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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 12. marca 2015.
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, Angela MENART, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA,
Janez OVSEC, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN,
Klemen TRPIN, Špela TOMIĆ, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŢERJAL.
Ostali navzoči na seji so bili: Berto MENARD – ţupan, Nataša GORNJAK PEJIČ – članica
Nadzornega odbora, mag. Joţe SEČNIK – direktor občinske uprave, Andrej VRHUNC – podsekretar,
Borut SMRDELJ - višji svetovalec za okolje in prostor, Jure PLEČNIK – svetovalec, Zvonka MOLJK višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Nina GREGORIČ – višji svetovalec, dr. Boštjan
AVER, direktor JP Komunalno podjetje d.o.o., Blanka MARKOVIČ KOCEN – predstavnica medijev,
mag. Neţa SAUTET – urednica Logaških novic, Jure VODNIK – član uredniškega odbora Logaških
novic.
Seja se je pričela ob 17. uri ob navzočnosti 21 svetnikov.
Ţupan Berto MENARD (v nadaljevanju: ţupan) je svetnike najprej obvestil, da so na mize prejeli
Poročilo o izvrševanju sklepov 4. redne seje občinskega sveta, dopolnjeno gradivo za mandatne
zadeve Odgovor svetnikom na predlog za razrešitev odgovorne urednice Logaških novic, popravek
gradiva za 9. točko predlaganega dnevnega reda Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje
in delna povrnitev stroškov ter stališča posameznih delovnih teles občinskega sveta.
Nato je ţupan odprl razpravo v zvezi s predloţenim zapisnikom 4. redne seje občinskega sveta, ki je
bila 29. 1. 2015.
Razprave na zapisnik ni bilo, zato je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 29. 1. 2015 v predloţenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Skladno z 32. členom Poslovnika občinskega sveta ((Logaške novice, št. 1-2/2014 – uradno
prečiščeno besedilo) v nadaljevanju: poslovnik) je ţupan svetnike pozval k opredelitvi glede
predlaganega dnevnega reda. Svetniki so bili pozvani k podaji pripomb, predlogov za umik ali
razširitev dnevnega reda in k podaji predlogov za sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem
postopku.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
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1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13)
4. Obravnava predloga spremembe gradiva Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
6. Obravnava predloga sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne sluţbe
letnega vzdrţevanja javnih občinskih cest v občini Logatec
7. Obravnava predlogov ukinitve javnega dobra
8. Obravnava predloga delnega odpisa dolga
9. Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje in delna povrnitev stroškov
10. Obravnava predloga odločitev o nadaljevanju postopka odškodninskih toţb
Najprej je ţupan z dnevnega reda umaknil 10. točko - Obravnava predloga odločitev o nadaljevanju
postopka odškodninskih toţb. Skladno z 32. členom Poslovnika o ţupanovem predlogu ni razprave niti
se o ţupanovem predlogu za umik ne glasuje.
Ker ni bilo drugih pripomb, predlogov za umik ali razširitev dnevnega reda niti k podaji predlogov za
sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem postopku, je ţupan predlagal še, da se 8. točka
predlaganega dnevnega reda, Obravnava predloga delnega odpisa dolga, obravnava kot zadnja na
seji, z obrazloţitvijo, da bo potrebno obravnavo točke, zaradi varovanja osebnih podatkov, skladno z
29. členom poslovnika, zapreti za javnost.
Razprave na ţupanov predlog ni bilo, zato je v glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi spremembo predlaganega dnevnega reda tako, da se 8.
točka dnevnega reda, obravnava predloga delnega odpisa dolga, obravnava kot zadnja. Ostale
točke se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Drugih predlogov za spremembe dnevnega reda ni bilo. Ţupan je nato dal na glasovanje dnevni red 5.
redne seje Občinskega sveta Občine Logatec s predlaganimi spremembami:
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13)
4. Obravnava predloga spremembe gradiva Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
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6. Obravnava predloga sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne sluţbe
letnega vzdrţevanja javnih občinskih cest v občini Logatec
7. Obravnava predlogov ukinitve javnega dobra
8. Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje in delna povrnitev stroškov
9. Obravnava predloga delnega odpisa dolga

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato je ţupan prešel k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Ţupan je dal besedo svetnikom.
1. Janez OVSEC, NSi – vprašanje: ureditev Martinj hriba
Svetnik v imenu krajevne skupnosti vpraša, kako napreduje akcija po ureditvi Martinj hriba.
Ţupan pojasni, da je bilo po večkratnih urgencah in sestankih na pristojnem ministrstvu oz. z
direktorjem Direkcije za ceste dano zagotovilo, da so bila z prerazporeditvijo zagotovljena najbolj
nujna sredstva za dokončanje del na Martinj hribu kljub večkratnemu niţanju proračunskih sredstev po
posameznih ministrstvih. Ministrstvo je omenjeni projekt obravnavalo prednostno predvsem zaradi
pridobitve oz. izgube EU sredstev. Ţupan še pove, da se bo deli moralo pričeti v bliţnji prihodnosti
predvsem zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja za projekt izgradnje čistilne naprave in kanalizacije.
Zadeva se bo premaknila, čeprav smo pred kratkim dobili obvestilo, da naj bi bil zaključek teh del
konec leta 2016, vendar se bodo dela letos začela.
2. Dušan JERINA, NLŢBM – pobuda: otroško igrišče v parku pri Mercatorju
Svetnik uvodoma pove, da je otroško igrišče pred Narodnim domom v Logatcu vedno zelo
obiskano, nato pa predstavi pobudo, da bi se podobno otroško igrišče postavilo na travnato
površino ob starem Mercatorju. Meni, da bi bila omenjena neizkoriščena travnata površina
primerno zapolnjena. Hkrati predlaga, da bi se v občini poiskalo podobne lokacije, kjer bi se
površine lahko podobno zapolnile z otroškimi igrali.
Ţupan se naprej zahvali za pobudo in pojasni, da se je o podobnem predlogu ţe razmišljalo, vendar
pa je potrebno vsako posamezno zemljišče, ki bi se nam zdelo primerno za postavitev igral, preveriti,
če se to da. Pomembno je lastništvo, pomembni so predpisi. Primerna mesta za postavitev otroških
igrišč se išče tudi po drugih krajevnih skupnostih v občini, kjer bi kazalo razmislilo o postavitvi igral, ki
jih je premalo. V lanskem letu je bilo postavljeno otroško igrišče v Rovtah, v Gorenjem Logatcu,
pobuda za postavitev pa je prišla tudi iz krajevne skupnosti Hotedršica. Nato ţupan pozove vse
krajevne skupnosti, da razmislijo o moţnih lokacijah za otroška igrišča in se ponovno zahvali svetniku
za umestno pobudo.
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3. Angela MENART, DESUS – pobuda: avtobusno postajališče v obrtni coni
Svetnica se uvodoma zahvali za besedo, nato pa predstavi pobudo, da bi se avtobusna postaja
s Cesarskega vrha prestavila v obrtno cono. Meni, da obstoječa avtobusna postaja ne sluţi
svojemu namenu, saj je močno upadlo število potnikov, da pa bi obrtna cona postajališče
potrebovala, zaradi bazena, katerega bi obiskovalci laţje obiskovali, pa tudi zaradi zaposlenih,
ki se vsakodnevno vozijo v obrtno cono na delo.
Ţupan se zahvali za pobudo in dober predlog. Pove, da so o tematiki ţe tekli pogovori s predstavniki
LPP-ja, vendar je potrebno za postavitev postajališča pridobiti ustrezna soglasja s strani Direkcije za
ceste. Pove, da se tudi s to pobudo strinja in da upa, da se bo z aktivnostmi v smeri postavitve
postajališča uspešno nadaljevalo. Pove še, da se razmišlja tudi o tem, da bo potrebo urediti nek
prevoz iz Logatca do IOC Zapolje tako zaradi športnikov, bazena kot tudi zaradi zaposlenih.
4. Miran OBREZA, NaNo vprašanje: ukinjanje lokalnih urgentnih sluţb
Svetnik se uvodoma zahvali za besedo in vse pozdravi. V nadaljevanju pove, da smo bili
drţavljani prek medijev obveščeni, da Vlada Republike Slovenije, konkretneje Ministrstvo za
zdravje, načrtuje ukinjanje lokalnih urgentnih sluţb na področju zdravstva. Ker v te načrte
zapade tudi lokalni urgentni center in glede na to, da so odgovorne osebe na ravni drţave iz
Logatca, ga zanima katere aktivnosti je Občina Logatec vodila v smeri, da bi se urgentni center
obdrţal in če še ni, kdaj bo. Prosi za pojasnilo na seji ter pisni odgovor na vprašanje.
Ţupan se zahvali za vprašanje. Pojasni, da so se o ukinjanju lokalne urgentne sluţbe pogovarjali z go.
Matejo Kunc, direktorico Zdravstvenega doma Logatec, in vodjo logaške urgentne sluţbe. Skupaj z
njima in s podporo nekaterih drugih zaskrbljenih občin je bil pripravljen dopis, ki je bil posredovan na
ministrstvo. Na področju zdravstva na lokalnem nivoju niso problem le urgentne sluţbe in reševalna
vozila, problem so npr. tudi deţurstva ob koncih tedna. Ţupan izrazi upanje, da bo modrost ministrice
kljub pritiskom s strani finančnih lobijev, prevladala in da bodo urgentni centri ostali, predvsem v
Logatcu, ki se je s svojo urgentno sluţbo v dvajsetih letih ţe neštetokrat izkazal pri pomoči
ponesrečencem, ne samo na ravni občine, ampak se je sama lokacija urgentne sluţbe in dostopnost
velikokrat pokazala kot izjemnega pomena tudi pri pomoči ponesrečencem na avtocesti. Poudari še,
da je občina sama kupila vsa reševalna vozila do zdaj, da pa je v zadnjem času uspelo pridobiti
določena sredstva za delovanje urgentne sluţbe, za zdravnike in reševalce, iz zdravstvenega
zavarovanja. Pove še, da se za zdaj čaka na odgovore s strani ministrstva, sledi pa se tudi objavam v
medijih.
Ker ni bilo drugih priglasitev, je ţupan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1 Obravnava predloga za razrešitev odgovorne urednice Logaških novic
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Ţupan je k besedi povabil Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), ki je najprej podal uvodno obrazloţitev.
Po uvodni obrazloţitvi je ţupan odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: Miran OBREZA, Janez
OVSEC, Zoran MOJŠKERC, Jerneja RUPNIK, Janez PODOBNIK. Obrazloţitev je podal tudi ţupan.
Ker je za besedo prosila odgovorna urednica Logaških novic, mag. Neţa SAUTET, je ţupan v
glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec daje besedo odgovorni urednici Logaških novic, mag. Neţi
Sautet.
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Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Mag. Neţa SAUTET se je najprej zahvalila besedam podpore. Nato je povzela svoj pisni odgovor
svetnikom na predlog za razrešitev odgovorne urednice Logaških novic.
Nato je za besedo prosil tudi g. Jure VODNIK. Ţupan je predlagal glasovanje o naslednjem predlogu
sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec daje besedo Juretu Vodniku.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
G. Jure VODNIK je podal svoja stališča o predlogu razrešitve odgovorne urednice in ob tem podvomil
o politični higieni celotnega postopka.
Nato je za besedo prosila tudi ga. Blanka MARKOVIČ KOCEN. Ţupan je predlagal glasovanje o
naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec daje besedo Blanki Markovič Kocen.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Blanka MARKOVIČ KOCEN, avtorica članka o črnograditeljstvu na Sekirici, je poudarila, da
omenjeni članek ne more biti razlog za razrešitev ter, da je bil o tem članku v Logaških novicah
objavljen tudi popravek.
Nato sta razpravljala še Janez OVEC in Boris HODNIK.
Ţupan je podal dodatno obrazloţitev, nato pa v glasovanje najprej predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec razreši mag. Neţo Sautet s funkcije odgovorne urednice
Logaških novic z 12. marcem 2015.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato je predlagal še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec za vršilca dolţnosti odgovornega urednika Logaških novic
imenuje Jureta Vodnika, ki bo funkcijo opravljal do imenovanja novega odgovornega urednika
Logaških novic.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
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Mag. Neţa Sautet je zapustila sejo.
AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC (LOGAŠKE NOVICE, ŠT. 3/13, 12/13), I.
OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev je podal Borut SMRDELJ.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŢERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Ţupan je odprl razpravo. Razpravljal je Miran OBREZA.
Dodatno obrazloţitev sta podala ţupan in Borut SMRDELJ. Miran OBREZA je zaprosil za dodatno
pojasnilo.
Pojasnjevali so Borut SMRDELJ, ţupan, Andrej VRHUNC in Boris HODNIK, ki je na koncu predlagal,
da se predlog v prvi obravnavi sprejme, da pa se za drugo obravnavo preučijo omenjeni pomisleki.
Nato je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine
Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13), v predloţenem besedilu, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMBE GRADIVA ODREDBE O PROMETNI UREDITVI V
OBČINI LOGATEC
(Šolska pot)
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev je podal Jure PLEČNIK.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŢERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato je ţupan odprl razpravo. Razpravljal je Janez OVSEC. Drugih priglasitev ni bilo, zato je ţupan v
glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odredbo o prometni ureditvi v občini Logatec, v
predloţenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODREDBE O PROMETNI UREDITVI V OBČINI LOGATEC
(Parkirišče ob Notranjski cesti 7 A)
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Ţupan je k uvodni obrazloţitvi ponovno povabil Jureta PLEČNIKA.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŢERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato je ţupan odprl razpravo. Ker razprave na predlog ni bilo, je ţupan v glasovanje predlagal
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odredbo o prometni ureditvi v občini Logatec v
predloţenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH STORITVE OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŢBE LETNEGA VZDRŢEVANJA JAVNIH OBČINSKIH CEST V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev je podal dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato je ţupan odprl razpravo. Ker ni bilo priglasitev, je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem
predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve opravljanja gospodarske javne
sluţbe letnega vzdrţevanja javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGOV UKINITVE JAVNEGA DOBRA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev za prvi predlog ukinitve javnega dobra je podala Zvonka MOLJK, stališče Odbora
za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč v zvezi s predlogi pa je podala
predsednica Barbara PELLIS.
Ţupan je odprl razpravo na podani predlog. Priglasitev k razpravi ni bilo, zato je predlagal glasovanje o
naslednjem predlogu sklepa:
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PREDLOG SKLEPA
I.
Ukine se javno dobro na zemljiščih parc. št. 1756/28 v izmeri 14 m2, parc. št. 1756/29 v izmeri
21 m2, parc. št. 1756/30 v izmeri 2 m2, parc. št. 1756/24 v izmeri 3 m2, parc. št. 1756/27 v izmeri
3 m2, vse k.o. Dolenji Logatec, v lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Naklo.
III.
Morebitne pripombe vloţijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Trţaška cesta
50 A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato je Zvonka MOLJK podala uvodno obrazloţitev za drugi predlog ukinitve javnega dobra, stališče
Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč v zvezi s predlogi pa je
ponovno podala predsednica Barbara PELLIS.
Ţupan je odprl razpravo na podani predlog. Priglasitev k razpravi ni bilo, zato je predlagal glasovanje o
naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA
I.
Ukine se javno dobro na zemljiščih parc. št. 1640/3 v izmeri 29 m2 k.o. 2016 – Blekova vas v
lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Naklo.
III.
Morebitne pripombe vloţijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Trţaška cesta
50 A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA POROČILA ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE IN DELNA POVRNITEV
STROŠKOV
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje in naknadno, na sami seji pa so svetniki
prejeli še popravek gradiva.
Ţupan je k uvodni obrazloţitvi povabil Andreja VRHUNCA.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica odbora Jerneja
RUPNIK.
Razprave na predlog poročila ni bilo, zato je ţupan predlagal enkratno glasovanje o vseh sedmih
predlogih sklepov:
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PREDLOGI SKLEPOV:
1. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki N.Si, se 30. dan od sprejema tega
sklepa povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno
leto 2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 230,01€. Ugotovi se, da
organizatorju volilne kampanje, stranki politični stranki N.Si, ne pripada pravica do
povračila stroškov volilne kampanje za volitve ţupana.
2. Organizatorju volilne kampanje, Bertu Menardu, se 30. dan od sprejema tega sklepa
povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto
2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 425,70€, iz naslova volitev za
ţupana pa v višini 420,84€.
3. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki DeSUS se 30. dan od sprejema tega
sklepa povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno
leto 2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 105,27€.
4. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki SDS se 30. dan od sprejema tega
sklepa povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno
leto 2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 206,91€.
5. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki NaNo se 30. dan od sprejema tega
sklepa povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno
leto 2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 185,13€, iz naslova volitev
za ţupana pa v višini 86,28€.
6. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki SLS, se 30. dan od sprejema tega
sklepa povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno
leto 2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 84,48€.
7. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki SD, se 30. dan od sprejema tega sklepa
povrne stroške volilne kampanje, za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto
2014, in sicer iz naslova volitev v občinski svet, v višini 111,87€.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato je ţupan, skladno z 29. členom poslovnika, sejo, zaradi zagotovitve varovanja osebnih podatkov,
zaprl za javnost. Iz sejne sobe so odšli Blanka MARKOVIČ KOCEN, Jure VODNIK in dr. Boštjan
AVER.
AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA DELNEGA ODPISA DOLGA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev je podal Andrej VRHUNC.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica odbora Jerneja
RUPNIK.
Razprave na predlog ni bilo, zato je ţupan predlagal:
PREDLOG SKLEPA:
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Občinski svet Občine Logatec delno odpiše dolg dolţnice Sonje Gorše, Tovarniška 18,
Logatec, ki je nastal iz naslova teka zakonitih zamudnih obresti, ki so natekle od dneva
zapadlosti do sprejema tega sklepa. Dosedanja plačila v skupni višini 2.399,09€ se upoštevajo
kot delno plačilo glavnice, zato je dolţnica Sonja Gorše dolţna plačati še 5.600,91€, pri čemer
se od tega zneska ne uveljavlja zakonitih zamudnih obresti.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

S tem je bil izčrpan dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Ţupan se je prisotnim zahvalil. Nato je vse prisotne povabil k obisku Gregorjevega sejma v soboto, 14.
3. 2015, ter sejo zaključil ob 18.30 uri.

Zapisala:
Nina Gregorič
Višja svetovalka
za odnose z javnostmi
Berto Menard
ţupan
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