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ZAPISNIK

9.

redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 17. decembra 2015.

Seja poteka v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so 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, Janez OVSEC,
Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN,
Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL.
Svojo odsotnost sta opravičila Miran OBREZA in Špela TOMIĆ.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Klavdija KENK - članica Nadzornega odbora, mag.
Jože SEČNIK – direktor občinske uprave, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja – višji
svetovalec, Tena-Daša LAVRIČ, mag. - višji svetovalec, Mateja ČUK – podsekretar, Damjan BARUT –
višji svetovalec, Andrej VRHUNC – podsekretar, Špela BEZGOVŠEK - višji svetovalec, Nina
GREGORIČ – višji svetovalec, Peter LOVŠIN – Urbania d.o.o., Blanka MARKOVIČ-KOCEN - urednica
Logaških novic, Bogdan BOŠNJAK – predsednik KS Hotedršica, Rosana TOLLAZZI.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 19 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli kopijo
vloženih amandmajev s strani SLS in SDS na predlog proračuna za leto 2016 prejetih 14. 12. 2015,
mnenja in stališča delovnih teles, dopis občana s predlogom o poimenovanju trga v Logatcu po dr.
Andreju Gosarju z dne 20. 11. 2015, kopijo zloženke Ustvarjalno lokalno domače s predstavitvijo
ponudnikov iz območja občine Logatec, darilno vrečko z nekaj pozornostmi in tablične računalnike.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 8. redne seje občinskega sveta, ki je
bila 29. 10. 2015.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 29. 10. 2015 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Skladno z 32. členom Poslovnika občinskega sveta ((Logaške novice, št. 1-2/2014 – uradno
prečiščeno besedilo) v nadaljevanju: poslovnik) župan svetnike pozove k opredelitvi glede
predlaganega dnevnega reda. Svetniki so pozvani k podaji pripomb, predlogov za umik ali razširitev
dnevnega reda in k podaji predlogov za sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem postopku.
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S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2016, II. obravnava
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2015 - rebalans
5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne
dejavnosti Brod – vzhodni del, II obravnava
6. Obravnava predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020
7. Predlog Strategije razvoja kulture občine Logatec 2016 - 2019
8. Predlog Letnega programa športa v občini Logatec za leto 2016
9. Določitev mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2016
10. Obravnava predloga Ukinitev javnega dobra
11. Obravnava predloga Programske zasnove časopisa Logaške novice
12. Odgovori na svetniška vprašanja.
Svoje predloge predstavi Janez NAGODE, ki najprej predlaga umik 3. točke predlaganega dnevnega
reda Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2016, II. Obravnava. Navede
naslednje razloge za predlog umika:
1. občani glede načina in rokov za podajo pripomb na predlog proračuna niso bili obveščeni v
Logaških novicah,
2. v gradivu za drugo obravnavo ni bila podana pisna obrazložitev na vse pisne predloge
občanov in drugih na proračun v javni razpravi,
3. gradivo za drugo obravnavo ni vsebovalo vseh sestavin, ki jih proračun mora vsebovati, saj v
prejetem predlogu manjka kadrovski načrt, plan stanovanjskega sklada, finančni načrti
neposrednih uporabnikov proračuna in letni načrt pridobivanja in razpolaganje s stvarnim
premoženjem občine.
Nato Janez NAGODE predlaga umik 5. točke predlaganega dnevnega reda Obravnava predloga
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, II
obravnava. Pove, da so svetniki prejeli tri različne izvode gradiva za omenjeno točko, da pa se odlok,
ki je pripravljen za drugo obravnavo lahko spreminja le z amandmaji.
Župan poda svoje mnenje glede prvega predloga umika, nato pa v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme predloga umika 3. točke predlaganega dnevnega reda 9.
redne seje Občinskega sveta Občine Logatec - Obravnava predloga Odloka o proračunu občine
Logatec za leto 2016, II. obravnava.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 5 svetnikov, proti je glasovalo 12 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Glede predloga umika 5. točke predlaganega dnevnega reda župan napove, da bo ob obravnavi točke
v glasovanje predložen amandma.
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Nato da župan še enkrat besedo Janezu NAGODETU, ki predlaga še umik 7. točke predloženega
dnevnega reda Predlog Strategije razvoja kulture občine Logatec 2016 – 2019. V obrazložitvi pove, da
obstaja za predlog umika več razlogov, glavni pa je, da je dokument preobširen.
Župan pojasni, da je res tudi sam želel umakniti omenjeno točko z dnevnega reda. Kadar gre za umik
točke na predlog župana, o tem ni razprave in glasovanja.
Župan, skladno z 32. členom poslovnika predlaga, da se 7. točka predlaganega dnevnega reda
Predlog Strategije razvoja kulture občine Logatec 2016 - 2019, umakne z dnevnega reda 9. redne
seje. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Drugih predlogov za spremembe dnevnega reda ni bilo. Župan nato predlaga glasovanje o
predloženem dnevnem redu 9. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov, proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Janez OVSEC, NSi – pobuda: prometna ureditev križišča z Jačke proti Martinj hribu
Svetnik najprej vse lepo pozdravi. Uvodoma pove, da predstavlja pobudo krajanov Martinj
hriba, da se uredi križišče, ki gre z Jačke proti Martinj hribu. Pove, da ker se na območju ne
regulira hitrost kot bi bilo potrebno, obstaja velika nevarnost pri prehodu za otroke, ki hodijo v
šolo in iz šole. Krajani predlagajo, da bi se v križišču postavi radar ali da se najde kakšna druga
rešitev za trajno ureditev problema.
Župan se strinja z pobudo in pojasni, da je ureditev križišča v pristojnosti Direkcije za ceste in pove, da
je rešitev v načrtu. Poudari, da bo potrebno doseči dogovor z Direkcijo za ceste. Pove, da je bilo
obljubljeno, da se bo, ko bo rešena cesta skozi Martinj hrib, od krožišča proti križišču uredil pločnik in
da se bo takrat območje z ustrezno signalizacijo uredilo. Poudari še, da so o tem tudi že večkrat tekli
pogovori, vendar drugih pristojnosti občina nima.
2. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: ureditev Sekirice
Svetnica se zahvali za besedo in pove, da bo predstavila pobudo občanov, ki delujejo na
področju športa v občini Logatec. Prebere: »Prvi sneg je enkrat letos že pobelil vsa igrišča in
dvorišča vključno s Sekirico, kjer pa se otroci ne morejo več niti smučati niti sankati, saj je
zasneženo pobočje vse v prek prepleteno z žicami in koli, ki jih je postavil lastnik hleva oz.
najemnik travnih površin na Sekirici. Zato pozivajo društva, športno zvezo in pristojne, da
posredujejo pri županu, da se z lastnikom hleva na Sekirici dogovori, da preko zime odstrani
vse žice in kole s pobočja kot to naredijo na vseh smučiščih in sankališčih v Sloveniji in
Evropi, kateri služijo lastnikom preko leta kot pašniki. V nasprotnem primeru pa naj se v
najkrajšem času na ustrezna mesta postavijo opozorilne table, da se ne bi kdo poškodoval.
Hkrati se sprašujejo, če je stavba na Sekirici postavljena v skladu s predpisi predvsem kar se
tiče čiščenja odpadnih vod oz. čistilne naprave. Problematično pa se jim zdi tudi to, da hlev po
trenutno javno dostopnih javnih podatkih, ni vpisan v kataster stavb kot na primer stavba pri
nogometnem igrišču.«
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3. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: postavitev skate parka v Logatcu
Svetnica predstavi še eno prejeto pobudo za postavitev tako imenovanega skate parka v
Logatcu po vzoru objekta, ki stoji v bližini OŠ v Lendavi. Pobudnik meni, da bi bila zadeva
zanimiva za širši krog ljudi in ga zanima, če je ideja uporabna oz. če je izvedljiva tudi v
Logatcu, mogoče v Zapolju, če bi tam res postal nek športni center.
4. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: pogin rib v Logaščici
Svetnica pove, da je dobila odgovor, da občina na tem področju nima zakonske podlage, da bi
lahko ukrepala zoper povzročitelja, kar je razumljivo. Zanima pa jo, kako je ukrepala Ribiška
družina Vrhnika in kako, če sploh, Inšpektorat za okolje in zakaj občina na tem področju z
nikomer ne sodeluje, glede na to, da nismo dobili odgovorov, in ne izkaže niti interesa, da bi v
duhu dobrega gospodarja, ki razume skrb za okolje, zaščitila naravo, predvsem vodo, živali in
prebivalce. V reviji Gea smo namreč zdaj lahko prebrali, da bo imel dogodek hujše posledice
kot smo si lahko predstavljali. Prebere: »V začetku letošnjega avgusta je v Črni potok, ki se
zliva v Logaščico, izteklo od 1.000 do 2.000 litrov sredstva za impregnacijo lesa, ki vsebuje zelo
strupene fungicide, insekticide in borovo kislino. Posledica je bil pomor rib, potočnih rakov in
drugih živali v reki. Ker pa vode iz Logaščice ponikajo ter se pretežno iztekajo v podzemno
Ljubljanico, biolog Gregor Aljančič, vodja jamskega laboratorija Tular, opozarja, da bo
onesnaženje imelo dolgotrajne posledice tudi za populacijo človeških ribic na odseku do izvira
Ljubljanice pri Vrhniki. Strupi, ki so se iztekli so namreč težko razgradljivi in se bodo usedali v
sedimentu, od tam pa se bodo ob vsakem višjem vodostaju izločali v vodo. Nato bodo skozi
tanko kožo človeških ribic prehajali v njihove organe ter se tam kopičili. Ko bo koncentracija
dosegla kritično mejo, pa se bo populacija človeških ribic zelo verjetno zmanjšala, kar se lahko
zgodi šele čez nekaj let. Brez dvoma pa so strupi nemudoma pomorili del ličink in mladičev, ki
so neprimerno bolj občutljivi. Izguba ene generacije zarodka ima lahko pri živalih s tako dolgim
razmnoževalnim ciklom izjemen vpliv na celotno populacijo. Pri tovrstnih močnih onesnaženjih
strokovnjaki opozarjajo na pomen dolgoročnega monitoringa, onesnaženje se namreč ne
konča z odstranitvijo mrtvih živali.«
Župan se zahvali za pobudi in vprašanje.
V odgovoru na pobudo navezano na športni park Sekirice pove, da se je pogovarjal z lastnikom in
najemnikom zemljišč. Dogovorili so se, da se bodo po paši jeseni koli in žice umaknili, spomladi pa se
bodo postavili nazaj. Pri tem delu bodo pomagali javni delavci. Kar se tiče senika, lope za seno, župan
pove, da je preverjanje pristojnost inšpektorja za kmetijstvo.
Glede skate parka župan pove, da se načrtuje ureditev pri Mercatorju, na polju. Tam ima namreč
občina zemljišče, ki pa ga je potrebno spremeniti v stavbno. Lokacija pri Mercatorju je smiselna, saj je
tako bolj dostopna za mlade, ki bodo uporabniki teh površin.
Glede pogina rib pa župan pojasni, da se je pogovarjal z lastnikom, ki je izrazil ogorčenje, ker je videl
veliko vprašanj tudi na Facebooku. Župan pove, da je pojasnil, da občina na Facebook in twitter nima
nobenih vplivov. Pove še, da je občina zaprosila policijo in inšpekcijske službe za dodatne
informacije. Ker pa zadeva še ni končana in dokler ni končana, občina ne dobi nobenih podatkov. Na
koncu še doda, da ko bo občina kakršnekoli podatke o tematiki prejela, bo tudi naprej obvestila.
5. Zoran MOJŠKERC, SDS – pobuda: predpis s prepovedjo kajenja na otroških igriščih
Svetnik se zahvali za besedo in vošči lep večer. Nadaljuje s prvo pobudo, ki se nanaša na
otroško igrišče v Logatcu, kjer vse naokoli ležijo cigaretni ogorki, ki pa jih nihče ne pospravi.
Poda predlog, da bi občina pripravila predpis, kjer bi bilo na vseh površinah namenjenih za
igro otrok, prepovedano kajenje. Ta predpis naj bi določal tudi sankcije.
6. Zoran MOJŠKERC, SDS – pobuda: sanitarije pri igrišču pred Upravnim centrom Logatec
Svetnik predstavi drugo pobudo, ki se nanaša na ureditev sanitarij na otroškem igrišču ob
Upravnem centru Logatec. Pove, da v poletnem času, ko je igrišče najbolj obiskano, še
4

posebno ob koncih tedna, ni na razpolago nobenega javnega stranišča oz. sanitarij za
umivanje rok in podobno. Predlaga, da bi se za to poskrbelo ali v okviru obstoječih stavb ali na
kakšen drug način.
7. Zoran MOJŠKERC, SDS – vprašanje: selitev proizvodnje System air–a v Logatec
Svetnik postavi še vprašanje, ki se nanaša na vprašanje postavljeno že na prejšnji seji
občinskega sveta, glede selitve proizvodnje podjetja System air v Logatec in kasnejšim
načrtovanjem selitve proizvodnje v Maribor. Svetnika zanima, če je občina stopila v stik s
podjetjem in kakšni so bili dogovori s teh sestankov. Pojasni, da gre za kar nekaj delovnih
mest in doda, da se je za to vredno potruditi.
Župan se zahvali za pobudi in vprašanje.
Glede prve pobude, ki se nanaša na kajenje in puščanje ogorkov, župan ob tem omeni tudi štirinožne
ljubljenčke, in se strinja, da bi bilo potrebno na tem področju nekako vzpostaviti red. Poudari še, da je
to področje dejansko stvar posameznika in osveščenosti.
Župan nadaljuje, da v Logatcu javnega stranišča res ni razen v lokalih, v Narodnem domu, v knjižnici,
kjer lahko tudi obiskovalci otroškega igrišča opravijo najnujnejše. Razmišlja pa se že zdaj, da bi z
obnovo avtobusnih postajališč poskrbeli tudi za javne sanitarije, saj pomanjkanje teh prostorov
predstavlja problem tudi za ljudi, ki čakajo na avtobus.
Kot odgovor na vprašanje pa župan pove, da je s strani Kolektor Kolinga prejel vabilo na srečanje, ki
pa se ga ni mogel udeležiti. Bo pa z gospodom Vadnalom stopil v stik, ko bo imel tudi on čas in se bo
okrog omenjene tematike poskusilo kaj dogovoriti. Župan še pove, da je z gospodom Petričem,
prejšnjim direktorjem uprave, še vedno v dobrih odnosih in v stikih. Obljubi še, da bo po konkretnih
pogovorih podal tudi poročilo.
8. Klemen TRPIN, NaNo – vprašanje: ukinitev kuhinje v POŠ Hotedršica
Svetnik se zahvali za besedo in pozdravi vse prisotne. Nadaljuje, da je s strani staršev izvedel,
da se kuhinja na POŠ Hotedršica ukinja. Svetnika zanima, kakšno je mnenje župana o tej
tematiki. Ali bomo iz proračuna umikali postavke za Hotedršico in bodo s tem tudi otroci
prikrajšani za prehrano? Pove še, da spodbujamo lokalno pridelano hrano, ve se, da v to
kuhinjo surovine dobavljajo domači pridelovalci hrane in se sprašuje, če je to še eno področje,
ki ga bo Hotedršica izgubila.
9. Klemen TRPIN, NaNo – vprašanje: mnenje o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe
Uvodoma svetnik pove, da so 18. 11. 2015 vsi svetniki dobili elektronsko sporočilo za podajo
mnenja o podelitvi koncesije zobozdravniku, ki odhaja v pokoj. Glede na to, da je bilo na to
elektronsko sporočilo kar nekaj vprašanj in odgovorov pa tudi pobud, ga zanima, kakšno
mnenje je bilo podano v zdravstveni dom, kakšno stališče se je torej oblikovalo? Za odgovor
se zahvali.
Župan se zahvali za vprašanji.
Najprej poda odgovor, ki se nanaša na kuhinjo v POŠ Hotedršica in pove, da so že potekali razgovori
med občino in ravnateljico OŠ Tabor in ravnateljico Vrtca kurirček, kjer se je poskušala najti ustrezna
rešitev. Problem je, da je tudi kuhinja v Gornjem Logatcu premajhna, in morajo že zdaj pripraviti
obroke za vrtčevske otroke v Gornjem Logatcu in zato želijo povečati kuhinjo v vrtcu Pod košem, da bi
se lahko dolgoročno zagotavljalo obroke za POŠ Hotedršica. Prav danes poteka sestanek na to temo,
po sestanku bo znano, kako se bodo zadeve odvile v bližnji prihodnosti. Na prejšnjem sestanku smo
se domenili, da odgovorne vse navedene načrte dobro premislijo, in naj pri končni odločitvi upoštevajo
tudi izjemne vremenske razmere, ko bo težko prepeljevati hrano iz enega konca na drugi. Župan pove,
da je v kuhinji POŠ Hotedršica potrebno urediti le prezračevanje, kar se bo tudi uredilo, če bo šel
dogovor v to smer. Predvideno je, da se cela POŠ Hotedršica energetsko sanira, da se zamenja
streha, okna fasada in bi se takrat povečala tudi kuhinja. Ta kuhinja je danes primerna za pripravo 50
kosil, pogovarjali pa smo se, da bi se kapacitete povečale za pripravo 70 kosil. Število kosil je
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potrebno povečati tudi zaradi subvencij, saj je zaradi subvencionirane prehrane tudi več otrok
prijavljenih k obrokom. Za prihodnost imamo nekaj idej glede zagotavljanja potrebnega števila
obrokov. Župan doda, da je potrebno v letu 2016 narediti vse potrebne študije, da se problematika kar
najugodneje reši za vse deležnike. Kuhinja v Hotedršici se ne bo ukinila za vedno, ampak se bo zaprla
kvečjemu začasno, do predvidene energetske sanacije.
Župan še pove, da je dobava hrane stvar javnega naročila, vsekakor pa se strinja, da bi bilo potrebno
lokalno pridelano hrano vključiti v kuhinje lokalnih vrtcev in šol.
Župan nadaljuje, da je bilo glede podelitve koncesije, s strani trenutnega koncesionarja podano
obvestilo, da bo 30 decembra prenehal z delovanjem zobozdravstvene ordinacije. Ta datum je
najugodnejši za koncesionarja, da prične z uveljavljanjem svoje pravice do upokojitve. V pogodbi je
sicer navedeno, da mora koncesionar podati pisno sporočilo, da bo prenehal s koncesijo 6 mesecev
pred prenehanjem. Dogovorili smo se, da bomo kljub temu nastalo situacijo poskusili rešiti, zato smo v
najkrajšem možnem času objavili razpis. Danes je potekel rok za prijavo kandidatov za podelitev
koncesije. Dobili smo tudi mnenje ministrstva, ki pravi, da tam, kjer je javno zdravstvo dobro urejeno,
naj bi bila zobozdravstvena dejavnost zagotovljena v okviru javnega zdravstva. Vsi tudi poznamo
polemike v medijih glede podeljevanja koncesij. Tudi pri nas je bi eden od razlogov, da nismo podelili
koncesije zdravstvenemu domu ta, da je dobra tudi konkurenca, da se vidi, kako se dela v zasebnem
in kako v javnem sektorju. Tako smo se odločili za razpis, ki bo v kratkem tudi rešen. Župan pove še,
da je prejel ogromno elektronskih sporočil na to temo in doda, da se je občina zadeve lotila strokovno.
Še enkrat pove, da bi moral trenutni koncesionar podati obvestilo o prenehanju delovanja 6 mesecev
pred prenehanjem. Župan še pojasni, da ga je koncesionar poleti, med dopusti, obiskal in je omenjal,
da bo s koncesijo prenehal, takrat je imel koncesionar željo, da bi ordinacijo in koncesijo kar nekomu
predal, vendar to ne gre. Župan zaključi, da koncesijo podeljuje občina in skladno s tem je občina tudi
ravnala.
10. Angela MENART, DESUS – pohvala: postavitev ogledala na ulici Klanec
Svetnica se zahvali za besedo in vse lepo pozdravi. Nadaljuje, da bi izrazila nekaj, kar gre vsem
zelo težko z jezika – pohvalo. Pove, da je na prejšnji seji podala pobudo za postavitev ogledala
na ulici Klanec, v zelo nepreglednem ovinku. Na veselje vseh krajanov je v rekordnem času to
ogledalo že bilo postavljeno in služi svojemu namenu. Hvala lepa.
11. Janez OVSEC, NSi – pobuda: postavitev spomenika ob okrogli obletnici osamosvojitve
Republike Slovenije
Svetnik pove, da se je v krogu Nove Slovenije in tudi širše, oblikoval predlog in sicer, glede na
to, da se približuje okrogla obletnica osamosvojitve, naj se razmisli, da bi se nekje v osrednjem
prostoru Logatca postavilo spomenik, ki ne bi bil le plošča, temveč spomenik kulturne in
estetske vrednosti. Svetnik predlaga, da bi bila lokacija spomenika lahko hrib med Krpanom in
Mercatorjem, ali pa bi bil spomenik umeščen v okviru parka pred novim Narodnim domom.
Svetnik izrazi željo, da se omenjena iniciativa na nivoju občine usmeri in zorganizira.
Župan se zahvali za predlog in doda, da se pripravljata dva pomnika. Prvi bo postavljen na lokaciji,
kjer se je zgodila nesreča. Nekdo se je v ta pomnik tudi že zaletel, tako da se pomnik ureja in bo
pomnik dvema umrlima fantoma na tem mestu ostal.
Nato župan pove, da je bila želja vojnih veteranov, da bi približno na mestu, kjer so bili ustavljeni tanki,
postavili spomenik. Za izvedbo so v proračunu predvidena sredstva in spomenik bo v prihodnjem letu
postavljen.
O predlogu, ki je bil predstavljen s strani svetnika pa župan pove, da tudi sam in marsikateri občan
razmišlja, da bi v tako imenovanem mini parku, nasproti stare pošte, uredili park miru in bi tam
postavili tudi spomenik.
12. Janez NAGODE, SLS – pohvala: popravilo pločnika
Svetnik se zahvali za besedo h kateri ga je spodbudila kolegica. Najprej se zahvali za ureditev
pločnika v Gornjem Logatcu v križišču s Pokopališko cesto. Pove, da je bilo hitro odreagirano
in da je bil robnik pločnika v dolžini 7 metrov zamenjan in urejen. Na koncu še pove, da če je s
svojo pripombo na prejšnji seji občinskega sveta koga užalil, da se globoko opravičuje.
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13. Janez NAGODE, SLS – pohvala: izgradnja čistilne naprave
Svetnik nadaljuje s pohvalo za projekt, ki je bil odprt pred kratkim – čistilna naprava Logatec.
Pove: »Vse čestitke občini, komunali in vsem, ki so sodelovali pri tem projektu.« Nadaljuje, da
je bil to drugi največji projekt v pretekli finančni perspektivi, ki je bil sofinanciran s strani
kohezije.
14. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: nadaljnje komunalno opremljanje
Svetnik nadaljuje, da upa, da se ne bo zdaj zaspalo, da se ne bo sedelo križem rok in čakalo,
kaj se bo zgodilo naprej. Pove, da je še kar nekaj predelov Logatca, ki nimajo možnosti
priključitve na kanalizacijo: to je Brod, to so predeli ob Tržaški cesti, če gledamo proti Kalcam,
levo, ulica Tabor v KS Tabor, hiše ob sotočju potoka Logaščica. Svetnika zanima ali se smatra
v prihodnje narediti kakšen projekt in tudi te hiše priključiti na kanalizacijo ali se bodo
spuščale odplake v Logaščico. Mnenja je, da so tudi te odplake lahko sporne za živelj v sami
Logaščici.
15. Janez NAGODE, SLS – pojasnilo: križišče Jačka
Svetnik pove, da misli, da je bil leta 2009 izdelan projekt, ki govori o ureditvi Jačke z izgradnjo
pločnika od križišča na Martinj hribu levo proti obrtni coni. Ta projekt zajema tudi ureditev
samega križišča s strani varnosti. Doda še, da je odvisno od občine, da si na Direkciji izbori, da
se ta projekt umesti v sofinanciranje s strani države.
16. Janez NAGODE, SLS – pojasnilo: zastrupitev Logaščice in Črnega potoka
Svetnik poda pojasnilo glede zastrupljene Logaščice in Črnega potoka. Pove, da je, po
informacijah, ki jih ima, lastnik oziroma povzročitelj te katastrofe že plačal določeno globo in
sicer Ribiški družini Vrhnika, ki je upravljavec na tem področju, z namenom, da se bo v potoka
pripeljalo nov živelj. Gre za kar visok znesek. Vse ostale pristojnosti – kazenske in podobno, pa
so v pristojnosti drugih organov, in pritrdi županu, ki pravi, da reševanje situacije ni v
pristojnosti občine, temveč predvsem v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor oz. ARSOa.
Župan se zahvali za vse povedano.
Župan pove, da je bila občina z direkcijo v stalnih dogovarjanjih z g. Fickom, z g. Grmekom, ki ga je
nasledil, da pa občina s trenutnim predsednikom uprave še ni stopila v stik. Župan poudari, da
operativci poznajo situacijo na omenjenem odseku in da naj bi se zadeve uredilo. Obljubljeno je, da ko
bo rešena Martinjska cesta, se bo uredilo tudi križišče Jačka Martinj hrib.
Glede kanalizacije se ve, da je treba urediti kanalizacijo na Taboru, za Tičnico in na Brodu. Župan
pove, da so nekateri projekti narejeni, drugi so še v pripravi. Pove še, da obstajajo težave z lastniki
zemljišč, predvsem kar se tiče območja od Dolnjega Logatca proti Gornjemu Logatcu, od krožišča leva
stran. Dogovori tečejo, vendar če soglasij ne pridobimo na zemljiščih na levi strani, bodo morale te
hiše na levi imeti črpališča. Na desni strani bi se sicer že danes lahko zadeve zapeljale, vendar se
zadeve niso peljale naprej, saj smo želeli naprej zaključiti izgradnjo čistilne naprave. V letu 2016 bomo
nadaljevali s komunalnim opremljanjem tudi drugih predelov v občini.
Glede ureditve pločnika pa župan pove, da se je reagiralo takoj, sprva se se namreč zamenjali le
glavni robniki, za predel med pločnikom in travo pa se je smatralo, da jih ne nekdo podrl s plugom. Na
pobudo svetnika pa se je potem zamenjal tudi omenjeni del. Župan še poudari, da če se ve za napake
in če obstajajo sredstva, da se vedno skuša napake popraviti.
Ker ni bilo drugih priglasitev, je župan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

7

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE

Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec oblikuje predlog za sodnike porotnike na podlagi zaprte liste z
javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
In nato še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občina Logatec za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani predlaga naslednje
kandidate:
1.
Marko Rupnik, Hotedršica,
2.
Peter Stavanja, Logatec,
3.
Jasna Vodnik Uršič, Logatec,
4.
Damjana Bogataj Černigoj, Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016,
II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Mojco IGLIČAR. Dodatno obrazložitev poda župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloženem besedilu.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ, ki predlaga sprejem v
predloženem besedilu.
Nato župan pove, da so pravočasno prispeli trije predlogi amandmajev s strani SLS in SDS na predlog
proračuna občine Logatec za leto 2016.
Predlagatelj prvega amandmaja je samostojni svetnik SLS, g. Janez NAGODE.
Župan poda svoje mnenje o prvem amandmaju in pozove predlagatelja k umiku amandmaja ali k
dopolnitvi obrazložitve.
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Janez NAGODE dopolni obrazložitev in predlaga, da se v besedilu amandmaja spremeni beseda
»konti« z besedo »postavkami«.
Sledi glasovanje o prvem predlogu amandmaja, s katerim se v 5. člen Odloka o proračunu Občine
Logatec za leto 2016 doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
Župan lahko kot predstojnik in organ, ki je zadolžen za izvrševanje veljavnega proračuna, s
posebnim sklepom brez predhodnega obvestila in sprejetega potrebnega sklepa na seji
občinskega sveta, prerazporedi sredstva med posameznimi postavkami do višine 20.000 €.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov.
Amandma ni bil sprejet.
Predlagatelj drugega amandmaja je prav tako samostojni svetnik SLS, g. Janez NAGODE.
Župan poda svoje mnenje o prejetem amandmaju in pozove predlagatelja k umiku amandmaja ali k
dopolnitvi obrazložitve.
Janez NAGODE poda dodatno obrazložitev.
Sledi glasovanje o drugem predlogu amandmaja:
Občinski svet občine Logatec sprejme predlog predloženega amandmaja s katerim se v
proračun Občine Logatec za leto 2016 doda nova postavka 13007 – Modernizacija in
rekonstrukcija javnih poti v KS Tabor v višini 50.000,00 EUR. Zmanjša se proračunska postavka
13035 – Redno vzdrževanje občinskih cest – letno za znesek 50.0000 EUR.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov.
Amandma ni bil sprejet.
Predlagatelj tretjega amandmaja je svetniška skupina SDS.
Župan poda svoje mnenje o prejetem amandmaju in pozove predlagatelja k umiku amandmaja ali k
dopolnitvi obrazložitve.
Dodatno obrazložitev poda Ladislava FURLAN.
Nato župan predlaga glasovanje o predlogu amandmaja:
Občinski svet občine Logatec sprejme predlog predloženega amandmaja s katerim se v
proračunu Občine Logatec za leto 2016 postavka 18082 – Nakup športne dvorane v GRC
Zapolje zmanjša v višini 580.000 EUR. Povečata se postavki 13047 – Izgradnja hodnika za
pešce G« 102 v Hotedršici za 500.000 EUR in 19068 – Energetska sanacija stavb – POŠ
Hotedršica za 80.000 EUR.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
Amandma ni bil sprejet.
Nato župan pozove svetnike k obrazložitvi glasu. Svoj glas so obrazložili naslednji svetniki: Janez
OVSEC, Ladislava FURLAN, Eva ČERNIGOJ.
Nato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa:
9

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o proračunu občine Logatec za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU U OBČINE
LOGATEC ZA LETO 2015 – REBALANS
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi ponovno povabi Mojco IGLIČAR. Nato župan še sam poda kratko
obrazložitev.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloženem besedilu.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravlja Eva ČERNIGOJ.
Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Logatec
za leto 2015 - rebalans v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
CENTRALNE DEJAVNOSTI BROD - VZHODNI DEL, II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje in naknadno.
Uvodno obrazložitev poda Tena-Daša LAVRIČ.
Župan je ob 20.00 uri odredil odmor, tudi za uskladitev glede amandmaja.
Seja se je nadaljevala ob 20.15 uri.
Župan najprej povabi k besedi matične odbore.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL,
ki predlaga sprejem predloga, z upoštevnimi predlogi.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan prebere besedilo predloženega amandmaja:
Župan odpre razpravo na pravkar prebrani predloženi amandma. Razprave na amandma ni, zato v
glasovanje predlaga besedilo prebranega amandmaja
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»V predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod –
vzhodni del, pripravljenem za drugo obravnavo se spremeni prvi odstavek 29. člena, tako da se
glasi:
»(1) Načrt prometne ureditve vključuje:
- cestni priključek na lokalno zbirno cesto,
- cestni priključek na lokalno krajevno cesto,
- ureditev celotnega križišča na državni cesti, zaradi načrtovane gradnje trgovskega objekta.«
Spremeni se četrti odstavek 29. člena, tako da se glasi:
»(4) Na osnovi Prometne analize priključevanja trgovskega objekta na cesto G2-102/1461 v
Logatcu - osnutek, št. 021/2015, april 2015, Univerza v Ljubljani, FGG, PTI, Ljubljana, je izdelana
zasnova navezave predmetnega OPPN na glavno državno cesto G2-104/1461. V fazi
projektiranja, se za ureditev priključevanja na državno cesto izdela dokumentacija na katero je
treba pridobiti projektne pogoje oziroma soglasje DRSI, kot to predvideva predpis, ki določa
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javni
cesti (Uradni list RS, št. 7/12).«
Za četrtim odstavkom 29. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvedba investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na glavni državni
cesti G2-104/1461 oziroma izvedba priključka lokalne zbirne ceste na državno cesto mora biti
izvedena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za trgovski objekt.«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
Za 35. členom se doda nov 36. člen, ki se glasi:
»36. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Po Cesti talcev je predviden potek plinovodnega omrežja, ki je prikazan tudi v grafičnem
delu odloka, in sicer v Zbirnem načrtu komunalnih vodov - 10. list.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno medsebojno uskladiti poteke
komunalnih vodov, ki bodo ustrezali tehničnim in varnostnim standardom.
(3) Trasa plinovodnega omrežja se lahko optimizira le na podlagi soglasja upravljavca
plinovodnega omrežja v Občini Logatec.
(4) Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe
infrastrukture v skladu z energetskim konceptom občine v primerih, ko mu višina omrežnine,
potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoča. V vseh ostalih primerih mora za plačilo
nesorazmernih stroškov gradnje poskrbeti investitor gradnje ali občina Logatec.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
Spremeni se druga alineja 39. člena, tako da se glasi:
»- in zemljišča s parcelnimi številkami 1513/2, 1512/2, 1657/3, , 1694, 1345/2, 1345/1, 1657/1,
1513/1, 1512/1, 1488/6, vse k. o. Blekova vas, zaradi rekonstrukcije državne in občinskih cest.«
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Amandma je bil sprejet.
Župan odpre razpravo na peto točko v kateri sodelujeta Janez OVSEC in Eva ČERNIGOJ.
Dodatno pojasnilo poda Tena-Daša LAVRIČ.
Nato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, v II. obravnavi, s sprejetim amandmajem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov, proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
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AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LOGATEC ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2016 - 2020
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Matejo ČUK. Kratko obrazložitev poda še župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloženem besedilu.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ, ki predlaga, da bi se pravilnik
časovno omejilo.
Župan odpre razpravo. Razpravlja Janez NAGODE. Dodatno pojasnilo poda Mateja ČUK.
Nato župan še sam poda kratko obrazložitev, potem pa predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 – 2020 s predlagano
pripombo.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Damjan BARUT.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Janez OVSEC, predstavi stališče odbora, ki predlaga
sprejem predstavljenega predloga.
Nato župan odpre razpravo. Razpravlja Dušan JERINA.
Drugih priglasitev k razpravi ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Letni program športa v občini Logatec za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA DOLOČITVE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Špela BEZGOVŠEK.
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Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Ker ni bilo priglasitev k razpravi, župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
I.
Izhodiščna mesečna vrednost točke, za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Logatec, za leto 2016 znaša 0,00020 EUR v enaki višini za vse zavezance.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja
od 1. 1. 2016 dalje.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGOV UKINITVE JAVNEGA DOBRA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda župan, ki pojasni, da sta bila predloga v nadaljevanju predstavljena že na
prejšnji seji, da pa o predlogih ni bilo izvedeno glasovanje.
Nato predlaga glasovanje najprej o naslednjem predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 1347/7 v izmeri 153 m2, k.o. 2008 - Rovte v lasti
Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta
50 A, Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
In nato predlaga v glasovanje še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 1387/15 v izmeri 109 m2 k.o. 2008 - Rovte v lasti
Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta
50 A, Logatec.
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Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
OBRAVNAVA PREDLOGA PROGRAMSKE ZASNOVE ČASOPISA LOGAŠKE NOVICE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Blanka MARKOVIČ KOCEN, odgovorna urednica Logaških novic.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Janez OVSEC, predstavi stališče odbora, ki predlaga
sprejem predloga programske zasnove.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljata Jerneja RUPNIK in Anja SEDEJ.
Ker ni drugih priglasitev, župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi programsko zasnovo časopisa Logaške novice v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta
oktobra 2015, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo na seji. Nato predstavi projekt zloženke Ustvarjalno lokalno
domače s predstavitvijo ponudnikov iz območja občine Logatec in povabi občane k obisku sobotne
tržnice, ki je vzpostavljena tudi v okviru LAS in s pomočjo Idrije in Cerkna. Pove, da je želja po novi
tržnici, sodobnejši. Župan opozori tudi na dva koncerta, ki se bosta zgodila v soboto in sicer, koncert
Pihalnega orkestra Logatec v večnamenski športni dvorani Logatec in koncert KD Simfonični orkester
Cantabile v Cankarjevem domu. Prisotne povabi tudi na ostale prireditve ob koncu leta ter na razstavo
slik v Galeriji. Na koncu vsem vošči vesel božič, povabi k praznovanju dneva samostojnosti in
enotnosti ter zaželi srečno novo leto, ki naj vsakemu prinese, kar si želi.
Župan svetnike še pozove k izpolnitvi reverzov za tablice. Sejo zaključi ob 21.05 uri.
Zapisala:

Nina Gregorič
Višja svetovalka III
Berto Menard
župan
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