Številka: 9000-3/2018-109
Datum:
31.5.2018

ZAPISNIK
31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 10.5.2018, s pričetkom ob 18.00 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, Marija LAVTAR, dr. Uroš GODNOV,
Marjan ŠPEHAR, Marjan VETERNIK, David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Andreja
POTOČNIK, Andrej FRELIH in Klemen BELHAR.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Slavica MEŽNAR 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 in Ada ŠTAMCAR.
Drugi prisotni: Romana RAKOVEC – direktorica Gorenjskih lekarn, Boštjan MEŠIČ –
predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič, Slavka REMIC – predstavnica Medobčinskega
inšpektorata Kranj, Marko PANIĆ – komandir Policijske postaje Tržič, Irma LIPOVEC –
odgovorna urednica glasila Tržičan, Jože KRISTAN – odvetnik, Jure DEBEVEC – odvetnik in
Sašo BOROJEVIČ - zainteresirana javnost.
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - Radio Gorenc, Suzana P. KOVAČIČ –
Gorenjski glas.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 31. 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 16 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Klemen BELHAR je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne enajsta točka Predlog Odloka o
glasilu Tržičan.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Iz dnevnega reda se umakne enajsta točka Predlog Odloka o glasilu Tržičan, ostale točke
se preštevilčijo.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
5
PROTI
11
Predlog ni bil sprejet.
Klemen BELHAR je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka Domnevni mobbing
nad zaposlenimi v občinski upravi Občine Tržič.
Občina Tržič · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
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Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevni red se uvrsti nova točka, Domnevni mobbing nad zaposlenimi v občinski
upravi Občine Tržič, pod zaporedno številko petnajst.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
11
PROTI
5
Predlog je bil sprejet.
Seji se je pridružila Marta LUKANC ob 17.15.
Župan je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka Poravnava – zadeva Alojz Zabret
– pravdni postopek pred Okrožnim sodiščem v Kranju opr. št. I P 455/2017.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevni red se uvrsti nova točka, Poravnava – zadeva Alojz Zabret – pravdni postopek
pred Okrožnim sodiščem v Kranju opr. št. I P 455/2017 pod zaporedno številko pet,
ostale točke se preštevilčijo.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Predlog je bil sprejet.
Klemen BELHAR je predlagal, da se zamenja vrstni red zadnjih dveh točk dnevnega reda.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Zaporedje zadnjih dveh točk dnevnega reda se zamenja, tako da je točka Domnevni
mobbing nad zaposlenimi v občinski upravi Občine Tržič uvrščena pod zaporedno
številko petnajst, točka Uporaba modela pravilnika OKS – pri pripravi Pravilnika o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič pa pod
zaporedno številko šestnajst.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
7
PROTI
10
Predlog ni bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje dnevni red 31. redne seje.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.3.2018,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 30. redni
seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
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4. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Osnutek Odloka o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne,
5. Poravnava – zadeva Alojz Zabret – pravdni postopek pred Okrožnim sodiščem v Kranju
opr. št. I P 455/2017,
6. Ročevnica – poročanje o dogajanju,
7. Informacija o delovanju Skupnega občinskega organa Medobčinskega inšpektorata
Kranj za leto 2017,
8. Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2017,
9. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej,
10. Poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju občinskega glasila Tržičan
v letu 2017,
11. Spremembe in dopolnitve programske zasnove občinskega glasila Tržičan,
12. Predlog Odloka o glasilu Tržičan,
13. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2017 in
2018 – 2. dopolnitev,
14. Prodaja stanovanj na javnem zbiranju ponudb,
15. Uporaba modela pravilnika OKS – pri pripravi Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič,
16. Domnevni mobing nad zaposlenimi v občinski upravi Občine Tržič.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 21.3.2018

Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Klemen BELHAR.
Odgovor je podal župan.
PREDLOG SKLEPA 420-31-1-2018:
Potrdi se Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 21.3.2018, s
popravkom.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

K 2. točki:

14
3

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 30. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 421-31-2-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 30. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 21.3.2018.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-31-2018: Marjan VETERNIK:
Marjan VETERNIK je vprašal, kakšne so možnosti, da bi zemljišča, po katerih in ob katerih
poteka kanalizacija Zvirče, Občina Tržič prevzela v lastništvo in upravljanje. Povedal je, da so
nekateri lastniki zemljišč že podali ponudbo Občini Tržič za brezplačen prenos. Lastniki
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omenjenih zemljišč prosijo za pojasnilo, zakaj njihova ponudba za brezplačen prenos v last
Občine Tržič ni bila sprejeta.
Župan je povedal, da se na navedenem področju gradijo stanovanjski objekti in da je običajna
praksa, da je ureditev komunalne infrastrukture v domeni graditeljev. Splošna praksa Občine
Tržič je, da po ureditvi komunalne infrastrukture v posameznem naselju Občina Tržič le-to z
brezplačnim prenosom prevzame in se s tem zaveže tudi nadaljnjemu vzdrževanje, pluženju in
po potrebi sanaciji. V zvezi s predmetom tega vprašanja se pripravlja sestanek z
zainteresiranimi lastniki, ki bi breme zemljišč želeli prenesti na Občino Tržič. Skladno z
dogovorjenimi izhodišči bo začrtana tudi smer rešitve.
Župan je odgovoril še na drugo vprašanje in sicer, kako je z nadaljnjo gradnjo kanalizacije, ki se
je po mnenju nekaterih občanov upočasnila ali v nekaterih delih ustavila. Pojasnil je, da je
Občina Tržič investicijo izgradnje več komunalnih vodov prijavila na enoten razpis za razvoj
regij, t.i. DRR2. Prispelo je že obvestilo, da je vloga popolna. Predvideno je, da bomo za
investicijo v skupni vrednosti cca 5 mio EUR iz evropskih sredstev prejeli polovico vrednosti.
Čakamo še na soglasja drugih državnih organov, ki naj bi jih prejeli predvidoma do konca tega
leta. Zaradi predvidenega sofinanciranja projekta s strani Evropske unije trenutno projekti
stojijo. Za odseke, ki sprva niso bili planirani, se trenutno pospešeno pridobiva vso potrebno
dokumentacijo. Zaradi zgoraj navedenega bi bilo nesmotrno, da projekte, za katere upravičeno
pričakujemo evropska sredstva, gradimo s financiranjem iz lastnih sredstev.
Ob 17.30 sta se seji pridružila Andrej FRELIH in Matej SLAPAR.
V/p št. 2-31-2018: Marta LUKANC:
Marta LUKANC je posredovala pobudo občanov, da se v bližnji okolici cerkve sv. Jurija postavi
klopca, ki bi bila dobrodošla za oddih po vzponu na hrib, v prvi vrsti za upokojence.
Župan je pojasnil, da je pobuda dobrodošla in bo realizirana s prvo serijo urejanja počivališč. Ob
tem je opozoril še na veliko verjetnost pojava večjih količin smeti v okolici postavljene klopce v
primeru, če se ob klopci postavi še koš za smeti.
V/p št. 3-31-2018: Marjan ŠPEHAR:
Marjan ŠPEHAR je postavil vprašanje, kaj je bil vzrok močno oviranega dostopa pešcev do
trgovine Kik in v kateri fazi izgradnje se projekt krožišče v Bistrici trenutno nahaja.
Župan je povedal, da se ob izgradnji krožišča obnavlja salonitno azbestni krožni vodovodni vod.
Stare dotrajane cevi so zamenjane z novimi litoželeznimi. Vodi potekajo po trasi pločnika.
Druga zadeva, ki poteka ob izgradnji krožišča, je gradnja posebne varne klančine, ki bo
ustrezala potrebam mamic z vozički in invalidov.
Tretja zadeva, ki pa se ne navezuje na gradnjo krožišča, je šolska pot mimo slaščičarne, ki naj
bi se v letu 2018 v dogovoru z lastnikom slaščičarne in stanovalci naselja Deteljica dokončno
uredila.
Vprašanje ureditve BPT je v fazi reševanja. Odstranjene so bile zapuščene, dotrajane in
neuporabne stavbe. Pripravlja se krožna pot znotraj BPT. Pripravlja se projekt krožišča
Sokolnica, ki bo predvidoma predstavljen na naslednji seji. Poleg gradnje krožišča bo potekala
tudi obsežna gradnja komunalne infrastrukture. Znotraj tega projekta so predvideni tudi obvozi,
potrebna bo obnova dotrajanega mostu pri zgornjem vratarju BPT, na katerem bo tudi steza za
kolesarje in pešce in dela cestišča. V delu ob vodi je predviden mestni park, kolesarske in
sprehajalne poti, skate park. Do realizacije omenjene ideje pa je na tem prostoru možnost
parkiranja približno 100 vozil.
Občina Tržič je ponovno urgirala, da se sprejme dokončen konservatorski načrt in podroben
prostorski načrt. Po prejemu odločitve spomeniške stroke bo omogočen nadaljnji razvoj
kompleksa BPT.
Znotraj kompleksa je podjetje BPT že pristopilo k obnovi spomeniško zaščitenih stavb.
Ob 17.40 se seji pridružila Andreja POTOČNIK.
V/p št. 4-31-2018: Andrej FRELIH:
Andrej FRELIH je v zvezi z obnovo zadraškega mostu vprašal, če bo možno ob zaključku
obnove mostu asfaltirati tudi del makadamske ceste
Vprašal je še, do kam je predvidena obnova ceste in kdaj naj bi bila dela zaključena.
Župan je povedal, da ob obnovi ne gre drugače kot z ureditvijo začasnih obvozov, v tem
primeru skozi naselje Zadraga. Povedal je, da se bo okrepila signalizacija za usmerjanje
tovornjakov v križišču v Križah, da v času gradnje mostu ne bodo vozili mimo gradbišča oz.
skozi naselje Zadraga, saj je to za prebivalce tega naselja preveč obremenjujoče.
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Po začetku obnove mostu so se pokazale dodatne zadeve, ki so povzročile dodatne
spomeniškovarstvene zahteve, katere je bilo potrebno upoštevat. Preplastila se bo cesta od
mostu pa do prvega odcepa za Žiganjo vas. Most, preko katerega poteka obvoz, bo ostal za
pešce in kolesarje.
Na tem področju poteka tudi medobčinska meja med občinama Tržič in Naklo. Potrebno bo
preveriti, katera občina je lastnica zemljišč, po katerih poteka cesta do naselja Zadraga.
Skladno z ugotovljenim se bo pristopilo k obnovi ceste.
Glede koriščenja vode iz občine Tržič potekajo pogovori z županom Občino Naklo, da se
doreče, kakšen je dejanski interes občine Naklo za uporabo vode iz občine Tržič. V načrtu je,
da se en krak vodovoda potegne pod kolesarko stezo in pešpotjo do Nakla, če bo dogovor
sklenjen. Drugo vprašanje pa je ureditev kanalizacije, ali se bo izvedel priključek gravitacijsko
na čistilno napravo v Kranj ali pa bo potrebna gradnja dragega zahtevnega črpališča in ureditev
črpanja odpadnih voda navzgor.
V povezavi z zgoraj navedenim pristopamo k izdelavi poplavne študije od Pristave preko
Pogovce, Križev, Sebenj do Žiganje vasi. Poleg kolesarske steze in pešpoti je predviden prostor
za izgradnjo rezervne struge, ki bo v primeru večjih količin vode lahko del vode odvedla v potok
Draga.
V/p št. 5-31-2018: Marko POLJANC:
Marko POLJANC je vprašal, na koga je bilo naslovljeno elektronsko sporočilo z obvestilom o
možnosti brezplačnega najema dvorane v Kulturnem centru Tržič, kako bodo s tem seznanjeni
ostali možni interesenti, kdo je član komisije, zakaj je komisija sprejela tako odločitev. Želi tudi
informacijo, kdo je do sedaj že koristil možnost brezplačnega najema dvorane.
Župan je odgovoril, da imajo vsa tržiška humanitarna in kulturna društva ter javni zavodi dostop
do kulturnega centra brezplačno. Uporaba dvorane se zaračunava le v primeru profitnih
prireditev. Z Zvezo kulturnih organizacij Tržič potekajo pogovori glede možnosti prenosa objekta
v upravljanje stroki, ki bo skrbela za programsko vsebinski del, za tehnično hišniški del pa
Občina Tržič kot lastnik. Želja Občine Tržič je omogočiti koriščenje dvorane čim širšemu krogu
društev. Vsa društva v primeru potrebe po koriščenju dvorane kontaktirajo TPIC in se v okviru
razpoložljivih terminov dogovorijo.
Drugi del odgovora glede spremembe pravilnika je podal Vid MEGLIČ, ki je povedal, da je
sprejet nov zakon na tem področju in nova uredba. Skladno z novimi prepisi bo potrebno
pripraviti tudi nov pravilnik. Na podlagi novih predpisov je Občina Tržič že zmanjšala znesek
najema dvorane za zunanje uporabnike, ob tem pa je potrebno poravnati tudi minimalne
obratovalne stroške.
K 4. točki:

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in
Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda
Gorenjske lekarne

Uvodno obrazložitev je podala Romana RAKOVEC, direktorica Gorenjskih lekarn.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Andrej FRELIH je predstavil Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 422-31-4-2018:
1. Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gorenjske lekarne.
2. Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 5. točki:

Poravnava – zadeva Alojz Zabret – pravdni postopek pred Okrožnim
sodiščem v Kranju opr. št. I P 455/2017

Uvodno obrazložitev je podal odvetnik Jure Debevec.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Matej SLAPAR, Nataša MEGLIČ, Marija LAVTAR, Marjan ŠPEHAR, Janez
MEGLIČ, Marko POLJANC in Andraž ŽITNIK.
Odgovore so podali odvetnik Jože KRISTAN, odvetnik Jure DEBEVEC in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 423-31-5-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme sklep: »V zvezi s sodnim sporom, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Kranju, opr. št. I P 455/2017, Občinski svet Občine Tržič pooblašča
župana Občine Tržič mag. Boruta Sajovica, da sklene poravnavo, s katero:
1. Se tožena stranka Občina Tržič v popolno in dokončno poplačilo vseh zahtevkov
tožeče stranke Alojza Zabreta zoper Občino Tržič iz tega spora, zavezuje plačati
tožeči stranki Alojzu Zabretu denarni znesek 70.000,00 EUR ter pravdne stroške v
višini 14.000,00 EUR, tj. skupaj znesek 84.000,00 EUR, in sicer v roku najkasneje
do dne 31.5.2018, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne
1.6.2018 dalje do dne plačila;
2. Se tožeča stranka Alojz Zabret nepreklicno zavezuje odpovedati presežku
svojega zahtevka v postopku opr. št. I P 455/2017, ki teče pred Okrožnim
sodiščem v Kranju;
3. Se stranki dogovorita, da vsaka nosi svoje stroške te poravnave.«
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ob 18.10 se seji pridružil Janez MEGLIČ.

K 6. točki:

Ročevnica – poročanje o dogajanju

19.3.2018
Seznanitev z vloženo pritožbo M. in J. G. zoper sklep Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. I
554/2016 z dne 15.2.2018, s katerim je bil njun predlog za odlog izvršbe zavrnjen.
20.3.2018
Seznanitev s Pritožbo A. B., zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. P 289/2017, s
katero je bil zavrnjen njen tožbeni zahtevek zoper toženi stranki A. S. in A. J., v zvezi z
nepremičnino parc. št. 266/85 k.o. Bistrica.
21.3.2018
Seznanitev z Zapisnikom o glavni obravnavi, v zadevi opr. št. P 287/2017 Okrajnega sodišča v
Kranju, tožeče stranke A. B. proti toženi stranki B. H.
27.3.2018
Seznanitev s Predlogom za čimprejšnjo opravo izvršbe v izvršilni zadevi opr. št I 618/2016
Okrajnega sodišča v Kranju – dolžnik S. H.;
9.4.2018
Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1652/2017-22 z dne 22.3.2018, ki se
nanaša na upravno zadevo po predlogu G. P. in I. M. na ugotovitev ničnosti denacionalizacijskih
odločb, kateremu je bilo ugodeno – dokončna odločba ministrstva. S sodbo je sodišče tožbi A.
B. ugodilo, izpodbijano odločbo UE Laško odpravilo in zadevo vrnilo UE Laško v ponoven
postopek. Sodba vsebuje napotke, kaj bo moral upravni organ v ponovljenem postopku
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ugotoviti, da bo lahko odločil o tem, ali je sporno zemljišče ob uporabi ustreznih zakonskih
določb funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi in zato neločljivo povezano s stavbo,
denacionalizacijski odločbi pa zato neizvršljivi in nični.
6.4.2018
Seznanitev s Pripravljalno vlogo A. B. v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. P 286/2017
(tožena stranka M. H.).
10.4.2018
Seznanitev s sklepom o prekinitvi postopka v pravdni zadevi Okrajnega sodišča v Kranju opr.
št. P 286/2017 z dne 4.4.2018, tožena stranka M. H.
10.4.2018
Seznanitev s pripravljalno vlogo B. H. v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. P 287/2017.
30.4.2018
Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1649/2017-53 z dne 27.3.2018, ki se
nanaša na upravno zadevo po predlogu S. B. na ugotovitev ničnosti denacionalizacijskih
odločb, kateremu je bilo ugodeno – dokončna odločba ministrstva. S sodbo je sodišče tožbi A.
B. ugodilo, izpodbijano odločbo UE Laško odpravilo in zadevo vrnilo UE Laško v ponoven
postopek. Sodba vsebuje napotke, kaj bo moral upravni organ v ponovljenem postopku
ugotoviti, da bo lahko odločil o tem, ali je sporno zemljišče ob uporabi ustreznih zakonskih
določb funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi in zato neločljivo povezano s stavbo,
denacionalizacijski odločbi pa zato neizvršljivi in nični.
7.5.2018
Seznanitev s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča v Kranju opr. št. P 287/2017 z dne 10.4.2018
– tožbeni zahtevek proti B. H. na izpraznitev nepremičnine parc. št. 266/88 k.o. Bistrica in na
plačilo uporabnine je bil zavrnjen.
K 7. točki:

Informacija o delovanju Skupnega občinskega organa Medobčinskega
inšpektorata Kranj za leto 2017,

Uvodno obrazložitev je podala Slavka REMIC.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Klemen BELHAR, Marjan ŠPEHAR, Marko POLJANC, Andrej FRELIH, Dušan
BODLAJ, Marjan VETERNIK, Janez MEGLIČ in Mladen NOVKOVIĆ.
Odgovore je podala Slavka REMIC.
Župan je zaprl razpravo ter svetnice in svetnike seznanil s
PREDLOG SKLEPA 424-31-7-2018:
Sprejme se informacija o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2017.
K 8. točki:

Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2017.

Uvodno obrazložitev je podal Marko PANIĆ, mag., komandir Policijske postaje Tržič.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Mojca ČADEŽ, Marija LAVTAR, Janez MEGLIČ in Mladen NOVKOVIĆ.
Odgovore je podal Marko PANIĆ, mag..
Župan je zaprl razpravo in seznanil svetnike s
PREDLOG SKLEPA 425-31-8-2018:
Sprejme se informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2017.
K 9. točki:

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
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Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Andrej FRELIH je predstavil Poročilo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ, Marija LAVTAR in Matej SLAPAR.
Odgovore sta podala Vid MEGLIČ in župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 426-31-9-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški
muzej (prva obravnava).
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. točki:

Poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju
občinskega glasila Tržičan v letu 2017

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti in David AHAČIČ, bivši urednik glasila Tržičan.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Klemen BELHAR in Marija LAVTAR.
Odgovore so podali Vid MEGLIČ, David AHAČIČ in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 427-31-10-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem
poslovanju občinskega glasila Tržičan v letu 2017.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 11. točki:

17
2

Spremembe in dopolnitve programske zasnove občinskega glasila
Tržičan

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti in Irma LIPOVEC, odgovorna urednica glasila Tržičan.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so dr. Uroš GODNOV, Klemen BELHAR, Dušan BODLAJ, Marjan ŠPEHAR,
Andreja POTOČNIK, Marija LAVTAR, Mladen NOVKOVUĆ, Mojca ČADEŽ, Marija MRAVLJE,
Matej SLAPAR, in Janez MEGLIČ.
Odgovore so podali Vid MEGLIČ, Irma LIPOVEC in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 428-31-11-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme Programsko zasnovo občinskega glasila Tržičan v
spremenjenem in dopolnjenem besedilu.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 12. točki:

17
4

Predlog Odloka o glasilu Tržičan

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Klemen BELHAR je predstavil amandmaje k predlogu Odloka o glasilu Občine Tržič.
Predlog Amandma št. 1:
8. člen
Izdajatelj s programsko zasnovo določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča
za izdajanje glasila.
Programsko zasnovo glasila izdela in sprejme uredništvo glasila. Potrdi jo občinski svet na
predlog uredništva.
Obrazložitev je podal Klemen BELHAR.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andrej FRELIH in Nataša MEGLIČ.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 429-31-12A-2018:
8. člen Odloka o glasilu Tržičan se spremeni in se glasi:
Izdajatelj s programsko zasnovo določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska
izhodišča za izdajanje glasila.
Programsko zasnovo glasila izdela in sprejme uredništvo glasila. Potrdi jo občinski svet
na predlog uredništva.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Amandma ni bil sprejet.
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Predlog Amandma št. 2:
9. člen
(imenovanje in razrešitev odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov
uredništva)
Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in največ 7 članov
uredništva, ki skupaj tvorijo uredništvo glasila.
Imenuje in razrešuje jih Občinski svet Občine Tržič na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Odgovornega urednika in pomočnika odgovornega urednika izberejo člani uredništva izmed
sebe na prvi seji uredništva.
Člani uredništva ne smejo biti funkcionarji skladno z zakonodajo Republike Slovenije in vsaj pet
let pred kandidaturo za člana uredništva ne smejo kandidirati na politično funkcijo.
Odgovorni urednik mora imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj kot novinar, urednik ali predstavnik
za stike z javnostmi.
Njihov mandat traja štiri leta.
Obrazložitev je podal Klemen BELHAR.

9

Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 430-31-12B-2018:
9. člen Odloka o glasilu Tržičan se spremeni in se glasi:
(imenovanje in razrešitev odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in
članov uredništva)
Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in največ 7 članov
uredništva, ki skupaj tvorijo uredništvo glasila.
Imenuje in razrešuje jih Občinski svet Občine Tržič na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Odgovornega urednika in pomočnika odgovornega urednika izberejo člani uredništva
izmed sebe na prvi seji uredništva.
Člani uredništva ne smejo biti funkcionarji skladno z zakonodajo Republike Slovenije in
vsaj pet let pred kandidaturo za člana uredništva ne smejo kandidirati na politično
funkcijo.
Odgovorni urednik mora imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj kot novinar, urednik ali
predstavnik za stike z javnostmi.
Njihov mandat traja štiri leta.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Amandma ni bil sprejet.

5
14

Predlog Amandma št. 3:
16. člen
Črta se 16. člen.
Obrazložitev je podal Klemen BELHAR.
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 431-31-12C-2018:
16. člen Odloka o glasilu Tržičan se črta.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Amandma ni bil sprejet.

4
16

Predlog Amandma št. 4:
21. člen
(avtorji prispevkov)
Avtorji nenaročenih prispevkov in fotografij se strnjajo, da ne prejmejo honorarja. Avtorji
naročenih prispevkov so za svoje delo plačani. Višino honorarja določi župan s sklepom.
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov in verodostojnost avtorstva
prilog, skladno z zakonom.
Obrazložitev je podal Klemen BELHAR.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Mladen NOVKOVIĆ, Irma LIPOVEC in Ana PEHARC.
Odgovore je podal Klemen BELHAR.
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Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 432-31-12Č-2018:
21. člen Odloka o glasilu Tržičan se spremeni in se glasi:
(avtorji prispevkov)
Avtorji nenaročenih prispevkov in fotografij se strnjajo, da ne prejmejo honorarja. Avtorji
naročenih prispevkov so za svoje delo plačani. Višino honorarja določi župan s sklepom.
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov in verodostojnost
avtorstva prilog, skladno z zakonom.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Amandma ni bil sprejet.

5
15

Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 433-31-12-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o glasilu Občine Tržič.
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 13. točki:

16
4

Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič
za leti 2017 in 2018 – 3. dopolnitev

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.
Razprave ni bilo, zato je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 434-31-13-2018:
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti
2017 in 2018 -3. dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega sklepa.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 14. točki:

14
0

Prodaja stanovanj na javnem zbiranju ponudb

Uvodno obrazložitev sta podala župan, mag. Borut SAJOVIC in Jasna KAVČIČ, vodja Urada za
okolje in prostor.
Marko POLJANC je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Janez MEGLIČ in Nataša MEGLIČ.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 435-31-14-2018:
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnin:
1. Zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 15 v stavbi št. 371 k.o. 2144
Bistrica (ID 5600897), ID znak: del stavbe 2144-371-15; zasedeno dvosobno stanovanje v
5. etaži, s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 61,55 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 63,10 m2
(po podatkih GURS), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Kovorska cesta
19, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 226/2 k.o. 2144 Bistrica.
Izhodiščna cena: 59.670,00 EUR.
2. Zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 6 v stavbi št. 59 k.o. 2143 Tržič (ID
5627275), ID znak: del stavbe 2143-59-6; zasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži –
mansardi s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 54,94 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 56,90 m2
(po podatkih GURS), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 7, 4290
Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 392/2 k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 51.950,00 EUR.
3. Zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 12 v stavbi št. 908 k.o. 2143 Tržič
(ID 5659683), ID znak: del stavbe 2143-908-12; zasedeno dvosobno stanovanje v 4. etaži s
pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 46,23
m2 (po SIST ISO 9836) oz. 48,10 m2 (po podatkih GURS), ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 58/8
k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 47.600,00 EUR.
4. Zasedeno trosobno stanovanje – posamezni del št. 21 (ID 5810405) in 22 (ID 5810404) v
stavbi št. 765 k.o. 2143 Tržič, ID znak: del stavbe 2143-765-21 in del stavbe 2143-765-22;
zasedeno trosobno stanovanje v 2. etaži, s pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 92,93 m2
(po SIST ISO 9836) oz. 79,90 m2 (po podatkih GURS), ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Cankarjeva cesta 2, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 552/5
k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 67.280,00 EUR.
5. Zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 1 v stavbi št. 663 k.o. 2143 Tržič
(etažna lastnina je v urejanju); zasedeno dvosobno stanovanje v 2. etaži, s pripadajočo
kletjo, skupaj v izmeri 68,67 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 55,80 m2 (po podatkih GURS), ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Partizanska ulica 4, 4290 Tržič, ki stoji na
nepremičnini parc. št. 151/1 in 151/2 k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 54.100,00 EUR.
6. Zasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 5 v stavbi št. 562 k.o. 2143 Tržič
(etažna lastnina je v urejanju); zasedeno dvosobno stanovanje v 3. etaži, s pripadajočo
kletjo, skupaj v izmeri 84,94 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 83,30 m2 (po podatkih GURS), ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode 10, 4290 Tržič, ki stoji na
nepremičnini parc. št. 192/1 k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 56.600,00 EUR.
7. Zasedeno enosobno stanovanje – posamezni del št. 3 v stavbi št. 54 k.o. 2143 Tržič (ID
6500412), ID znak: del stavbe 2143-54-3; zasedeno enosobno stanovanje v 2. etaži, s
pripadajočo kletjo, skupaj v izmeri 35,67 m2 (po SIST ISO 9836) oz. 35,50 m2 (po podatkih
GURS), ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ravne 17A, 4290 Tržič, ki stoji
na nepremičnini parc. št. 395/76, 393/6, 395/77 k.o. 2143 Tržič.
Izhodiščna cena: 32.500,00 EUR.
Kot metoda razpolaganja za se izbere metoda javnega zbiranja ponudb. Davek na promet
nepremičnin, stroške notarske overitve, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo ter morebitne
ostale stroške, povezane s sklenitvijo prodajne pogodbe, krijejo kupci.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 15. točki:

14
0

Uporaba modela pravilnika OKS – pri pripravi Pravilnika o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič

Uvodno obrazložitev je podal svetnik Mladen NOVKOVIĆ.
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Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ, Marko POLJANC in Vid
MEGLIČ.
Odgovore sta podala Mladen NOVKOVIČ in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 436-31-15-2018:
Občinska uprava Občine Tržič pripravi osnutek Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje programa športa v občini Tržič, ki bo v osnovi skladna s strukturo
pravilnika OKS, Zakonom o športu in Resolucijo nacionalnega programa športa
Prisotnih je 20 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 16. točki:

20
0

Domnevni mobing nad zaposlenimi v občinski upravi Občine Tržič.

Uvodno obrazložitev je podal svetnik Klemen BELHAR.
Odgovore sta podala župan in direktorica občinske uprave.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Marija LAVTAR, Marko POLJANC, Dušan
BODLAJ, Matej SLAPAR, Marjan ŠPEHAR, Ana PEHARC in Metka GABERC.
Odgovore sta podala župan in direktorica občinske uprave.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 437-31-16A-2018:
1.Občinski svet se seznani z dopisom o domnevnem mobingu na Občini Tržič.
2.Ustanovi se začasna tričlanska komisija Občinskega sveta. Pristojnosti komisije so:
- raziskati ravnanje poslovodstva Občine Tržič pri prejemu dopisa o domnevnem
mobingu in nadaljnjem ravnanju v zadevi,
- raziskati v kakšni meri je poslovodstvo Občine Tržič upoštevalo »Pravilnik o ukrepih
delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem
mestu«,
- raziskati, kaj je poslovodstvo kot delodajalec storilo za zagotovitev varnega delovnega
okolja in zaščito domnevnih žrtev.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.

5
14

PREDLOG SKLEPA 438-31-16B-2018:
Občinski svet prejeti dopis o domnevnem mobingu pošlje pristojnemu inšpektoratu in
policiji.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep ni bil sprejet.

5
14
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Seja Občinskega sveta je bila končana ob 11.19 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Ada Štamcar

14

