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ZAPISNIK

nadaljevanja 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 9. junija 2016.
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, Janez ISTENIČ, Dušan
JERINA, Angela MENART, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA, Janez OVSEC,
Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN,
Jasna VODNIK URŠIČ, Eva ČERNIGOJ in svetnik Janez ISTENIČ.
Svojo odsotnost je opravičila svetnica Špela TOMIĆ in svetnik Simon ŽERJAL.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave,
Mateja ČUK – podsekretar, Nevenka MALAVAŠIČ – podsekretarka, Romana HRIBAR – višja
svetovalka, Špela BEZGOVŠEK – višji svetovalec, Zvonka MOLJK – višja svetovalka, Matjaž
BOLČINA - ARREA d. o. o., Andrej DROLE – APR poslovno svetovanje, Uroš RUSTJA – ARREA d.
o. o., Martin STARC – LUZ,Gregor ERJAVEC – direktor Knjižnice Logatec, Blanka MARKOVIČKOCEN - urednica Logaških novic, občani (Bibijana MIHEVC in Rosana TOLLAZZI)
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 19 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli
brazložitveno gradivo k 9. točki dnevnega reda Obravnava predloga predinvesticijske zasnove za
projekt gradnje novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec.
Nato župan predlaga, da se nadaljuje obravnava 9. točke dnevnega reda Obravnava predloga
predinvesticijske zasnove za projekt gradnje novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec. Ta točka
je bila na 11. redni seji Občinskega sveta, ki je bila 19. 5. 2016, prekinjena.

AD 9.

OBRAVNAVA PREDLOGA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA PROJEKT GRADNJE
NOVEGA NARODNEGA DOMA IN KNJIŽNICE LOGATEC
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva – obrazložitev pa je bila svetnikom
predložen na mize pred začetkom seje.
Župan v uvodu pove, da je bil del te točke že obravnavan na 11. redni seji Občinskega sveta 15. Maja
2016. Med obema sejama so se svetniki, projektanti in predstavniki društev dobili na usklajevalnem
sestanku.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Matejo ČUK, podsekretarko in Uroša Rustjo, ARREA d. o. o.
Župan nato preda besedo mag. Nevenki MALAVAŠIČ, vodji oddelka za družbene dejavnosti Občine
Logatec ter nekdanji direktorici Knjižnice Logatec Bibijani MIHEVC. Župan poda tudi svoje mnenje,
poglede in stališča
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Nato župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez OVSEC, Miran OBREZA,
Ladislava FURLAN, Anja SEDEJ, Zoran MOJŠKERC, Janez ISTENIČ, Boris HODNIK in Janez
NAGODE.
Po razpravi župan v sprejem predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec zadolži Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo turizem in finance, da do prve redne seje občinskega sveta v jeseni uskladi interese
bodočih uporabnikov s finančnimi omejitvami, ki jih predstavlja proračun občine, tako da oblikuje
konkretne predloge prilagoditev projektne dokumentacije in predinvesticijske zasnove za investicijo
»Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec«.
Za vodjo usklajevanj se imenuje podžupana Borisa Hodnika.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD 10 .
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Zvonko MOLJK, višjo svetovalko.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč poda
predsednica Barbara Pellis.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Boris HODNIK, Janez NAGODE in Miran
OBREZA.
Odgovore poda Zvonka MOLJK. Svoje mneje in stališče poda tudi župan.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji predlog sklepa

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016, in sicer: nakup zemljišča za širitev pokopališča v
Dolenjem Logatcu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 12 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
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Nato da župan na glasovanje še naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016, in sicer: nakup zemljišča med Hoferjem in
Sončnim logom v Dolenjem Logatcu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
AD. 11
OBRAVNAVA PREDLOGA UKINITEV JAVNEGA DOBRA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Zvonka MOLJK, višja svetovalka.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč poda
predsednica Barbara Pellis.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nobeden od svetnikov, zato župan predlaga v glasovanje
naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču :
- parc. št. 549/4 v izmeri 169 m2,
- parc. št. 549/5 v izmeri 190 m2,
- parc. št. 549/8 v izmeri 84 m2,
- parc. št. 549/9 v izmeri 362 m2,
- parc. št. 549/11 v izmeri 49 m2,
- parc. št. 549/12 v izmeri 122 m2,
- parc. št. 549/13 v izmeri 186 m2,
- parc. št. 542/16 v izmeri 631 m2,
- parc. št. 542/17 v izmeri 234 m2,
- parc. št. 542/19 v izmeri 278 m2,
- parc. št. 542/22 v izmeri 136 m2,
- parc. št. 542/24 v izmeri 649 m2,
- parc. št. 542/26 v izmeri 42 m2, vse k.o. Vrh, v lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Vrh Sv. Treh Kraljev.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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Župan v glasovanje predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 943/146 v izmeri 123 m2 k.o. Laze, v lasti Občine
Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Laze - Jakovica.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.

Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Župan v glasovanje predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 939/4 v izmeri 96 m2 k.o. Petkovec, v lasti Občine
Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.

Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan v glasovanje predlaga zadnji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 361/10 k.o. Grčarevec, v lasti Občine Logatec – javno
dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Tabor.
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III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.

Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD. 12
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red nadaljevana 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo na seji ter napovedal 12. redno sejo Občinskega sveta
Občine Logatec, ki bo v četrtek 21. junija 2016. Sejo zaključi ob 19.50 uri.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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