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ZAPISNIK

16. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 23. februar 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, Angela MENART, 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 in Janez ISTENIČ. Svetnik Dušan JERINA je prišel po
začetku seje.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave, mag.
Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora, Marjan GREGORIČ – član Nadzornega
odbora, Damjan BARUT – višji svetovalec, Mateja ČUK – podsekretarka, Gvido BOKAL, podsekretar,
mag. Nevenka MALAVAŠIČ, podsekretarka, Zoran ŽAGAR, višji svetovalec, Maruša ZOREC,
odgovorni vodja projekta – ARREA d. o. o., Uroš RUSTJA, ARREA d. o. o., Boštjan MLJAČ, GOLEA,
Borut DOLAR, Biro Žveplan d. o. o., Blanka MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic, Primož
TOLLAZZI – občan, Rosana TOLLAZZI – občanka 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,

-

pripombe na Predlog predinvesticijske zasnove za projekt izgradnje Narodnega doma in
Knjižnice Logatec – posredovane s strani Knjižnice Logatec,

-

pismo posredovano s strani dela kolektiva zaposlenega na OŠ Tabor Logatec z dne, 3. 2.
2017,

-

odgovor ravnateljice Osnovne šole Tabor Logatec Miše Stržinar z dne, 20. 2. 2017,

-

pismo župana Berta Menarda naslovljeno na OŠ Tabor Logatec – priporočilo učiteljskemu
zboru in ga. ravnateljici z dne, 30.8. 2016,

-

pismo enega od zaposlenih na Osnovni šoli Tabor Logatec. Zaradi občutljive vsebine bo to
pismo najprej obravnavalo pristojno matično telo pred naslednjo sejo Občinskega sveta.

Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 15. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 22. 12. 2016.
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Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 22. 12. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 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. Pripomb ni bilo.
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 Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, 1. Obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec
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
5. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije
»Rekonstrukcija – nadzidava dela OŠ 8 talcev«

investicijskega

projekta

za

investicijo

Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič – podsekretarka in Urban Novak, ASK 4 d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
6. Obravnava predloga Predinvesticijske zasnove za projekt Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice
Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Maruša Zorec, odgovorni vodja projekta, ARREA
d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
Odbor za družbene dejavnosti
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7. Obravnava predloga Investicijskega projekta za Energetsko sanacijo 5 javnih stavb Občine
Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Rajko Leban, direktor, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
8. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Ureditev JP 726618 Pod
gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 in JP 726638 Loka«
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
9. Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru: Poslovanje
Krajevne skupnosti Laze Jakovica.
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalec: Marjan GREGORIČ, član Nadzornega odbora
11. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru: Pregled poročil
popisnih komisij, skladnost s programom prodaje in nabave in analiza kupnin premoženja Občine
Logatec, za leti 2014 in 2015
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora
12. Predložitev Letnega nadzornega programa, za leto 2017, Nadzornega odbora Občine Logatec
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora
13. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan je predlagal, da se razpravlja in glasuje o dnevnem redu 16. redne seje Občinskega sveta.
Župan pove, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Logatec v prvem odstavku 32. člena pravi, da
svet na začetku seje določi dnevni red. Zaradi obveznosti, ki jih ima eden od poročevalcev, in sicer
poročevalec Boštjan Mljač iz GOLEE, v kasnejšem času, je župan predlagal, da se 9. točka dnevnega
reda - Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta za leto 2016, se umesti neposredno za 2. točko dnevnega reda – mandatne
zadeve. Ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda 16. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Nato je dal župan na glasovanje še drugi del sklepa povezanega z dnevnim redom 16. Redne seje
Občinskega sveta.
PREDLOG SKLEPA:
9. točka predlaganega dnevnega reda – Obravnava predloga letnega poročila o izvednih ukrepih iz
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2016, se umesti neposredno za 2. točko
dnevnega reda – mandatne zadeve. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Občinski svet sprejme dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec s predlagano
spremembo.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
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 OVSEC, Nsi – pobuda: uvedba rubrike Svetniška vprašanja in pobude v časopisu
Logaške novice
Svetnik pove, da predlaga v imenu več svetnikov in tudi občanov, da se v časopis Logaške novice
uvede – razširi rubrika – Svetniška vprašanja in pobude.Svetnik pove, da je v zvezi s tem že stopil v
stik z urednico in direltorjem Občinske uprave, sedaj pa še uradno daje pobudo na Občinskem svetu.
2. Janez OVSEC, NSi – pobuda: uvedba rubrike Iz krajevnih skupnosti v časopisu Logaške
novice
Svetnik pove, da se njegova pobuda nanaša na komuniciranje krajevnih skupnosti z občani preko
časopisa Logaške novice. Svetnik predlaga, da se uvede rubrika Iz krajevnih skupnosti – poročila
preteklega leta, aktinosti posamezne krajevne skupnosti. Za to rubriko naj bi poročal Svet krajevne
skupnosti oz. bi nekdo iz uredništva pripravil nekaj vsebin – specifike – iz krajevne skupnosti.
3. Janez OVSEC, NSi – pobuda: parkiranje ob cestni bazi DARS-a in na gozdnih poteh
Svetnik pove, da se njegova pobuda nanaša na izboljšanje prometne ureditve v Logatcu. Svet
krajevne skupnosti Naklo je na svoji seji, 22. 2. 2017, razpravljal o vprašanju parkiranja na gozdnih
poteh v bližini DARS-ove baze. Parkiranje tam ni v skladu z varovanjem okolja – onesnažujejo se
gozdne površine in ostala okolica. Svetnik opozori, da gre za divje parkiranje.. Krajevna skupnost in
občani predlagajo, da Občina Logatec posreduje dopis na upravo DARS-a ter predlaga, da se uredijo
parkirišča izven DARS-ove baze oz. pride do razširitve njihovega parkirišča v smeri proti Logatcu.
Režim parkiranja, uporaba vinjete je stvar dogovora. Primerno so to uredili na Uncu pred vhodom na
avtocesto. Svetnik pove, da po poročilu posameznih občanov, krajanov tam parkira tudi nekaj deset
avtomobilov – po gozdnih poteh. Gre za prometno ureditev, ki bi morala biti zajeta tudi v akcijski
program prometne ureditve.
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4. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: ureditev razmer med družino Rožmanc – mizarstvo ter
varovanci Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
Svetnica pove, da se je udeležila seje Sveta Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Tam ima
Občina le simbolično vlogo, pa vndar svetnica opozori na pismo družužine Rožman. Pismo, pove
svetnica, je družina poslala tudi na Občino Logatec. V pismu družina Rožman sprašuje, ali lahko dobi
kakšno pomoč s strani Občine – družina Rožman j že od leta 1993 neposredna soseda Zavoda, v
zadnjem času pa je zaznati večjo agresivnost s strani fantov, ki obiskujejo Zavod. Zavod se zaveda
aktivnosti, ki se tam dogajajo s strani njihovih varovancev, zato si tudi sami želijo, da bi se med
Zavodom in mizarsko delavnico družine Rožmanc postavila ograja. Na pristojnem Ministrstvu so
obljubili, da bodo zadevo proučili z vidika nudenja pomoči z njihove strani, tudi Zavod bo pristopil k
reševanju tega problema. Družina Rožmanc pa sprašuje, ali je tudi Občina in Krajevna skupnost
pripravljena kako pomagati?
5. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: aplikacija za razpise
Svetnica pove, da ima z aplikacijo že precej izkušenj. Najprej jo je preizkusila, potem pa se je z njo
srečala še v okviru dveh komisij. V zadnjih dneh, pove svetnica, se je nad aplikacijo pritoževal tudi
eden od zaposlenih na Občini, ki dela z njo. Svetnico zanima, od kje ideja za to aplikacijo, koliko to
stane in koliko stanevzdrževanje te aplikacije? Svetnica pove, da se s temi aplikacijami ne da delati,
pojavljajo se napake, kot prijavljitelj pa dobiš ošpice predno vse rešiš. Svetnico zanima, ali ne bi bilo
lažje in ceneje ter hitreje brez te aplikacije oz. s kakšno drugo obliko aplikacije? Svetnica doda, da pri
Komisiji za šport sedijo že tri leta in se stvari ne izboljšajo, ne spremenijo. V kolikor je Občina z
uvedbo aplikacije želela uporabnikom nuditi neko dobro uporabniško izkušnjo, žal tega ni dosegla.
6. Anja SEDEJ, SMC - vprašanje: promet tovornih vozil na Tovarniški cesti
Svetnica pove, da jo je že več prebivalcev, sosedov opozorilo, da na Tovarniški cesti na dan naštejejo
od 20 do 30 vlačilcev. Vožnja z vlačilci uničuje nov asfalt, jaški se posedajo. Svetnico zanima, ali je
tam dovoljen promet za tovrstna vozila, tam še vedno stoji znak za prepovedan promet? Prebivalce
zanima, ali bi bilo mogoče tovorni promet speljati čez industrijsko cono (po mnenju svetnice največ
tovornjakov pride ravno od tam)? S preusmeritvijo prometa skozi industrijsko cono bi se izognili
takšnemu prometu skozi celoten center Logatca.Občane zanima, ali se promet lahko preusmeri skozi
cono do industrijskega železniškega tira.
7. Klemen TRPIN, NaNo - vprašanje: širitev podružnične OŠ v Hotedršici
Svetnik pove, da v imenu Krajevne skupnosti Hotedršica sprašuje, kakšno je stališče Občine Logatec
glede širitve podružnične OŠ v Hotedršici? Kot pravi svetnik, župan večkrat obišče šolo in verjetno
opazi, da je največji prostor v šoli, kjer poteka prehrana in telovadba, manjši od sejne sobe, kjer
potekajo seje Občinskega sveta. Svetnik pove, da bo treba začeti razmišljati o širitvi objekta in hkrati
izrazi bojazen, da bo šlo šolanje samo v smeri centralizacije. Treba je razmišljati o krajevnih
skupnostih in prebivalcem omogočiti dostojen izobraževalni proces in vse kar spada zraven.
8. Jasna VODNIK URŠIČ, NLŽBM - vprašanje: odstanitev drsališča
Svetnica pove, da je bilo drsališče postavljeno v začetku meseca decemra, v začetku januarja je
prenehal obratovati. Svetnico zanima, ker določeni deli drsališča še niso pospravljeni, kdo je bil dolžan
to pospraviti in v kakšnem časovnem roku.
9. Jasna VODNIK URŠIČ, NLŽBM - vprašanje: odstranitev neaktualnih plakatov iz plakatnih
mest
Svetnica pove, da oglasi na panojih po Logatcu občane še vedno vabijo na prednovoletne prireditve.
Svetnico zanima, kdo je dolžan odstraniti te plakate?
10. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: postavitev nadstrešnic ob cesti čez Martinj hrib
Svetnik pove, da se je v preteklem letu obnavljala regionalna cesta skozi Martinj hrib. Cesta je bila
uradno odprta lansko jesen. Svetnika zanima, glede na to, da je ob cesti tudi nekaj avtobusnih
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postajališč, kdaj bodo postavljene nadstrešnice? Minilo je pol leta, jesensko deževje je mimo, otroci pa
še čakajo na dežju.
11. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: pločnik – kolesarska steza skozi Npoleonov drevored
Svetnik pove, da se obnavlja cesta skozi drevored ter gradi pločnik od križišča z Mercatorjem do
Logatca. Svetnika zanima, zakaj je zgrajen samo pločnik za pešce ne pa tudi kolesarska steza?
Pločnik poteka ob regionalni cesti, izgradnja kolesarske steze je zato smiselna. Z izvedbo omenjenega
projekta bi bilo smiselno pridobiti tudi kolesarsko stezo. Izgradnja kolesarske steze je smoterna ne
samo za kolesarje, ki potujejo skozi Logatec, ampak tudi za oblčane, ki se s kolesom odpravijo v
Mercator center.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
Pod to točko ni bilo obravnave.

AD 3.

OBRAVNAVA PREDLOGA LETNEGA POROČILA O IZVEDENIH UKREPIH IZ
AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ZA LETO
2016
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Matejo ČUK, podsekretarka in Boštjana MLJAČA, GOLEA.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razpravljali je svetnica Anja SEDEJ. Odgovore podata župan in poročevalec.
Župan predlaga v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se predlog sklepa potrditve Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.

OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI LOGATEC, 1. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Damjan BARUT, višji svetovalec.
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Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Stališče Statutarno-pravne komisije bo podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljala je svetnica Eva ČERNIGOJ.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Logatec sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini
Logatec, I. obravnava, z vsemi pripombami, ki so zakonsko utemeljene.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD. 5

OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Zoran ŽAGAR, višji svetovalec. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč – predsednica
Barbara PELLIS.
Stališče Statutarno-pravne komisije bo podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljala sta svetnika: Anja SEDEJ in Peter ANTIČEVIČ. Pojasnila poda
župan, direktor Občinske uprave in poročevalec.
Župan da na 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 I. obravnavi, s priporočili.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 6.

OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA INVESTICIJO »REKONSTRUKCIJA –
NADZIDAVA DELA OŠ 8 TALCEV«
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka MALAVAŠIČ, podsekretarka. Mag. Nevenka MALAVAŠIČ je
opravičila odsotnost Urbana NOVAKA, ASK 4 d. o. o..
Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo. Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo
»nadzidava dela OŠ 8 talcev«.
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe
in dopolnitve dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »nadzidava dela OŠ 8
talcev«.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.

OBRAVNAVA PREDLOGA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA PROJEKT
IZGRADNJA NARODNEGA DOMA IN KNJIŽNICE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Matejo ČUK, podsekretarko in Marušo ZOREC, odgovorna vodja
projekta, ARREA d.o.o.. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
Župan odpre razpravo. K razpravi so se prijavili naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Janez
NAGODE in Anja SEDEJ.

Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi Predinvesticijsko zasnovo za projekt Izgradnja Narodnega doma
in Knjižnice Logatec, ki jo je izdelalo podjetje APR Poslovno svetovanje, d.o.o., januar 2017.
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Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe
in dopolnitve obravnavane Predinvesticijske zasnove za projekt Izgradnja Narodnega doma in
Knjižnice Logatec.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.

OBRAVNAVA PREDLOGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA ENERGETSKO
SANACIJO 5 JAVNIH STAVB OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev sta podali Mateja ČUK, podsekretarka in Irena PAVLIHA, GOLEA Goriška
lokalna energetska agencija. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razprave med svetniki ni bilo. Župan v sprejem predlaga naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi investicijski program »Energetska sanacija in prenova 5 javnih
stavb Občine Logatec«, ki ga je izdelalo podjetje JHP projektne rešitve d.o.o., februar 2017.
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe,
dopolnitve in novelacijo obravnavanega investicijskega programa »Energetska sanacija in prenova 5
javnih stavb Občine Logatec«, ki ga je izdelalo podjetje JHP projektne rešitve d.o.o., februar 2017.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Po končani obravnavi 8. točke dnevnega reda je župan ob 20. uri odredil 10 minutni odmor. Seja se je
nadaljevala ob 20. uri in 10 minut.

AD 9.

OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA "UREDITEV JP 726618 POD GOZDOM V
DOLŽINI 225 M + 30 M IN JP 726619 ROŽNA ULICA V DOLŽINI 198 IN JP
726638 LOKA«
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva jim je bil posredovan
naknadno.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Matejo ČUK, podsekretarko in Gvida BOKALA, podsekretarja.
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Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavil noben svetnik.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo
»Ureditev JP 726618 Pod gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 m in
JP 726638 Loka«.
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe
in dopolnitve obravnavanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Ureditev
JP 726618 Pod gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 m in JP
726638 Loka«.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.

OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O
OPRAVLJENEM NADZORU: POSLOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI LAZE
JAKOVICA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Uvodno obrazložitev je podal Marjan GREGORIČ, član Nadzornega odbora.
Župan odpre razpravo. Razpravljali ni nobeden od svetnikov, zato je dal župan na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Logatec o
opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v KS Laze Jakovica v letu 2014.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
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OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O
OPRAVLJENEM NADZORU: PREGLED POROČIL POPISNIH KOMISIJ,
SKLADNOST S PROGRAMOM PRODAJE IN NABAVE IN ANALIZA KUPNIN
PREMOŽENJA OBČINE LOGATEC, ZA LETI 2014 IN 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nobeden od svetnikov. Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora občine Logatec o
opravljenem rednem nadzoru:Pregled poročil popisnih komisij, skladnost s programom prodaje in
nabave in analiza kupnin premoženja Občine Logatec, za leti 2014 in 2015.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet

AD 12.

PREDLOŽITEV LETNEGA NADZORNEGA PROGRAMA, ZA LETO 2017,
NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora.
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo priglasitev k razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s programom dela Nadzornega odbora občine Logatec
za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet

AD 13.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
decembru 2016, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
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Župan se prisotnim zahvali za konstruktivno sejo. Svetnike je obvestil, da so se na Občini Logatec
oglasili kurenti, da jim želi, da bi se v pustnem času nasmejali in jih povabil na Gregorjevo.
Sejo je zaključil ob 21. uri in 30 minut

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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