Jasna KAVČIČ je povedala, da se na Snakovški cesti  zaključuje izdelava projekta, oktobra je 
bilo izdano potrdilo o opravljeni Recenziji projektne dokumentacije. Pločnik bo potekal po desni 
strani v smeri Seničnega. V tem delu bo zgrajena fekalna kanalizacija, vodovod, javna 
razsvetljava. Obstoječa kineta se bo povečala, tako bo vse pripravljeno za izgradnjo meteorne 
kanalizacije na Pogovci, ravno tako bo s to kineto možno zgraditi ter navezati odprto in zaprto 
strugo vse do Zadraškega mostu. Trenutno se pridobiva soglasje Direkcije za ceste, po prejemu 
soglasja se bo zaprosilo za Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij glede izgradnje pločnika, 
kajti gradilo se bo na zemljišču, ki je v lasti države.  
 
V/p št. 5-34-2018: Metka GABERC: 
Metka GABERC je vprašala, zakaj ni bila Kovternica do konca zgrajena, obnovljena. Zanima jo 
ali ni bilo denarja ali se je slabo načrtovalo. 
Župan je ponovno odgovoril glede gradnje asfalta na Kovternici. Za to obnovo je bilo izvedeno 
eno javno naročilo (sanacija slabih asfaltnih cestišč) v to proračunsko postavko so svetnice in 
svetniki namenili slabih šestdeset tisoč evrov. V ta sklop je bila zajeta obnova ceste na Grad 
Neuhaus, ceste v Podljubelju in obnova ceste na Koveternici, najbolj kritičen odsek. 
 
V/p št. 6-34-2018: Klemen BELHAR: 
Klemen BELHAR je vprašal, kako je bil financiran oz. sofinanciran festival Paradiž s strani 
Občine Tržič, ali je šlo za razpis ali naročilo, zanima ga, koliko sredstev je namenila Občina in 
kdo je ta sredstva prejel. 
Župan je povedal, da se je festival Paradiž zaključil kak mesec nazaj. Za organizacijo festivala 
je bil zadolžen Tržiški muzej, Občina pa je projekt sofinancirala. Kdo je prejel denar oz.  kam je 
bil denar namenjen pa bo predstavljeno v Zaključnem poročilu festivala.  
 
V/p št. 7-34-2018: Janez MEGLIČ: 
Janeza MEGLIČA zanima kakšna je situacija z lastništvom  »Kodrov most«. 
Župan je povedal, da je »Kodrov most« kakih štirideset let odprta zadeva. Narejeni so bili ključni 
koraki. Lastništvo mostu ni sporno, kajti stoji na javnem dobrem, problem je še odkup ene 
parcele na drugi strani mostu, kjer še ni dosežen sporazum o višini odškodnine. 
 
K 4. točki:       Ročevnica – poročanje o dogajanju 

 
Župan je na kratko povedal kaj se je do sedaj že zgodilo in  prebral poročilo.  
 
16.10.2018 
Seznanitev s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 575/2016, v izvršilni zadevi 
dolžnikov M. in P., s katerim je bila izvršba odložena za čas 3 mesecev. 

 
16.10.2018 
Seznanitev s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 625/2016, v izvršilni zadevi 
dolžnikov B., s katerim je bila izvršba odložena za čas 3 mesecev. 
 
K 5. točki:       Prenehanje članstva v Nadzornem odboru Občine Tržič 

 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, predstavnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 477-34-5-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se ugotovi, da g. Matjažu Dovžanu, članu 
Nadzornega odbora, z dnem sprejetja tega sklepa, preneha članstvo v Nadzornem 
odboru Občine Tržič. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 
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PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 

  

K 6a. točki:       Predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, predstavnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 478-34-6a-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o podelitvi naziva častnega občana 
Občine Tržič gospodu Vinku Hlebšu. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA 479-34-6a-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o podelitvi naziva častnega občana 
Občine Tržič gospodu Vinku Hlebšu. 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 6b. točki:       Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, predstavnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 480-34-6b-2018: 
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2018, in sicer: 
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE TRŽIČ se podeli: 

 VINKU HLEBŠU, spodnja Bistrica 2, 4290 Tržič. 
 
2. PLAKETA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

 LADU SREČNIKU, Pod gradom 13, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič in 

 TRŽIŠKEMU MUZEJU, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič. 
 
3. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli: 

 JOŽETU STEINERJU, Jelendol 12, 4290 Tržič, 

 FRANCKI GLOBOČNIK, Ročevnica 55, 4290 Tržič in 

 PROSTOVOLJNIM GASILKAM iz Prostovoljnega gasilskega društva Leše. 
 
Prisotnih je 18 svetnikov. 

ZA 18 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 7. točki:       Končno poročilo o zaključnem računu Občine Tržič za leto 2017 

 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIĆ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je podal pojasnilo na Končno poročilo in odprl razpravo. 
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Razpravljali so svetniki Klemen BELHAR, Marko POLJANC, Metka GABERC, Nataša MEGLIČ, 
Andraž ŽITNIK, Janez MEGLIČ, Marjan VETERNIK, Andrej FRELIH in Marija LAVTAR. 
 
Odgovore sta podala župan in predsednik Nadzornega odbora. 
 
Župan je zaprl razpravo in svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 481-34-7-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o pregledu zaključnega računa Občine 

Tržič za leto 2017. 

 
K 8. točki:       Informacija o opravljenem pregledu poslovanja javnega zavoda 

Ljudska univerza Tržič za leto 2017 
 

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
 
Župan je zaprl razpravo in svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 482-34-8-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o opravljenem pregledu poslovanja 
javnega zavoda Ljudska univerza Tržič za leto 2017. 
 
K 9. točki:       Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote 

urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (TRŽIČ – BPT) 
 

Uvodno obrazložitev sta podali Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor 
in Martina TOMŠIČ, izdelovalka OPN. 
 
Marko POLJANC je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so svetniki Marko POLJANC, Andraž ŽITNIK in Uroš RIBIČ. 
 
Odgovore so podali Mojca ŠVAJGER, Martina TOMŠIČ, Damjana HABJAN in župan mag. 
Borut SAJOVIC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 483-34-9-2018: 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote 
urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (TRŽIČ – BPT). 
 
Prisotnih je 19 svetnikov. 

ZA 19 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 10. točki:       Predstavitev dela Doma Petra Uzarja Tržič v obdobju od 2014 do 2018 

 
Uvodno obrazložitev je podala dr. Anamarija Kejžar, direktorica Doma Petra Uzarja Tržič. 
 
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti. 
 
 
Župan je odprl razpravo. 
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Razpravljali so svetniki Andrej FRELIH, Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ, Andraž ŽITNIK, 
Marija LAVTAR in Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Odgovore je podala dr. Anamarija Kejžar. 
 
Župan je zaprl razpravo in svetnice in svetnike seznanil s 
 
PREDLOG SKLEPA 484-34-10-2018: 
Občinski svet Občine Tržič se je seznanil s poročilom o delu Doma Petra Uzarja Tržič v 
letih od 2014 do 2018. 
 
 
K 11. točki:       Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne 

službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič 
 

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene 
dejavnosti. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ. 
 
Odgovor sta podala direktor Komunale Tržič in  župan. 
 
Pripombe in mnenja na osnutek se lahko oddajo do 14.12.2018. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA 485-34-11-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje storitev 
gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini 
Tržič. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 16 

PROTI 0 

Sklep je bil  soglasno sprejet. 
 
K 12. točki:        Letni program športa v Občini Tržič za leto 2019 

 
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. 
 
Razpravljala sta svetnika Mladen NOVKOVIĆ in Metka GABERC. 
 
Ob 20.32 je sejo zapustil Andrej FRELIH. 
 
Odgovore so podali mag. Borut SAJOVIC, Vid MEGLIČ in Boris TOMAZIN. 
 
Mladen NOVKOVIĆ je podal obrazložitev glasu. 
 
PREDLOG SKLEPA 486-34-12-2018: 
Potrdi se Letni program športa v Občini Tržič za leto 2019. 
 
Prisotnih je 17 svetnikov. 

ZA 17 
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PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 13. točki:       Predlog 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, Marjan VETERNIK 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 487-34-13-2018: 
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v 
občini Tržič. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 14. 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 488-34-14-2018: 
1. Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 638/2 k.o. 
2143 Tržič, kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

2. Pri nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega 
dobra in se zanjo vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, 
matična številka 5883547000. 
 
Prisotnih je 15 svetnikov. 

ZA 15 

PROTI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 15. točki:       Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo glamping 

bungalovov z objektom za sprejem na zemljišču parc. št. 159/6  k.o. 
Bistrica 
 

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki Klemen BELHAR, Metka GABERC in Mladen NOVKOVIĆ. 
 
Odgovore sta podala župan in vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Ob 21.12 sta sejo zapustila Metka GABERC in Marko POLJANC. 
 
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 489-34-15-2018:  
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1. Ugotovi se, da je¸gradnja glamping bungalovov z objektom za sprejem na zemljišču 
parc. št. 159/6 k.o. Bistrica, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 053/17, 
Tržič, september 2018, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje STUDIO AB d.o.o., Stagne 
3, 4290 Tržič, v splošnem javnem interesu. 

 
2. Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep, da se podjetje MAGNOCOR d.o.o., Senično 
24a, 4294 Križe, v skladu s 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 glamping bungalovov z objektom za sprejem na zemljišču parc. št. 
159/6 k.o. Bistrica, po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 053/17, Tržič, 
september 2018, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje STUDIO AB d.o.o., Stagne 3, 
4290 Tržič, delno oprosti plačila komunalnega prispevka v višini 50%. 
 
Prisotnih je 16 svetnikov. 

ZA 14 

PROTI 2 

Sklep je bil sprejet. 

 
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.15 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala mag. Borut SAJOVIC 
  
Irena Markič 
 

župan 

 

 

 

 

 

 

 


