PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE OBČINE TRŽIČ
V LETU 2020
I.

NORMATIVNO PODROČJE

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2020,
Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Tržič za leto 2020,
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tržič za leto 2019,
Sprememba Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič,
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič,
6. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih za ravni turističnega območja občine Tržič v letu
2019
7. Cenik turističnih vodenj za naročene in razpisane oglede na ravni turističnega območja
občine Tržič
8. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem,
9. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Tržič,
10. Sklep o določitvi statusa javnega dobra,
11. Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja,
12. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo,
13. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Tržič,
14. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine
Tržič - novelacija
15. Odlok o javnem redu in miru
16. Program izgradnje javne kanalizacije v aglomeracijah na območju občine Tržič
17. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju občine Tržič
18. Odlok o odobritvi sredstev rezerv za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč
19. Sklep o lokacijski preveritvi
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DRUGE ZADEVE, KATERE MORA OBRAVNAVATI OBČINSKI SVET

Okvirni terminski plan sej občinskega sveta Občine Tržič v letu 2020,
Okvirni program dela občinskega sveta Občine Tržič v letu 2020,
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2019,
Program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2020,
Končno poročilo o pregledu realizacije letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2019,
Informacija o opravljenem pregledu zaključnega računa Občine za leto 2019,
Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2019,
Poročilo o delu skupnega občinskega organa Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto
2019,
Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Tržič d.o.o. za leto 2019, povzetek in seznanitev z
realizacijo poslovnega načrta v letu 2019,
Premoženjsko pravne zadeve - po potrebi,

11. Informacija o opravljenih turističnih vodenjih na ravni turističnega območja Občine Tržič v letu
2019,
12. Izvajanje GJS upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«: seznanitev z
delnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS ter predlog sklepov o potrditvi načrta
upravljanja in podelitev soglasja k cenam javnih storitev,
13. Občinsko glasilo Tržičan; informacija o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju
glasila Tržičan v letu 2019, programska zasnova in cenik komercialnih objav za leto 2020,
14. Imenovanja, soglasja, mnenja na mandatnem področju,
15. Podelitev priznanj.
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