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ZAPISNIK

4. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 19. oktobra 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, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Jasna
VODNIK, URŠIČ, Angela MENART, Jerca KORČE, Janez NAGODE, Janez OVSEC, Janez ISTENIČ
in Dušan JERINA.
Opravičila se je svetnica Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ in Simon ŽERJAL. Opravičili so se tudi vsi
člani Nadzornega odbora Občine Logatec.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave, Zoran
ŽAGAR - višji svetovalec in Romana HRIBAR – višja svetovalka.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 17 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) je na začetku seje pozdravil svetnike in ugotovil
sklepčnost sveta ter svetnike vpraša, ali ima kdo predlog za umik točke iz dnevnega reda.
Predlogov za umik točk ni bilo.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 4. izredne seje Občinskega sveta
Občine Logatec:
1. Mandatne zadeve
(Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Logatec,
Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve v Državni svet RS 2017 in
Izvolitev kandidata za člana državnega sveta na volitvah v Državni svet RS 2017)
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 19. 10. 2017 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 1.
MANDATNE ZADEVE

1.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE VOLJENIH PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE V
DRŽAVNI SVET RS 2017
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem 4. izredne seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Župan nato odpre razpravo. Razprave na predlog ni bilo.
Župan je svetnike vprašal, kdo med njimi bi želel biti član volilnega odbora, ki bo vodil tajno
glasovanje.
Svetniki so se javili za člane, nato je župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
V volilni odbor, ki vodi tajno glasovanje, se izmed svetnikov imenujejo Dušan JERINA, Jerca KORČE
in Jasna VODNIK URŠIČ.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan je člane volilnega odbora vprašal, kdo med njimi bo predsednik ter nato dal na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Za predsednico volilnega odbora se imenuje Jasna VODNIK URŠIČ.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.

Po izglasovanem volilnem odboru za tajno glasovanje so bile razdeljene glasovnice. Sledilo je tajno
glasovanje.
Po zaključenem tajnem glasovanju je župan pozval predsednico volilnega odbora Jasno VODNIK
URŠIČ, da prebere izide glasovanja.
Predsednica Jasna VODNIK URŠIČ poda naslednje ugotovitve glasovanja:
- razdeljenih je bilo 18 glasovnic,
- oddanih je bilo 18 glasovnic,
- vse glasovnice so bile veljavne,
- Peter ANTIČEVIČ je prejel 13 glasov,
- Eva ČERNIGOJ je prejela 14 glasov,
- Angela MENART je prejela 7 glasov,
- Zoran MOJŠKERC je prejel 4 glasove in
- Janez OVSEC je prejel 9 glasov.
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Predsednica volilnega odbora Jasna VODNIK URŠIČ nato prebere
SKLEP:
Občinski svet Občine Logatec kot predstavnike v volilno telo za Volitve v državni svet RS 2017
imenuje naslednje predstavnike Občine Logatec: Peter ANTIČEVIČ, Eva ČERNIGOJ in Janez
OVSEC.
Župan nato ponovi že prebrani sklep s strani predsednice volilnega odbora Jasne VODNIK URŠIČ ter
čestita imenovanim predstavnikom.
1.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA NA VOLITVAH V
DRŽAVNI SVET RS 2017
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem 4. izredne seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga, da se potrdi iz prejšnje točke - 1.1 Predlog za imenovanje
voljenih predstavnikov v volilno telo za volitve v Državni svet RS 2017 - izglasovan tri članski volilni
odbor in da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi volilni odbor, ki vodi tajno glasovanje, v sestavi naslednjih
svetnikov: Dušan JERINA, Jerca KORČE in Jasna VODNIK URŠIČ.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Nato so bile razdeljene glasovnice, sledilo je tajno glasovanje.
Po zaključenem tajnem glasovanju je župan pozval predsednico volilnega odbora Jasno VODNIK
URŠIČ, da prebere izide glasovanja.
Predsednica Jasna VODNIK URŠIČ poda naslednje ugotovitve glasovanja:
- razdeljenih je bilo 18 glasovnic,
- oddanih je bilo 18 glasovnic,
- neveljavnih glasovnic je bilo 13,
- veljavnih glasovnic je bilo 5
- Vladislav PUC je prejel 5 glasov.
Predsednica volilnega odbora Jasna VODNIK URŠIČ nato prebere
SKLEP:
Občinski svet Občine Logatec za kandidata za člana Državnega sveta RS za volitve v Državni svet RS
2017 imenuje: Vladislava PUCA.
Predsednica volilnega odbora Jasna VODNIK URŠIČ je izrekla čestitke ob imenovanju.
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1.3 SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM
LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem 4. izredne seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Župan nato odpre razpravo. Razprave na predlog ni bilo.
Nato župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec odloči o soglasju k imenovanju izbrane kandidatke za direktorico
Zdravstvenega doma Logatec z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec podaja soglasje k imenovanju izbrane kandidatke mag. Mateje Kunc za
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec, saj kandidatka izpolnjuje pogoje in je primerna
za direktorico.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Župan je direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec zaželel uspešno delo.
S tem je bil izčrpan dnevni red 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec. Župan je zbrane
povabil na srečanje z zlatimi maturanti v ponedeljek, 23. 10., ob 19. uri in 15 minut ter jih seznanil, da
je naslednja redna seja Občinskega sveta Občine Logatec predvidena za četrtek, 9. 11. 2017.
Župan je sejo zaključil ob 18. uri in 33 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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