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ZAPISNIK

20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 21. 12. 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, Barbara
PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Angela
MENART, Janez NAGODE, Janez ISTENIČ, Dušan JERINA, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL,
Jana ŠTIRN in Jerca KORČE.
Opravičila se je svetnica Špela TOMIĆ in svetnik Janez OVSEC.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor Občinske uprave,
Nataša GORNJAK PEJIČ - članica Nadzornega odbora, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja –
višja svetovalka, Damjan BARUT - višji svetovalec, Jure PLEČNIK – vodja občinskega redarstva in
Blanka MARKOVIČ KOCEN – urednica Logaških novic.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 18 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli:
-

mnenja in stališča odborov,

-

vložen amandma na predlog proračuna Občine Logatec za leto 2018 s strani svetnika Borisa
Hodnika.

Župan svetnike seznani, da je svetniška skupina SDS na sami seji vložila dva amandmaja, svetniška
skupina NaNo pa štiri amandmaje na predlagani Proračun Občine Logatec za leto 2018.
Nato je župan odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 19. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 9. 11. 2017.
Pripombo na zapisnik je podala svetnica Jerneja RUPNIK, in sicer v okviru svetniških pobud naj se
popravi zapis pod 35. točko - klepet.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 9. 11. 2017 s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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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
dnevnega reda, izvedbo skrajšanega, hitrega postopka.
Župan je predlagal, da se razpravlja in glasuje o dnevnem redu 20. redne seje Občinskega sveta.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 20. 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 proračunu občine Logatec za leto 2018, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
4. Obravnava predloga Letnega programa športa 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v Občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Odgovori na svetniška vprašanja.

Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega red.
2

AD 1.
1. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Dušan Jerina, NlžBM, vprašanja – Vprašanja, ki jih je ga. Tollazzi naslovila na Komisijo za
pritožbe občanov
Svetnik pove, da, kot predsednik Komisije za pritožbe občanov podaja nekaj vprašanj zastavljenih s
strani Rosane Tollazzi. Gre za vprašanja, ki so bila vzeta iz sklopa številnih vprašanj, ki jih je
posredovala ga. Rosana Tollazzi.
a.) Umiritev prometa na Tržaški cesti in zgraditev obvoznice
Zakaj se s takšnimi in drugačnimi ukrepi ne uvede umiritev prometa po Tržaški cesti dokler ne bo
zgrajena obvoznica? Predsednik pove, da občanka ugotavlja, da so drugod po Logatcu to zdaj urejali.
Izdelala se je celotna prometna strategija ureditve Logatca. Svetnik pove, da je občanka pri tem
aktivno sodelovala. Na delavnicah, so udeleženci poudarjali nujnost izgradnje obvoznice in s tem
povezave obeh obrtnih con. Zdajšnji župan je izgradnjo obvoznice umestil šele v leto 2022, namesto,
da bi se že sedaj zbrala evropska sredstva za izgradnjo.

b.) Predstavitev ponudnikov nastanitev na spletni strani
Svetnik pove, da občanka ugotavlja, da imajo na spletni strani Občine Logatec – zavihek turizem –
ponudniki, namestitev – ob predstavitvi dano različno število fotografij – nekateri dve fotografiji, GRC
Zapolje jih ima 34. Občanka meni, da gre za nelojalno konkurenco. Občina na ta način »preferira«
določene namestitve, ki jih ne bi smela.
c.) Reklamna tabla na Tržaški c. 15
Svetnik pove, da občanka navaja, da so bile tudi s posredovanjem župana, odstranjene reklamne
table po Logatcu. Pri stavbi bivše Občine je ostala še ena takšna tabla, in sicer na Tržaški cesti 15.
Svetnik pove, da občanko zanima zakaj ni bila tudi ta tabla odstranjena.
2. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Merila za postavitev prehrambnih objektov na tržnici
Svetnica pohvali dejavnost na tržnici v Logatcu. Zanima jo, ali Občina razmišlja o tem, da bi na nek
način »pritisnila« na lastnike prehrambnih objektov na tržnici – ureditev, izgled le-teh. Sprejme naj se
neka določila o dimenzijah objektov, gradnje, materialov. Lastniki bi tem določilom morali slediti in to bi
pripomoglo k skupnemu izgledu tega prostora – trenutno stanje je po oceni svetnice slabo – porazno.
3. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Prehod za pešce pod Sekirico
Svetnico zanima, ali, kljub temu, da gre za državno cesto, Občina karkoli dela na tem, da bi se postavil
prehod za pešce na cesti, ki jo ljudje prečkajo, da pridejo na območje pod Sekirico? Svetnica opozori,
da je ta cestni odsek še vedno zelo nevaren. Svetnica hkrati ugotavlja, da se je ob zapadlem snegu
za sankanje pod Sekirico odločilo veliko ljudi, ki pa so parkirali – levo in desno. Svetnico zanima,
kakšne ukrepe Občina predvideva na tem področju?
4. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Drsališče
Svetnica pohvali izveden projekt - drsališče v Logatcu. Zdi se ji, da je veliko bolje zastavljeno, kot v
preteklem letu. Svetnico zanima, kako je Občina prišla do izvajalca in kakšni so bili stroški in kakšno je
dolgoročno načrtovanje? Zanima jo tudi, ali bo drsališče stalnica v Logatcu. Bo iz leta v leto raslo(?)
in, da se vsako leto ad-hoc išče izvajalca.
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5. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Reklamna tabla pri pokopališču
Svetnica pove, da je reklamna tabla zasebnega podjetja Amicus pri pokopališču prevrnjena. Občino
prosi, da so jo ponovno postavi – pokliče izvajalce, da se zadeva sanira.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE

AD 2.1
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ZA VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE 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.
Župan nato odpre razpravo. Razprave na predlog ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika Občine Logatec v svet Zavoda za vzgojo in
izobraževanje Logatec z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet za predstavnika Občine Logatec v svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
imenuje gospo Anjo Sedej, Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2018, II.
OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Mojca IGLIČAR, preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
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Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan je svetnike pred razpravo o 3. točki dnevnega reda – Predlog proračuna občine Logatec za leto
2018, II. obravnava, seznanil, da je v skladu z 2. odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Logatec, ki pravi, da na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani
sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta, bil vložen amandma na
predlog proračuna za leto 2018, in sicer s strani svetnika Borisa Hodnika.
Župan pove, da so bili na sami seji vloženi novi amandmaji s strani svetniške skupine SDS ter
svetniške skupina NaNo. Župan začne z branjem posameznih amandmajev. Prekine ga direktor
Občinske uprave Občine Logatec (v nadaljevanju: direktor) in pojasni, da so bili predlagani amandmaji
vloženi prepozno. Po Poslovniku Občinskega sveta Občine Logatec (v nadaljevanju: poslovnik) lahko
četrtina članov predlaga amandma na sami seji, če gre za sprejem navadnega odloka. Odlok o
proračunu ima poseben postopek, in sicer mora član oz. člani vložiti amandma tri dni pred sejo
Občinskega sveta Občine Logatec – 90. člen poslovnika. Župan kljub temu poda svoje mnenje k
amandmajem in pove, da bo veliko vsebin, ki so bile predlagane z amandmaji izvedenih in je denar že
zajet po posameznih proračunskih postavkah predlaganega proračuna za leto 2018. Predsednica
Statutarno-pravne komisije Jasna VODNIK URŠIČ pa predlaga, da predlagane amandmaje, kljub
temu, da niso bili obravnavani in sprejeti, pregleda Občinska uprava in o njih razmisli.
Župan odpre razpravo. Razpravljala sta svetnika Boris HODNIK in Zoran MOJŠKERC.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

AMANDMA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se na prihodkovni strani povečajo prihodki iz naslova
zapiranja deponije, in sicer iz 700.000 EUR na 1.000.000 EUR ter da se na odhodkovni strani poveča
proračunska postavka 15050 – Zapiranje deponije OSTRI VRH iz 700.000 EUR na 1.000.000 EUR.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan odpre razpravo. Razprave ni bilo. Župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2018 v predloženem
besedilu, s sprejetim amandmajem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
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AD. 4
OBRAVNAVA PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA
LETO 2018
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Damjan BARUT – višji svetovalec.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče odbora za Družbene dejavnosti je podala članica Anja SEDEJ
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Logatec sprejme Letni program športa v občini Logatec za leto 2018, v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA ODREDBE O PROMETNI UREDITVI V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Jure PLEČNIK, vodja občinskega redarstva.
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 je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Boris HODNIK, Janez NAGODE
in Jerca KORČE.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odredba o prometni ureditvi v občini Logatec v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 6.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA

Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
novembru 2017, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan je svetnike seznanil, da je Občina uspela urediti zadeve povezane s cestami v Zapolju.
Realizirano bo plačilo športne dvorane v Zapolju in odkupljeni so prostori, kjer se v Zapolju izvaja
fizioterapija.
Župan svetnike seznani z izvedeno anketo o zadovoljstvu občanom z delom Občinske uprave Občine
Logatec. Izsledki raziskave – opravljene ankete so spodbudni, na nekaterih segmentih pa bo treba
določene stvari še izboljšati. Župan pove, da bo več zapisanega tudi v prihajajoči številki Logaških
novic.
Župan je vsem zaželel lepe božične praznike in vse lepo v letu 2018. Vsem je zaželel veliko
konstruktivnega sodelovanja in napovedal prihajajoče lokalne volitve v novembru 2018.
Župan je sejo zaključil ob 18. uri in 58 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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