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ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v sredo, 26. novembra 2014.
Seja je potekala v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so bili navzoči naslednji člani in članice občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):
Peter ANTIČEVIČ, Rafael CEPIČ, Eva ČERNIGOJ, Ladislava FURLAN, Boris HODNIK, Janez
ISTENIČ, Dušan JERINA, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA, Janez OVSEC,
Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ,
Klemen TRPIN, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL.
Opravičeno je bila odsotna Angela MENART.
Ostali navzoči na seji so bili: Berto MENARD – župan, Blanka MARKOVIČ KOCEN, Primož Tollazzi,
Rosana Tollazzi, mag. Jože SEČNIK – direktor občinske uprave, Andrej VRHUNC – višji svetovalec,
Zoran ŽAGAR - višji svetovalec, Nina GREGORIČ – sekretarka občinskega sveta.
Seja se je pričela ob 17. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan Berto Menard (v nadaljevanju: župan) je svetnike najprej obvestil, da so na mize prejeli
popravljeno gradivo za imenovanje članov Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in
infrastrukturo, Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v obdobju januar – marec 2015 in podal
obrazložitev ter vabilo naslovljeno na občinski svet, ki se nanaša na 200 letnico šolstva na Logaškem
in 130 letnico prve šolske stavbe.
Župan je najprej odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 1. redne seje občinskega sveta, ki je
bila 21. 10. 2014.
Razprave na zapisnik ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 21. 10. 2014, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan je pojasnil, da je dnevni red kakršen je, ker morajo biti, preden bo možna obravnava vsebinskih
zadev, ustanovljena delovna telesa občinskega sveta, saj je, skladno s 69. členom Poslovnika
občinskega sveta (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju:
poslovnik), vsako matično delovno telo dolžno obravnavati zadeve iz svoje pristojnosti.
S sklicem so svetniki tako prejeli naslednji predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec.
1.
Vprašanja in pobude svetnikov
2.
Mandatne zadeve
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
PREDLOGU SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec v predloženem besedilu.
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan je dal besedo svetnikom, vendar vprašanj in pobud svetnikov ni bilo.
AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1. Ugotovitev izida javnega glasovanja glede imenovanja 5 člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na 1. redni sejo Občinskega sveta Občine Logatec
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Župan je podal obrazložitev, kateri je sledila seznanitev o popolni Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo:
1. Klemen Trpin
2. Eva Černigoj
3. Boris Hodnik
4. Peter Antičevič
5. Rafael Cepič
Nato je župan prešel na obravnavo ostalih mandatnih zadev. H besedi je povabil Borisa Hodnika, v.d.
predsednika Komisije za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je uvodoma obrazložil
predloge, ki bodo obravnavani v nadaljevanju.
Nato je župan najprej preveril, če se svetniki strinjajo z javnim glasovanjem na podlagi zaprtih list. V
glasovanje je predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane delovnih teles na podlagi zaprtih list, z javnim
glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.

2.2. Predlog za imenovanje Statutarno pravne komisije
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Statutarno pravne komisije na podlagi zaprte liste,
z javnim glasovanjem.
V Statutarno pravno komisijo se imenujejo naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.

Zoran Mojškerc,
Peter Antičevič,
Jasna Uršič Vodnik,
Katja Stražiščar,
Jurij Švajncer.
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
2.3. Predlog za imenovanje članov Komisije za vloge in pritožbe občanov
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Komisije za vloge in pritožbe občanov na podlagi
zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V Komisijo za vloge in pritožbe občanov se imenujejo naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.

Anja Sedej,
Dušan Jerina,
Janez Podobnik,
Marko Rupnik,
Jure Šebenik.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
2.4. Predlog za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Odbora za družbene dejavnosti na podlagi zaprte
liste, z javnim glasovanjem.
V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.

Janez Ovsec,
Anja Sedej,
Dušan Jerina,
Metka Rupnik,
Jerca Korče.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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2.5. Predlog za imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in
finance na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance se imenujejo naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.

Janez Nagode,
Jerneja Rupnik,
Jasna Uršič Vodnik,
Samo Venko,
Nina Skvarča.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

2.6. Predlog za imenovanje Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
Gradivo so svetniki prejeli naknadno, popravljeno gradivo pa so svetniki prejeli pred samo sejo
občinskega sveta.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in
infrastrukturo na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo se imenujejo naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.

Angela Menart,
Jana Štirn,
Simon Žerjal,
Andrej Perc,
Ožbej Istenič.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
2.7. Predlog za imenovanje Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih
zemljišč
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
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Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
PREDLOGU SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in
opremljanje stavbnih zemljišč na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč se imenujejo
naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.

Miran Obreza,
Barbara Pelllis,
Boris Hodnik,
Franc Rudolf,
Jože Leskovec.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
2.8. Predlog za imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje o naslednjem
PREDLOGU SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin na
podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenuje:
1. Anton Čuk,
2. Mira Jurca,
3. Andreja Vidmar.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

2.9. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev.
Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Nadzornega odbora na podlagi zaprte liste, z
javnim glasovanjem.
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V Nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani:
1. Nataša Gornjak Pejič,
2. Marjan Gregorič,
3. Klavdija Kenk.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

2.10.
Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo
Logatec
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Boris Hodnik, v. d. predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal
uvodno obrazložitev. Ker je pet kandidatov za predstavnika lokalne skupnosti za 1 mesto v Svetu
Centra za socialno delo Logatec, se predlaga izvedba tajnega glasovanja na podlagi odprte liste.
Glasuje se največ o 1 kandidatu, in sicer tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom.
Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina članov sveta, ki so veljavno glasovali. Pri tajnem
glasovanju se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice. (101. člen poslovnika).
Župan je nato predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za
socialno delo Logatec na podlagi odprte liste, s tajnim glasovanjem.
Na podlagi 50. člena poslovnika se v komisijo, ki vodi tajno glasovanje, izmed svetnikov
imenujeta Zoran Mojškerc in Špela Tomić.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato je sledilo tajno glasovanje.
Po končanem tajnem glasovanju je župan podal rezultate glasovanja. Razdeljenih je bilo 20 glasovnic,
oddanih je bilo 20 glasovnic, od tega je bila 1 neveljavna, 19 pa je bilo veljavnih. Glasovi so bili
razdeljeni takole: Marija Petkovšek 0, Vesna Istenič 4, Mira Jurca 3, Blanka Markovič Kocen 1,
Vladimir Lenaršič 11. Potrebno število glasov je prejel kandidat Vladimir Lenaršič.
Na podlagi izvedenega tajnega glasovanja je bil tako sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Logatec imenuje za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za
socialno delo Logatec g. Vladimirja Lenaršiča.
S tem je bil izčrpan dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec. Župan se je prisotnim
zahvalil in vse še enkrat lepo povabil na obletnico šolstva na Logaškem v petek, v četrtek je vse
povabil na prireditev Gosarjev večer v Knjižnico Logatec, v soboto ob 10. uri pa na odprtje bazena v
Zapolju. Ob 17.45 je župan sejo končal.
Zapisala:
Nina Gregorič,
sekretarka občinskega sveta
Berto Menard
župan
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