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ZAPISNIK

11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 19. maja 2016.
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, Ladislava FURLAN, Boris HODNIK, Janez ISTENIČ, Dušan
JERINA, Angela MENART, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA, Janez OVSEC,
Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ,
Klemen TRPIN, Jasna VODNIK URŠIČ.
Svojo odsotnost je opravičila svetnica Eva ČERNIGOJ in svetnik Janez ISTENIČ.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Marjan GREGORČ - predsednik Nadzornega
odbora, Andrej VRHUNC – v.d direktorja občinske uprave, Mateja ČUK – podsekretar, Borut
SMRDELJ – višji svetovalec, Katja ŽAGAR – podsekretarka, Nevenka MALAVAŠIČ – podsekretarka,
Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja, Romana HRIBAR – višja svetovalka, Zoran ŽAGAR – višji
svetovalevc, Boštjan AVER – direktor Komunalnega podjetja Logatec, Tatjana MILAVEC – direktorica
Centra za socialno delo Logatec, Gregor ERJAVEC – direktor Knjižnice Logatec, Špela GOSAK AREALINE d. o. o., Blanka MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic, občani (Rosana
TOLLAZZI, Aleksander FRANČEŠKIN, Andrej GROM, Tanja FACIJA, Primož TOLLAZZI).
Seja se prične ob 18. uri in 5 minut ob navzočnosti 19 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli mnenja
in stališča delovnih teles in obvestilo s strani krajana Laz Boruta Čuka, ki se nanaša na obravnavo 6.
točke dnevnega reda - obravnava predloga odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju naselja laze, I. obravnava.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 10. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 25. 2. 2016.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 25. 2. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 2. izredne seje Občinskega sveta, ki je
bila 29. 2. 2016.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 29. 2. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 1. dopisne seje Občinskega sveta, ki je
bila med 8. 3. In 10. 3. 2016.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki
je potekala od 8. 3. do 10. 3. 2016 do 15. ure v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
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.
Svetnik Miran OBREZA je predlagal, da se iz 2. točke predlaganega dnevnega reda 11. seje
Občinskega sveta Občine Logatec – mandatne zadeve – umakne predlagana podtočka: Način
odločanja o nezavezujočih mnenjih k imenovanju direktorjev in ravnateljev javnih zavodov.
Župan je po obrazložitvi svetnika Mirana OBREZE dal na glasovanje naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi umik podtočke 2. točke dnevnega reda – mandatne zadeve:
Način odločanja o nezavezujočih mnenjih k imenovanju direktorjev in ravnateljev javnih zavodov iz
dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Nato je župan predlagal, da se svetniki opredelijo glede obravnave 3. točke dnevnega reda – Odlok o
spremembi Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec po skrajšanem
postopku. Na glasovanje je dal predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi Obravnavo predloga Odloka o spremembi Odloka o priznanjih
Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče
Sklep je bil sprejet.
Župan je svetnike pozval, da glasujejo o predlogu dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec.
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S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 11. 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 Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč
v naselju Kalce – C/12, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Špela Gosak in Nejc Gosak, AREALINE d. o. o. ter mag. Katja Žagar, podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite
prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Urban Švegl, Arhitekturni Biro Gutman, d. o. o. in mag. Katja Žagar, podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju naselja Laze, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč in Odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
7. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
8. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
9. Obravnava predloga predinvesticijske zasnove za projekt gradnje novega Narodnega doma in
Knjižnice Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Maruša Zorec, odgovorni vodja projekta, Arrea d. o. o. in Mateja Čuk, podsekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
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10. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec
za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
11. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
12. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec s
predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
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 – vprašanje: asfaltacija ceste – zaselek Loka v Dolenjem Logatcu
Svetnik pove, da so krajani na Občino, Krajevno skupnost in svetnike naslovili pobudo, da bi
se ta del cestišča čim prej asfaltiral.
Krajani pišejo: Prejeli smo neuradno informacijo, da se asfaltacija zamika. Ob vlogi prošnje je
bilo osebno s strani župana obljubljeno, da v kolikor bo mogoče, bo asfaltacija izvedena že v
letu 2015. To se ni zgodilo in tudi po neuradnih pojasnilih tudi v letu 2016 to še ne bo izvedeno.
Krajani zahtevamo, da se takoj pristopi k izvedbi aktivnosti in vsemi ustreznimi postopki. Pri
predlogu smo predlagali, da se v proračunu asfaltacija Loke vodi pod svojo postavko in se na
ta način zagotovi sredstva. Zahtevamo tudi, da se skliče sestanek s krajani. Na sestanek se
vabi tudi občinske svetnike s Krajevne skupnosti Naklo, predsednika Krajevne skupnosti
Naklo, župana, sodelavce strokovnih služb itd.. Žalostno je, da v 26 letih obljub asfaltiranje še
ni realizirano. Sedaj kanalizacija ne more služiti kot izgovor, zato pričakujemo, da se k
asfaltaciji pristopi takoj.
Svetnik pove, da to pobudo podpira, pravtako Krajevna skupnost. Svetnika tudi zanima, kaj je s
posameznimi ulicami na Martin Hribu – Pod gozdom, Rožna ulica; kdaj so asfaltacije na teh
lokacijah?
Župan pove, da sta si zadevo s podžupanom ogledala na terenu. Desna stran ceste – od Petrovčičev
– se bo asfaltirala letos. Župan pojasni, da je bila asfaltacija obljubljena že za lansko leto vendar je
zmanjkalo sredstev. Leva stran ceste – od Čukov do železniške proge – se bo asfaltirala v prihodnjem
letu v kolikor bodo zadeve potrjene v proračunu. V Logatcu se bo asfaltiralo še: delček ceste pri
Malem mostu, cesta od spomenika v Logatcu proti Konjeniku, del ceste od Zvončka – pod
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Grintavcem. Za ceste v reški dolini, logaških Žibršah in v Grčarevcu bo namenjenih okoli 700.000,00
EUR – poteka razpis in potrebno bo pridobiti izvajalca del.
2. Janez OVSEC, NSi – vprašanje: delovanje Nadzornega odbora Občine Logatec
Svetnik pove, da skupaj z nekaterimi kolegi svetniki izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da
Nadzorni odbor v tem mandatu še ni predstavil nobenega poročila o njegovem delovanju –
delovanje za lansko leto, plan dela za 2016. Občinskemu sveto sta bila predstavljena dva
zaključna računa, zato bi pričakovali, zato bi s strani Nadzornega odbora pričakovali vsaj nekaj
aktivnosti, ugotovitev, poročil. Svetnik pričakuje, da bo na naslednji seji Občinskega sveta
predstavljeno tudi poročilo o o delovanju tega Odbora.
Predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec se je zahvalil za besedo in podal nekaj pojasnil.
Nadzorni odbor se je prvič sestal leta 2015, po izvolitvi v letu 2014. V letu 2015 je imel 6 rednih sej, do
danes jih je imel skupno 9. Na prvi seji se je NO konstituiral in člani so se udeležili tudi usposabljanja,
ki ga je organizirala Skupnost Občin Slovenije. Na podlagi tam predstavljenih strokovnih mnenj
predavateljev so se člani NO najprej lotili pregleda določil Občinskega statuta, ki se nanaša na
delovanje NO in takrat veljavnega poslovnika o delu NO. Člani NO so ugotovili, da je poslovnik sicer
skladen s predpisi, vendar pa je glede na področje dela NO pomanjkljiv zlasti na postopkovnih
določilih. Poslovnik je tako npr. bistveno daljši kot osnovni predpis, ki ga nek organ uporablja, saj je
treba natančno opredeliti vsa dejstva na katere lahko NO naleti in ker gre za občutljivo področje, je
treba vsebine natančno zapisati. Poslovnik o delu NO je rešil nerešena vprašanja in je bil sprejet v
juliju leta 2015 - s tem so bile postavljene formalne osnove za delo. V letu 2015 je NO obravnaval in
sprejel Program dela za leto 2015, ki je bil tudi posredovan pristojnim, obravnaval je gradiva za seje
OS v skladu s programom, pričel je z nadzorom izračuna ekonomske cene vrtca Kurirček Logatec ter
tudi nadzor subvencioniranja najemnin v letu 2014. Ti postopki so se že končali, bilo je sprejeto
poročilo - v obeh primerih in to poročilo bo umeščeno na naslednjo sejo OS - na naslednji seji bosta 2.
poročili in letni program dela. Postopki so bili formalno končani v letu 2016 in bodo predstavljeni na
naslednji seji OS. Predstavljeno naj bi bilo tudi poročilo o nadzoru zaključnega računa za leto 2014, s
katerim se komisija že ukvarja, v kolikor bo to časovno mogoče. NO je tudi izžrebal, metoda po kateri
je delal že prejšnji NO - z žrebom izbral Krajevno skupnost, ki se bo nadzorovala. Določena je bila KS
Laze Jakovica. Odbor je obravnaval tudi aktualne dogodke, med ostalim tudi razrešitev urednice
Logaških novic in predlog za razrešitev predstavnice ustanoviteljice v svetu zavoda Vrtec Kurirček.
Predsednik NO pove, da sta odprta še 2 postopka, ki se bosta tudi v kratkem končala, in sicer pregled
postopka za naročila malih vrednosti za vzdrževanje gozdnih cest in pa pregled izvajanja investicije
energetske sanacije osnovne šole. Na zadnji seji NO je bilo sprejeto tudi Poročilo o delu za l. 2015 je
bilo na zadnji seji tudi že sprejeto. Ker je bila seja NO dva dni pred sejo, to poročilo še ni bilo
predstavljeno.
3. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: izgradnja zadrževalnika Gabrk
Svetnica pove, da je bila s kolegico svetnico Špelo Tomič sredi aprila na seji Krajevne
skupnosti Tabor. Na seji so govorili o zadrževalniku Gabrk. Krajevna skupnost je nato napisala
pobudo na Občino Logatec, strokovne službe in Občinski svet. Ker pobude svetniki niso prejeli
na mize je svetnica le-to prebrala: Člani sveta Krajevne skupnosti Tabor so na svoji 9. Redni
seji dne, 19. 4. 2016, obravnavali tudi izgradnjo zadrževalnika Gabrk. Na seji so bili prisotni tudi
krajani, kateri so izpostavili bojazen, ali so se res preučile vse možnosti oz., ali so bile
opravljene vse študije. Krajani so med drugim izpostavili, da gre za kmetijsko zemljišče, katero
bi bilo ob poplavi uničeno. To so prvovrstna kmetijska zemljišča, ki so izjemnega pomena za ta
del Logatca. Izpostavljena je bila tudi zgodovina, saj je bilo pred leti dovoljeno, da se ob stari
sedtilarni zgradi stanovanja. Ta pa so bila že večkrat poplavljena. Krajani so izpostavili, da se
ne sme reševato Dolenjega Logatca na račun Gorenjega Logatca. Res je bila opravljena javna
razgrnitev OPN-ja, vendar imajo še vedno pomisleke oz. skrbi glede izvedbe zadrževalnika in
razmišljanja, da graditev ni potreba. Zadošča zadrževalnik v Cuntovi grapi. Izpostavljeno je
bilo:
- ali je bila poplavna študija izvedena in kako se bo dvigala voda od zadrževalnika nazaj proti
Tičnici, kajti glede na študijo bi morali požiralniki, ki so bili tam pred leti (preden se jih je
večino zasulo – kar načrt ne predvideva) požirati in odvajati to vodo,
- ali je bilo upoštevano, da lahko pride do nevarnosti poplav hiš, ki so nižje od tega terena,
- ali je bilo pripravljeno okoljevarstveno poročilo in poročilo vpliva na naravo,
- ali je bil izveden zapisnik odprte tazprave?
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Po daljši razpravi so prisotni člani Krajevne skupnosti Tabor soglasno sprejeli sklep: o
pomislekih, bojaznih in vseh dilemah se seznani Občinski svet in župana Občine Logatec. Apel
je, da se zadeve ponovno proučijo v smeri, da do izgradnje zadrževalnika ne pride.
Župan pove, da mu je žal, da na seji ni bil prisoten, da nanjo niso povabili njega in strokovnih služb in
da so se pogovarjali brez strokovnih mnenj. Če bi bile strokovne službe in on sam prisotni na seji bi
lahko vse odgovore podali že na seji sami. Župan pojasni, da gre za smernice ARSO, ki so bile
podane, da se je v preteklosti lahko sprejel prostorski načrt in te smernice so v prostorskem načrtu
opredeljene in to je treba upoštevati.
4. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: ureditev križišča v Dolnjem Logatcu s postavitvijo ogledal
Svetnica pove, da Krajevna skupnost Naklo prosi, da se postavi ogledalo na stavbi – Rovtarska
cesta 3, Logatec, da bi vozniki, ki se pripeljejo s parkirišča pri lokalu Navigator oz. ob Baru Jan
in zavijajo na Rovtarsko cesto, lažje videli vozila, ki iz Tržaške ceste zavijajo na Rovtarsko.
Zaradi zožanja ceste je tam namreč zelo nevarno in nepregledno. Nasproti tega ogledala pa že
stoji eno ogledalo za katerega pa Krajevna skupnost predlaga, da se ga ponovno naravna – nej
ne bi kazal čisto pravilno.
Župan pove, da se bodo stvari proučile. Na teren se bo poslalo redarja-inšpektorja, da bo preveril
stanje in zadeve se bodo uredile.
5. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: ureditev hišnih številk na Kalcah
Svetnico zanima, ali se je Občinska uprava kdaj posvetila pobudi občana Latifa Hasičiča iz
Kalc, ki jo je na Občino naslovil že septembra. Gre za pobudo za ureditev preglednosti hišnih
številk na Kalcah. Občan izpostavlja, da se vsakodnevno dogaja, da se dostavno vozilo ustavi
na voznem pasu regionalne ceste: Logatec – Hotedršica na Kalcah, kjer šofer izstopi in nato
peš išče določeno hišno številko. Vozilo je med tem na voznem pasu in ogroža ostale
udeležence v prometu. Občan zato predlaga, da bi se na Kalcah uredilo smerokaze, ki kažejo
poti do določenih hišnih številk – kot je to urejeno v industrijski coni.
Župan pojasni, da je ureditev ulic in hišnih številk stvar krajevne skupnosti. Krajevna skupnost mora
pripraviti načrt, kako se bodo stvari uredile. Ko bo pripravljen načrt s strani krajevne skupnosti ga ta
predloži Občini in potem se stvari lahko v naslednjem letu realizirajo. Stroški postopka morajo biti
zagotovljeni v proračunu. Župan pove, da je na ta dopis občana odgovoril in ga obrnil na krajevno
skupnost.
6. Anja SEDEJ, SMC – pohvala: izpeljava zaključka regijskega obiska vlade v
osrednjeslovenski regiji
Svetnica pove, da želi vodja svetniške skupine SMC pohvaliti župana in zaposlene v občinski
upravi, ki so se zelo potrudili in odlično organizirali dogodek v športni dvorani ob zaključku
regijskega obiska Vlade v orsrednjeslovenski regiji. Tako s strani kabineta predsednika Vlade
kot protokola Občina prejema vse pohvale.
7. Miran OBREZA, NaNo – vprašanje: delovanje čistilne naprave v Logatcu
Svetnik pove, da je bila lani v spomladanskem času svečana otvoritev nove čistilne naprave,
kjer je bilo zagotovljeno, da bodo razmere v Logatcu oz. Logaščici, kar se tiče varovanja okolja,
bistveno drugačne. Svetnik pove, da občani ugotavljajo ravno nasprotno – razmere ostajajo na
enakem nivoju. Svetnik je na občino posredoval foto-gradivo, kot pa pravi, se iz njega ne vidi
ene bistvene komponente – smradu. Po pričetku delovanja nove čistilne naprave je bila
Občina, s strani predstavnika civilne iniciative, obveščena o nekontroliranih izpustih in kdaj
časovno se je to zgodilo. Primer iz svetnikovega foto-gradiva je zadnji, in sicer iz dne, 12. 5.
2016. Svetnik pove, da se te nepravilnosti zgodijo ob večjih nalivih, padavinah. Predstavnik
civilne iniciative je Občino tudi pozval h konkretnim odgovorom, zakaj do tega prihaja. Svetnik
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pove, da je predstavnik civilne iniciative s strani župana prejel odgovor, ki pa je po
svetnikovem mnenju nezadovoljiv.
Svetnik odgovor župana prebere: Čistilna naprava je v fazi poskusnega obratovanja, zato je
prihajalo do občasnih motenj na samem izstopu iz naprave. Občasno so se pojavljale določene
napake, predvsem zaradi večkratnih izpadov električnega energije, vendar bodo tudi te kmalu
odpravljene.
Svetnik pove, da ima pomislek, in sicer – tako velik objekt za varovanje okolja, ki pa nima
alternativnega vira energije. To se svetniku zdi zaskrbljujoče. To namreč pomeni, da lahko pri
vsakem izklopu električne energije pričakujemo onesnaženje – tudi Ljubljanice. Svetnik poda
pobudo: direktor Komunale Logatec naj Občinskemu svetu Logatec poroča o vseh izpadih
električne energije od začetka delovanja do danes. Svetnik predvideva, da ima čistilna naprava
monitoring, naprave, ki zaznajo vse odklone. Direktor Komunale naj poroča, kakšne so bile
ugotovljene posledice vsakega izpada in kakšne aktivnosti so bile sprejete za odpravo
pomanjkljivosti. Svetnik namreč meni, da odgovor, da do teh nepravilnosti prihaja zaradi
izpada električne energije ni zadosten. Hkrati opozori, da so bile v sosednjih občinah zaradi
takih in podobnih primerov podane kazenske ovadbe. Svetnik prosi, da se Občina in Komunala
z vso resnostjo posvetita tej problematiki.

Župan pojasni, da gre za novo čistilno napravo in da se zaradi tega lahko zgodijo tudi takšne napake.
Upravnica, ki dela na čistilni napravi si vse te podatke beleži, te informacije pa se nato posredujejo
izvajalcu. On je nato dolžan napake v najkrajšem možnem času odpraviti in hkrati pojasniti zakaj je do
njih sploh prišlo. Župan pove, da gre za sodobno, membransko čistilno napravo, ki je stala veliko
denarja in treba je doseči, da bo delovala tako kot je treba. Po podatkih, ki jih je posredovalo
Komunalno podjetje Logatec so 12. 5. 2016 črpalke delale. Kaj je vzrok, da je bila voda onesnažena in
od kje je bila onesnažena – tudi višje od čistilne naprave oz. samo naprej od čistilne naprave, še ni
jasno. Svetnikom je bil predstavljen in grafično prikazan tudi odgovor s strani Komunalnega podjetja
Logatec.
8. Dušan JERINA, NLŽBM - pobuda: ureditev cestnega odseka na Vodovodni cesti
Svetnik pove, da je že lansko leto podal pobudo za ureditev cestnega odseka na Vodovodni
cesti v Logatcu. Rečeno je bilo, da naj bi bilo to urejeno v letošnjem letu. Gre namreč za odsek
ob hiši na Vodovodni cesti 3, ki jo je treba še priklopiti na kanalizacijo – pri izgradnji
kanalizacije so jo namreč pozabili priključiti. Svetnik je upa, da glede na to, da gre za kratek
odsek ceste, da bo zadeva realizirana še letos.
Župan pojasni, da je hiš, ki še niso priklopljene na kanalizacijo v Logatcu kar nekaj. V letošnjem letu
naj bi bilo realizirano čim več stvari.
Ker ni bilo drugih priglasitev, župan zaključi obravnavo točke.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1.1

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA ROVTE

Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
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. Razprave na predlog ni.
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Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Rovte
na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
II.
Občinski svet glasuje o sledeči listi:
1. Viktor Trček, Rovte
2. Simon Žerjal, Medvedje Brdo
3. Aljoša Peček, Logatec.
III.
Mandat imenovanih traja 4 leta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

2.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika KMVVI, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razprave na predlog ni.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola 8 talcev
Logatec na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan da nato na glasovanje še naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet glasuje o sledeči listi:
1. Sonja Mihelčič, Logatec
2. Barbara Pellis, Rovtarske Žibrše,
3. Andrej Perc, Logatec.
Mandat imenovanih traja 4 leta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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2.3 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA VRTEC
KURIRČEK LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika KMVVI, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razprave na predlog ni.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Vrtec Kurirček
Logatec na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan da nato na glasovanje še naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet glasuje o sledeči listi:
1. Janja Krmavner, Laze,
2. Andrej Perc, Logatec,
3. Janez Istenič, Logatec.
Mandat imenovanih traja 4 leta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

2.4 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
KNJIŽNICA LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika KMVVI, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razprave na predlog ni.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Knjižnica Logatec na
podlagi odprte liste s tajnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Župan je svetnike seznanil, da morajo glede na sprejeti sklep oblikovati komisijo za tajno glasovanje.
Župan je nato dal v potrditev predlog sklepa o oblikovanju komisije za tajno glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 50. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec se poleg župana v komisijo, ki
vodi tajno glasovanje izmed svetnikov imenujeta Špela TOMIČ in Zoran MOJŠKERC.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Po razdelitvi glasovnic je župan ob 18. uri in 47 minut odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala
ob 18. uri in 57 minut.
Župan je prebral zapisnik tajnega glasovanja. Razdeljenih je bilo 19 glasovnic, oddanih je bilo 19
glasovnic, 19 glasovnic je bilo veljavnih, neveljavnih glasovnic ni bilo. Župan pove, da so kandidati
dobili naslednje število glasov:
- mag. Viktorij OSOLNIK KUNC, Logatec – 10 glasov,
- Janez OVSEC, Logatec – 12 glasov,
- Tina MENARD – 11 glasov,
- Franc GODINA – 8 glasov in
- Ana ŠTERBENC – 8 glasov.
Župan je prebral sklep o izvoljenih kandidatih
SKLEP: Občinski svet Občine Logatec imenuje naslednje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda
Knjižnica Logatec: mag. Viktorija OSOLNIK KUNC, Logatec, Janez OVSEC, Logatec in Tina
MENARD, Logatec.

2.5 MNENJE O IZBRANI KANDIDATKI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA SOCIALNO DELO
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika KMVVI, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan prosi za besedo kandidatko Tatjano MILAVEC.
Župan odpre razpravo. Razprave na predlog ni. Svoje mnenje o sodelovanju med Centrom za
socialno delo Logatec in Občino Logatec poda župan.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec odloči o mnenju k imenovanju izbrane kandidatke za direktorico Centra
za socialno delo z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan da nato na glasovanje še naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec podaja pozitivno mnenje k imenovanju izbrane kandidatke za direktorico
Centra za socialno delo Logatec ge. Tatjane Milavec.
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Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

2.6 NAČIN ODLOČANJA O NEZAVEZUJOČIH MNENJIH K IMENOVANJU DIREKTORJEV IN
RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi povabi Borisa HODNIKA, predsednika KMVVI, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Stališče statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez OVSEC, Miran
OBREZA in Anja SEDEJ. Svoje mnenje je podal tudi župan.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet za podajo nezavezujočih mnenj o imenovanju direktorjev in ravnateljev javnih zavodov
pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pooblastilo velja za primere, ko je
mnenje potrebno podati v času, ko ni predvidene redne seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan da nato na glasovanje še naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet o predlogih nezavezujočih mnenj o imenovanju direktorjev in ravnateljeva javnih
zavodov, ki jih pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, odloča na dopisnih
sejah, če ni v roku za podajo mnenja že predvidena redna seja. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na predstavitve kandidatov povabi tudi vodje svetniških skupin in samostojne
svetnike.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE
LOGATEC IN O PRIZNANJIH ŽUPANA OBČINE LOGATEC, SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi mag. Nevenko MALAVAŠIČ, podsekretarko.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti poda njen predsednik Janez OVSEC.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda njena predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
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Nato župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Miran OBREZA.
Župan v sprejem predlaga naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi Odloka o priznanjih občine Logatec in o
priznanjih župana občine Logatec v predloženem besedilu, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA
NAČRTA PROMETNIH KRIŽIŠČ V NASELJU KALCE – C/12, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi ponovno povabi mag. Katjo ŽAGAR, podsekretarka in Špelo GOSAK,
AREALINE d. o. o..
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljajo naslednji svetniki: Janez OVSEC.
Ker ni bilo drugih priglasitev k razpravi, župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce - C/12, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 5

OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA OBMOČJE CELOVITE PRENOVE STAREGA MESTNEGA JEDRA DOLENJI
LOGATEC – CENTER, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Urban ŠVEGL, Arhitekturni Biro Gutman, d. o. o. in mag. Katja ŽAGAR,
podsekretarka.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. V razpravi sodelujejo naslednji svetniki: Janez NAGODE.
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.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec - center, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU
NASELJA LAZE, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Boruta SMRDELJA, višji svetovalec.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč poda
predsednica odbora Barbara Pellis.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK.

Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Miran OBREZA, Boris HODNIK in Janez
NAGODE.
Pojasnila podata predsednica Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Jerneja RUPNIK
in Borut SMRDELJ.
Ker ni bilo drugih priglasitev k razpravi, župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju naselja Laze, v predloženem besedilu, v prvi obravnavi s
pripombami.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE LOGATEC
ZA LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Mojco IGLIČAR, preizkušeni računovodja, višji svetovalec.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Svoje stališče poda tudi župan.
Župan odpre razpravo. Ker se k razpravi nihče ni prijavil je dal župan na glasovanje naslednji predlog
sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC D. O. O. ZA
LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Miran OBREZA.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil z letnim poročilom Javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o. za leto 2015 in ga sprejema.
Bilančni dobiček v letu 2015 v višini 34.693,14 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Ob 21. uri in 10 minut je župan odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 21. uri in 20 minut.
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AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA PROJEKT GRADNJE NOVEGA
NARODNEGA DOMA IN KNJIŽNICE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev sta podala Mateja ČUK, podsekretarka, in Uroš RUSTJA, ARREA d. o. o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Svoje stališče poda tudi župan.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Ladislava FURLAN,
Miran OBREZA, Boris HODNIK, Janez NAGODE in Janez OVSEC.
Odgovore podajo: župan, Mateja ČUK in Maruša ZOREC.
Ob 22. uri in 30 minut je župan svetnike seznanil, da seja poteka že več kot 4 ure in pol in sejo
prekinil. Svetnikom je pojasnil, da bodo o nadaljevanju seje obveščeni naknadno.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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