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ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 7. maja 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, Angela MENART, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA, Janez OVSEC
(odšel ob 19.00), Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK (prišel ob 17.10), Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ
(prišla ob 17.10), Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN, Špela TOMIĆ, Jasna VODNIK URŠIČ (odšla ob
18.22), Simon ŢERJAL.
Odsoten je bil Dušan JERINA.
Ostali navzoči na seji so bili: Berto MENARD – ţupan, Klavdija KENK - članica Nadzornega odbora,
mag. Joţe SEČNIK – direktor občinske uprave, Andrej VRHUNC – podsekretar, Borut SMRDELJ višji svetovalec, Tena-Daša LAVRIČ - višji svetovalec, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja –
višji svetovalec, Marjetka TREVEN - podsekretar, Špela BEZGOVŠEK – višji svetovalec, Nina
GREGORIČ – višji svetovalec, Špela GOSAK – Arealine d.o.o., Jure VODNIK – v. d. urednika
Logaških novic, dr. Boštjan AVER - direktor JP Komunalno podjetje d.o.o.
Seja se je pričela ob 17. uri ob navzočnosti 18 svetnikov.
Ţupan Berto MENARD (v nadaljevanju: ţupan) je svetnike najprej obvestil, da so na mize prejeli
Poročilo o izvrševanju sklepov 5. redne seje občinskega sveta, popravek gradiva za 3. točko
predlaganega dnevnega reda 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) ter mnenja in stališča posameznih delovnih teles
občinskega sveta in prošnjo za posredovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico Vrtca
Kurirček, kjer je podal obrazloţitev, da so svetniki prošnjo prejeli le kot seznanitev, saj mnenje za svet
zavoda ni obvezujoče, podano bi moralo biti v 20 dneh od prejema prošnje, kar pomeni do 3. 5. 2015.
Povedal je še, da se, ker mnenje ni obvezujoče, samo zaradi tega ni sklicevalo izredne seje. Med
svetniki je tekom seje zaokroţila tudi prošnja s strani Skupnosti občin Slovenije za posredovanje
podatkov svetnikov.
Nato je ţupan odprl razpravo v zvezi s predloţenim zapisnikom 5. redne seje občinskega sveta, ki je
bila 12. 3. 2015.
Razprave na zapisnik ni bilo, zato je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 12. 3. 2015 v predloţenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 18 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
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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 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
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), II. obravnava
4. Obravnava Ugotovitvenega sklepa o izpolnjenih pogojih iz prve in druge alineje prvega
odstavka 56a. člena ZPNačrt, ki je pogoj za začetek priprave Odloka o spremembah in
dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih kriţišč v naselju Kalce - C/12
5. Obravnava Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah
Ureditvenega načrta prometnih kriţišč v naselju Kalce - C/12
6. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto
2015
7. Obravnava Zaključnega računa Proračuna Občine Logatec za leto 2014
8. Obravnava Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Logatec
9. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za
leto 2015
10. Obravnava finančnega poročila za Logaške novice v letu 2013
11. Obravnava finančnega poročila za Logaške novice v letu 2014
Predlogov za spremembe dnevnega reda ni bilo. Ţupan je nato dal na glasovanje predloţeni dnevni
red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi predlagani dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec v predloţenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 18 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 NAGODE, SLS – pobuda, prošnja: ureditev pločnika
Svetnik se najprej zahvali za besedo. Uvodoma pove, da se njegova prošnja nanaša na pločnik
ob glavni cesti G2/102 v kriţišču s Pokopališko cesto, kjer na zunanji strani pločnika ţe dlje
časa manjkajo robniki. Pove, da je sam ţe opozarjal vzdrţevalce in dotične osebe v občinski
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upravi, da pa se do zdaj pločnika še ni saniralo. Prosi, da bi se v prihodnje pločnik saniralo in
popravilo, da ne bi prihajalo do še večjih napak in poškodb, saj bi ne nazadnje pločnik lahko
tudi razpokal.
2. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: peskovnik na igrišču ob Kulturnem domu v KS Tabor
Svetnik najprej pove, da se je v letu 2014 tudi v KS Tabor, ob domu krajanov oz. kulturnem
domu, postavilo otroško igralo, ki je po njegovem mnenju in mnenju staršev, ki na igrišče
pripeljejo svoje otroke, peskovnik. Vendar v tem peskovniku ni peska niti mivke, zato sprašuje,
ali se bo to uredilo ali se bo v igralu še naprej nabirala nesnaga.
3. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
V začetku svetnik pove, da se v zadnjem obdobju pojavlja mnogo dilem in odpovedi,
najnovejša vest pa je, da centra za obdelavo in predelavo odpadkov v Novem mestu ne bo.
Pove, da se gradi center za obdelavo odpadkov v Ljubljani, kamor, po njegovem mnenju,
tangira tudi Logatec. Ta center naj bi začel poskusno obratovati v letošnjem letu, v jeseni. Nato
svetnik vpraša, ali bo Logatec tudi v prihodnje vozil ostanek odpadkov na Dolenjsko in ali se
kdo pogovarja z Ljubljano oziroma s podjetjem Snaga in pristojnimi osebami, da bi morda tudi
Logatec v prihodnje lahko ostanek odpadkov vozil na CERO Ljubljana.
4. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: ureditev zemljišča nasproti pokopališča v KS Naklo
Svetnik nadaljuje z besedami, da je bil v preteklosti pripravljen občinski podrobni prostorski
načrt za uvodoma omenjeno območje, ki pa ni bil sprejet na občinskem svetu v preteklem
sklicu. Spomni še, da je bila organizirana tudi iniciativa občanov, da se omenjeni OPPN ni
sprejel. Nato svetnik vpraša, ali je res, kar se govori, da lastnik zemljišča in investitor toţi
občino in kakšen je toţni zahtevek.
Ţupan se zahvali za pobudo in vprašanja.
V odgovoru na pobudo navezano na ureditev pločnika ţupan pove, da se bo preverilo, zakaj robnik še
ni popravljen.
V odgovoru na drugo vprašanje v zvezi z ureditvijo peskovnika pri kulturnem domu Tabor ţupan
uvodoma poudari, da so bili peskovniki na odprtem vedno problematični, tako zaradi psov in mačk, ki
svoje potrebe opravljalo v peskovnikih, v Logatcu pa se je v preteklosti v peskovnikih našlo tudi
odvrţene igle. Pove še, da če so občani zainteresirani za ureditev peskovnika, da se bo peskovnik
uredilo.
Glede vprašanja v zvezi z odlaganjem ostankov komunalnih odpadkov ţupan pove, da se bodo v
prihodnosti podeljevale koncesije. Za enkrat Logatec vozi odpadke v Trebnje. Ve se, da se bo v
Ljubljani zgradilo center za ravnanje z odpadki in ko bodo razpisane koncesije, se bo tudi Občina
Logatec prijavila. So se pa ţe podpisovale dolgoročne pogodbe, vendar pa se občina s podpisom ne
bi rada prenaglila, kajti vse bo odvisno od razmer na trgu, zato v podpis pogodbe do zdaj še ni šla.
V odgovoru na zadnje vprašanje glede zemljišč nasproti pokopališča v KS Naklo pa ţupan pove, da je
lastnik res vloţil toţbo, ki jo je občina dobila. Se pa občina še vedno dogovarja z lastnikom, saj v
preteklosti na območju, kjer je zgrajena šikana, z občino ni bil sklenjen noben pisni dogovor. Od
odvetnika smo prejeli pismo, kjer je zahteva, da to končno uredimo. Ţupan nato še doda, da z
lastnikom potekajo dogovori o zamenjavi tega zemljišča. Na koncu ţupan pove še, da je bil toţbeni
zahtevek blizu milijona evrov.
5. Klemen TRPIN, NaNo – vprašanje: izgradnja hodnika za pešce v Hotedršici
Svetnik se uvodoma zahvali za besedo, potem pa v imenu Krajevne skupnosti Hotedršica
vpraša, kdaj se bo začel izvajati projekt za izgradnjo hodnika za pešce v Hotedršici, saj so v
proračunu za ta namen rezervirana sredstva.
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6. Klemen TRPIN, NaNo – pobuda: mladinski center v Logatcu
Nato svetnik nadaljuje še s pobudo. Uvodoma pove, da so vsi svetniki prejeli vabilo na ogled
Hiše Sadeţi druţbe v Vipavi. Pove, da se ogleda ţal ni mogel udeleţiti, nato pa je predstavil
pobudo, da se vpraša zainteresirano javnost v Logatcu, v tem primeru šole, razne organizacije,
da se tako pridobi nek dokument, kjer bo razvidno, kaj si logaška druţba, predvsem mladina,
ţeli. Potem pa bi se našlo podobno organizacijo v Sloveniji in se od nje začelo učiti.
Ţupan se zahvali za vprašanje in pobudo.
Najprej pove, da je projekt za izgradnjo hodnika za pešce v Hotedršici pripravljen in doda, da je
Občina pred nekaj dnevi prejela obvestilo s strani Direkcije RS za ceste, da se obvoznica v Hotedršici
ne bo gradila. Zdaj se čaka soglasje direkcije, potem pa se bo šlo v postopek razpisa za izbiro
izvajalca za izgradnjo hodnika za pešce.
V zvezi s predstavljeno pobudo ţupan pove, da je bila različna javnost vključena v obiske mladinskih
centrov, da je na osnovni šoli potekala okrogla miza na to temo, in da vsi udeleţeni projekte podpirajo.
Bo pa potrebno imeti še dodatne pogovore z mladimi, s klubom študentov, s stroko, zbrati čim več
podatkov, s katerimi se bo ustvarila še jasnejša slika. Ţupan izrazi mnenje, da center mladih Logatec
potrebuje, saj bi tam potekale različne dejavnosti tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času.
Pove še, da če bodo mladi ugotovili, da tak center ni potreben, potem se v projekt ne bo šlo. Preden
pa se začnejo pogovori s ključnimi uporabniki, pa je potrebno raziskati moţnosti in si pripraviti
odgovore na morebitna vprašanja. Na koncu ţupan še poudari, da je predlog svetnika na mestu, zakaj
naj bi se starejši odločali o zadevi, mladi pa bi potem povedali, da takega centra sploh ne potrebujejo.
7. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: sprememba pravilnikov za sofinanciranje društev na
področju kulture in športa
Svetnica se zahvali za besedo. Nadaljuje, da bi ţelela, kot članica Odbora za druţbene
dejavnosti in članica komisije za dodeljevanje sredstev športnim društvom, podati pobudo
ţupanu in občinski upravi za spremembo pravilnikov na področju športa in kulture, ker vsako
leto znova prihaja do podobnih problemov in slabe volje. Meni, da je pravilnike tudi nujno
uskladiti s društvi.
Ţupan se zahvali za pobudo in doda, da se ţe dlje časa govori o spremembah. Poudari, da so
komisije v novih sestavah, da je bil proračun občine za leto 2015 sprejet v začetku leta, obstajala je
ţelja, da se sredstva čim prej razdelijo, zato se za izpeljavo letošnjih razpisov pravilnikov ni
spreminjalo. Ţupan pove, da je potrebno pravilnike pripraviti tako, da bodo bolj ţivljenjski. Nato ţupan
napove, da se bodo, po pravnomočnosti letošnjih odločitev o določitvi sredstev, vsi deleţniki dogovorili
za pripravo temeljev in smernic za razdeljevanje, da ne bo vsako leto prihajalo do negodovanj in slabe
volje. Na koncu ţupan še pove, da meni, da je višina sredstev v proračunu, namenjena sofinanciranju
delovanja športnih društev dovolj visoka, da pa jih je potrebno pravično razdeliti. Poudari, da bodo
morali tudi prijavitelji svoje podatke v vlogah realno napisati, potem pa bodo tudi sredstva pravično
porazdeljena. Pove še, da je bila v letošnjem letu prvič uvedena tudi računalniška aplikacija, in izrazi
upanje, da bo vlagateljem delo tako olajšano.
Ker ni bilo drugih priglasitev, je ţupan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1 Obravnava predloga za imenovanje koordinatorice ali koordinatorja za enake moţnosti
ţensk in moških v lokalni skupnosti
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. Razprave ni bilo zato je ţupan predlagal glasovanje o
naslednjem predlogu sklepa
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec za koordinatorico za enake moţnosti ţensk in moških v lokalni
skupnosti imenuje Evo Černigoj.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

2.2 Obravnava predloga za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom
starejših Logatec
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Ţupan je k besedi ponovno povabil Borisa Hodnika, predsednika KMVVI, ki je najprej podal uvodno
obrazloţitev.
Po uvodni obrazloţitvi je ţupan odprl razpravo. Ker ni bilo priglasitev k razpravi, je ţupan v glasovanje
predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom
starejših Logatec z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
In nato še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
V svet javnega zavoda Dom starejših Logatec se imenuje naslednjega predstavnika:
1.

Vojko Panič.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

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), II.
OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Popravek gradiva so svetniki prejeli na
mizo.
Uvodno obrazloţitev je podal Borut SMRDELJ.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŢERJAL, ki predlaga sprejem predloga.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Ţupan je odprl razpravo. Razprave na predlog ni bilo.
Nato je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
5

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 II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA UGOTOVITVENEGA SKLEPA O IZPOLNJENIH POGOJIH IZ PRVE IN DRUGE
ALINEJE PRVEGA ODSTAVKA 56A. ČLENA ZPNAČRT, KI JE POGOJ ZA ZAČETEK PRIPRAVE
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA PROMETNIH KRIŢIŠČ
V NASELJU KALCE - C/12
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev sta podali Tena-Daša LAVRIČ in Špela GOSAK iz podjetja Arealine d.o.o.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŢERJAL, ki predlaga sprejem.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato je ţupan odprl razpravo. Razprave na predlog ni bilo, zato je ţupan v glasovanje predlagal
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Ugotovitveni sklep o izpolnjenih pogojih iz prve in
druge alineje prvega odstavka 56a. člena ZPNačrt, ki je pogoj za začetek priprave Odloka o
spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih kriţišč v naselju Kalce - C/12, v
predloţenem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
OBRAVNAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
UREDITVENEGA NAČRTA PROMETNIH KRIŢIŠČ V NASELJU KALCE - C/12
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Ţupan je k besedi ponovno povabil predstavnico podjetja Arealine d.o.o., Špelo GOSAK, ki je
povedala, da je pojasnila podala ţe v okviru obravnave prejšnje točke.
Nato je ţupan prosil za stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo, ki ga je
podal predsednik Simon ŢERJAL in predlaga sprejem.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato je ţupan odprl razpravo. Razprave ni bilo, zato je ţupan v glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in
dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih kriţišč v naselju Kalce - C/12, v predloţenem
besedilu.
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA KOMISIJE ZA PRIZNANJA O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev je podala mag. Viktorija OSOLNIK KUNC, predsednica Komisije za priznanja.
Ţupan je odprl razpravo. Razpravljal je Miran OBREZA, ki je podal pobudo, da bi komisija sprejela
stališče o tem ali je smotrno vsakoletno podeljevanje priznanj ter da bi se v nagrajevanje vključilo tudi
uspešne gospodarstvenike iz občine.
Ţupan se zahvali za pobudo in pove, da se z njo strinja. Drugih priglasitev ni bilo zato je ţupan v
glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o
priznanjih ţupana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01 in 11/08) sprejme sklep o podelitvi
občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2015, ki se glasi:


Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hotedršica se na predlog Gasilske zveze Logatec
podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom ob 110. obletnici delovanja za
poţrtvovalno prostovoljno delo na področju gasilstva.



Katarini Dolenc se na predlog občanke Mire Celarc Jereb podeli občinsko priznanje
Spominska plaketa z znakom za poţrtvovalno delo z mladino v preteklih dvajsetih letih.



Metki Rupnik se na predlog kolektiva Osnove šole 8 talcev Logatec podeli občinsko
priznanje častni občan občine Logatec za izjemne doseţke na področju izobraţevanja
in razvoja v občini Logatec.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2014
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazloţitev je podala Mojca IGLIČAR, in ţupan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem.
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato je ţupan odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: Boris HODNIK, Janez NAGODE in Miran
OBREZA. Dodatno pojasnitev sta podala Mojca IGLIČAR in ţupan.
Ker ni bilo drugih priglasitev, je ţupan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
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Občinski svet Občine Logatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA POROČILA O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Ţupan je k uvodni obrazloţitvi povabil Marjetko TREVEN.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŢERJAL, ki predlaga sprejem.
Nato je ţupan odprl razpravo. Razpravljal je Miran OBREZA. Dodatno pojasnitev je podal ţupan.
Drugih priglasitev ni bilo, zato je ţupan v glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega
koncepta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
OBRAVNAVA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE
LOGATEC D.O.O. ZA LETO 2015
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 odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloţenem besedilu.
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 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10.
OBRAVNAVA FINANČNEGA POROČILA ZA LOGAŠKE NOVICE V LETU 2013
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Predstavljeno je bilo s strani Jureta
VODNIKA, v.d. urednika Logaških novic.
Ţupan je odprl razpravo. Razprave na predlog ni bilo, zato je ţupan predlagal
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s finančnim poročilom za Logaške novice v letu
2013.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA FINANČNEGA POROČILA ZA LOGAŠKE NOVICE V LETU 2014
Tudi to gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Ponovno je gradivo predstavil Jure VODNIK, v.d.
urednika Logaških novic.
Ţupan je odprl razpravo. Razpravljal je Peter ANTIČEVIČ.
Dodatno pojasnilo je podala Mojca IGLIČAR.
Drugih priglasitev k razpravi ni bilo, zato je ţupan v glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s finančnim poročilom za Logaške novice v letu
2014.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
S tem je bil izčrpan dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Ţupan se je prisotnim zahvalil za udeleţbo na seji. Zahvalil se je tudi vsem, ki so se udeleţili različnih
prireditev konec aprila in v začetku maja. Sejo je zaključil ob 19.35 uri.

Zapisala:
Nina Gregorič
Višja svetovalka III
Berto Menard
ţupan
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