Številka: 9000-4/2018-109
Datum:
1.7.2018

ZAPISNIK
32. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, dne 14.6.2018, 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, Nataša MEGLIČ,
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, Marko POLJANC 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, Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance, Mojca ŠVAJGER – višja
svetovalka na Uradu za okolje in prostor in Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Biserka DRINOVEC – Športna zveza Tržič, Vida MIHELČIČ, Vid RATAJC –
Protim Ržišnik Perc d.o.o., Dominik ŠALAMON – Eurocon d.o.o. Ljubljana in Petra KRAJNER –
Domplan d.d., Kranj.
Prisotni predstavniki medijev: Maja TEKAVEC - Radio Gorenc.
Župan mag. Borut SAJOVIC je odprl 32. 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 dal na glasovanje dnevni red 32. redne seje.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.5.2018,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 31. redni seji,
ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
4. Ročevnica – poročanje o dogajanju,
5. Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič,
6. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Tržič,
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej – 2. obravnava,
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8. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Tržič (4. sprememba),
9. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska,
10. Sprejem Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spominskega parka Udin boršt za
zgodovinski in kulturni spomenik,
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2018,
12. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo 1. faze sanacije
poškodovanega vozišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 041 Lom –
križišče Potarje – Grahovše,
13. Ukinitev statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja,
14. Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo,
15. Prodaja zazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 865/15 k.o. 2147 Križe,
16. Kadrovske zadeve - Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet OZG,
17. Sprejem Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v občini Tržič.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z
dne 10.5.2018

Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 439-32-1-2018:
Potrdi se Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 10.5.2018.
Prisotnih je 14 svetnikov.
ZA
14
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 31. 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 440-32-2-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 31. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 10.5.2018.
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. 1-32-2018: Marija LAVTAR:
Marija LAVTAR je na pobudo občana opozorila na problem lastnikov zemljišč in obdelovalcev
kvalitetne hrane v neokrnjeni naravi glede psov oziroma lastnikov psov, ki jih na sprehode ne
vodijo na povodcu na privatnih zemljiščih. Psi so nevarni za sprehajalci z malimi psički, četudi
so ti privezani in na svojem zemljišču. Lastniki omenjenih psov znajo biti žaljivi, če jih lastnik
zemljišča opozori, da morajo psa dati na vrvico ali glede pobiranja iztrebkov po pašnikih bio
proizvajalcev hrane. Omenila je primer, ko je lastnik zemljišča opozoril neko lastnico psice z
dvema mladičema na omenjen problem in ker ni zaleglo je moral poklicati policijo, policisti pa so
pri omenjenem lastniku izvedli alko test. Vse to je bilo že javljeno tudi na Občino Tržič. Marija
LAVTAR meni, da je potrebno ljudi, ki se trudijo s kmetijstvom in razvojem čudovite, neokrnjene
narave zaščititi in podpreti in proti kršiteljem ukrepati. Po teh krajih hodijo romarji Rožnovenske
poti in ostali sprehajalci, kar pa posledično pomeni razvoj turizma in čisto okolje v urejeni
infrastrukturi.
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Župan je povedal, da se vsi lastniki psov ne zavedajo, da je potrebno za živalmi pospraviti. Na
Občini se prejme tedensko klice na to temo, zato se spodbuja medobčinski inšpektorat, da
preventivno opozarja, osvešča lastnike psov. Takrat, ko se izvajajo akcije policije in inšpekcije
vsi lastniki vestno pobirajo iztrebke za svojimi psi, pse pa imajo na povodcih.
Marija LAVTAR je povedala, da lastniki zemljišč lahko le preko sodišča ukrepajo proti takim
lastnikom živali.
Župan je potrdil, da redarstvo lahko ukrepa le na javnih površinah, oz. površinah v lasti države
ali občine, ne pa na zasebnih zemljiščih.
Ob 17.13 se je seji pridružila Marta LUKANC.
Ob 17.14 se je seji pridružil Matej SLAPAR.
V/p št. 2-32-2018: Klemen BELHAR:
Klemen BELHAR je vprašal, za katere namene je Občina Tržič uporabljala storitve podjetja
Urednica d.o.o., ki svetuje predvsem ob kriznem piarju. Po mnenju Klemena BELHARJA od
avgusta 2017 do maja 2018 ni zasledil krizne situacije v Občini Tržič. Povedal je, da Občina
Tržič že uporablja za piar storitve Media Butik d.o.o. Drugo vprašanje pa se nanaša na koše za
smeti, ki imajo grb Mestne občine Koper.
Župan je povedal, da se bo preverilo glede košev za smeti in ustrezno odpravilo napako. Na
vprašanje glede komuniciranja z javnostjo pa je župan pojasnil, da je bila sklenjena pogodba z
Urednico d.o.o. za določeno obdobje, pogodba pa je bila v letošnjem letu, kakšen mesec nazaj
prekinjena. V tem času so se reševale določene situacije, kot na primer gradnja nogometnega
igrišča, stečaj PEKA d.d.
V/p št. 3-32-2018: Marjan ŠPEHAR:
Marjan ŠPEHAR je podal pisno vprašanje na pobudo občana; kdaj se bo nadaljevala gradnja
pločnika v Križah proti Golniku.
Župan je povedal, da je gradnja pločnika povezana z gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in
napeljavo komunalne infrastrukture, ki je v tistem koncu še ni. Največja težava je bila zagotoviti
poplavno varnost, kajti na enem delu je cestišče zelo ozko. Po pogajanjih in proučitvi vseh
možnosti je Občina Tržič dobila dovoljenje, da se bo odprt jarek preplastil s cesto pogoj pa je,
da je pod cesto skrita kineta v trikratni velikosti obstoječe, za primer poplav ali hudih nalivov.
Podpisal se je dogovor z Ministrstvom za infrastrukturo za imenovanje recenzenta, ki bo končni
projekt pregledal. Recenzija pomeni ponoven pregled projektov. Naslednji korak pa bo
investicijo potrebno umestiti v proračun za leto 2019.
V/p št. 4-32-2018: Janez MEGLIČ:
Janez MEGLIČ je povedal, da se že vidi funkcionalnost novega nadstreška pri mrliških vežicah
v Tržiču. Ugotavlja pa se, da kjer je oder za krsto oziroma žaro ni dovolj prostora za vse, komaj
je prostor za župnika, zmanjka za zastavonošo in ostale. Predlaga, da bi se do tlakoval kak
meter pasu. Opozoril je, da je še vedno problem s sanitariji, kajti dostop ni vedno mogoč, ker
uslužbenec Komunale Tržič d.o.o. ni ves čas v pisani. Drugo vprašanje se nanaša na rušenje
upravne stavbe BPT-ja, sedaj, ko se je odprla stavba tkalnice ga zanima ali se je lastnik že
odločil kaj bo s tem objektom. Zanima ga tudi gradnja Glampinga pod policijo, predvsem do kdaj
bo gotovo in kakšna je bila finančna konstrukcija. Janez MEGLIČ daje še pobudo za
preplastitev asfalta na Slapu od Kodrovega mostu do hišne številke 15. Omenil je še bujno
vegetacijo v letošnjem letu, ki je zopet zaprla preglednost ceste proti Jelendolu, zato ga zanima
kdaj se bo to uredilo.
Ob 17.28 se je seji pridružila Ana PEHARC.
Župan je povedal, da so bili deli ceste okoli geološkega stebra in srpentin ob prireditvi MINFOSa pokošeni. Vegetacija pa je približno za polovico nižja kot drugod po Tržiču. Pobud takih kot je
za asfaltiranje na Slapu je na območju občine Tržič veliko, v rebalansu se vidi katere so najbolj
nujne, in sicer gre za cesto na Grad, del Kovternice in v Podljubelju. Predlagani del ceste pa se
išče projektantska rešitev za vodovod do Čadovelj, čaka se tudi na odločitev ljudi ali se bodo
večinsko priklopili na vodovod. Zgraditi je potrebno tudi pločnik in urediti lastništvo. Na
vprašanje glede BPT-ja je župan povedal, da je opuščena upravna stavba odstranjena, na tem
delu je možno parkirati, z širitvijo modrih con v mestnem jedru se vozila preusmerjajo na ta del.
Most se obnavlja skupaj z delom ceste v okviru rondoja Sokolnica. Strojna Tkalnica pa je objekt,
ki je eden najmočneje grajenih v Tržiču. Občina ni lastnik, je pa za objekt je več različnih pobud
in idej. Trenutno je razgrnjen Podrobni prostorski načrt kompleksa BPT.
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Ob 17.37 se je seji pridružila Andreja POTOČNIK.
Župan je podal še pojasnilo glede WC-ja in nadstreška na pokopališču v Tržiču, ter povedal,
da se pridobiva gradbeno dovoljenje za žarni zid in tlakovanje celotne površine. Trenutno pa se
obnavlja klančina pred mrliškimi vežicami, ki bo prilagojena ljudem z invalidskim vozičkom in
gibalnimi ovirami. Narejen je tudi že načrt za obnovo mrliških vežic, ki bo vključeval sanitarije.
Projekt Glamping se nadaljuje, Občina je izvedla izgradnjo komunalne infrastrukture (voda,
elektrika, mini parkirišče, javna razsvetljava…) Lastnik pa sedaj postavlja nadstandardne lesene
šotore, posadil je živo mejo iz malin, čaka se gradnja skupnega prostora. Glamping bo v
letošnje letu odprt predvidoma nekako sredi poletja.
K 4. točki:

Ročevnica – poročanje o dogajanju

Župan je prebral poročilo.
24.5.2018
Seznanitev s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Ip 29/2018 z dne 19.4.2018, v
izvršilni zadevi upnice A. B. in dolžnikov I. M. in G. P. - sodišče je zavrnilo pritožbo dolžnikov
zoper sklep prvostopenjskega sodišča, s katerim je prvostopenjsko sodišče zavrnilo njun ugovor
zoper sklep o izvršbi.
1.6.2018
Seznanitev s Pripravljalnimi spisi z dne 20.4.2018, v upravnih sporih z udeleženimi strankami:
M. H., B. in B. H., A. J., S. B., S. H. – v teh spisih stranke trdijo, da A. B. ni podpisnica vložene
tožbe, niti kasnejših vlog v upravnem sporu.
K 5. točki:

Ciljni načrt razvoja kulturne infrastrukture v občini Tržič

Uvodno obrazložitev sta podala Vid MEGLIČ, vodja Urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti in Vid RATAJC, predstavnik podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o..
Ob 17.52 se je seji pridružil Andrej FRELIH.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Andrej FRELIH pa
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Andrej FRELIH, Nataša MEGLIČ, Mladen
NOVKOVIĆ in Matej SLAPAR.
Odgovore so podali Vid RATAJC, Vid MEGLIČ in župan.
Zaradi posveta nekaterih svetnikov je bila seja od 18.41 do 18.52 prekinjena.
Po prekinitvi seje je vodenje prevzel podžupan Dušan BODLAJ.
Klemen BELHAR je pojasnil odločitev svetniške skupine ZAGON.
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 441-32-5-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejema dokument Ciljni načrt razvoja kulturne
infrastrukture v občini Tržič, št. V130230, Izdelovalca Protim Ržišnik Perc arhitekti in
inženirji d.o.o.
Prisotnih je 15 svetnikov.
ZA
15
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 442-32-5-2018:
Občinski svet Občine Tržič kot najustreznejšo varianto razvoja infrastrukture na
področju kulture potrjuje dopolnjeno varianto številka 6.1.
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Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 443-32-5-2018:
V delu kjer strategija predvideva gradnjo knjižnice v objektu Peko PUR, je ta lokacija le
ena od možnih variant. Če se pokažejo ustreznejše variante, se strategija gradnje nove
knjižnice spremeni.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki:

Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Tržič

Uvodno obrazložitev so podali podžupan Dušan BODLAJ, 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.
Podžupan je odprl razpravo.
Razpravljali so Klemen BELHAR, Mladen NOVKOVIĆ, Uroš RIBIČ in Andrej FRELIH.
Odgovore je podala Vida MIHELČIČ.
Osnutek Odloka je bil dan v javno obravnavo na spletno stran Občine Tržič.
Mladen NOVKOVIĆ je podal obrazložitev glasu proti.
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 444-32-6-2018:
Sprejme se osnutek Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Tržič (1. obravnava).
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.

17
1

PREDLOG SKLEPA:
Točka 17 – Sprejem Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v občini Tržič se prestavi in obravnava pod točko 8.
dnevnega reda.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. točki:

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej – 2.
obravnava

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.
Podžupan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo, jo je zaprl in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 445-32-7-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški
muzej.
Prisotnih je 19 svetnikov.
ZA
19
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Sprejem načrta razvoja odprtega širokopasovnega
elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Tržič

omrežja

Uvodno obrazložitev sta podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor in Dominik
ŠALAMON, predstavnik podjetja Eurocon d.o.o. Ljubljana.
Andraž ŽITNIK je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor.
Dominik ŠALAMON je odgovoril na vprašanje postavljeno v poročilu Odbora za okolje in
prostor.
Podžupan je odprl razpravo.
Razpravljali so Klemen BELHAR, Janez MEGLIČ in Marija LAVTAR.
Odgovore so podali podžupan, Jasna KAVČIČ in Dominik ŠALAMON.
Podžupan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 446-32-8-2018:
Sprejme se Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v občini Tržič.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Vodenje seje je ponovno prevzel župan, mag. Borut SAJOVIC.
K 9. točki:

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta
Občine Tržič (4. sprememba)

Uvodno obrazložitev je podala Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor.
Andraž ŽITNIK 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 447-32-9-2018:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine
Tržič (4. sprememba)
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. točki:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1

6

Dolina – Dovžanova soteska
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor
in Petra KRAJNER, predstavnica podjetja Domplan d.d., Kranj.
Andraž ŽITNIK 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 448-32-10-2018:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 11. točki:

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spominskega parka Udin
Boršt za zgodovinski in kulturni spomenik

Uvodno obrazložitev je podala Mojca ŠVAJGER, višja svetovalka na Uradu za okolje in prostor.
Ana PEHARC je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Andraž ŽITNIK pa
Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Janez MEGLIČ.
Odgovore je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 449-32-11-2018:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za
zgodovinski in kulturni spomenik.
Prisotnih je 16 svetnikov.
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 12. točki:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Tržič za leto 2018

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Marjeta MAČEK, vodja Urada za finance.
Ob 20.42 je Klemen BELHAR zapustil sejo.
Nataša MEGLIČ je predstavila Poročilo Komisije za proračun in zaključni račun, Ana PEHARC
je predstavila Poročilo Odbora za družbene dejavnosti, Andrej FRELIH Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe in Andraž ŽITNIK Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Janez MEGLIČ, David AHAČIČ, Metka GABERC in Marija LAVTAR.
Odgovore so podali župan, Matej SLAPAR in Vid MEGLIČ.
Ob 21.04 je sejo zapustil Andrej FRELIH.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 450-32-12-2018:
Občinski svet Občine Tržič sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 451-32-12-2018:
Sprejme se dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti
2017 in 2018 – 4. dopolnitev (čistopis), kot določa priloga tega sklepa.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 13. točki:

Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo
1. faze sanacije poškodovanega vozišča občinske kategorizirane ceste
z oznako LC 428 041 Lom – Križišče Potarje - Grahovše

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Andraž ŽITNIK je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je Janez MEGLIČ.
Odgovor je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 452-32-13-2018:
Za kritje stroškov pri odpravi posledic naravnih nesreč oz. neurij – izvedbe 1. faze
sanacije poškodovanega vozišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC 428 041
Lom – Križišče Potarje – Grahovše, se nameni do 108.000,00 EUR iz sredstev rezerv
Občine Tržič.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 14. točki:

Ukinitev statusa
premoženja

javnega

dobra

oziroma

splošnega

ljudskega

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Andraž ŽITNIK je predstavil Poročilo Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala je Metka GABERC.
Odgovor sta podala Jasna KAVČIČ in župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 453-32-14-2018:
1. Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega
premoženja na nepremičninah:
- parc. št. 17/6, 988/2, 988/4, 987/7 in 989 k.o. 2141 Podljubelj,
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- parc. št. 984/3, 984/5, 984/7 in 984/9 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
- parc. št. 239/5, 868, 874/3, 273/2, 272/2, 271/2, 563/2, 559/2, 554/2, 236/2, 870/1 k.o. 2147
Križe,
- parc. št. 628/7, 628/10, 645/1, 656, 660, 661 k.o. 2149 Žiganja vas,
- parc. št. 874/5 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 oziroma splošnega ljudskega premoženja in se za nepremičnine iz prve do četrte
alineje 1. točke izreka tega sklepa vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg
svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000, pri nepremičnini iz pete alineje 1. točke
izreka tega sklepa pa se izbriše zaznamba javnega dobra.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
18
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ob 21.23 je sejo zapustil Mladen NOVKOVIĆ.
K 15. točki:

Določitev in zaznamba grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Andraž ŽITNIK 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 454-32-15-2018:
1.Sprejme se sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Tržič za
nepremičnine:
- parc. št. 445/7 k.o. 2146 Kovor,
- parc. št. 985/1, 985/2, 984/8, 984/2 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
- parc. št. 840/61, 840/63, 840/77, 840/79, 854/2, 854/4, 854/39, 854/40, 854/41, 854/43,
854/45, 858/3 k.o. 2147 Križe,
- parc. št. 1181/20 k.o. 2144 Bistrica,
- parc. št. 108/36, 428/2, 429/2, 435/2 k.o. 2146 Kovor,
- parc. št. 848/7, 848/8, 848/32 k.o. 2147 Križe,
- parc. št. 2/7, 202/4 k.o. 2150 Zvirče,
kar se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Nepremičnine iz druge in tretje alineje 1. točke tega izreka postanejo last Občine Tržič
in se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
3.Pri nepremičninah iz prve in druge alineje 1. točke tega izreka se zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot, pri nepremičninah iz tretje do
sedme alineje 1. točke tega izreka pa se zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – občinska cesta.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 16. točki:

Prodaja zazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 865/15 k.o. 2147
Križe

Uvodno obrazložitev je podal župan.
Andraž ŽITNIK 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 455-32-16-2018:
Sprejme se sklep o prodaji nepremičnine parc. št. 865/15 k.o. 2147 Križe. Kot metoda
razpolaganja se izbere javno zbiranje ponudb z izhodiščno ceno 73.356,80 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 ni bil soglasno sprejet.
K 17. točki:

Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega zdravstva
Gorenjske

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 456-32-17-2018:
Občinski svet Občine Tržič kot predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovnega zdravstva
Gorenjske imenuje HERMINO DOLINAR KRESE, za mandatno obdobje od 20.6.2018 do
19.6.2022.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep ni bil soglasno sprejet.
Seja Občinskega sveta je bila končana ob 21.30 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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