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ZAPISNIK

13. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 29. septembra 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, Jerca KORČE, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK,
Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Janez
ISTENIČ, Jasna VODNIK URŠIČ, Janez OVSEC in Janez NAGODE.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave,
Marjan GREGORIČ - predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec, mag. Katja ŽAGAR –
podsekretarka, Nina GREGORIČ - višja svetovalka, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja, višja
svetovalka, Jure PLEČNIK – svetovalec, Damjan BARUT – višji svetovalec, Tomaž SMRTNIK –
predsednik Občinske volilne komisije, Urban ŠVRGL – Arhitekturni Biro Gutman, d. o. o., Blanka
MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic in Primož Tollazzi – občan.
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, delovnih teles.
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.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 19. 5. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik nadaljevanja 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 9. 6. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Župan je nato v obravnavo podal zapisnik 12. redne seje z dne, 21. 6. 2016.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 21. 6. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
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
dnevnega reda in k podaji predlogov za sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem postopku.
Župan je podal predlog, da se 5. točka predlaganega dnevnega reda – Obravnava predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, obravnava po skrajšanem
postopku.
Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC in Eva ČERNIGOJ.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Logatec potrdi Obravnavo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.

Župan je svetnike pozval, da glasujejo o predlogu dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Tomaž Smrtnik, Občinska volilna komisija
2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite
prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Katja Žagar, podsekretar in Urban Švegl, Arhitekturni Biro Gutman,
d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini
Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v
javnem interesu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnost
7. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju športnih programov in
strateških športnih prireditev, ki so v občini Logatec v javnem interesu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
9. Obravnava predloga Resolucije o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini
Logatec do leta 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo in
Odbor za družbene dejavnost
10. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
11. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2016
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Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
12. Obravnava Poročila o delu varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
13. Obravnava letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Marjan Gregorič, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec
14. Obravnava predloga sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo za
zagotavljanje izvirnih nalog Občine
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
15. Odgovori na svetniška vprašanja.

Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.
AD 1.
POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOGATEC
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan svetnikom pove, da so bili že obveščeni, da je, s 1. 7. 2016 podal svojo odstopno izjavo član
občinskega sveta Občine Logatec z liste Naša Notranjska – Miran Obreza.
Zaradi prenehanja mandata enemu članu je treba imenovati novega – nadomestnega člana.
Župan besedo preda Tomažu SMRTNIKU – predsedniku Občinske volilne komisije.

Nato župan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
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Župan v sprejem predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet Občine Logatec ugotavlja, da je dosedanjemu članu Občinskega sveta Občine Logatec
Miranu Obrezi mandat v skladu z določbami 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi prenehal z dnem
1. 7. 2016.
II.
Občinski svet Občine Logatec za preostanek mandata za člana Občinskega sveta Občine Logatec
potrdi naslednjo kandidatko z liste NaNo, Jerco Korče.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan je ob potrditvi novi svetnici Občinskega sveta Občine Logatec - Jerci KORČE čestital ter se za
dosedanje delo zahvalil nekdanjemu svetniku -Miranu OBREZI.
AD 2.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Janez PODOBNIK, SDS
oznake za OŠ v Rovtah

- vprašanje: parkiranje pred gasilnim domom v Rovtah ter

Svetnik pove, da je okoli gasilnega doma v Rovtah še vedno veliko avtomobilov. V primeru nujne
intervencije – sile – gasilski avtomobili ne bi mogli na teren. Pove tudi, da šola kot taka ni primerno
označena in da so trije učenci zaradi tega zgrešili vhod/objekt. Svetnik opozori, da bi bilo pred šolo
treba narediti ustrezen prehod za pešce.
2. Jerneja RUPNIK, NSi – pohvala: obnavljanje cest v občini Logatec
Svetnica pove, da se izvajajo dela na številnih odsekih občinskih cest/poti. Za to gre pohvala Občini –
tako svetnica kot občani so tega veseli. Svetnica še doda, da se dela izvajajo tudi na dveh republiških
cestah: v drevoredu in cesta Logatec Žiri. Tudi ti dve cesti sta bili potrebni obnove in vesela je, da se
le-ta izvaja.
3. Jerneja RUPNIK, NSi – pohvala: pohvala zaposlenim v Zdravstvenemu domu Logatec
Svetnica pove, da v imenu znancev, ki so se iz drugih občin preselili v Logatec, sporoča, kako
navdušeni so nad funkcioniranjem Zdravstvenega doma v Logatcu. Svetnica doda, da včasih
pozabimo na pohvale in da niso vedno na vrsti le kritike. Zdravstveni dom Logatec v primerjavi z
nekaterimi sosednjimi zdravstvenimi domovi deluje izjemno učinkovito.
4. Jerneja RUPNIK, NSi – pobuda – avtobusna postaja v Blekovi vasi
Svetnica pove, da je v Blekovi vasi avtobusna postaja, prehajanje čez cesto pa ni označeno s
prehodom za pešce. Nekateri s prečkanjem ceste kršijo predpise zjutraj, drugi popoldan. Vsi prečkajo
cesto brez prehoda za pešce, kar je izjemno nevarno. Svetnica apelira na župana in pristojne, da
zadeve uredijo predno se zgodi kaka nesreča.
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5. Jerneja RUPNIK, NSi – pobuda: prometni režim v okolici vrtca in Osnovne šole Tabor
Logatec v Gornjem Logatcu
Svetnica pove, da kdor je bil kdaj na lokaciji ob osnovni šoli/vrtec med 7. in 8. uro zjutraj je videl,
kakšno je tam stanje. Svetnica se čudi, da se - glede na to, da je tam veliko tovornega prometa,
avtobusov, avtomobilov in otrok, ki hodijo vse naokoli - še ni kaj hujšega zgodilo. Svetnica apelira na
občinsko upravo, da zadevo v povezavi s prometnim režimom uredi.
6. Janez OVSEC, NSi – vprašanje: čistilna naprava v Logatcu
Svetnik pove, da je pohvalno, da imamo novo čistilno napravo, ki dobro deluje. Nekaj časa so bile
pritožbe s strani sosedov, zadnje časa pa na KS, katere član je tudi svetnik, niso prišli novi apeli v
zvezi z njenim delovanjem. Svetnik doda, da pa se še odpirajo nekatera vprašanja povezana z
delovanjem čistilne naprave – ko je večji naliv krajani poročajo, o tem se z njimi tudi pogovarjajo, da
prihaja do nekih izlivov v Logaščico, ki precej onesnažujejo vodotok. Pričakovanja občanov so bila, da
bo to z novo čistilno napravo tudi rešeno oz. bolje rešeno. Občina verjetno na to vprašanje ima nek
odgovor, še doda svetnik.
7. Klemen TRPIN, NANO - pohvala: dobro izpeljano Logaško poletje
Svetnik pohvali mlade , ki so letos izpeljali Logaško poletje. Prireditve so bile dobro obiskane, program
pa je bil pester. Svetnik doda, da ima prireditev nek grenak priokus. Prireditve v okviru Logaškega
poletja se namreč izvajajo že 14 let in Občina Logatec jih je šele sedaj podprla. Do sedaj za to
prireditev ni bilo nobene večje podpore. Svetnika skrbi, da se bo v primeru, da se pojavi nek projekt na
področju turizma ali kulture postopalo enako.
8. Klemen TRPIN, NANO- vprašanje: namestitev avtomatiziranega defibrilatorja
Svetnik pove, da je bil avtomatizirani defibrilator za KS Hotedršica obljubljen že pred enim letom. Na
mestu, ki je bil določen v Gasilnem domu, pa ga še vedno ni. Svetnika zanima kdaj lahko pričakujejo
to napravo?
9. Klemen TRPIN, NANO- vprašanje: rušenje objekta v Hotedršici
Svetnika zanima, kdaj naj bi se rušila stavba pri mostu – v centru vasi? Ali naj bi bilo to še letos oz,
kdaj?
10. Zoran MOJŠKERC,SDS- vprašanje: otroško igrišče pri OŠ 8 talcev Logatec
Svetnik pove, da je na eni od prejšnjih sej že izpostavil problem čistosti otroških igrišč. Takrat se je
pobuda svetnika nanašala na igrišče pred upravnim centrom. Tokrat je predmet svetniškega vprašanja
igrišče med šolo v Dolenjem Logatcu in cerkvijo. Svetnik pojasni, da se je na njihovo svetniško
skupino obrnila skupina občanov, ki je ob neki priliko opazila, da je med peskom veliko cigaretnih
ogorkov, da pod mizami ležijo lončki od kave, odkrili pa so tudi določene vrečke z zeleno vsebino.
Skupina občanov je predlagala, da v kolikor ima šola nek video nadzorni sistem, da naj se v okviru
tega le-tega zajame tudi otroško igrišče pred šolo. Tako bi se videlo, kakšne skupine ljudi se ponoči
tam zadržujejo. Svetnik predlaga, da bi se v okviru komunalne dejavnosti organizirala neka dežurna
služba, ki bi med vikendom hodila po teh igriščih in počistila- odstranila najbolj nevarne odpadke, ki
ogrožajo otroke.
11. Špela TOMIĆ, NANO - pobuda: postavitev nadstreška – postaje za otroke
Svetnica pove, da ima pobudo, in sicer: postavitev nadstreška, pokritega prostora za otroke, ki čakajo
na avtobus – zgornji del Grčarevca. Ti otroci namreč čakajo na avtobus ob regionalni cesti, kjer je
omejitev hitrosti 90 km/h. Sama cesta, ki pelje čez naselje pa ima omejitev 40 km/h. Otroci tam nimajo
pločnika in tako na avtobus čakajo kar na cesti. Svetnica pove, da bodo pozimi razmere še slabše.
Svetnica se zaveda, da je to problematika celotnega Logatca in da bi bilo smotrno razmisliti, da se na
območjih, kjer je Občina lastnica zemljišča postavi takšna postajališča.
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12. Špela TOMIĆ, NANO- vprašanje: asfaltacija ceste ob Loki
Svetnica pove, da prebivalce Martinj Hriba zanima, kdaj bo asfaltiran še tisti majhen del ceste ob
železnici – ob Loki?
Ker ni bilo drugih priglasitev, župan zaključi obravnavo točke.

AD 3.
MANDATNE ZADEVE
Za to točko ni bila predložena vsebina, ki bi jo Občinski svet Občine Logatec obravnaval na svoji 13.
redni seji.
AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA OBMOČJE CELOVITE PRENOVE STAREGA MESTNEGA JEDRA DOLENJI
LOGATEC – CENTER, II. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi mag. Katjo ŽAGAR, podsekretarko in Urbana Švegla, Arhitekturni
Biro Gutman, d. o. o..
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljal ni niče.
Župan v sprejem predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROMETNI UREDITVI V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Jureta PLEČNIKA, svetovalca.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
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Župan odpre razpravo. Razpravljajo naslednji svetniki: Janez OVSEC, Zoran MOJŠKERC, Anja
SEDEJ, Jerneja RUPNIK, Janez ISTENIČ, Eva ČERNIGOJ, in Boris HODNIK.
Odgovore poda Jure PLEČNIK.
Ker ni bilo drugih priglasitev k razpravi, župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec v
predloženem besedilu, s pripombami v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD. 6

OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH
PROJEKTOV, KI SO V OBČINI LOGATEC V JAVNEM INTERESU
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Damjan BARUT, višji svetovalec.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. K razpravi so se priglasili naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Janez
OVSEC, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Jerca KORČE, Anja SEDEJ in Boris HODNIK.
Odgovore poda Damjan BARUT. Svoje mnenje poda tudi župan.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi prekinitev obravnave 6. točke dnevnega reda – Pravilnik o
sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.

OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O
SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV IN STRATEŠKIH ŠPORTNIH
PRIREDITEV, KI SO V OBČINI LOGATEC V JAVNEM INTERESU
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Damjana BARUTA, višjega svetovalca.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
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Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Boris HODNIK in Zoran MOJŠKERC.
Ker ni bilo drugih priglasitev k razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 2. odstavek 2. člena Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov in strateških športnih prireditev, ki so v
občini Logatec v javnem interesu glasi:«Pristojnost komisije je tudi, da med letom lahko nadzira
izvajanje programov športa, ki so bili odobreni v javnem razpisu na način, da skrbnik pogodbe s strani
sofinancerje pooblasti člane komisije za spremljanje upravičencev v njegovem imenu in po vnaprej
določenem programu.«.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Logatec sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju športnih programov in strateških športnih prireditev, ki so v občini Logatec v javnem
interesu, v predloženem popravljenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.

OBRAVNAVA PREDLOGA ODREDBE O PROMETNI UREDITVI V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Jureta PLEČNIKA, svetovalec.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Jerneja RUPNIK in
Rafael CEPIČ.
Odgovore poda Jure PLEČNIK. Svoje mnenje poda tudi župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odredba o prometni ureditvi v občini Logatec v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 9.

OBRAVNAVA PREDLOGA RESOLUCIJE O PROGRAMU VARSTVA
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI LOGATEC DO LETA 2022

PRED

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Damjan BARUT, višji svetovalec.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Ladislava FURLAN,
Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Janez OVSEC in Peter ANTIČEVIČ.
Odgovore poda Damjan BARUT. Svoje mnenje poda tudi župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Resolucijo o programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Logatec do leta 2022, s podanimi pripombami.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet
Po končani obravnavi 9. točke dnevnega reda je župan ob 20. uri in 11 minut odredil 15 minutni
odmor.
AD 10.

OBRAVNAVA OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE
LOGATEC ZA LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Jure PLEČNIK, svetovalec.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Klemen TRPIN in Janez OVSEC.
Svoje mnenje poda župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti občine
Logatec v predloženem besedilu.
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Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet
AD 11.

OBRAVNAVA POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LOGATEC V PRVEM
POLLETJU V LETU 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Mojca IGKIČAR, preizkušeni računovodja, višji svetovalec.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Razpravljal ni nihče. Župan je dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Logatec za leto 2016
za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet
AD 12.
OBRAVNAVA POROČILA O DELU VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE LOGATEC ZA LETO
2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Jure PLEČNIK, svetovalec.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Razpravljal ni nihče. Župan je dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s Poročilom o delu Varnostnega sosveta Občine Logatec za
leto 2015, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet
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AD 13.

OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC
ZA LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Marjan GREGORIČ, predsednik nadzornega odbora Občine Logatec.
Župan odpre razpravo. Razpravljal je svetnica Jerneja RUPNIK.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani z letnim poročilom Nadzornega odbora Občine Logatec za
leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet

AD 14.

OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O SEZNANITVI Z VIŠINO FINANČNEGA
JAMSTVA IN ODGOVORNOSTJO ZA ZAGOTAVLJANJE IZVIRNIH NALOG OBČINE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala njena predsednica Jerneja
RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni noben svetnik. Župan poda svoje mnenje in da na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme sklep o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo
za zagotavljanje izvirnih nalog občine v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet
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AD 15.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
juniju 2016, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo in sodelovanje na seji. Prisotne seznani da bo naslednja seja
predvidoma 10. novembra, ko bo na dnevnem redu tudi že proračun. Sejo zaključi ob 20. uri in 50
minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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