Številka: 9000-4/2015-23
Datum:
24.04.2015

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič,
ki je bila v četrtek, 16.04.2015 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Seje so se udeležili občinski svetniki: David AHAČIČ, Mladen NOVKOVIĆ, Janez MEGLIČ,
Marija MRAVLJE, Matej SLAPAR, Ana PEHARC, Dušan BODLAJ, Marta BEČAN, Marjan
ŠPEHAR, Mojca ČADEŽ, Marjan VETERNIK, Nataša MEGLIČ, Andrej FRELIH, Marko
POLJANC, Klemen BELHAR, Mateja ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Metka GABERC, Uroš GODNOV,
Andraž ŽITNIK in Slavica MEŽNAR.
Odsotni občinski svetniki: Đuro HRKALOVIĆ, Marija LAVTAR in Andreja POTOČNIK.
Prisotni iz občinske uprave: Drago ZADNIKAR, spe. – direktor občinske uprave, Mag. Mojca
ALJANČIČ – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Vid MEGLIČ – vodja
Urada za družbene dejavnosti, Jasna KAVČIČ – vodja Urada za urejanje prostora, Marjeta
MAČEK – vodja Urada za finance, Metka KERŠMANC in Irena MARKIČ.
Drugi prisotni: Sebastijan ZUPANC – direktor Komunale Tržič d.o.o, mag. Robert ZADNIK –
MIK, Boštjan LENČEK – Policijska postaja Tržič, Matjaž ULČAR – odvetnik, dr. Štefan ŽUN –
ravnatelj OŠ Bistrica, Erna MEGLIČ prof. – ravnateljica OŠ Križe in Boštjan MEŠIČ –
predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič.
Prisotni predstavniki medijev: Suzana p. KOVAČIČ – Gorenjski glas, Branka JURHAR –
Radio Triglav, Klementina S. MEŽEK – GTV in Radio Gorenc.
Župan, mag. Borut SAJOVIC je odprl 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Tržič in pozdravil
vse prisotne člane in članice Občinskega sveta, goste in novinarje.
V uvodu je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih 21 svetnic in svetnikov. Seja je bila sklepčna.
Župan je povedal, da je občinska uprava dobila predlog za dodatno točko s strani Liste
Klemena Belharja – ZAGON, glede prireditve MINFOS. Točka 10 – Predlog Odloka o potrditvi
Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2014 se bo obravnavala po
enostopenjskem postopku. Predlagal je tudi, da se točka 11b – Odlok o koncesiji za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Tržič
obravnava po skrajšanem postopku. Janez MEGLIČ je povedal, da naj bi točko 11b obravnavali
v dvofaznem postopku s čemer so se svetniki strinjali.
Župan je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevni red se uvrsti nova točka pod zaporedno številko 16 – Sklep o brezplačnem
najemu Dvorane tržiških olimpijcev za prireditev MINFOS.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI

21
0
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Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA:
Na dnevnem redu se 10. točka – Predlog Odloka o potrditvi Zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2014 obravnava po enostopenjskem postopku.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal na glasovanje celotni dnevni red 5. redne seje s sprejetimi spremembami
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 05.03.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih na 4. redni seji,
ter odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
3. SCT – Informacija (gradivo bo dostavljeno naknadno, ker usklajevanja še niso
zaključena),
4. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
5. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Bistrica – informacija,
6. Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Križe,
7. Poročilo o delovanju skupnega občinskega organa Medobčinskega inšpektorata Kranj
za leto 2014,
8. Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2014,
9. Informacija o sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora Občine Trži za leto
2015,
10. Predlog Odloka o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2014,
11. a) Koncesija za vzdrževanje občinskih cest - cenik
b) Odok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje
občinskih javnih cest na območju občine Tržič
12. Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič,
13. Sklep o določitvi pogojev županovega samostojnega ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Tržič za leto 2015,
14. Ukinitev statusa javnega dobra,
15. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Tržič, ki so potekale 5.10.2014,
16. Sklep o brezplačnem najemu Dvorane tržiških olimpijcev za prireditev MINFOS.
K 1. točki:

Potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne
05.03.2015.

Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 53-5-1-2015:
Potrdi se Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič, z dne 05.03.2015.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Tržič, sprejetih
na 4. redni seji, ter odgovori na vprašanja in pobude članov
Občinskega sveta

Župan je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo je župan zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 54-5-2-2015:
Občinski svet Občine Tržič sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 4. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 05.03.2014.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Predlog sodne poravnave v gospodarskem sporu tožnika SCT d.d. – v
stečaju zoper Občino Tržič

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Borut SAJOVIC.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 55-5-3-2015:
Občinski svet Občine Tržič pooblašča župana, da v gospodarskem sporu tožnika SCT
d.d. – v stečaju zoper Občino Tržič, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod
opr. Št. XI Pg 1827/2013, sklene sodno poravnavo s tožnikom v višini 465.000,00.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

V/p št. 1-5-2015: Marija MRAVLJE
Marija MRAVLJE je podala pobudo, da bi se uredil prehod »uscana gasa«, ker je zelo
zanemarjen. Glede na to, da se na ekoloških otokih nabere zelo veliko odpadkov, zabojniki so
posledično hitro polni, potem pa ljudje odlagajo ob zabojnike, to pa naredi zelo slab vtis.
Predlaga, da se na nekaterih eko otokih postavijo večji zabojniki, ali pa da se smeti večkrat
odpeljejo. Sama si je tudi ogledala tak ekološki otok pred Runom in tam je resnično veliko
smeti. To lokacijo si je ogledala včeraj, ko je bilo smeti polno, danes, ko si je šla to ponovno
ogledati pa so jih že odpeljali.
Župan je povedal, da se problem prehoda pozna, to zemljišče ni v 100% lasti Občine Tržič, na
problem je bil zato opozorjen že upravnik, na tem zemljišču pa teče tudi denacionalizacijski
postopek. Vendar se bo Občina potrudila, da se bo v zvezi s tem nekaj naredilo. Ekološki otoki
so na območju Tržiča dobro pokriti imamo nadstandardno število eko otokov. Problem je, ker
nekateri ne upoštevajo dejstva, da je eko otok namenjen ločevanju papirja, steklovine in
embalaže, ne pa odprto odlagališče kosovnih odpadkov. Primer ekološkega otoka Za
Mošenikom pred Runom je trenutno najbolj problematičen. Na tem otoku se bo namestil
videonadzor z ustreznim opozorilom.
Sebatijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič je podal natančnejša pojasnila glede ekoloških
otokov.
V/p št. 2-5-2015: Mateja ČADEŽ
Mateja ČADEŽ je vprašala, zakaj se podirajo drevesa na Gradu. Drugo vprašanje pa se nanaša
na avtobusni prevoz, kajti zanima jo, kakšna je možnost, da bi Občina dala pobudo avtobusnim
prevoznikom, da bi se ponovno uvedel linijski prevoz skozi vas Križe.
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Župan je pojasnil, da se sekajo drevesa, ki so poškodovana in nevarna. Povedala je tudi, kje se
bo še izvajala sečnja. Glede prevoza skozi vas Križe, pa je povedal, da je Občina že imela
pogovore glede prevoza s prevoznikom Integral, ki pa ima svoje razloge, katere utemeljujejo s
številom potnikov.
V/p št. 3-5-2015: Marjan VETERNIK
Marjan VETERNIK je vprašal ali poteka menjava svetilk javne razsvetljave po planu in ali se že
uvaja avtomatska redukcija, kjer je možno. Zanima ga tudi, kdaj se bodo začela dela na relaciji
Popovo – Vadiče in kdaj se bodo začela dela na udoru na državni cesti, kjer je odcep za
Visoče.
Župan je povedal, da se že uvaja redukcija, to pomeni, da gori vsaka druga svetilka po enajsti
uri zvečer na manj prometnih lokacijah. Pojasnil je tudi, da kjer se gradi na novo se dajejo
varčne svetilke. Glede cest je pogodba podpisana in dela se bodo začela v naslednjem tednu
ali dveh.
V/p št. 4-5-2015: Matej SLAPAR
Matej SLAPAR je vprašal kakšen je režim nekategorizirane občinske ceste proti Pod
Storžičem. Predlaga da bi občinska uprava pripravila signalizacijo, ki bi v zimskem času bila
predvsem namenjen varnosti sankačev. Želi si, da bi prišlo do dogovora med lastniki zemljišč in
sankači.
Župan je na kratko pojasnil okoliščine ceste.
V/p št. 5-5-2015: Ana PEHARC
Ana PEHARC je postavila vprašanje direktorju Komunale Tržič glede ogleda deponije v
Kovorju, ki bi ga izpeljali z otroki iz vrtca.
Direktor, Sebastijan ZUPANC je pojasnil kdaj bi bilo možno, in zakaj ne v dopoldanskem času.
Predlagal je da se naknadno dogovorijo, kako bodo odlagališče odpadkov predstavili otrokom.
V/p št. 6-5-2015: Marta BEČAN
Marta BEČAN je vprašala, kako potekajo dela pri izgradnji vodovoda Veterno – Gozd.
Župan je povedal kako potekajo dela in kaj so že naredili.
V/p št. 7-5-2015: Andraž ŽITNIK
Andraž ŽITNIK je povedal, da ima dve pobudi. Prva je, da bi se uvedel javni prevoz (kombi)
Podljubelj – Ravne – Tržič – Bistrica – Kovor – Zvirče, kajti vse več je starejšega prebivalstva, ki
je brez prevoza. Predlaga, da občinska uprava spodbudi prevoznika, da naredi neke
preizkušnje s povpraševanjem po takem prevozu. Glede preizkušnje pa bi potem občinska
uprava podala javno izjavo. Druga pobuda pa se nanaša na dvorano, kjer poteka seja
Občinskega sveta, in sicer naj se jo ustrezno akustično opremi in namestijo naj se glasovalne
naprave, če že ne v letošnjem letu, pa vsaj v tem mandatu.
V/p št. 8-5-2015: Mladen NOVKOVIĆ
Mladen NOVKOVIĆ je vprašal, kako je z realizacijo že podane pobude glede prehodov za
pešce v mestnem jedru.
Jana KAVČIČ je povedala, da se bodo prehodi prebarvali z belo barvo, tako, da bodo vidni.
Glede meritve hitrosti pa še ni konkretne rešitve.
K 5. točki:

Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Bistrica - Informacija

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti.
V imenu Odbora za družbene dejavnosti je poročilo podala Ana PEHARC.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi sta sodelovali Klemen BELHAR in Metka GABERC.
Odgovore sta podala Vid MEGLIČ in dr. Štefan ŽUN.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 56-5-5-2015:
Občinski svet Občine Tržič se seznani s pozitivnim mnenjem k imenovanju ravnatelja
Osnovne šole Bistrica.
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Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki:

20
0

Mnenje k imenovanju Erne Meglič, prof. za ravnateljico Osnovne šole
Križe

Uvodno obrazložitev je podal Vid MEGLIČ, vodja Urada za družbene dejavnosti.
Ana PEHARC je podala poročilo v imenu Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je David AHAČIČ.
Odgovor je podala Erna MEGLIČ, prof.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 57-5-6-2015:
Občinski svet Občine Tržič daje pozitivno mnenje k imenovanju Erne Meglič, prof., za
ravnateljico Osnovne šole Križe.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. točki:

Poročilo o delovanju skupnega občinskega organa Medobčinskega
inšpektorata Kranj za leto 2014

Uvodno obrazložitev je podal mag. Robert ZADNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata
redarstva Kranj.

in

Vodenje seje je prevzel podžupan, Dušan BODLAJ.
Podžupan, Dušan BODLAJ je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali Mateja ČADEŽ, Matej SLAPAR, Dušan BODLAJ, Mladen NOVKOVIĆ,
Nataša MEGLIČ, Marko POLJANC, dr. Uroš GODNOV, Janez MEGLIČ, Klemen BELHAR,
Marjan VETERNIK in Andraž ŽITNIK.
Odgovore je podal mag. Robert ZADNIK.
Vodenje seje je ponovno prevzel župan mag. Borut SAJOVIC.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 58-5-7-2015:
Sprejme se poročilo o delovanju skupnega občinskega organa Medobčinskega
inšpektorata Kranj za leto 2014.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. točki:

Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2014

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan LENČEK, komandir Policijske postaje Tržič.
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Župan je odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali Andraž ŽITNIK, dr. Uroš Godnov, Dušan BODLAJ, Metka GABERC,
Klemen BELHAR, Marko POLJANC in Janez MEGLIČ.
Odgovore je podal Boštjan LENČEK.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 59-5-8-2015:
Sprejme se Informacija o delu Policijske postaje Tržič za leto 2014.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 9. točki:

Informacija o sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora
Občine Tržič za leto 2015

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan MEŠIČ, predsednik Nadzornega odbora Občine Tržič.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Nataša MEGLIČ in Mladen NOVKOVIĆ.
Odgovor je podal Boštjan MEŠIČ.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 60-5-9-2015
Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o sprejetem letnem programu dela
Nadzornega odbora Občine Tržič.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
ZAČETEK ODMORA: 20:16
KONEC ODMORA: 20:35
K 10. točki:

Predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič
za leto 2014

Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Borut SAJOVIC.
Nataša MEGLIČ je podala poročilo v imenu Komisije za proračun in zaključni račun.
Župan je odprl razpravo.
V razpravi sta sodelovala Andraž ŽITNIK in Janez MEGLIČ.
Odgovor je podal Sebastijan ZUPANC, direktor Komunale Tržič d.o.o.
Župan je zaprl razpravo ter dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA 61-5-10-2015
Občinski svet sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2014 v predlaganem besedilu.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
PREDLOG SKLEPA 62-5-10-2015
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Tržič za leto 2014.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 11a. točki:

Predlog sklepa o cenah storitev opravljanja lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Tržič

K 11b. točki:

Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Tržič

Točki 11a in 11b sta povezani zato, se obravnavata skupaj. Uvodno obrazložitev sta podali
mag. Mojca ALJANČIČ, vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Metka
KERŠMANC, podsekretarka za pravne zadeve.
Mateja ČADEŽ je podala poročilo v imenu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe.
Marko POLJANC je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo.
V prvem krogu razprave so sodelovali Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Metka GABERC, dr.
Uroš GODNOV, Mladen NOVKOVIĆ, Marjan ŠPEHAR, Matej SLAPAR, Marko POLJANC,
Janez MEGLIČ, Boštjan MEŠIČ, Mateja ČADEŽ, Slavica MEŽNAR, Andrej FRELIH, Marjan
VETERNIK in Dušan BODLAJ.
Odgovore sta podala direktor Komunale Tržič, Sebastijan ZUPANC in župan mag. Borut
SAJOVIC.
V drugem krogu so razpravljali Andraž ŽITNIK, Klemen BELHAR, Matej SLAPAR, Mladen
NOVKOVIĆ, Mateja ČADEŽ, Marko POLJANC, dr. Uroš GODNOV, Mojca ČADEŽ in Nataša
MEGLIČ.
Svetniki so se odločili, da se točka prekine. Postavili so si rok za pripombe, in sicer do četrtka
23.4.2015, ter dogovorili, da se sestanejo, na sedežu Komunale Tržič v torek, 5.5.2015, in sicer
vodje svetniških skupin, predsedniki odborov in direktor Komunale Tržič.
K 12. točki:

Predlog odobritve za plačilo iz sredstev rezerv Občine Tržič za izvedbo
sanacije makadamskega vozišča kategorizirane občinske ceste z
oznako JP 928 373 na odseku Retnje (spodaj) – križišče Smuk

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za urejanje prostora.
Marko POLJANC je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor.
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Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je Dušan BODLAJ.
Odgovor je podal župan.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 63-5-12-2015
Za kritje stroškov pri odpravi posledic naravnih nesreč oz. neurij – izvedbi sanacije
makadamskega vozišča kategorizirane občinske ceste z oznako JP 928 373 na odseku
Retnje (spodaj) – križišče Smuk, se nameni do 128.000,00 EUR iz sredstev rezerv Občine
Tržič.
Prisotnih je 17 svetnikov.
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 13. točki:

Sklep o določitvi pogojev županovega samostojnega ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Marko POLJANC je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 64-5-13-2015
Župan sme sprejeti načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015, pod
pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od 15.000 EUR ter da jo
Občina Tržič potrebuje, ker se na njej nahaja javna infrastruktura ali zaradi gradnje javne
infrastrukture. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih župan uvrsti na načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja, lahko dosega največ 15.000 EUR.
Župan sme sprejeti načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič
za leto 2015, pod pogojem, da je vrednost nepremičnine, ki se uvrsti na načrt, nižja od
15.000 EUR ter da je Občina Tržič ne potrebuje. Skupna vrednost nepremičnin, ki jih
župan uvrsti na načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Tržič,
lahko dosega največ 15.000 EUR.
Skupna vrednost poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem lahko znaša največ 5% skupne vrednosti Načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Tržič za leto 2015 in Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2015.
Prisotnih je 18 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 14. točki:

14
3

Ukinitev statusa
premoženja

javnega

dobra

oziroma

splošnega

Uvodno obrazložitev je podala Jasna KAVČIČ, vodja Urada za okolje in prostor.
Marko POLJANC je podal poročilo v imenu Odbora za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo, ker razprave ni bilo je dal na glasovanje

8

ljudskega

PREDLOG SKLEPA 65-5-14-2015
Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega
premoženja na nepremičninah s parc. št. 847/3 k.o. 2146 – Kovor, parc. št. 994/4 k.o. 2142
– Lom pod Storžičem, parc. št. 861/10 k.o. 2145 – Leše, parc. št. 739/5 in parc. št. 983 k.o.
2141 – Podljubelj ter parc. št. 659/4, 659/5, 659/6, 184, 185 in 186 k.o. 2143 – Tržič, kar se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi izbriše status javnega
dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja in se zanje vknjiži lastninska pravica na
ime Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 5883547000.
Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
21
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 15. točki:

Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Tržič, ki so potekale 5.10.2014

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Drago ZADNIKAR, spec.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Mladen NOVKOVIĆ in Janez MEGLIČ.
Odgovor je podal direktor, Drago ZADNIKAR, spec.
Župan je zaprl razpravo in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 66-5-15-2015
Organizatorjem volilne kampanje oz. kandidatom za volitve v občinski svet ali za volitve
župana, ki so na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve 2014 v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 66/2014) upravičeni do delnega povračila
stroškov volilne kampanje, in so predložili zahtevek za vračilo ter poročilo o vseh zbranih
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, se v 30 dneh po sprejemu tega sklepa, na
transakcijski račun naveden na zahtevku, delno povrnejo stroški volilne kampanje v
naslednjih zneskih:

Zap.št.:
1

Znesek povrnitve:
93,06 EUR

2

Ime liste:
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
S`M TRŽIČAN

7

EKIPA BORUTA SAJOVICA

1.023,66 EUR

8

SMC – STRANKA MIRA CERARJA

134,97 EUR

9

NESTRANKARSKA LISTA PRAVA POT

106,92 EUR

10

ZAGON – LISTA KLEMENA BELHARJA

566,97 EUR

12

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

50,63 EUR

9

75,90 EUR

Prisotnih je 21 svetnikov.
ZA
PROTI
Sklep je bil sprejet.
K 16. točki:

19
0

Sklep o brezplačnem najemu Dvorane tržiških olimpijcev za prireditev
Minfos

Uvodno obrazložitev je podal Klemen BELHAR.
Ana PEHARC je predstavila poročilo Odbora za družbene dejavnosti.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljali so Andrej FRELIH, Marjan VETERNIK, Dušan BODLAJ, Klemen BELHAR, Mladen
NOVKOVIĆ, Mojca ČADEŽ, Nataša MEGLIČ in Ana PEHARC.
Klemen BELHAR je umaknil sklep in o njem se ni glasovalo.
Seja občinskega sveta je bila končana ob 00:10 uri.

mag. Borut SAJOVIC

Zapisala

župan

Irena Markič
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