Številka: 9000-7/2017-105
Datum:
18.10.2017

ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 12.10.2017, 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
MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta LUKANC,
Marko POLJANC, Metka GABERC, Andraž ŽITNIK, Slavica MEŽNAR,
Marjan ŠPEHAR, Mojca ČADEŽ, Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Andrej
GODNOV in Uroš RIBIČ.

MEGLIČ, Marija
Nataša MEGLIČ,
Marija LAVTAR,
FRELIH, dr. Uroš

Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, David AHAČIČ, Marjan VETERNIK in Andreja
POTOČNIK.
Prisotni iz občinske uprave: Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Saša PEGAM - Ius-Localis, Primož BAJŽELJ - direktor Komunale Tržič d.o.o.,
Boris TOMAZIN – predsednik Športne zveze Tržič, Biserka DRINOVEC – sekretarka Športne
zveze Tržič, Uroš ČADEŽ in Sašo MILKOVIĆ.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste in zainteresirano javnost.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Ob 17.06 uri se je seji pridružila Ana PEHARC.
Ob 17.07 uri pa je je pridružila seji Marta LUKANC.
Župan je predlagal, da se na sejo uvrstita dve novi točki Odpadki, pod zaporedno številko
sedem, ostale se pomaknejo za eno navzdol ter Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in 2018 – 2. dopolnitev pod zaporedno številko deset.
PREDLOG SKLEPA:
Na sejo se uvrsti nova točka, Odpadki, na dnevnem redu pod zaporedno številko sedem,
ostale se preštevilčijo za eno navzdol.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ob 17.08 uri se je seji pridružil Janez MEGLIČ.

PREDLOG SKLEPA:
Na sejo se uvrsti nova točka, pod zaporedno številko deset, in sicer Dopolnitev načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in 2018 – 2. dopolnitev.
Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si · internet: www.trzic.si

Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je predlagal, da se Odlok o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič, obravnava po
skrajšanem postopku.
PREDLOG SKLEPA:
Odlok o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič, se obravnava po skrajšanem
postopku.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal na glasovanje dnevni red 26. redne seje s sprejetimi spremembami
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.09.2017,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 25. redni
seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. KMVVI – kadrovske zadeve,
Imenovanje članov občinske volilne komisije,
Imenovanje nadomestnega člana v Statutarno komisijo,
Imenovanje pomočnika odgovornega urednika in članov uredniškega odbora
glasila Tržičan,
Imenovanje elektorjev in kandidata za člana državnega sveta v okviru volitev v
Državni svet RS 2017,
- Predlogi prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2017,
5. Ročevnica – poročanje o dogajanju,
6. Osnutek Odloka o pokopališkem redu v občini Tržič,
7. Odpadki,
8. Letni program športa v Občini Tržič za leto 2018,
9. Ukinitev statusa javnega dobra,
10. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in
2018 – 2. dopolnitev.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 21.09.2017

Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika Mladen Novković in Uroš Ribič.
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje

PREDLOG SKLEPA 366-26-1-2017:
Potrdi se Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.09.2017.
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Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 25. 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
PREDLOG SKLEPA 367-26-2-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 25. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 21.09.2017.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-26-2017: Marko POLJANC:
Marko POLJANC je podal pobudo v imenu sveta staršev Osnovne šole Križe, da se v okolici
Osnovne šole obnovi javna razsvetljava.
Dušan BODLAJ, je povedal, da razsvetljava v okolici Osnovne šole Križe ni del javne
razsvetljave, ki jo financira Občina Tržič, ampak je last Osnovne šole.
Župan je povedal, da Občina daje Osnovni šoli določena denarna sredstva za vzdrževanje, zato
se bo pobuda prenesla ravnateljici OŠ Križe.
V/p št. 2-26-2017: Janez MEGLIČ:
Janez MEGLIČ je vprašal, ali bo cesta mimo Lenarta dokončana v letošnjem letu. Povedal je
še, da na novem obrežnem zidu pred predorom v Dovžanovo sotesko, na koncu zidu nastaja
erozija, ki ogroža podporo brvi (pešpot). Predlaga, da se situacijo ogleda, kajti v strugi je še ena
skala, ki odbija vodo in na daljši rok bi pomenile težave s podpornikom, te pešpoti, čez most.
Zanima ga tudi ali je kaj novega glede ceste do Jagra.
Župan je povedal, da Občina še ni prejela pisnega odgovora glede ceste do Jagra.
Denacionalizacijski upravičenci zahtevajo, da se ta cesta vrne v naravi. Trenutno je še vedno
javno dobro v upravljanju Občine Tržič. (Ta cesta pelje od konca športnega igrišča proti Dolgi
njivi). Občina bo storila vse, da ta cesta ostane v javni rabi, za potrebe turističnega razvoja in
dostopa v gozdove. Počakalo se bo na mnenje ene od vej iz družine denacionalizacijskih
upravičencev, kajti dva od treh lastnikov ne zahtevata vračila ceste v naravi. Ko se bo mnenje
dobilo in proučilo, se bo Občina odločila, ali se bo cesta preplastila. Glede na razplet te
situacije pa je povezana tudi zgodba ceste mimo Lenarta in ureditev nekaj metrov odseka proti
Kušpegarju. Kajti, zaradi racionalnosti bi uredili vse omenjene odseke na enkrat. Glede zida
pred mostom v Dovžanovi soteski pa se bo zadeva preverila na terenu.
Ob 17.26 uri se je seji pridružil Matej SLAPAR.
V/p št. 3-26-2017: Marija LAVTAR:
Marija LAVTAR je ponovno prebrala vprašanja, ki jih je že podala pisno in na katera je dobila
tudi že odgovore, nato pa je postavila še vprašanje, kdo bo skrbel za urejenost pokopališča, ter
zakaj ni klopce v Križah, v Retnjah na avtobusni postaji (pr Jak). Kajti potniki, ki čakajo na
avtobus bi želeli, da bi tam klopca bila.
Župan je še enkrat ponovil odgovore, nato pa povedal, da bo glede urejenosti pokopališč
pojasnilo podal direktor Komunale Tržič, ki se bo seji pridružil v nadaljevanju, ko se bo
obravnavala tema pokopališč. Pobuda glede klopce, pa se bo preverila na terenu.
V/p št. 4-26-2017: Uroš RIBIČ:
Uroš RIBIČ je povedal, da je bila že nekaj časa nazaj sprejeta Strategija turnega kolesarjenja v
Občini, izdal se je tudi zemljevid turno kolesarskih poti, zato ga zanima, kako je glede soglasij
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za uporabo poti, predvsem poti čez Matizovec, Čižovnik in Končarjevo vlako, kjer gre
kolesarska pot od Javornika do Pod Storžiča. Domačine Loma pod Storžičem pa še zanima ali
se bo v letošnjem letu obnavljala cesta, ki pelje iz Grahovš proti Pod Storžičem.
Župan je povedal, da se je cesta, ki vodi od Grahovš proti Pod Storžičem v letošnjem letu že
enkrat popravljala. Pogreša se, da bi kdo od tistih, ki vozijo les pa od upravljalcev planinskega
doma Pod Storžičem počistil kanale pred deževjem. Cesta ni kategorizirana, zato pred letošnjo
zimo ni v načrtih dodatnih popravil. Glede turno kolesarskih poti, pa sta se na željo lastnikov dve
poti umaknili iz seznama in sicer z Ravni do Matizovca in z Ravni prek jezerca Za vršičem. Želje
so bile, da bi se uredila še pot s Kala na Reber - na Javorje, kjer gre stara javna pot, vendar se
je pot spremenila po zasebnih zemljiščih in ena od lastnic se s predlogom za označitev te poti
ne strinja.
Uroš RIBIČ je povedal, da je lastnik Končarjevo vlako protestno podrl z drevesi, zato je pot
neprevozna. Matej SLAPAR je pojasnil ozadje zgodbe v zvezi z zemljevidom (potmi) turnega
kolesarjenja.
V/p št. 5-26-2017: Marija MRAVLJE:
Marija MRAVLJE je vprašala, če se k izgradnji fitnesa na prostem vključuje tudi sanacija ceste,
ki pelje proti gradu Neuhaus. Občane Tržiča zanima tudi, kdaj se bo popravila cesta na
Kovternico.
Župan je pojasnil, da je fitnes na prostem svoj projekt, ki pa s sanacijo ceste nima nobene
povezave. Seveda se bosta obe cesti morali obnoviti, sta pa obe cesti namenjeni predvsem
pešcem in kolesarjem.
V/p št. 6-26-2017: Slavica MEŽNAR:
Slavica MEŽNAR je podala pobudo občana, za cestno ogledalo na Ravnah, ob nepreglednem
ovinku so garaže, od koder je preglednost slaba ob izvozu na cesto. Vprašala je še kako
potekajo načrti v zvezi z izvozom na regionalno cesto Za jezom.
Župan je povedal, da cestna ogledala, ki služijo tistim, ki pripeljejo iz svojega dvorišča, ne pa
varnosti prometa na cesti niso prioritetna. Komisija za prometno varnost si je primer že
ogledala, po njihovem mnenju postavitev cestnega ogledala ni nujna. Bo pa pobuda ponovno
šla v presojo Komisiji, ki bo sprejela ustrezno rešitev. Občina Tržič ima vsa glavna soglasja za
priključek na regionalno cesto Za jezom, tudi pogoje Direkcije za ceste, da se projekt lahko
izvede. Še vedno pa Občina ni lastnica dela zemljišč, ki so ključna za izvedbo priključka.
Zemljišča so še vedno v dednem postopku družine Polak.
V/p št. 7-26-2017: Dušan BODLAJ:
Dušan BODLAJ je povedal, da je bil na facebooku objavljen dokument, ki je bil opremljen z
žaljivo vsebino, izmišljotinami in lažmi. Dokument je izhajal iz občinske uprave Občine Tržič, gre
za račun, ki ga je Občina dobila od izvajalca določenih storitev. Glede na to, da je podžupan se
mu zdi nujno, da brani ugled Občine, župana, dokument res ni zaupne narave, gre pa za
poslovanje Občine in nima kaj iskati na družbenih omrežjih. Po raziskovanju v občinski upravi,
se je ugotovilo, da je bil konkretni dokument posredovan občinski svetnici Mateji ČADEŽ, kot
informacijo javnega značaja. Dušan BODLAJ je zastavil svetnici vprašanje, kako je možno, da
je »anonimni Lojze Omara« prišel do omenjenega dokumenta.
Klemen BELHAR je pojasnil, da je točka vprašanja in pobude namenjena svetnikom, da
postavljajo vprašanja o delu občinske uprave in župana, ne pa o delu občinskih svetnikov.
Svetnica je obrazložila situacijo. Potrdila je prejem dokumentov kot informacijo javnega značaja,
vendar je tudi vse te dokumente pokazala veliki večini ljudem, ki so bili vpleteni v zgodbo, zaradi
katere je zahtevala dokumente. Nekatere dokumente so tudi kopirali. Kako pa je omenjeni
dokument prišel do Lojzeta Omare pa ne ve.
V/p št. 8-26-2017: Andrej FRELIH:
Andrej FRELIH je povedal, da je podjetje Elektrolift d.o.o., v Sebenjah sredi vasi, na zemljišču
parc. št. 469/3 k.o. Žiganja vas, na travniku prve kategorije, na poplavnem območju naredil
privatno odlagališče smeti. Na zemljišču je veliko gradbenega materiala in drugih nevarnih
odpadkov ter luči javne razsvetljave, ki jih je Občina Tržič menjala. Po zakonu o varstvu okolja
je potrebno, da naročnik storitve poskrbi za ustrezno odstranitev odpadkov, torej je v
omenjenem primeru lahko v kršitvi tudi Občina Tržič. Če se smeti ne odstranijo v enem tednu,
bo zadeva predana ustreznim inšpekcijam.
Župan je povedal, da bo podjetje opozorjeno, da se zadeva uredi.
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K 4a. točki:

Imenovanje članov Občinske volilne komisije

Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podžupan Občine Tržič.
Župan je odprl razpravo
razpravljali so svetniki Klemen BELHAR, Mojca ČADEŽ, Andraž ŽITNIK, Marija LAVTAR in
Mateja ČADEŽ.
Odgovor je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 368-26-4a-2017:
Občinski svet Občine Tržič imenuje:
- za predsednico Občinske volilne komisije Občine Tržič TEJO ZAJEC ŠOLAR,
- za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine Tržič RENATO GODNJOV
ŠPIK,
- za člana Občinske volilne komisije Občine Tržič ŽIGA PLANINCA in za njegovega
namestnika KLEMNA FRANTARJA,
- za člana Občinske volilne komisije Občine Tržič JOŽETA KLOFUTARJA in za njegovo
namestnico JOLANDO STELZER,
- za članico Občinske volilne komisije Občine Tržič MARTINO ŽITNIK in za njeno
namestnico IVANO PERNUŠ.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 4b. točki:

19
1

Imenovanje nadomestnega člana v Statutarno pravno komisijo in
prenehanje mandata dosedanji članici

Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podžupan Občine Tržič.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 369-26-4b-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep o prenehanju mandata članici Statutarno
pravne komisije Erni Štefe.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
20
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 370-26-4b-2017:
Občinski svet občine Tržič sprejme sklep, da kot nadomestnega člana v Statutarno
pravno komisijo imenuje Tilna Tomazina.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
20
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4c. točki:

Imenovanje pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva
glasila Tržičan
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Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podžupan Občine Tržič.
Ana PEHARC je podala poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
razpravljali so svetniki: Klemen BELHAR, Dušan BODLAJ, Matej SLAPAR, Mojca ČADEŽ,
Marija LAVTAR in dr. Uroš GODNOV.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 371-26-4c-2017:
1. Občinski svet Občine Tržič kot pomočnico odgovornega urednika glasila Tržičan
imenuje DOMINIKO AHAČIČ.
2. Občinski svet Občine Tržič kot člane uredništva glasila Tržičan imenuje MARIJO
MRAVLJE, TANJO AHAČIČ, MAJO TEKAVEC, ERNO MEGLIČ, PETRO HLADNIK, JANJO
NEMC in JOŽETA KLOFUTARJA.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 4d. točki:

13
5

Predlog za izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve
člana Državnega sveta in predlog za določitev kandidata za člana
Državnega sveta

Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podžupan Občine Tržič.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 372-26-4d-2017:
Občinski svet Občine Tržič za predstavnike (elektorje) v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta v letu 2017 izvoli na predlog KMVVI naslednje kandidate:
- Janez Meglič, stan. Jelendol 6, 4290 Tržič,
- mag. Borut Sajovic, Brdo 7, 4244 Podnart,
- Andreja Potočnik, stan. Mlaka 7, 4290 Tržič.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

12
5

Glasovanje ni bilo izvedeno skladno z določbami Poslovnika občinskega sveta, zato se ne
upošteva. Ponovno glasovanje je bilo izvedeno v na 2. izredni seji občinskega sveta, dne 19.
10. 2017.

PREDLOG SKLEPA 373-26-4d-2017:
Občinski svet Občine Tržič za kandidatko za članico državnega sveta na predlog KMVVI
določi Alenko Bradač, stan. Loka 77, 4290 Tržič.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Glasovanje ni bilo izvedeno skladno z določbami Poslovnika občinskega sveta, zato se ne
upošteva. Ponovno glasovanje je bilo izvedeno v na 2. izredni seji občinskega sveta, dne 19.
10. 2017.
K 4e. točki:

Podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2017 in predlog Odloka o
podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič

Uvodno obrazložitev je podal Dušan BODLAJ, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in podžupan Občine Tržič.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 374-26-4e-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o podelitvi naziva častne občanke
Občine Tržič gospe Jožici Koder.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 375-26-4e-2017:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o podelitvi naziva častne občanke
Občine Tržič gospe Jožici Koder.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 376-26-4e-2017:
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj Občine Tržič za leto 2017, in sicer:
1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE TRŽIČ se podeli:
 JOŽICI KODER, Slap 28, 4290 Tržič
2. PLAKETA OBČINE TRŽIČ se podeli:
 MATJAŽU POTOČNIKU, Snakovška cesta 11, 4294 Križe in
 DRUŠTVU GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA TRŽIČ, Ste Marie aux Mines 19, 4290
Tržič
3. DIPLOMA OBČINE TRŽIČ se podeli:
 MILANU ZUPANČIČU, Direktorju podjetja Intec MKD d.o.o. Križe, Retnje 1, 4294
Križe
 TURISTIČNEMU KROŽKU OSNOVNE ŠOLE KRIŽE, Cesta Kokrškega odreda 16,
4294 Križe
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki:

Ročevnica

Župan je pojasnil v zvezi s postopki v Ročevnici:
13.9.2017
Seznanitev da je odvetnica vložila pritožbe zoper sklepe izvršilnega sodišča, v zadevah
Buček, Grdić, Horvatič, s katerimi je prvostopenjsko izvršilno sodišče odločilo, da se
ugovori dolžnikov ter predlogi za odlog izvršbe dolžnikov zavrnejo.
20.9.2017
Seznanitev da je odvetnica vložila odgovore na tožbo v upravnem sporu, vloženo po
Ani Butala zoper odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerimi

7

so bile zavrnjene pritožbe prof. dr. Alojza Paulina, Ane Butala in Ane Uršule Gavrič,
zoper prvostopenjske odločbe Upravne enote Laško, s katerimi sta bili prvotni
denacionalizacijski odločbi v delih, ki se nanašajo na sporna zemljišča, izrečeni za
nični.
21.9.2017
Seznanili smo se z odgovorom na tožbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, vloženim v upravnem sporu po tožbi Ane Butala.
2.10.2017
Seznanili smo se z odgovorom Ane Butala na odgovor Ministrstva, ki ga je le-to podalo
na njeno tožbo.
V upravnem sporu po vedenju Občine Tržič še ni odločeno.
K 6. točki:

Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Občini Tržič

Uvodno obrazložitev sta podala župan mag. Borut SAJOVIC in Saša PEGAM,Ius-Localis.
Marko POLJANC je podal poročilo Odbora za okolje in prostor in Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Svetniki so se dogovorili, da se o osnutku Odloka o pokopališkem redu v Občini Tržič opravi le
razprava, o predlaganem sklepu pa se ne glasuje.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR in
Marija MRAVLJE
Odgovore so podali župan, Primož BAJŽELJ in Saša PEGAM.
Župan je zaprl razpravo.
K 7. točki:

Odpadki

Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in direktor Komunale Tržič d.o.o.,
Primož BAJŽELJ.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki: Mateja ČADEŽ, Klemen BELHAR, Andrej FRELIH, Marko POLJANC in
Matej SLAPAR.
Odgovore sta podala direktor Komunale Tržič d.o.o. in župan.
Župan je zaprl razpravo.
Po seji je bil sprožen postopek neprimernega vedenja, zadeva je bila sprocesirana in ustrezni
organi Policije so ugotovili, da ni bilo neprimernega vedenja.
K 8. točki:

Letni program športa v Občini Tržič za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podal Boris TOMAZIN, predsednik Športne zveze Tržič.
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki Andrej FRELIH, Mladen NOVKOVIĆ, Klemen BELHAR, Andrej FRELIH
in Marko POLJANC.
Odgovore so podali Boris TOMAZIN, Biserka DRINOVEC in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje.
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Mladen NOVKOVIĆ je obrazložil svoj glas.
PREDLOG SKLEPA 377-26-8-2017:
Potrdi se Letni program športa v Občini Tržič za leto 2018.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 9. točki:

17
1

Ukinitev statusa javnega dobra

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Marko POLJANC je predstavil poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo, ker je ni bilo jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 378-26-9-2017:
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 17/3 in 17/4
k.o. Podljubelj, parc. št. 998/21 k.o. Lom pod Storžičem, parc. št. 917 k.o. Senično, parc.
št. 628/9 k.o. Žiganja vas in parc. št. 381/1 k.o. Zvirče, kar se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 379-26-9-2017:
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.
K 10. točki:

Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič
za leti 2017 in 2018 – 2. dopolnitev

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala je svetnica Metka GABERC.
Odgovor je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje.
Dušan BODLAJ se je izločil iz glasovanja.
PREDLOG SKLEPA 380-26-10-2017:
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti
2017 in 2018 – 2. dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega sklepa.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI

17
0
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja Občinskega sveta je bila končana ob 20.41 uri.
mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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