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ZAPISNIK

21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 15. 3. 2018.
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, Zoran MOJŠKERC, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja
RUPNIK, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Angela MENART, Janez ISTENIČ, Dušan JERINA, Jasna
VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL, Jana ŠTIRN, Jerca KORČE, Špela TOMIČ in Janez OVSEC.
Opravičili so se naslednji svetniki: Boris HODNIK, Janez NAGODE, Ladislava FURLAN in Anja
SEDEJ.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor Občinske uprave, mag.
Klavdija KENK Šabić - predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec, Mateja ČUK –
podsekretarka, mag. Nevenka MALAVAŠIČ – podsekretarka, Brigita ČESNIK – ravnateljica Vrtca
Kurirček Logatec, Irena RUPNIK – računovodja Vrtca Kurirček Logatec, dr. Boštjan AVER – direktor
Komunalnega podjetja Logatec d. o. o., Nataša ŠRAM – Društvo Svet staršev, Ana Snežka Vujasin –
občanka, Rajko LEBAN – GOLEA, Lokalna energetska agencija Nova Gorica, Blanka MARKOVIČ
KOCEN – urednica Logaških novic, Zoran ŽAGAR – višji svetovalec in Romana HRIBAR – višja
svetovalka
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 18 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli:
-

mnenja in stališča odborov,

-

pogodbo za najem bazena v Zapolju.

Nato je župan odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 20. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 21. 12. 2017.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne, 21. 12. 2017, v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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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, izvedbo skrajšanega, hitrega postopka.
Župan da besedo svetniku Janezu OVSCU. Ta predlaga, v imenu Odbora za družbene dejavnosti, da
se iz dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec umakne obravnava predloga
Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec (v nadaljevanju:
pravilnik). Svetnik predlaga dopolnitev predlaganega pravilnika. Občinski svet Občine Logatec naj ga
ponovno obravnava čez nekaj časa.
Svoje mnenje poda župan. Pove, da se je razmišljalo kako zagotoviti določena sredstva za društva, ki
niso športna, kulturna itd.. S pravilnikom se želi zagotoviti sredstva tudi za društva kot so npr. društvo
veteranov, kinologi, društvo NOB, maketarji, itd.. Župan poudari, da je kar nekaj društev, ki ne vedo iz
katerega naslova naj pridobijo sredstva. S sprejemom omenjenega pravilnika bi tovrstnim društvom
omogočili financiranje.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec ne potrdi umika 3. točke – Obravnava predloga Pravilnika o
sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec iz dnevnega reda 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine
Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
4. Obravnava predloga Povišanja cen programov v Vrtcu Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja
Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
5. Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mateja Čuk, podsekretarka in Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
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6. Seznanitev s poročilom o obratovanju bazena v GRC Zapolje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
7. Obravnava predloga Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih cest
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
8. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto
2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
9. Obravnava predloga Končnega poročila o dodeljevanju pomoči kmetom
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec
10. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec
11. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora v letu 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec
12. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan pove, da se bo poročevalec Rajko LEBAN, direktor GOLE-e (Lokalna energetska agencija
Nova Gorica), za predlagano 5. točko dnevnega reda – Obravnava predloga Letnega poročila o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2017- seji lahko
pridružil šele kasneje. Predlagal je, da se potrdi spremenjeni dnevni red – če bo Rajko LEBAN prišel
prej, pa se bo takrat obravnavalo točko.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da 5. točka predlaganega dnevnega reda 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec - Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2017, postane 11. točka dnevnega reda,
ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato da župan na glasovanje dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec s
sprejetimi spremembami. Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, s
sprejetimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Janez Podobnik, SLS, vprašanje - pobuda: Bankomat v Rovtah
Svetnik pove, da je v zvezi z bankomatom v Rovtah nastal problem. Občina Logatec naj bi
financirala delovanje bankomata, tudi, če je premalo odvzema. Svetnik pove, da v bankomatu
večkrat zmanjka denarja. Ljudje raje hodijo dvigniti denar v Logatec, kot da to poskušajo storiti
v Rovtah, saj bankomat večkrat ne da denarja. Svetnik predlaga, da naj Občina prekine
dogovor o plačevanju in naj banka zadevo uredi sama.
Odgovor župana:
Župan pove, da se bo v zvezi s pobudo ukrepalo. Za postavitev bankomata je bilo vloženo kar nekaj
truda, pa tudi finančnih sredstev. Župan pove, da ni prav, da bankomat v Rovtah ne deluje in da ne
deluje zaradi dejstva, da vanj niso vloženi bankovci. Občina bo to preverila.
2. Janez Ovsec, NSi, vprašanje: Pritožba Športne zveze Logatec
Svetnik pove, da so na Oboru za družbene dejavnosti obravnavali pritožbo Športne zveze
Logatec v zvezi z dodelitvijo sredstev za športna društva v letu 2017. Odbor je ugotovil, da pri
tej zadevi niso bila upoštevana pravila, merila Pravilnika za dodelitev sredstev. Svetnik pojasni,
da je razlaga Občinske uprave, pravno mnenje, da če se razširi pravno razumevanje Pravilnika
oz., kot pove svetnik, se uporabi kreativno-pravno razmišljanje, da lahko marsikaj spravimo v
neko formo ter marsikomu dodelimo nekaj, kar nekomu etično ne pripada – iz vidika etike. To
dejanje je po mnenju svetnika zelo sporno ali neetično. Svetnik predlaga županu Občine
Logatec, da kot podpisnik pogodb za leto 2018, pred podpisom preveri, kako so se stvari
točkovale vsem društvom. Svetnik doda, da ne ve, kaj, kako naj se še reši stvari za leto 2017, je
pa morda to naloga za Nadzorni odbor Občine Logatec – prouči in doda svoje mnenje.
Nadzorni odbor naj se sam odloči, ali bo zadevo preučil ali ne. Za 2018 se naj pri dodelitvi
sredstev upošteva etično načelo delitve in ne širokopravna razlaga oz. naj se Pravilnik
spremeni do te mere, da ne bo več mogoča širokopravna razlaga - določeno je kdo lahko dobi
sredstva in kdo ne. Svetnik pove, da društva, ki se je pritožil na odbor za družbene dejavnosti,
ne bo navajal, je pa navedel sam pristop, način.
Odgovor župana:
Župan pove, da je tudi sam svetnik prosil za določena sredstva – pevci, likovnik in da se je vedno
našla oblika, da se je pomagalo. Župan doda, da etično ni, da onemogočamo, da skupina mladih
fantov ne mora rekreacijsko, tekmovalno igrati v svoji disciplini. V to je vloženo kar nekaj časa,
energije in denarja – občine in tudi staršev. Župan pove, da lahko Nadzorni odbor zadevo pregleda,
vendar župan meni, da je Občinska uprava v okviru zakonodaje problem rešila. Po mnenju župana je
bistveno, da skupina mladeničev nadaljuje aktivnosti v okviru svoje panoge, v okviru svojega športa.
3. Jerneja Rupnik, NSi, vprašanje: Sanacija ceste Praprotno Brdo – Rovte
Svetnica posreduje vprašanje, ki so ga nanjo naslovili prebivalci Praprotnega Brda – KS Rovte.
Svetnica navaja: »Prebivalce kraja Praprotno Brdo zanima naslednje in želimo konkretne
odgovore na zastavljena vprašanja. Zanima nas, kakšen je plan in kdaj se bo sanirala in
asfaltirala povezovalna cesta Praprotno Brdo – Rovte? Samo letno vzdrževanje ceste je slabo,
tudi zimska služba ima težave pri pluženju. Pozimi je tako ozka, da se z avtomobili ne da
srečevati. Po tej cesti se tudi vsakodnevno prevažajo otroci v šolo s šolskim avtobusom.
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Asfaltiranje ceste je bilo predvideno v proračunu za leto 2017. Kje so glavni razlogi, da se nič
ne dogaja v tej smeri in kam je bil na te denar preusmerjen? Ali se ureja dokumentacija? Ali bo
ostalo pri praznih obljubah kot do sedaj? V samem kraju tudi ni vodovoda, odvisni smo od
deževnice, studencev. Ali se bo kaj ukrepalo v tej smeri? Prosimo, da se odgovor nanaša samo
na kraj Praprotno Brdo in ne na celotno KS Rovte.
Odgovor Župana:
Župan pove, da je to pismo prejel tudi sam in je dotični družini tudi posredoval odgovor. Župan pove,
da so bili pred tem postavljene zahteve še s strani Petkovca, zdaj so preselile na Praprotno Brdo.
Župan se strinja, da je treba cesto narediti. V letu 2017 se je Občina pogovarjala o pridobitvi služnosti,
ki pa jih ni pridobila. Župan pojasni, da cesta v letu 2018 še ne bo asfaltirana in poudaril, da je
asfaltacija nujna, ne samo do hiše lastnika, ki je na svetnico naslovil vprašanja, ampak tudi naprej do
jezera. Tam so hiše, ki so neposredno ob cesti in se jim zaradi makadama praši. Glede vodovoda
župan pove, da ni v aglomeraciji in da tam vodovoda še dolgo časa ne bo. V občini Logatec so
področja, ki jih je treba prednostno rešiti. Župan poudari, da je res, da se po televiziji večkrat pove, da
je voda osnovna nuja za življenje, a ko so lastniki hiš dobili gradbena dovoljenja za izgradnjo objektov,
so morali za svoje potrebe zagotoviti vodna zajetja – vodnjak, štirno. To bi moralo za stanovalce teh
hiš zadostovati. V izrednih razmerah pa se takšnim družinam pomaga z dobavo vode.
4. Jerca Korče, NaNO, vprašanje: Gregorjev sejem 2018
Svetnica pohvali vse, ki so se trudili pri organizaciji Gregorjevega sejma. Po njenem mnenju je
prireditev ponovno uspela. Svetnica želi, da se posreduje finančno poročilo izvedenega ter
dodatno pojasnilo, kako je potekalo oglaševanje. Svetnica pove, da je, kot redna bralka ene
izmed revij, bila pozitivno presenečena, da je v njej videla reklamo za Gregorjev sejem. Kot
pove svetnica, je to pohvalno, da se zajame širše področje. Kljub temu svetnico zanima, zakaj
se je oglaševalo ravno v tej reviji? Svetnica pove, da ima sama izkušnje, da takšne reklame
niso ravno poceni in upa, da se objava na naslednji strani revije ni navezovala na objavo in
plačljivost reklamnega oglasa. Svetnica pove, da so vidni lepi napredki Gregorjevega sejma –
celotna oblika, znamka, maskota. Svetnica tudi podpisa idejo o enotnih eko vrečkah, kljub
temu pa predlaga, da se k celotnemu razvoju pristopi tudi z oblikovanjem delovne skupine, ki
bo lahko sledilo razvoju, da ne pride do stagnacije oziroma nazadovanja.
Odgovor župana:
Župan pove, da se na tem področju vsako leto naredi korak naprej. Finančno poročilo se bo pripravilo.
Župan glede reklamiranja pove, da je v politiki, gospodarstvu vedno daj-dam, in skozi to se bo v
nadaljevanju dobilo tudi kakšne druge programe. Župan meni, da Gregorjevo živi, v kolikor pa kdo želi
pomagati s prispevki, delom, pa so vrata vedno odprta.
5. Jerca Korče, NaNO, vprašanje: Gasilski dom v Rovtah
Svetnica pove, da je izgradnja Gasilskega doma v Rovtah še kako potrebna. Svetnico zanima,
kaj se dogaja na tem področju? Svetnica izrazi željo, da bi bila investicija zaključena hitro.
Glede na dejstvo, da se je našel denar za nakup objektov - dvorana, bazen, svetnica upa, da se
tudi za izgradnjo gasilnega doma najdejo sredstva; da ne bo težav in da bo od prve lopate do
rezanja traku minil kratek čas. Izvedba naj bo hitra.
Odgovor župana:
Župan pove, da so z gasilci iz Rovt, z Gasilsko zvezo in ostalimi gasilskimi društvi na to temo že
govorili. Župan pove, da se bo investicija izvedla v 4-5 letih. Letos so v PGD Rovte izvedli volitve in
dobili so novo vodstvo. V društvu so mladi ljudje, kot tudi v drugih po občini, in ta koncept so sprejeli. V
letu 2018 se bo pridobilo gradbeno dovoljenje, naredilo izkop in morda tudi temelje. V naslednjem letu
bi objekt dali pod streho in potem vsako leto nekaj. Vrednost investicije je preko 1 milijon evrov. Glede
na to, da denarja ni, dobi se ga preko določenih razpisov, ta časovnica in dinamika omogoča izgradnjo
gasilnega doma.
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6. Jerca Korče, NaNO, vprašanje: Preoblikovana spletna stran Občine Logatec
Svetnica pohvali prenovljeno spletno stran. Pohvala gre tudi direktorju Občinske uprave.
Svetnica predlaga, da se koledar dogodkov naredi v preglednejši obliki, da se bo na učinkovit
način dostopalo do preglednega seznama o tem, kaj se dogaja v občini.
Odgovor župana:
Župan pove, da je spletna stran prenovljena. Nekatere stvari se še dodeluje in počasi bomo imeli
pregledno, hitro in množično obiskano spletno stran.
7. Jerca Korče, NaNO, vprašanje: Sekirica
Svetnico zanima, kdaj lahko pričakujemo prve ukrepe pri ureditvi področja Sekirice? Svetnica
se zaveda, da so nekateri ukrepi dolgoročni, vezani na plan in visoko stopnjo financiranja,
vendar pa so nekateri ukrepi lahko kratkoročni in se jih da izvesti takoj – npr. parkiranja in
zaračunavanja minimalnega plačila, sankcioniranje nepravilnega parkiranja. Svetnica ima
občutek, da se v Občini stvari vse preveč proučujejo, direktne izvedbe na terenu pa je premalo.
Svetnica tudi pove, da se je nanjo obrnil občan, ki ga zanima, kaj se je zgodilo s reflektorji, ki
so bili nameščeni na stebrih žičnice – so izginili?
Odgovor župana:
Župan pove, da je bila Sekirica po mnogih letih ponovno obilno zasnežena. V povezavi s Sekirico je
nekaj težav, vendar se je prostorski načrt »dal pod streho« in za ureditev tega področja je v letošnjem
proračunu namenjenih 70.000 eur. Potekajo dogovori za ureditev nogometnega igrišča. Župan se z
lastnikom in projektantom dogovarja o ureditvi postavljenega objekta – majhna hiška, kjer so naprave
za vlečnico. V nadaljevanju bo verjetno treba kupiti prenosno vlečnico. Tip vlečnice, kot jo imamo
sedaj je za Logatec (vzdrževanje in upravljanje) predraga. Zahteve za obratovanje takšne vlečnice so
enake zahtevam za obratovanje npr. vlečnice na Krvavcu. Župan pojasni, da so reflektorje iz drogov
ob žičnici vzeli skakalci – glede tega je bilo nekaj polemike – zadeve so se dogovorili in stvari so se
umirile, uredile.
8. Jerca Korče, NaNo, vprašanje: Narodni dom -tekoče vzdrževanje
Svetnica pove, da se zaveda, da smo v teku izgradnje Narodnega doma, jo pa zanima, na
kakšen način Občina zagotavlja tekoče vzdrževanje in čiščenje prostorov? Treba se je namreč
zavedati, da bo obstoječi Narodni dom do odprtja novega moral še obratovati. Treba bo
zagotoviti vsaj nekatere minimalne standarde. Svetnico zanima tudi, kako se bo zagotovilo, da
bo naložba v nov Narodni dom smotrna ter ali je pripravljen nadzor same investicije ter plan
kasnejšega trženja vsebin, ki se bodo odvijale v Narodnem domu? Svetnico zanima, ali ima
Občina že jasno izdelan načrt, plan, kako bo strmela k čim manjšim stroškom in zagotavljala
tudi prihodkovno stran? Svetnica je mnenja, da je čas za izdelavo slednjega.
Odgovor župana:
Župan pove, da se za Narodni dom pridobiva gradbeno dovoljenje. Župan upa in si želi, da bi v letu
2019 »zapičili prvo lopato«. Hkrati upa in si želi, da se bo finančna konstrukcija zaprla in se bodo
sredstva pridobila. Želja je, da bi bil Narodni dom s knjižnico narejen v roku treh let. Župan pojasni, da
se z rednim vzdrževanjem objekt vzdržuje kolikor je mogoče Streha pušča, vendar je menjava le-te
nesmiselna zaradi graditve novega objekta. Samo notranje vzdrževanje, doda župan, pa je odvisno
tudi od uporabnikov. Uporabniki morajo tudi sami počistiti za seboj in skrbeti za prostore. Nekateri
dobijo prostore za namen vadbe tudi brezplačno.
9. Jerca Korče, NaNo, vprašanje: Šport – razdeljevanje sredstev na področju športa 2017
Svetnica pove, da je bila tudi sama prisotna na Odboru za družbene dejavnosti in se strinja z
besedami, ki jih je izrekel predsednik Odbora Janez Ovsec. Svetnica se tudi strinja z županom,
da je treba podpirati in financirati omenjene fante, ki jih sama tudi dobro pozna. Svetnica pove,
da se trudijo in da so dobri na svojem področju. V izogib neenakostim pa je treba zagotavljati
neka pravila in enako deljenje financ. V nasprotnem primeru se zapade v anarhijo; županu se
da vrečo denarja in ga razdeli – v tem primeru, pove svetnica, ne rabimo imeti komisij, jih lahko
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ukinemo. S Pravilniki moramo strmeti k temu, da se take stvari ne bodo dogajale, da sploh ne
bo prihajalo do tega, da se o tem razpravlja.
Županov odgovor:
Župan pove, da posebne »evforije« ne bo pri razpisu »za druga društva« niti je ni na področjih, kjer
potekajo drugi razpisi. Pove tudi, da sam, kot župan, zna ravnati z denarjem. Dela in kombinira s
sredstvi, kolikor je mogoče. Po mnenju župana je bistveno, da imajo društva zagotovljena minimalna
sredstva za svoje delovanje. Društva zagotavljajo osebnostno rast, druženje in lajšajo vsakodnevne
stiske.
10. Peter Antičevič, NLŽ BM, vprašanje: Črni potok, pregrada
Svetnik pove, da so se nanj obrnili občani Gorenje vasi v zvezi s Črnim potokom. Svetnik
pojasni, da sam živi ob tem potoku in v mesecu decembru, ko so bili večji nalivi, so občani stali
na mostu in čakali kdaj bo potok prestopil bregove. V dveh hišah so bili že v pripravljenosti in
so polnili vreče. Svetnika zanima, kaj se dogaja z brano? Zakaj ta projekt ne teče? Izvedba tega
projekta ni nujna samo za prebivalce v Gorenji vasi, ampak pa tudi za ljudi v Dolenjem Logatcu.
Odgovor župana:
Župan pojasni, da je pri zadrževalniku v Cuntovi grapi prišlo do težave z enim od lastnikov zemljišč. Za
odkup zemljišča postavlja izjemno visoko ceno. Odločeno je bilo, da se gre v razlastitev z odškodnino.
Župan pove, da se v zvezi s čiščenjem Črnega potoka in Logaščice Občina dogovarja za sestanek na
Vodni skupnosti. Termina zaenkrat še ni določen. Cel logaški potok je treba počistiti in urediti tolmune.
V njih bi v poletnih mesecih lahko obstale ribe, raki itd.. Ko se bo pridobilo služnosti, se bo podala
vloga za gradbeno dovoljenje, nato sledi iskanje sredstev. Sredstev iz Ljubljanske urbane regije ne bo
mogoče dobiti. Po novem se je treba za pridobitev financ obrniti na Vodno skupnost. Iz občinskega
proračuna te investicije ne moremo urediti, ne moremo izvesti, saj gre za več kot milijon evrov
sredstev. Kot pove župan, je projekt treba izvesti in država se mora zavedati, da je zaradi tega
občanom Logatca narejena velika gospodarska škoda. V kolikor v Logatcu odpremo brezna, in ta
možnost je, bo voda poplavila Vrhniko in ostale predele ob Ljubljanici. Okrog tega z državo potekajo
dogovori.
11. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanje: Čiščenje Logaščice
Svetnik pove, da živi ob Logaščici in ob decembrskem vetrolomu je Logaščica v Dolenji
Logatec prinesla veliko dračja. Svetnik apelira na župana, da čimprej na to temo skliče
sestanek s pristojnimi inštitucijami.
Odgovor župana:
Župan pove, da se okoli tega pogovarja tudi s Hidrotehnikom, vendar so problem sredstva, ki jih je
treba zagotoviti s strani Vodne skupnosti - ARSO. Problem ni samo Logaščica, ampak tudi druge reke
potoki: Iška, Kamniška Bistrica,…. Župan pove, da ima Vodna skupnost za ta namen kar nekaj
denarja in da čaka, da se sreča na sestanku. Župan pojasni, da se je dvakrat na sestanku dobil tudi s
predstavniki Hidrotehnika, ki so podali ukrepe za to sanacijo. Ko bodo sredstva bo Hidrotehnik, ki je
koncesionar za področje čiščenja voda, to tudi uredil, naredil.
12. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanje: Čistilna naprava v Logatcu
Svetnik pove, da so se nanj obrnili prebivalci Jačke in Tovarniške ulice. Kljub temu, da je v
Logatcu nova čistilna naprava, še vedno iz nje uhaja smrad. Stanje se je sicer izboljšalo, a ne v
zadostni meri. Prebivalci prosijo za pojasnilo, zakaj še vedno smrdi iz čistilne naprave, čeprav
je bilo rečeno, da smradu ne bo več?
Odgovor župana:
V zvezi s smradom iz čistilne naprave v Logatcu župan pove, da je potrebno narediti še pokritje grobih
grabelj. Dogaja se, da se material pripelje iz čistilne naprave v Rovtah in pri premetavanju odpadnega
materiala pride do smradu. S prekritjem in nekaterimi drugimi tehničnimi dodelavami iz naprave ne bi
smelo več smrdeti. To zagotavljajo projektanti in izvajalci.
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13. Eva Černigoj, SMC, vprašanje: Urejanje centra Logatca
Svetnica pove, da so se na njo obrnili prebivalci Logatca, in sicer v zvezi z urejanjem centra
Logatca, središčem mesta. Občane zanima, v kakšni fazi je projekt in kdaj se pričakuje začetek
izvedbenih del na tem področju - projektu?
Odgovor župana:
Župan pove, da je vesel, da je Občina uspela v preteklosti odkupiti zemljišča za Tržaško 13 in 15. Za
to področje je že na voljo idejna zasnova, pripraviti je treba projekt. Župan upa, da se bo na področju
zdajšnje tržnice asfaltiralo makadamsko parkirišče. Prodajne hišice se bodo nato prestavile na to novo
asfaltirano področje. Urediti se namerava tudi sanitarije. Začasna ureditev je predvidena za dobo dveh
let. Projekt ureditve – povezave do Cankarjeve ulice bo zajemal vrtove za hišama na Tržaški 13 in 15
in predvidoma stavbo v kateri je trenutno trgovina Štiri tačke. Župan pove, da se tudi išče prostor za
mlade – prazen je prostor na Cankarjevi cesti, kjer je bila nazadnje popravljalnica koles. Te prostore je
Občina želela vzeti v najem, vendar se lastnica za to ni odločila. Želi namreč, da se prostor odkupi oz.
da gre najemnina v kupnino. Še vedno se ne ve, kako bo s stavbo v kateri se nahaja trgovina Štiri
tačke. Stavba bo ponujena na licitaciji in politika se mora odločiti, kako naprej. Kot pove župan, bi bil ta
prostor primeren za dejavnosti mladih, vendar ne za klub ali diskoteko.
14. Janez Ovsec, NSi, vprašanje: Replika na županov odgovor glede razdeljevanja sredstev
na področju športa 2017
Svetnik pove, da se je predhodno oglasil, kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti. Pove,
da so se kot likovno društvo javili na razpis in v skladu s kriteriji prejeli sredstva. Za sredstva
se zahvaljuje in misli, da so jih dobili »regularno«. Svetnik se zahvali tudi svetnici Jerci Korče,
kot članici Odbora, ki je dodatno pojasnila stanje. Svetnik pove, da se strinja, da vsa društva
dobijo podporo – mladi, stari in vsi, ki si to zaslužijo. Glede sredstev na področju športa, pa
svetnik upa, da bo Zveza, pristojna komisija, Svet našel neko modro rešitev, ki bo v
nadaljevanju tako jasna, da no bo prihajalo do takšnih primerov.
Odgovor župana:
Župan pove, da so tudi ostala društva sredstva dobila legalno in legitimno – nihče ni bil favoriziran.
15. Janez Ovsec, NSi, vprašanje: Knjižnica in Narodni dom
Svetnik pove, da smo tik pred tem, da za Narodni dom dobimo gradbeno dovoljenje. Zanima
ga, kje bo v času gradnje knjižnica? Govorice so različne, da bo v v GRC-ju - športna dvorana,
v mesnici sredi Logatca itd.. Svetnik predlaga, da se predlogi, pobude artikulirajo saj nekateri
prostori, ki so trenutno na voljo, lahko dobijo novega lastnika in bo tako manj možnosti izbire.
Svetnik predlaga tudi, da bi bilo to potrebno doreči pred lokalnimi volitvami.
Odgovor župana:
Župan pove, da je na voljo več predlogov: Gornji Logatec – dvorana Tabor, trgovina Štiri tačke. Župan
pove, da se mora o tem pogovoriti še z direktorjem Knjižnice in s Svetom zavoda. Župan doda, da se
bo morda del gradiva shranil v Hotedršici in v Rovtah, da se na gradivu ne bo delalo škoda.
16. Klemen Trpin, NaNo, vprašanje: Stanovanjska problematika – nepravilno odmerjen
komunalni prispevek
Svetnik pove, da se je nanj obrnil mlajši par, ki si ureja stanovanje – stanovanjsko
problematiko. Svetnik pove, da so svetniki sprejeli Odlok o spremembah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Logatec, in sicer v II. branju na 18. redni seji, 22. 06. 2017. Mislili so, da je pripravljen
tako, kot mora biti. Hitro se je izkazalo, da ena zadeva ni bila najbolje pripravljena. Občinski
svet je po petih mesecih, na 19. redni seji, sprejel dopolnitve omenjenega Odloka, ki sedaj
deluje bolje. V obdobju petih mesecev pa so ljudje, in tudi mlad par, ki se je obrnil na svetnika,
morali plačati celotni komunalni prispevek. Svetnika zanima, kako bo Občina pristopila do te
problematike? Ali se bo tem ljudem pomagalo?
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Odgovor župana:
Župan pove, da Občina vedno strmi k temu, da se občanom in mladim parom pomaga v okviru
zakonodaje. V kolikor sta omenjena občana dala pisni ugovor, se bo pogledalo in o tem izmenjalo
mnenja s strokovnimi službami in ugotovilo, kaj se lahko naredi.
17. Janez Istenič, SD, pobuda: Glasovanje o predaji besede Ani Snežki Vujasin
Svetik pove, da sta na seji Občinskega sveta prisotni dve gostji. Svetnik predlaga, da se
glasuje o tem, ali se jima da besedo. Svetnik hkrati pojasni, da se zadeva nanaša na šolo v
Gornjem Logatcu. Kot »lastniki šole« bi svetniki lahko slišali, kaj se tam dogaja. Svetnik
pojasni, da naj bi bila zadeva v povezavi s šolo že na inšpektoratu, prišla naj bi tudi do
ministrstva. Svetniki naj povedo, če so za to, da se ga. Ani Snežki Vujasin da besedo.
Župan da predlog svetnika na glasovanje. Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec Ani Snežki Vujasin v zvezi s problematiko na OŠ Tabor Logatec da
besedo.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
Pod to točko ni bilo obravnave.
AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV
NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka MALAVAŠIČ.
Stališče odbora za Družbene dejavnosti (v nadaljevanju: odbor) je podal predsednik Janez OVSEC.
Predsednik odbora pojasni, da je odbor predlagal, da se ta točka dnevnega reda 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec umakne iz dnevnega reda. V nadaljevanju pojasni, da se je odbor
zavedal, da se to morda ne bo zgodilo, zato so predlagali spremembe po posameznih členih.
Predsednik odbora našteje spremembe posameznih členov predlaganega Pravilnika o sofinanciranju
projektov drugih društev na območju občine Logatec (v nadaljevanju: pravilnik).
Stališče Statutarno – pravne komisije (v nadaljevanju: komisija)je podala predsednica Jasna VODNIK
URŠIČ. Predsednica komisije našteje spremembe k členom predlaganega pravilnika.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Dušan JERINA, Zoran MOJŠKERC in Jerca
KORČE.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan nato predlaga odmor za uskladitev sprememb in preda besedo direktorju Občinske uprave. Ta
predlaga, da se o posameznih spremembi odloča posamično oz. se glasuje o predlogu svetnika
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Dušana JERINE o prekinitvi točke. Oglasi se svetnik Zoran MOJŠKEC, ki pove, da prekinitve v njihovi
stranki ne bodo podprli.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi prekinitve 3. točke dnevnega reda 21. redne seje Občinskega
sveta Občine Logatec: Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na
območju občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Direktor Občinske uprave svetnike vpraša za pojasnilo, kako naj se pripravi 3. odstavek 3. člena
predlaganega pravilnika – ne smejo kandidirati z istimi projekti. Odgovor poda predsednik odbora.
Ob 19. uri in 10 minut župan prekine sejo zaradi usklajevanja. Seja se nadaljuje ob 19. uri in 24 minut.
Župan predlaga v sprejem predloge sprememb. K besedi se prijavi svetnik Zoran MOJŠKERC, ki
predlaga, da se glasuje o posameznih predlogih.
Župan zato predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se o spremembah členov 3. točke dnevnega reda 21. redne
seje Občinskega sveta Občine Logatec: Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov
drugih društev na območju občine Logatec, glasuje posamično.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Župan da na glasovanje predloge sprememb Odbora za družbene dejavnosti. Župan da na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec spremeni 1. alineja drugega odstavka 3. člena, tako da se glasi:
»-so registrirani kot društvo s sedežem na območju občine Logatec.«
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec v tretjem odstavku 3. člena briše besedna zveza »z istimi
Projekti«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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Nato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec v 21. členu v tretji tabeli število »200« nadomesti s številom
»150«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Direktor Občinske uprave pred naslednjim glasovanjem svetnike opomni, da ni več smiselno glasovati
o predlogu spremembe v 21. členu pravilnika – tabela. Svetniki so namreč s sprejetjem sprememb predhodni sklepi – že določili, da se prijava društva nanaša na občino Logatec, sklep o katerem bi
svetniki v nadaljevanju glasovali pa se nanaša na točkovanje. Direktor predlaga redakcijski popravek.
Župan da tako na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da ne bo glasoval o predlogu sklepa: V predlogu Pravilnika o
sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec se v 21. členu v prvi tabeli število
»100« nadomesti s številom »200«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan da nato na glasovanje še predloge sprememb Statutarno – pravne komisije:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec v 2. alineji drugega odstavka 3. člena spremeni besedna zveza
»ki ne spadajo v področje« v besedno zvezo »za katere od občine niso prejeli sofinanciranja na
področju«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Župan da nato glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec v prvem odstavku 3. člena besedilo »drugih društev, za katere
drugi pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Logatec ne določajo
možnosti sofinanciranja« nadomesti z besedilom »društev, katerih projekti niso sofinancirani preko
javnih razpisov občine izvedenih na podlagi drugih splošnih aktov občine«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
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Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec na koncu prvega odstavka 3. člena pred piko doda besedilo »(v
nadaljevanju: druga društva«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan nato predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec iz uvoda pravilnika zbriše navedbo Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec v 7. členu zbriše besedilo », v obliki kontrolnega obrazca«.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Župan nato predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v predlogu Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih
društev na območju občine Logatec zbriše drugi odstavek 20. člena.

Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
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Nato župan v sprejem predlaga pravilnik v celoti s sprejetimi spremembami. Župan da na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev, na območju
občine Logatec, z izglasovanimi predlogi sprememb.

Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD. 4
OBRAVNAVA PREDLOGA POVIŠANJA CEN PROGRAMOV V VRTCU KURIRČEK
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Brigita ČESNIK, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče odbora za Družbene dejavnosti je podal predsednik Janez OVSEC.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Logatec sprejme sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi
višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD. 5
SEZNANITEV S POROČILOM O OBRATOVANJU BAZENA V GRC ZAPOLJE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka MALAVAŠIČ.
Stališče odbora za Družbene dejavnosti je podal predsednik Janez OVSEC.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Eva ČERNIGOJ, Jerneja
RUPNIK, Jerca KORČE, Janez ISTENIČ in Zoran MOJŠKERC.
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Odgovore podata župan in direktor Občinske uprave.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom o obratovanju bazena v GRC Zapolje.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LETNEGA
VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o .o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga 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.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
OBRAVNAVA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE
LOGATEC D. O. O. ZA LETO 2018
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o .o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Dodatna pojasnila na željo Jerneje RUPNIK, predsednica O Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo,
turizem in finance, poda dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o .o..
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec
d. o. o. za leto 2018 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA KONČNEGA POROČILA O DODELJEVANJU POMOČI KMETOM
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan je svetnike pozval k razpravi. K razpravi se je priglasila svetnica Jerneja RUPNIK.
Po končani razpravi župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s Končnim poročilom o dodeljevanju pomoči kmetom.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
SEZNANITEV S POROČILOM O DELU NADZORNEGA ODBORA V LETU 2017
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali sta svetnici Jasna VODNIK URŠIČ in Jerca KORČE.
Po končani razpravi župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s Poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2017.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10.
SEZNANITEV S PROGRAMOM DELA NADZORNEGA ODBORA V LETU 2017
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Klavdija KENK ŠABIĆ, predsednica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s Programom dela Nadzornega odbora v letu 2018.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA PREDLOGA LETNEGA POROČILA O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA
NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA ZA LETO 2017
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Mateja ČUK, podsekretarka, in Rajko LEBAN, direktor GOLE-e (Lokalna
energetska agencija Nova Gorica).
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se predlog sklepa potrditve Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD. 12
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA

Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na 20. redni seji Občinskega sveta
Občine Logatec, 21. 12. 2017, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan je svetnike seznanil, da je naslednja, 22. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec
predvidena za 10. maj 2018.
Župan je sejo zaključil ob 20. uri in 50 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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