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ZAPISNIK

17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v torek, 18. aprila 2017.
Seja poteka v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so navzoči naslednji člani in članice občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Peter ANTIČEVIČ, Rafael CEPIČ, Ladislava FURLAN, Boris HODNIK, Zoran MOJŠKERC, Jerca
KORČE, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela
TOMIĆ, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL, Janez NAGODE,
Janez OVSEC, Janez ISTENIČ in Dušan JERINA.
Opravičila se je svetnica Angela MENART.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave, mag.
Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora, Urška KRANJC, LUZ d.d., Peter LOVŠIN,
Urbania, d. o. o., Mojmir SLAČEK, Urbi, d. o. o., Boštjan GLAŽAR, Lokalni pospeševalni center Pivka,
Mateja ČUK – podsekretarka, Gvido BOKAL, podsekretar, mag. Nevenka MALAVAŠIČ,
podsekretarka, Zoran ŽAGAR, višji svetovalec, Simona ŠUŠTERŠIČ ŠTRUKELJ, višja svetovalka,
Damjan BARUT, višji svetovalec, Zvonka MOLJK, višja svetovalka, Mojca IGLIČAR, preizkušeni
računovodja – višji svetovalec, Natalija VUČINA POVŠIČ, in Romana HRIBAR – višja svetovalka.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli:
-

mnenja in stališča odborov,

-

obvestilo o dopolnitvi letnega nadzornega programa,

-

časnik Moje finance – članek Kje v Sloveniji se najbolje živi – občina Logatec na 17. mestu.

Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 16. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 23. 2. 2017.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 23. 2. 2017 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 vseh svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Skladno z 32. členom Poslovnika občinskega sveta ((Logaške novice, št. 1-2/2014 – uradno
prečiščeno besedilo) v nadaljevanju: poslovnik) župan svetnike pozove k opredelitvi glede
predlaganega dnevnega reda. Svetniki so pozvani k podaji pripomb, predlogov za umik ali razširitev
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dnevnega reda. Predlog za umik 8. točke dnevnega reda - Obravnava predloga Pravilnika o postopku
za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij je
predlagala svetnica Jasna VODNIK URŠIČ, predsednica Statutarno pravne komisije. Svetnica pove,
da Statutarno pravna komisija:
-

zahteva dodatna pojasnila glede dodelitve sredstev s pomočjo Pravilnika,

-

predlaga ukinitev besede »postopek« v naslovu, saj sam pravilnik v celoti ne govori o tem – le
en člen,

-

naj se preveri, ali je Pravilnik v skladu z veljavno zakonodajo, saj ureja dodeljevanje sredstev
le eni pravni osebi,

-

predlaga, da je ključ razdelitve bolj natančno določen.

Svoje mnenje je podal tudi župan ter nato dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Iz dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec se umakne 8. točka dnevnega
reda – Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za
izobraževalni center sodobnih tehnologij.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.

S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II.
obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
4. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

2

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska
Tabor, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mojmir Slaček, Urbi, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti
Brod – zahodni del, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
7. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov
na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za
Izobraževalni center sodobnih tehnologij
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o.
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
10. Potrditev in sprejem Celostne prometne strategije občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Urška Kranjc, LUZ d. d. in Matej Gojčič, RRA LUR
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
11. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

3

13. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
"Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva ulica, z izvedbo komunalne infrastrukture.«

za

investicijo

Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Logatec v letu 2016 kupnin premoženja
Občine Logatec, za leti 2014 in 2015
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora
15. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan je predlagal, da se razpravlja in glasuje o dnevnem redu 17. redne seje Občinskega sveta.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
1. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: odprtje nove lekarne v Logatcu
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na lekarno v Logatcu in na sprejet sklep Občinskega
sveta - sklep je bil sprejet na izredni seji v mesecu novembru v preteklem letu. Svetnik sprašuje, ali je
bila na podlagi sprejetega sklepa podpisana pogodba z ljubljanskimi lekarnami in to v obliki in vsebini,
ki je bila predstavljena na že prej omenjeni seji? V kolikor je bila pogodba podpisana, bi glede na
takrat izraženo nujnost, pove svetnik, pričakovali, da bi se v teh mesecih že pričele aktivnosti v zvezi s
pridobivanjem potrebnih dovoljenj. Svetnik pove, da je sam pričakoval, glede na dane obljube, da bo
zdaj že delovala druga enota v sončnem logu. Svetnik sprašuje, kdaj lahko pričakujemo pričetek
gradnje-širitve lekarniških prostorov v sklopu Zdravstvenega doma in posledično tudi širitev prostorov
samega Zdravstvenega doma. Kdaj bo začela z obratovanjem še druga enota in kje? Svetnik tudi
sprašuje, kako je z danimi obljubami glede parkirnih mest na Poštnem vrtu, ki so obljuba gospoda
župana in jih potrebujemo pred samim pričetkom širitve sedanje lekarne in samega Zdravstvenega
doma? Svetnik pove,da je sam sicer prepričan, da je pri podpisu te pogodbe morebiti prišlo do
nezakonitosti v povezavi s sklepi in dokumenti Evropske komisije – predvsem z direktivo 2014/23, ki
določa, da je treba za širitev lekarniške dejavnosti na območju občin pred podpisom izvesti javni razpis
– pri nas ga ni bilo.
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2. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: dogajanje na OŠ Tabor Logatec – odnosi med učiteljskim
zborom in ravnateljico
Svetnik pove, da je že na prejšnji seji Občinskega sveta Občine Logatec bilo svetnikom na mizo
predloženo nekaj pisem tako s strani učiteljskega zbora kot s strani same ravnateljice. Svetnik pove,
da je takrat gospod župan obljubil, da bodo svetniki na naslednji seji imeli o tem vprašanju posebno
točko – žal župan te obljube ni držal, pove svetnik. Točke s to tematiko namreč ni na dnevnem redu
17. redne seje OS, razen če župan meni, da se rešuje že kar akutno situacijo na šoli z imenovanjem
novih predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda. Svetnik doda, da je skupaj s kolegi svetniki v vsem
tem času prejel še kar nekaj pisem in telefonskih klicev v zvezi s to problematiko. Iz vsega tega je
razvidno, da je stanje z vodstvom ustanove alarmantno. Posamezniki in zaposleni iščejo pomoč zaradi
šikaniranja in nemogočih razmer pri psihiatru, na šoli so prisotni policisti, kriminalisti, sledijo obtožbe in
tožbe.. Hitro bo prišla zadeva v medije, kar bo predstavljalo veliko blamažo ne samo za šolo, ampak
tudi za ustanovitelja – nas, Občino. Pri vsem tem pa trpi na kakovosti, urejenosti in organiziranosti
celotna šola. Vse skupaj se bo končalo na hrbtih naših otrok. Svetnika zanima, kaj se torej dogaja na
OŠ Tabor Logatec in kako v zvezi z nastalo situacijo ukrepa Občinska uprava oziroma gospod župan?
Kdaj in na kakšen način lahko pričakujemo rešitev?
3. Janez PODOBNIK, SLS – vprašanje: bankomat v Rovtah
Svetnik pove, da je že pred časom svetnik SD-ja predlagal, da bi se v Rovtah postavil bankomat.
Glede nato, da se stvar že kar nekaj časa vleče, svetnika zanima, ali se bo postavitev bankomata kdaj
realizirala, v kolikor je to možno? Z Rovtami je avtobusna povezava zelo slaba. V kolikor hoče
posameznik dvigniti le nekaj evrov mora za to v Logatec, to pa mu vzame skoraj cel dan. Glede te
situacije so krajani Rovt na slabšem kot prej. Svetnik meni, da moramo gledati na to, da bomo živeli
bolje in ne slabše kot prej.
4. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: tržnica v Logatcu
Svetnica pove, da se pobuda nanaša na tržnico v Logatcu. Svetnica ve, da ima Občina načrte za
celostno ureditev mestnega jedra, ampak meni, da ni potrebe čakati na realizacijo začrtanega, ampak
lahko že danes z majhnimi ukrepi sami izboljšamo izgled in pripomoremo k kvalitetnejši uporabi tega
prostora. In sicer prva stvar je - prepoved parkiranja na celotnem območju tržnice in ne samo toliko,
kot je danes označeno. Svetnica meni, da bi že to pripomoglo k kvalitetnejši uporabi prostora. Dokler
se bo dovoljevalo, da se ljudje pripeljejo skoraj pred stojnico, bodo to tudi počeli. Razen če bo tako,
pove svetnika, kot smo rekli mladi, lahko naredimo prvo drive-in tržnico.
5. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: izdelava elaborata - hrup
Svetnica pove, da je pobuda prišla s strani Kluba Logaških študentov, in sicer o izdelavi elaborata
emisij hrupa za vse javne prireditvene prostore v občini. Na ta način bi pridobili informacije, kje vse so
javni prireditveni prostori, da bi društva vedela za njih, poleg tega pa bi se točno začrtalo, kakšna je
točna dovoljena stopnja hrupa na posamezni lokaciji. Tako ne bi bilo treba pred vsako prireditvijo
zaprošati za dovoljenje.
6. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: Gregorjev sejem v Logatcu
Svetnica pove, da se pobuda nanaša na Gregorjev sejem, ki je že malo oddaljen, pa vendar. To je
ena izmed najbolj prepoznavnih in največjih prireditev v občini. Svetnico zanima, ali Občina in župan
razmišljata o razvoju te prireditve v prihodnje. Predvsem jo zanima, kakšno je razmišljanje o viziji
razvoja? Svetnica poe, da je vesela, da se ohranja ta osnovna tradicija ampak se ji zdi, da bi lahko še
marsikaj naredili za razvoj te prireditve. Na tem mestu podaja zgolj nekaj idej in iztočnic za razmislek,
in sicer: razvoj v smislu povečanja prepoznavnosti, premik iz sejma z vsemogočo robo, kot so npr.
stojnice s kitajskimi izdelki poleg domače obrti in predvsem spodbude za vse tiste, ki prodajajo
domače izdelke, prikaz določenih obrti, smiselna širitev sejma. Svetnica ima s svojimi predlogi v mislih
predvsem to, da se ponudi nekaj več, nekaj tistega, kar nas bo popeljalo na zemljevid vseslovensko
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prepoznavnih prireditev ter nam bo ponudilo širšo medijsko podporo in bomo lahko iz lokalnega
oziroma regionalnega sejma naredili širšo zgodbo.

7. Jerca KORČE, NaNo – vprašanje: vlaganje v območje Sekirice
Svetnica pove, da ima vprašanje v zvezi z načrti in dogajanjem na področju Sekirice. Svetnico zanima,
kakšno vlaganje lahko pričakujemo in kaj se bo storilo z žičnico - ta že nekaj časa stoji in je pogled na
propadajoče železo in žičnice klavrn. Svetnica predlaga, da se ta zadeva čim prej odstrani, se pripravi
drug načrt oziroma se vsaj pove, kakšni so nameni s to propadajočo infrastrukturo.
8. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: zaprtje ceste za promet - cesta na polju proti Mercatorju
Svetnica pove, da se pobuda nanaša na zaprtje ceste za promet, in sicer gre za cesto, ki poteka od
Mercatorja do Navigatorja po Polju. Tam naj se uredi lepa kolesarska steza in pešpot, po potrebi z
zasaditvijo dreves - smiselna ureditev.
9. Jerca KORČE, NaNo – pohvala: Civilna zaščita v Logatcu
Svetnica je izrazila pohvalo vsem pripadnikom in vodstvenim strukturam Civilne zaščite za kvalitetno
izvedeno prvo aktivnost sistema zaščite, reševanja in pomoči. Kot aktivna članica Civilne zaščite
opaža, da se sistem delovanja z CZ v Logatcu močno krepi in nadgrajuje, kar je zelo pohvalno.
Svetnica polaga tudi vsem ostalim svetnikom na srce, da si ogledajo njihove aktivnosti in da jih imajo
v mislih v času sprejemanja proračuna.
10. Anja SEDEJ, SMC – pohvala: Civilna zaščita v Logatcu
Svetnica pove, da je Civilna zaščita v Logatcu OSEBA na FB in svetnica predlaga, da postane
spletna stran. Tako bodo posamezniki še raje postali njihovi prijatelji.

11. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: povezava med Gubčevo ulico in Blekovo vasjo
Svetnica pove, da se bo na 17. seji OS govorilo o Gubčevi ulici in jo zato zanima, kaj se dogaja v zvezi
s povezavo med Blekovo vasjo in Gubčevo ulico – s pešpotjo? Svetnica doda, da se je že lani dal
predlog, da se to pešpot uredi.
12. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: postavitev smetnjakov na območju Hoferja
Svetnica sprašuje, ali je mogoče, da se apelira na trgovino Hofer, da okoli trgovine postavijo
smetnjake oz. da to stori Občina. Stanje glede smeti, pove svetnica, je tam namreč katastrofalno.
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AD 2.
MANDATNE ZADEVE

AD 2.1
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno, po sklicu seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razprave na predlog ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni
dom Logatec na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Anže Zorman,
2. Matej Skvarča,
3. Andrej Perc
4. mag. Matjaž Žigon.
Mandat imenovanih traja 4 leta.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.2
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno, po sklicu seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), ki najprej poda uvodno obrazložitev.
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Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Klemen TRPIN, Janez
ISTEČ, Boris HODNIK, Zoran MOJŠKERC in Janez NAGODE. Svetniki so razpravljali o
nezdružljivosti funkcije svetnika in predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Borisa HODNIKA s funkcijo, ki naj bi jo imel kot predstavnik ustanovitelja v Svetu javnega zavoda
Osnovne šole Tabor Logatec.
Župan ob 18. uri in 40 minut prekine sejo in da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi 10 minutni odmor.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

Odmor se zaključi ob 18. uri in 53. minut.
V nadaljevanju župan preda besedo Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Ta pove, da predlog ni v skladu z veljavno zakonodajo. Točka naj se prekine in
ponovi razpis. Predsednik KMVI predlaga, da se glasuje o predlogu in se ga zavrne, ker je nezakonit.
Po nadaljnji razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec prekine razpravo o 2. točki dnevnega reda – mandatne zadeve Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovna šola Tabor
Logatec - 17. seje Občinskega sveta.
Občinski svet Občine Logatec bo razpravo nadaljeval na naslednji seji.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI V OBČINI LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Damjana Baruta, višjega svetovalca.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan svetnike pozove k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez NAGODE, Anja SEDEJ,
Jasna VODNIK URŠIČ, Zoran MOJŠKERC in Eva ČERNIGOJ.
Župan povabi k besedi Damjana Baruta, višjega svetovalca, ki poda pojasnila. Pojasnila poda tudi
župan potem pa predlaga, da se ta točka prekine. Na glasovanje da naslednji predlog:

8

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec prekine razpravo o 3. točki dnevnega reda - Obravnava predloga odloka
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II. obravnava –17. seje Občinskega
sveta.
Občinski svet Občine Logatec bo razpravo nadaljeval na eni od naslednjih sej.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD. 4
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU
OBČINE LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Zoran ŽAGAR, višji svetovalec.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč je podala
predsednica Barbara PELLIS.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljala sta svetnika: Zoran MOJŠKERC in Boris HODNIK. Župan k
obrazložitvi povabi Andreja VRHUNCA, direktorja Občinske uprave, ki poda svoje mnenje. Pojasnila
nato podata še Zoran ŽAGAR in župan.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, v predloženem
besedilu, v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

9

AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU STANOVANJSKA SOSESKA TABOR, I. OBRAVNAVA

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Mojmir Slaček, Urbi, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja
svetovalka.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljala so naslednji svetniki: Janez OVSEC, Zoran MOJŠKERC in Janez
NAGODE
Župan poda odgovore in da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
stanovanjska soseska Tabor, v predloženem besedilu, v I.obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 10 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU CENTRALNE DEJAVNOSTI BROD – ZAHODNI DEL, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja
svetovalka.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Svoje mnenje in pojasnila poda župan.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Anja SEDEJ, Janez
OVSEC, Jerneja RUPNIK, Ladislava FURLAN in Boris HODNIK.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne
dejavnosti Brod – zahodni del, v predloženem besedilu, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 15 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.

AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA
LOKALNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi mag. Nevenko MALAVAŠIČ, podsekretarko.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče.

Svoje mnenje poda župan in predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o organizaciji in načinu izvajanju lokalnih linijskih
prevozov potnikov na območju občine Logatec, v predloženem besedilu, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O POSTOPKU ZA DODELITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE OPREME ZA IZOBRAŽEVALNI CENTER SODOBNIH
TEHNOLOGIJ

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan GLAŽAR, Lokalni pospeševalni center Pivka.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
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Župan odpre razpravo. K razpravi so se prijavili naslednji svetniki: Boris HODNIK, Zoran MOJŠKERC,
Janez OVSEC, Anja SEDEJ. Svoje mnenje poda tudi župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec prekine razpravo o 8. točki dnevnega reda – Obravnava predloga
Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center
sodobnih tehnologij - 17. seje Občinskega sveta.
Občinski svet Občine Logatec bo razpravo nadaljeval na eni od naslednjih sej.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.

OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC
ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Mojco IGLIČAR, preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan odpre razpravo. K razpravi sta se prijavila naslednja svetnika: Ladislava FURLAN in Janez
ISTENIČ.
Po razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 13 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
POTRDITEV IN SPREJEM CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE LOGATEC

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Urška Kranjc, LUZ, d. d..
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Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Župan odpre razpravo. Razpravljali ni nobeden od svetnikov, zato je dal župan na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrjuje in sprejme Celostno prometno strategijo občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Zvonka Moljk, višja svetovalka.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč je podala
predsednica Barbara PELLIS.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nobeden od svetnikov. Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet

AD 12.
UKINITEV JAVNEGA DOBRA

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Zvonka Moljk, višja svetovalka.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč – predsednica
Barbara PELLIS.
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Župan odpre razpravo. K razpravi se je prijavil svetnik Janez PODOBNIK. Po končani razpravi je dal
župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Ukine se javno dobro na zemljišču:
- parc. št. 1666/3 v izmeri 128 m2,
- parc. št. 1674/8 v izmeri 284 m2,
- Parc. št. 1674/5 v izmeri 81 m2, vse k.o. 2010 - Žibrše, v lasti Občine Logatec – javno dobro.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.

Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A,
Logatec.
Ta sklep velja takoj.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 13.

OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA INVESTICIJO "REKONSTRUKCIJA JP
726771 GUBČEVA ULICA, Z IZVEDBO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.«

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev sta podala Mateja ČUK, podsekretarka in Gvido BOKAL, podsekretar.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Župan odpre razpravo. K razpravi so se prijavili naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Janez OVSEC,
Boris HODNIK, Janez NAGODE, Jasna VODNIK URŠIČ in Eva ČERNIGOJ.
Pojasnila podata župan in Gvido BOKAL.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo
»Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva ulica, z izvedbo komunalne infrastrukture«.
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe
in dopolnitve obravnavanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo
»Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva ulica, z izvedbo komunalne infrastrukture«
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet
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AD 14.
OBRAVNAVA POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC V LETU 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan je k besedi povabil mag. Klavdijo KENK ŠABIĆ, predsednico Nadzornega odbora.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan odpre razpravo. K razpravi se je prijavil svetnik Peter ANTIČEVIČ. Po končani razpravi je dal
župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega odbora Občine Logatec v
letu 2016.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 15.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA

Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
februarju 2017, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan je sejo zaključil ob 22. uri in 20 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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