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ZAPISNIK

12. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v torek, 21. 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, Barbara PELLIS,
Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ, Klemen TRPIN, Eva
ČERNIGOJ in Janez ISTENIČ
Svojo odsotnost je opravičila svetnica Jasna VODNIK URŠIČ. Na seji ni bil udeležen tudi svetnik
Janez OVSEC.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave, Katja
Klavdija KENK – članica Nadzornega odbora Občine Logatec, Nataša GORNJAK PEJIČ – članica
Nadzornega odbora Občine Logatec, Katja ŽAGAR – podsekretarka, Romana HRIBAR – višja
svetovalka, Zoran ŽAGAR – višji svetovalec, Blanka MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 19 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli mnenja
in stališča odborov, delovnih teles, zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne,
19. 5. 2016, zapisnik nadaljevanja 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne, 9. 6. 2016,
drugi del odgovora na svetniško vprašanje svetnika Dušana JERINE – priklop na kanalizacijo
Vodovodna cesta, poročilo o izvrševanju sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne, 9. 6. 2016, dopis KS Tabor - zadrževalnik Gabrk ter obvestilo o odstopu člana Občinskega sveta
Občine Logatec – Mirana OBREZE.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 11. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 19. 5. 2016 ter predloženim zapisnikom z nadaljevanja 11. redne seje Občinskega sveta, ki je bilo
9. 6. 2016.
Razpravljal je svetnik Janez NAGODE, ki je predlagal, da se, glede na to, da so svetniki zapisnika iz
11. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19. 5. 2016, ter z nadaljevanja 11. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 9. 6. 2016, prejeli šele na dan seje, izvede na naslednji seji.
PREDLOG SKLEPA:
Obravnava zapisnika iz 11. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19. 5. 2016, ter z nadaljevanja 11.
redne seje Občinskega sveta, ki je bila 9. 6. 2016, se izvede na naslednji seji Občinskega sveta
Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
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 in k podaji predlogov za sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem postopku.
Župan je svetnike pozval, da glasujejo o predlogu dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 12. 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju naselja Laze, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč in Odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu občine Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Katja Žagar, podsekretarka, Daša Rogelj in Peter Lovšin, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Obravnava predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto
2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja
7. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru
subvencioniranja najemnin v letu 2014
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Klavdija Kenk, članica Nadzornega odbora
8. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru izračuna
ekonomske cene v vrtcu Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora
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9. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.
AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Jerneja RUPNIK, NSi – vprašanje: prijava na razpise Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo
Glede na napoved razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, svetnico zanima,
ali je Občinska uprava pripravljena na prijavo na te razpise, na katerega in s katerim
projektom?
2. Dušan JERINA, NLŽBM – VPRAŠANJE: novice v zvezi z azilanti
Svetnik pove, da smo pred časom v Logatcu dobili azilni center. Svetnika zanima, kaj se na tem
področju novega dogaja, koliko je azilantov? Trenutno ni nobenih problemov na tem področju,
pove svetnik, a obljubljeno je bilo, da se bo o stanju na vsake toliko časa podalo neko
obvestilo.
Ker ni bilo drugih priglasitev, župan zaključi obravnavo točke.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
GLASBENE ŠOLE
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno po sklicu seje, saj se je podaljšal rok za prijavo
kandidatov.
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.
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Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Glasbena šola
Logatec na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet glasuje o sledeči listi:
1. Metka SKVARČA, Logatec,
2. Urška MENARD, Logatec,
3. Elena HASIČIĆ, Kalce.
II.
Mandat imenovanih traja 4 leta.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan je vsem čestital za imenovanje.
AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU NASELJA LAZE, II.
OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi mag. Katjo ŽAGAR, podsekretarko.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč – predsednica
Barbara PELLIS
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance – predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije – namestnik predsednice Zoran MOJŠKERC.
Nato župan odpre razpravo in poda svoje mnenje. Razprave ni bilo.
Župan v sprejem predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju naselja Laze, v predloženem besedilu, v drugi obravnavi.
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Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI LOGATEC, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Zorana ŽAGARJA, višji svetovalec.
Svoje mnenje poda župan.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije poda namestnik predsednice Zoran MOJŠKERC.
Župan odpre razpravo. Razpravljajo naslednji svetniki: Eva ČERNIGOJ in Janez PODOBNIK.
Odgovore poda Zoran ŽAGAR in župan.
Ker ni bilo drugih priglasitev k razpravi, župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi združitev I. in II. obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Logatec.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v občini Logatec v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 5

OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LOGATEC, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Katja Žagar, podsekretarka.
Poročevalca: Daša Rogelj in Peter Lovšin, Urbania d. o. o., sta upravičila svojo odsotnost.
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Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda namestnik predsednice Zoran MOJŠKERC.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavil noben svetnik.
.
Župan predlaga v glasovanje naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Logatec, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.

OBRAVNAVA PREDLOGA KOMISIJE ZA PRIZNANJA O PODELITVI OBČINSKIH
PRIZNANJ OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Angelo MENART, podpredsednica Komisije za priznanja.
Predsednice Komisije za priznanja Viktorija OSOLNIK KUNC, je opravičila svojo odsotnost.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Boris HODNIK in Janez NAGODE. Svoje
mnenje poda tudi župan.
Ker ni bilo drugih priglasitev k razpravi je župan predlagal odmor za uskladitev mnenj, in sicer ob 18.
uri in 50 minut. Seja se je nadaljevala ob 19. uri.
Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec bo o vsakem predlogu za prejem občinskega priznanja Občine Logatec
za leto 2016 glasoval ločeno.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan odpre razpravo o prvem predlogu za dobitnika Občinskega priznanja za leto 2016 – Jože
LESKOVEC. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in) sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se glasi:
Jožetu Leskovcu se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Listina Občine Logatec za
aktivnosti povezane s pripravo akademije v spomin na rojaka duhovnika Janeza Hladnika.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika
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Sklep je bil sprejet.
Župan odpre razpravo o drugem predlogu za dobitnika Občinskega priznanja za leto 2016 – OŠ
Rovte. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez NAGODE, Rafael CEPIČ, Miran OBREZA, Angela
MENART in Anja SEDEJ.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in) sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se glasi:
OŠ Rovte se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za izjemne
uspehe na področju vzgoje, izobraževanja, športa in kulture ter vse aktivnosti, ki so jih izvedli na
področju ekologije in s tem pridobili naziv EKO šola.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.

Župan odpre razpravo o tretjem predlogu za dobitnika Občinskega priznanja za leto 2016 – Hieronim
KAVČIČ. Razpravljali so naslednji svetniki: Rafael CEPIČ. Svoje mnenje poda tudi župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in) sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se glasi:
Hieronimu Kavčiču se na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za
njegovo pobudo pri ustanovitvi Karitasa Rovte ter njegovo dolgoletno delovanje v njem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika
Sklep je bil sprejet.

Župan odpre razpravo o četrtem predlogu za dobitnika Občinskega priznanja za leto 2016 – Raul
SEMENIČ. Razpravljali ni noben svetnik, svoje mnenje poda župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in) sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se glasi:
Raulu Semeniču se na predlog Sally Cooney in Gvida Komarja podeli občinsko priznanje Spominska
plaketa z znakom za vse aktivnosti povezane z raziskovanjem strmoglavljenega bombnika B-24H-5CF Liberator – Double Trouble 41 – 29244, s postavitvijo obeležja ter z izdajo monografije, ki razkriva
zgodovino tega trenutka. Z doseženim je tudi pomembno prispeval k mednarodni prepoznavnosti
Logatca.
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Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Župan odpre razpravo o petem predlogu za dobitnika Občinskega priznanja za leto 2016 – Anton
VELUŠČEK. Razpravljali so naslednji svetniki: Peter ANTIČEVIČ. Svoje mnenje poda župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in) sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se glasi:
Antonu Veluščku se na predlog Andreja Groma podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z
znakom za njegovo znanstveno-raziskovalno delo na področju arheologije, tako na področju občine
Logatec kot celotne Slovenije.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Župan odpre razpravo o šestem predlogu za dobitnika Občinskega priznanja za leto 2016 – dr. Milan
TROBIČ. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez NAGODE. Svoje mnenje poda tudi župan.
Glede na razpravo svetnikov se predlog o podelitvi priznanja za dr. Milana TROBIČA, ki ga je podala
Komisija za priznanja spremeni, in sicer iz: Častni občan v Spominsko plaketo.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in) sprejme sklep o podelitvi občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2016, ki se glasi:
Dr. Milanu Trobiču se na predlog Jelke Lorenčič Kožman in ob odločitvi Občinskega sveta Občine
Logatec podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za njegove dolgoletne izjemne
strokovne dosežke na področju etnologije v Logatcu in širši okolici.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.

OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O
OPRAVLJENEM REDNEM NADZORU SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN V LETU 2014

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Klavdijo KENK, članica Nadzornega odbora Občine Logatec..
Župan odpre razpravo. Ker se k razpravi nihče ni prijavil je dal župan na glasovanje naslednji predlog
sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora občine Logatec o
opravljenem rednem nadzoru »Subvencioniranje najemnin v letu 2014«.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.

OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O
OPRAVLJENEM REDNEM NADZORU IZRAČUNA EKONOMSKE CENE V VRTCU
KURIRČEK LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Nataša GORNJAK PEJIČ, članica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Župan odpre razpravo in poda svoje mnenje. Razpravljali so naslednji svetniki: Boris HODNIK.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora občine Logatec o
opravljenem rednem nadzoru izračuna ekonomske cene v Vrtcu Kurirček Logatec.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 9.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
maju 2016, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo na seji. Prisotne seznani s praznovanjem – odprtje
spominskega parka ob 25. Obletnici samostojnosti in enotnosti države. Svetnike seznani z ostalimi
prireditvami ob prazniku ter z namero azilantov, ki bodo občanom občine v zahvalo za prijazen
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sprejem podarili lesene klopi. Vse svetnike povabi na naslednjo sejo v septembru, in sicer 29.
septembra. Sejo zaključi ob 19.22 uri.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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