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ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 9. julija 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, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN,
Špela TOMIĆ, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŢERJAL.
Odsotna je bila svetnica Jerneja RUPNIK.
Ostali navzoči na seji so bili: Berto MENARD – ţupan, Marjan GREGORIČ - predsednik Nadzornega
odbora, mag. Joţe SEČNIK – direktor občinske uprave, Andrej VRHUNC – podsekretar, Tena-Daša
LAVRIČ - višji svetovalec, Špela BEZGOVŠEK – višji svetovalec, Nina GREGORIČ – višji svetovalec,
Peter LOVŠIN – Urbania d.o.o., Jure VODNIK – v. d. urednika Logaških novic, Blanka MARKOVIČ
KOCEN.
Seja se je pričela ob 18. uri ob začetni navzočnosti 18 svetnikov.
Ţupan Berto MENARD (v nadaljevanju: ţupan) je svetnike najprej seznanil z razlogom za sklic izredne
seje. Nato je prisotne obvestil, da so na mize prejeli mnenja in stališča posameznih delovnih teles
občinskega sveta.
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 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Logatec:

1. Mandatne zadeve
2. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Logatec, II. obravnava
Predlogov za spremembe dnevnega reda ni bilo. Ţupan je nato dal na glasovanje predloţeni dnevni
red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine
Logatec v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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Nato je ţupan prešel k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
MANDATNE ZADEVE
Obravnava predloga za imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila Logaške novice
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
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. Razpravljal je Janez NAGODE, ki je predlagal, da se
kandidatka najprej predstavi.
Ţupan je predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec dovoli predstavitev kandidatke ge. Blanke Markovič Kocen na
seji sveta.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Blanka Markovič Kocen se predstavi občinskemu svetu.
Po predstavitvi ţupan odpre razpravo. Razpravljali so Anja SEDEJ, Janez OVSEC, Miran OBREZA,
ponovno Anja SEDEJ, Eva ČERNIGOJ, ponovno Miran OBREZA ter ţupan.
Po končani razpravi ţupan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec za odgovornega urednika občinskega glasila Logaške novice
imenuje go. Blanko Markovič Kocen.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato ţupan predlaga v glasovanje še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Imenovanje novega odgovornega urednika občinskega glasila Logaške novice učinkuje z dnem
15. 7. 2015, s katerim preneha funkcija v.d. odgovornega urednika Logaških novic g. Jureta
Vodnika.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
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AD 2.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Ţupan je k besedi povabil Teno-Dašo LAVRIČ, ki je podala obrazloţitev.
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 ni bilo priglasitev k razpravi, je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, v II. obravnavi, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
S tem je bil izčrpan dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Ţupan se je prisotnim zahvalil za udeleţbo na seji. Vsem je zaţelel prijeten in miren dopust.
Napovedal je, da zna biti še ena izredna seja v avgustu, da pa bodo vsi svetniki o seji pravočasno
obveščeni. Sejo je zaključil ob 18.35 uri.

Zapisala:
Nina Gregorič
višja svetovalka III
Berto Menard
ţupan
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