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ZAPISNIK
Nadaljevanja 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v sredo, 22. 5. 2019.
Seja poteka v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so navzoči naslednji novoizvoljeni člani in članice Občinskega sveta Občine Logatec (v
nadaljevanju svetniki):
Peter ANTIČEVIČ, Rafael CEPIČ, Nada CINDRIĆ, dr. Jože HLADNIK, Boris HODNIK, Ožbej
ISTENIČ, Bogomir JURCA, Nevenka KEREZOVIĆ, mag. Tomaž LUKANČIČ, Boštjan MIVŠEK, Zoran
MOJŠKERC, Aljoša PEČEK, Matej SKVARČA, Klemen STOŠEVSKI, Tomaž ŠEN, Jana ŠTIRN,
Klemen TRPIN, Janja KRMAVNER, Vasja RUPNIK in Jasna VODNIK URŠIČ.
Opravičila se je svetnica mag. Jerneja RUPNIK.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor Občinske uprave, Darja
KAVČIČ – inšpektor svetnik, dr. Boštjan AVER – direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.,
Rosana Tollazzi – občanka in Romana HRIBAR – višja svetovalka – sekretarka Občinskega sveta
Občine Logatec.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan je na začetku seje svetnike in ostale prisotne pozdravil na nadaljevanju 5. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec ter ugotovil sklepčnost.
Nato je župan prešel na obravnavo 10. točke dnevnega reda.

AD 10.
OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA ORGANIZATORJEV VOLILNE KAMPANJE IN
DELNA POVRAČILA STROŠKOV
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poročala je Darja Kavčič, inšpektorica svetnica.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal podpredsednik Jože Hladnik.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali ni noben svetnik zato je župan dal na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
1. 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 2018, in sicer iz
naslova volitev v občinski svet v višini 655,38€, iz naslova volitev za župana pa v višini
496,44€.
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2. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki NaNo – Naša Notranjska, se 30. dan od
sprejema tega sklepa povrne stroške volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za
volilno leto 2018, in sicer iz naslova volitev v občinski svet v višini 248,82€.
3. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati,
se 30. dan od sprejema tega sklepa povrne stroške volilne kampanje za lokalne volitve v
občini Logatec za volilno leto 2018, in sicer iz naslova volitev v občinski svet v višini 243,87€.
4. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki SDS – Slovenska demokratska stranka, se 30.
dan od sprejema tega sklepa povrne stroške volilne kampanje za lokalne volitve v občini
Logatec za volilno leto 2018, in sicer iz naslova volitev v občinski svet v višini 248,82€.
Ugotovi se, da organizatorju volilne kampanje, politični stranki SDS, ne pripada pravica do
povračila stroškov volilne kampanje za volitve župana.
5. Organizatorju volilne kampanje, politični stranki SD – Socialni demokrati, se 30. dan od
sprejema tega sklepa povrne stroške volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za
volilno leto 2018, in sicer iz naslova volitev v občinski svet v višini 273,57€, iz naslova volitev
za župana pa v višini 112,92€.
6. Ugotovi se, da organizatorjem volilne kampanje, politični stranki DeSUS – Demokratična
stranka upokojencev, politični stranki Glas za otroke in družine in politični stranki DD – Dobra
država, ne pripada pravica do povračila stroškov volilne kampanje.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
LETNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH OBČINSKIH CEST V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poročal je dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal podpredsednik Jože Hladnik.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Matej Skvarča in Aljoša Peček.
Odgovore sta podala župan in dr. Boštjan Aver. Župan je nato svetnikom predlagal v sprejem
naslednji
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja
javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu s pripombami Statutarno-pravne
komisije.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 12.

OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI CEN STORITEV OBVEZNIH
OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poročal je dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal podpredsednik Jože Hladnik.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Aljoša Peček, Bogomir Jurca in
Peter Antičevič.
Odgovore sta podala župan in dr. Boštjan Aver. Župan je nato svetnikom predlagal v sprejem
naslednji
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v predlaganem besedilu, s pripombami Statutarno-pravne komisije.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 13.
OBRAVNAVA PREDLOGA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO
PODJETJE LOGATEC D. O. O. ZA LETO 2019
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poročal je dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal podpredsednik Jože Hladnik.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Matej Skvarča, Nada Cindrič,
Klemen Stoševski, Aljoša Peček, Janja Krmavner, Tomaž Lukančič, Klemen Trpin in Tomaž Šen.
Odgovore sta podala župan in dr. Boštjan Aver. Župan je nato svetnikom predlagal v sprejem
naslednji
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Logatec sprejme Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec
d.o.o. za leto 2019 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan je sejo zaključil ob 19. uri in 25 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka

Berto Menard
župan
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