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Župan je dal na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 10. novembra 2016,
besedo svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske
uprave in ostalih.

1. Jerca KORČE, NANO – vprašanje: stališče Občine Logatec do vpisa pitne vode
v ustavo
Svetnica pove, da so svetniki prejeli elektronski dopis v katerem je bil posredovan
dopis o strani Skupnost občin Slovenije – vpis pravice do pitne vode v ustavo. V
dopisu je izpostavljena pobuda občinam in svetnikom za obravnavo aktualnega
predloga, da se sprejme sklepe in stališča Občine. Svetnico zanima, ali se je Občina
Logatec opredelila do obstoječega predloga ter kakšne sklepe, če sploh, je
posredovala naprej. V primeru, da so bili sklepi opredeljeni vnaprej, svetnico zanima,
kakšni so bili in zakaj ta tematika ni bila uvrščena na sejo OS. V okviru tega se
svetnica naveže še na tematiko CETE in TTIP, pri čemer so se Občine v Sloveniji tudi
opredeljeval, in sicer so na deklerativni ravni lahko izvrševale določene pritiske na
državno oblast. Svetnico zanima, kakšno je stališče Občine in zakaj se tudi do teh
tematik ni opredelila?
V zvezi z vpisom pravice do pitne vode v ustavo so župan in uprava skupaj s Komunalnim
podjetjem Logatec d.o.o. spremljali potek postopkov na državni ravni. Vsekakor pa je Občina
podpirala sprejem vpisa pravice do pitne vode v ustavo.
V zvezi s tematikama CETE in TTIP je župan podprl pismo Vladi RS, naj naša država ne
podpre navedenih sporazumov. Pobudo za sprejem posebnega sklepa na to temo je občina
prejela prepozno, da bi uvrstila na prejšnjo redno sejo, zato je obravnavanje sklepa uvrščeno
na to redno sejo občinskega sveta.
2. Jerca KORČE, NaNo – vprašanje: postavitev oglasnih tabel v Logatcu
Svetnica postavi vprašanje v povezavi z oglaševalskimi prostori, ki so se pojavili v
naši občini. Svetnico zanima, kako je občinska uprava preučevala okolijske posledice
– predvsem uničevanje izgleda kraja, tehtanje ali je to primerno in ali so finančno
upravičena? Glede na predvideno prenovo Narodnega doma, svetnico zanima, ali je
lokacija obstoječih jumbo plakatov pred Narodnim domom skladna s celotno zasnovo
ureditve tega območja? Iz stališča prometne varnosti svetnico zanima pano na trgu
Sv. Nikolaja, ki je po njenem laičnem mnenju na prehodu za pešce zelo neprimerno
pozicioniran in kazi izgled. Svetnica meni, da je del teh oglaševalskih površin precej
neposrečeno umeščenih na določene površine, ki so tudi dediščina Logatca. Svetnica
pove, da je pogledala Pravilnik o oglaševanju občine Vrhnika in imajo v 7. členu
navedeno, da je Občina upravičena do brezplačne uporabe 20% oglaševalskih
površin. Svetnico zanima, zakaj tovrstne ureditve ni tudi na našem pravilniku?

Oglaševanje na javnih mestih – Amicus, d.o.o.
Občinska uprava Občine Logatec podaja daljši odgovor za razumevanje konteksta
tematike;
Plakatiranje na javnih mestih v občini Logatec je do leta 2015 izvajala družba TamTam, d.o.o. Po preteku tega dovoljenja za plakatiranje na javnih mestih je občina,
skladno z Odlokom o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini
Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13) izvedla javni razpis. Na razpisu je bila izbrana
družba Amicus, d.o.o. Navedena družba je skladno z razpisnimi pogoji pridobila
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dovoljenje za oglaševanje na javnih mestih v občini Logatec in sicer za dobo pet let
(do leta 2020) in sicer na desetih lokacijah. Aktualnih lokacij za tovrstno oglaševanje
je v občini skupno manj kot 20.
Občinska ureditev velikosti, oblike in tipologije objektov in naprav za oglaševanje je
določena v prostorskem načrtu. Način pridobitve dovoljenja in taksa za oglaševanje
pa sta določeni v odloku o oglaševanju in plakatiranju. Prostorski načrt tako določa
več tipov objektov za oglaševanje, med drugim velike ploskovne objekte površine od
4,2 m2 do 12 m2 in so lahko enostranski ali obojestranski; male ploskovne objekte
velikosti do vključno 4,2 m2; ulični transparenti, prenosljivi ulični panoji,… S
prostorskim načrtom so določeni tudi pogoji za postavitev teh objektov, tako da je
določeno kje se te objekte sme postaviti (območja centralnih dejavnosti) in kje se jih
ne sme postaviti (stanovanjska območja, kmetijska zemljišča). Za objekte so podani
tudi pogoji postavitve, na primer morajo biti postavljeni tako, da ne povzročajo
sporočilne zasičenosti posameznih območij; da niso v nasprotju s predpisi o javnih
cestah in varnosti prometa na njih; oblikovno usklajeni z drugimi elementi uličnega
prostora in urbane opreme.
Objekti za oglaševanje na razpisu izbrane družbe Amicus, d.o.o. so postavljeni na
mestih predvidenih s pridobljenim dovoljenjem občine in so, skladno s prostorskim
načrtom, postavljenih na zemljiščih na katerih je po namenski rabi dovoljeno
oglaševanje. V razpisni dokumentaciji je bil med drugim naveden tudi pogoj, da je
izbrani ponudnik zavezan pridobiti potrebna soglasja za postavitev objektov za
oglaševanje (v konkretnem primeru soglasje Direkcije RS za infrastrukturo (DRI) in
kulturno-varstveno soglasje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.
Predstavnik družbe Amicus, d.o.o. je zatrdil, da so soglasje DRI pridobili, niso pa še
pridobili kulturno-varstvenega soglasja.
Občinska uprava je pri preverjanju izpolnjenih pogojev iz odločbe družbo Amicus,
d.o.o pisno pozvala k predložitvi vseh zahtevanih soglasij oz. konkretno k predložitvi
kulturno-varstvenega soglasja. Rok za predložitev je iztekel konec meseca
novembra. Družba v postavljenem roku ni predložila potrebnega soglasja, zato je bil
6. 12. 2016 izdan sklep o dovolitvi izvršbe. Gre za upravno izvršbo in zanjo veljajo
določbe Zakona o upravnem postopku. Z izdanim sklepom je Občinska uprava
naložila odstranitev panojev v določenem roku oziroma bo to storila Občina na
zavezančeve stroške. Hkrati je Občinska uprava Občine Logatec inšpekcijskemu
organu posredovala predlog za inšpekcijski nadzor.
Občina Logatec z ureditvijo oglaševanje na javnih mestih in s pripravo javnega
razpisa omejila oglaševanje »vse povprek«. Ob tem dodajamo, da v praksi predvsem
oglaševanje za lastne potrebe predstavlja precejšen nered v prostoru, saj se
oglaševalci podjetij, trgovin, prireditev, koncertov, ipd., ne držijo predpisani določb,
zato še nekaj na to temo. Ob izpolnjevanju splošnih pogojev je pri objektih za
oglaševanje za lastne potrebe predpisano, da je firmo dopustno oglaševati z
imenom, totemom, znakom, svetlobnimi napisi in podobno. Lahko se uporabijo druge
vrste objektov za oglaševanje, skladno z določili prostorskega načrta. Napisi morajo
biti umeščeni v fasado stavbe in ne smejo presegati venca, ki ločuje pritličje od
prvega nadstropja. Napisi so praviloma v slovenskem jeziku. Napisne table, ki
označujejo poslovne dejavnosti v stavbi je dopustno namestiti na nosilce, ki
omogočajo namestitev več tabel hkrati in preprosto menjavo brez posegov v fasado
stavbe. Izveski, ki označujejo lokale, morajo biti obešeni na konzolo, ne smejo segati
nad venec, ki ločuje pritličje od prvega nadstropja, velikost ne sme presegati 0,50
m2. Prvotne napise, stare izveske in druge prvotne zanke, grbe, simbole ipd., je
treba redno vzdrževati. Za oglaševanje za lastne potrebe so dovoljena sporočila o
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dejavnosti in blagu, ki izhaja iz dejavnosti in obsega oglaševanje pravnih oseb na
njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer
je sedež le-teh in je vidno z javne površine. Dimenzije in obliko sporočila se
obravnava in o njej odloči občinska uprava, na podlagi podanega predloga. Za
oglaševanje za lastne potrebe na objektih, ki imajo status kulturnega spomenika
oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je potrebno pridobiti soglasje pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine. Pristojna občinska služba izda odločbo o
dovolitvi namestitve elementa za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri
občinske takse. V letu 2016 ni bila izdana nobena tovrstna odločba, dejansko pa je v
prostoru postavljenih kar nekaj takih objektov.
3. Jasna VODNIK URŠIČ, NL ŽBM – pobuda: delovanje Nadzornega odbora
Svetnica poda svetniško pobudo. Glede na poročilo Nadzornega odbora, podano na
prejšnji seji Občinskega sveta, ki so ga svetniki še enkrat prebrali, se nekateri svetniki
ne morejo strinjati s tako preprostim poročilom, ki ga je predstavil Nadzorni odbor.
Svetnica pove, da po Poslovniku svetniki lahko predlagajo Nadzornemu odboru, kaj
naj bi pregledal, dajo pobudo. Kljub temu so se svetniki odločili, da dajo pobudo na
15. seji OS, in sicer, da bi Nadzorni odbor na eni zmed prihodnjih sej bolj podrobno
predstavil svoje preteklo delo in plan nadzora v bodoče, da bodo svetniki vedeli kaj
počnejo.
V zvezi z vprašanjem/pobudo je že na sami seji odgovor podal svetnik in podžupan Občine
Logatec, Boris Hodnik – zapisano pod točko 19.
4. Rafael CEPIČ, NSi - vprašanje: izgradnja gasilskega doma v Rovtah
Svetnik pove, da Gasilsko društvo Rovte aktivno pripravlja stvari v zvezi z gradnjo
gasilskega doma. Svet je kupljen, odmerjen – plačali so ga gasilci iz svojega
prispevka. Svetnik sprašuje Občinski svet in župana, ali kaj razmišlja o financiranju
gasilskega doma v Rovtah?
Izgradnja gasilskega doma v Rovtah je strateška investicija v infrastrukturo za zaščito,
reševanje in pomoč v občini Logatec, ki je zapisana kot taka tudi v septembra sprejeti
Resoluciji o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2022. Vsekakor
je to potrebno in se bo Občina Logatec zavzela za čimprejšnjo izgradnjo tega objekta.
Trenutno še niso določeni viri financiranja, vendar je predvideno se bo v letu 2017 formirala
posebna delovna skupina, ki bo interdisciplinarno razpravljala in določila vse strokovne
podlage planiran objek in druge objekte iz tega področja.
5. Anja SEDEJ, SMC – pohvala: akcija Ustvarimo reševalni pas na avtocesti in
Anže Albreht
Svetnica pove, da je Agencija za varnost prometa 26. oktobra 2016 podelila posebno
priznanje za prispevek v varnost v prometu logaškemu gasilcu in reševalcu Anžetu
Albrehtu, ki je pobudnik akcije – Ustvarimo reševalni pas na avtocesti. Svetnica sicer
ne ve, ali kdo spremlja njegovo delo, ampak njegova akcija je izjemno, izjemno
odmevna po celi Sloveniji. To kar počne ima izjemne rezultate na avtocesti in Anže
Albreht je ime, ki je v tem trenutku veliko prisotno v medijih – bil je Ime tedna na Valu
202, omenjajo ga v različnih člankih, razdelil je več kot 15.000 brezplačnih nalepk z
oznako reševalni pas, sprožil je akcijo, da so razdelili 17.000 plastenk vode z Agencijo
na avtocesti. Svetnica pove, da Anžetu financira brezplačno pošiljanje teh magnetnih
4

nalepk Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec. Pred meseci so dajali več, kot
600 EUR za stroške poštnine. Pobuda svetnice je, da se najde način, da kot Občina
pomagamo pri tej akciji in se najdejo finančna sredstva za povrnitev teh stroškov.
O delu Anžeta Albrehta smo seznanjeni in je naša Civilna zaščita tudi javno pozdravila ter
pohvalila kolega gasilca. Vendar je urejanje reševalnega pasu na avtocesti prisotojnost
DARS-a ter Agencije za varnost v prometu in svetujemo, da se stroški pošiljanja magnetnih
in klasičnih nalepk dogovorijo s tema dvema inštitucijama, saj je to jasno tudi v njihovem
interesu. Vsekakor se ne strinjamo, da plačuje stroške pošiljanja nalepk na strani PGD Dolnji
Logatec, ker ni smotrno. Omenjeno gasilsko društvo je storilo še preveč za to problematiko
in je to hvalevredno. S tem nočemo dajati vtisa, da se nas zadeva ne tiče, vendar gre za
stvar pristojnosti. V kolikor je PGD Dolnji Logatec imel s tem dodatne stroške bomo v
strokovnih službah poskrbeli, da ne bo zaradi tega se zmanjšala operativna sposobnost
društva za namene javne gasilske službe v Logatcu. Za vse ostalo, pa so pristojne druge
inštitucije, ki bi morale podpreti omenjenega kolega gasilca, da nima nikakršnih stroškov s to
akcijo.
6. Anja SEDEJ, SMC – pohvala: udeležba glasbenikov na festivalu sodobne
glasbe Kogojevi dnevi
Svetnica pove, da je na mednarodnem festivalu sodobne glasbe Kogojevi dnevi,
spominski koncert ob 100 obletnici 1. svetovne vojne, nastopilo s krstno izvedbo
skladbe Avgusta Ipavca – Barve zelenega smaragda – kar nekaj Logatčanov.
Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Marjan Grdadolnik. Nastopil je tudi
mešani pevski zbor Adoramus z vodjem Primožem Malavašičem. Tudi njim gre
pohvala.
7. Anja SEDEJ, SMC – pohvala: postavitev razgledne ploščadi pod Srnjakom
Svetnica pove, da je 1. oktobra 2016 Planinsko društvo Logatec postavilo razgledno
ploščad pod Srnjakom. Svetnica doda, da na žalost niso vsi vedeli za ta krstni pohod,
se je pa zelo hitro razširil glas, da je zgoraj krasen razgled. In je res. Svetnica meni, da
smo občani Logatca res nujno potrebovali eno tako točko za nedeljski izlet. Tako bo
naš največji vrh sedaj večkrat obiskan. Svetnica je pohvalila pobudnika Nejca Rusa,
vse planince in vse, ki so sodelovali pri tem projektu. Svetnica predlaga, da bi bilo
dobro, da se označi, od kje se ta pot začne na Kalcah.

8. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: postavitev plakatnih mest v Logatcu
Svetnica prebere tekst, ki ga je Jan Mihevc naslovil na Krajevno skupnost Naklo in se
navezuje na eno od tem, o kateri je govorila že kolegica Jerca Korče:
»Spoštovani,
Človek krajino spreminja tudi s podobo naselij. Ta vidna govorica prostora je njegova
izpoved njegove ustvarjalnosti in zgodovinskega razvoja, kot tudi poudarka določenih
prostorov in arhitekture, ki skupnost povezujejo. Ne samo v slovenskem, ampak tudi v
širšem evropskem prostoru je v mestih, tgih in vaseh kot središče naselja prepoznati:
trg s spomenikom, lipo ali vodnjakom pred cerkvijo. Gre za prostore, javne prostore,
istovetenja, v njih komercialno-tržni poudarki zasebnega kapitala ne sodijo. Z
reklamnimi panoji in agresivnim medijskim oglaševanjem so dežela in njeni prebivalci
že dovolj obremenjeni. V prvi polovici oktobra je bilo v Logatcu postavljeno večje
število reklamnih panojev. Moteči so, še posebej na trgu pred farno cerkvijo, katerega
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ambient je s postavitvijo enega, v njegovo os, izredno prizadet. Enako je degrediran
prostor pred Narodnim domom, osrednjim kulturnim hramom s knjižnico, in občinsko
stavbo, osrednjo logaško upravno ustanovo. Tako se tujcu in domačinu, ki se skozi
kraj premika po Tržaški cesti ob pogledu mimo vsiljujejo oglaševalski objekti, ki z
njjuno vsebino in sporočilnostjo za naše mesto nimajo prav nobene povezave. Vsiljuje
se misel, da se je s postavitvijo velikih oglaševalskih panojev prav pred te objekte
poudarilo, da je v Logatcu oglaševanje za interes zasebnega kapitala pomembnejše
kot ambientalna sporočilnost osrednjih mestnih prostorov, saj je zanj žrtvovana. Ob
vseh naporih občinske uprave in lokalne skupnosti za prepoznavnost Logatca v luči
kulturne dediščine, ohranitve krajinskih posebnosti in posledično – širše
razpoznavnosti menim, da je bil poseg v prostor s postavitvijo teh reklamnih panojev
nepremišljen.
V upanju, da boste po svojih močeh in pristojnostih posredovali za njihovo
odstranitev, vas lepo pozdravljam.
Odgovor podan po točko 2.
9. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: promet na Cesti talcev
Svetnica pove, da prebivalce Ceste talcev zanima, kakšne načrte ima Občina z
ureditvijo lokalnega prometa po umestitvi trgovskih centrov v neposredno bližino.
Zaradi povečanja prometa na Cesti talcev v smeri centra kraja proti Hoferju in
pričakovanega dodatnega prometa po pričakovani postavitvi Spara in nove
proizvodne hale, si prebivalci želijo omejiti promet le na lokalni promet oziroma
omejitev prometa na prebivalce in dostavo. Želena sprememba prometnega režima se
nanaša na cesto, ki poteka od mostu, hišna številka Cesta talcev 7, do hiše na naslovu
Cesta talcev 5 B in od te hiše do križišča – pri hišni številki 3. Če po pregledu širšega
območja Občinska uprava oceni, da bi bila smiselna drugačna ali dodatna omejitev
prometa, so prebivalci pripravljeni sodelovati s predlogi.
Sprememba prometnega režima na Cesti talcev zaenkrat ni predvidena, v kolikor pa se bo
pokazala takšna potreba po spremembi prometnega režima, pa bomo zadevo preučili in tudi
primerno ukrepali.
10. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: popravilo mostu – Cesta talcev
Svetnica pove, da prebivalci Ceste talcev pozivajo , da jih Občinska uprava vključi v
načrtovano obnovo mostu – Cesta talcev 7 – predvsem iz estetskega vidika. V
primerjavi z mostom čez Logaščico pri hišni številki Brod 1 oziroma 8, predlagajo
bližnjemu okolju primernejši izgled mostu oziroma ograje. Svetnica pove, da je pod
proračunsko postavko 13077 že dve leti namenjen denar za obnovo mostu – eno leto
20.000 EUR in drugo leto 40.000 EUR. Svetnico zanima, kateri mostovi so bili s tem
denarjem obnovljeni in kdaj prideta na vrsto- Kobalov most v Žibršah, na katerega so
opozorili tamkajšni prebivalci, in omenjeni most – Cesta talcev.
Na območju občine Logatec je preko 30 mostov od katerih je 5 mostov po vizualnih ocenah
kritičnih. Od tega se 4 mostovi nahajajo na območju Reške doline in eden na območju
Broda. Za vse omenjene mostove smo že pridobili ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije. Po uskladitvi vseh ponudb, bomo izbrali najugodnejšo ponudbo. Na podlagi
prejetih ponudb je povpračna vrednost izdelave projektne dokumentacije za manjši
premestitveni objekt od 10.000 dalje. V ceni je vključena projektna dokumentacija za fazo
PGD in PZI, za manjši premestitveni objekt, in sicer za vse potrebne načrte in elaborate.
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11. Janez NAGODE, SLS – pobuda: plakatna mesta v Logatcu
Svetnik pove, da stranka SLS predlaga, da pristojne službe na Občinski upravi
ugotovijo, kako je tudi s soglasji za postavitev ostalih plakatnih mest po občini. V
primeru da le-ta nimajo pridobljenih ustreznih soglasij naj Občinska uprava ustrezno
ukrepa. Po mnenju svetnika gre v takem primeru, ko gre za postavitev plakatnega
mesta brez soglasij, pravzaprav za nedovoljen poseg v prostor. Po mnenju svetnika
ima Občina dovolj kadra in služb, da to pregleda in ugotovi.
Pristojnost inšpekcijskega nadzora nad ugotavljanjem skladnosti postavitve oglaševalskih
panojev s prostorskimi akti je deljena. Občinska uprava bo pristojne inšpekcijske službe
pozvala k nadzoru nad postavitvijo oglaševalskih panojev v občini Logatec.
12. Janez NAGODE, SLS – pobuda: delo Nadzornega odbora
Svetnik in stranka SLS v zvezi z:
- delom Nadzornega odbora in predstavljenim poročilom Nadzornega odbora na
prejšnji seji, - nikakršnim, zasmehujočim odgovorom predsednika Odbora na
zastavljeno vprašanje SLS
Predlagata, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji prvi
naslednji seji prične postopek za razrešitev sedanjega Nadzornega odbora in prične
postopek za imenovanje novega.
V zvezi z vprašanjem/pobudo je že na sami seji odgovor podal svetnik in podžupan Občine
Logatec, Boris Hodnik – zapisano pod točko 19.
13. Janez NAGODE, SLS – pobuda: izgradnja – prenova Narodnega doma s
knjižnico
Svetnik pove, da je že vrsto let govora in modrovanja o izgradnji, rekonstrukciji in
posodobitvi Narodnega doma s knjižnico. Glede na dejstvo, da je o predlogu in
velikosti same investicije že razpravljal sedanji Občinski svet pred dopusti ter točko
prekinil, da se poiščejo ugodnejše možnosti, ki bodo cenovno sprejemljivejše, in da je
bilo v času dopustov sklicano več sestankov delovnih teles, ki so iskali nove rešitve
in predloge. Svetnik sprašuje, na kakšni točki je projekt, kdaj bo pripravljen predlog za
nadaljevanje obravnave na seji OS? Svetnik ugotavlja, da se, glede na prdlog
proračuna za naslednje leto, zadeve odmikajo tja v leto 2018 – z odmikose izgubljajo
že tako majhne možnosti po pridobitvi nepovratnih sredstev s strani države in EU. V
kolikor se s projektom misli resno, je treba zavihati rokave, biti moramo ažurni, hitri ,
da bi prišlo do potrebnega gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za kandidaturo –
pridobitev nepovratnih sredstev. Svetnik pove, da tega ni zaznati – se ne odraža na
dnevnem redu dosedanjih sej OS. Hkrati si svetnik zastavlja vprašanje: koliko
sredstev iz proračuna bo potrebnih za dokončanje projekta in izdajo gradbenega
dovoljenja? V okviru tega se sprašuje o odgovornosti zaposlenih v Občinski upravi, ki
so vodili - še vodijo te projekte oziroma so odgovorni za takšno stanje – nered.
O preteklih razpravah, govorjenju in stroških povezanih z izgradnjo, rekonstrukcijo in
posodobitvijo Nardonega doma s Knjižnico Logatec, pred letom 2010 še najbolje ve sam
svetnik. Projekt izdelave projekne dokumentacije za izgradnjo novega Narodnega doma in
Knjižnice Logatec v mandatu župana g. Berto Menard se odvija od leta 2013. Takrat je bila
oblikovana posebna projektna skupina, katero so sestavljali člani: ga. Ladislava Furlan, mag.
Katja Žagar, mag. Nevenka Malavašič, ga. Mateja Čuk, g. Marcel Štefančič, g. Bibijana
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Mihevc, g. Marjan Grdadolnik, g. Peter Grom, g. Janez Gostiša, g. Nejc Avguštin in g.
Primož Praper. V postopku izvedbe konkurenčnega dialoga za izbor izvajalca izdelave
projektne dokumentacije za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec so sodelovali:
g. Berto Menard, ga. Mateja Čuk, mag. Nevenka Malavašič, g. Bibijana Mihevc, g. Gregor
Erjavec, g. Marjan Grdadolnik, g. Primož Malavašič. Končno potrditev projektne naloge in
dokumentacije za izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec, ki je bila nato tudi
predmet obravnave na občinskem svetu je bila izvedena v sestavi: g. Berto Menard, g.
Andrej Vrhunc, mag. Nevenka Malavašič, ga. Mateja Čuk ter g. Martin Starc kot inženiring
pri projektu Narodnega doma in Knjižnice Logatec.
Po zavrnitvi predinveticijske zasnove in s tem do takrat izdelane projektne dokumentacije za
izgradnjo Narodnega doma in Knjižnice Logatec, na 11. redni seji, z dne 19.5.2016 so se
pričele aktivnosti za racionalizacijo projekta Narodnega doma in Knjižice Logatec. Aktivnosti
vodi podžupan g. Boris Hodnik. V tem času so bili izvedeni naslednji usklajevalni sestanki:
 15.6.2016, skupni sestanek Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem in finance
 29.6.2016, skupni sestanek Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem in finance,
 20.7.2016, skupni sestanek Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem in finance,
 17.8.2016, skupni sestanek Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem in finance,
 15.9.2016, sestanek v sestavi g. Boris Hodnik, g. Janez Ovsec, mag. Neja Rupnik, g.
Primož Sark, g. Marcel Štefančič, ga. Mateja Čuk,
 11.10.2016, sestanek v sestavi g. Boris Hodnik, mag. Neja Rupnik, g. Marcel Štefančič,
g. Andrej Vrhunc, mag. Nevenka Malavašič, ga. Mateja Čuk,
 1.12.2016, sestanek v sestavi g. Boris Hodnik, mag. Neja Rupnik, ga. Jasna Vodnik
Uršič, mag. Nevenka Malavašič, g. Berto Menard, g. Andrej Vrhunc, ga. Mateja Čuk,
projektanti.
Na podlagi sprejetih sklepov in zapisnikov vseh zgoraj navedenih sestankov projektanti
pripravljajo predlog racionalizacije projekta Narodni dom in Knjižnica Logatec, za kar je
predvidena predstavitev na Odboru za družbene dejavnosti in Odboru za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem in finance, dne 14.12.2016. Po tej predstavitvi načrtujemo, da se bo
usklajevanje predlogov racionalizacije zaključilo, tako, da bi lahko na seji občinskega sveta v
mesecu februarju 2017 lahko že obravnavali novelirano predinvesticijsko zasnovo z nižjo
investicijsko vrednostjo projekta. V predlogu proračuna 2017, kjer je razviden tudi znesek ki
je predviden še za izdelavo projektne dokumentacije je tako vključen strošek, obračuna
pogodbene vrednosti za projektiranje, ki je vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja in do
sedaj ni bil še obračunan, ker ni bila še oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja,
čeravno je bila projekta dokumentacija pripravljena do faze, ko bi lahko že pridobili gradbeno
dovolejnje.
Glede na navedeno so aktivnosti v zvezi z projektno in investicijsko dokumentacijo že od leta
2013, še posebej pa v letošnjem letu zelo intenzivne, zato je očitek svetnika neutemeljen
oziroma za te aktivnosti ne moremo ne pohvaliti ne okriviti le nekoga od zaposlenih v
občinski upravi, saj iz predhodnega pojasnila izhaja, da je pri tem projektu sodelovalo več
oseb v občinski upravi skupaj z uporabniki, inženiringom in občinskimi svetniki, pri čemer
velja poudariti, da vsebino projekta določajo uporabniki, strokovnjaki s področja kulture,
občinski svet itd..
14. Janez OVSEC, NSi – pohvala: obisk Pevskega društva v Argentini
Svetnik pove, da so bili člani Pevskega društva Logatec 14 dni v Argentini pri naših
rojakih Slovencih. S pomočjo Občine, krajevne skupnosti in posameznikov iz Logatca,
jim je bilo omogočeno, da se je ta projekt uspešno izvedel. Pevci so prenesli pozdrave
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gospoda župana, kot ostalih občanov in krajanov. Argentinski Slovenci županu in
krajanom vračajo pozdrave. Gre za dogodek, ki bo pustil posledice v novih znanstvih
in konkretnih dejanjih. Svetnik pove, da so se pevci pohecali, da je bil predsednik
države njihova predhodnica in je pripravil teren.
15. Janez OVSEC, NSi – pobuda: postavitev oglasnih tabel v Logatcu
Svetnik pove, da je Svet Krajevne skupnosti na to zelo hitro odreagiral. Ugotovilo se
je, da so oglasne table postavljene na zelo neposrečenih mestih. Svetnik pove, da kot
Krajevna skupnost s tem posegom niso bili seznanjeni. Predsednik sveta Krajevne
skupnosti je posredoval pismo s pobudo, da se te table na res kritičnih mestih
odstranijo, umaknejo. Svetnik doda, da sedaj sliši, da podjetje za postavitev tudi ni
imelo vseh dovoljenj in da je to črna gradnja. Pristojna inšpekcija lahko tako naloži, da
se te umaknejo.
Odgovor podan pod točko 2.
16. Janez OVSEC, NSi – pobuda: delovanje Nadzornega odbora
Svetnik pove, da je že nekaj sej nazaj s kritično besedo nastopil do dela Nadzornega
odbora. Svetnik ne bi hotel s puščico pokazati na vse člane Nadzornega odbora in
razrešiti vseh po vrsti, ampak ključno vlogo pri delovanju Odbora ima njegov
predsednik. Svetnik apelira na Nadzorni odbor, da se znotraj odbora dogovorijo, kako
bodo naprej delali, ali bo predsednik, ki so ga izvolili, še naprej vodil Odbor oziroma
določijo drugo osebo? Naslednji korak pa je lahko tudi odstop oziroma odpoklic
Nadzornega odbora.
V zvezi z vprašanjem/pobudo je že na sami seji odgovor podal svetnik in podžupan Občine
Logatec, Boris Hodnik – zapisano pod točko 19.
17. Zoran MOJŠKERC, SDS - vprašanje: sofinanciranje vrtca družinam, ki svoj
stanovanjski problem rešujejo s kreditom
Svetnik pove, da je v Logatcu veliko družin z majhnimi otroki, ki so se sem preselile z
nakupom stanovanja. Veliko teh družin svoj stanovanjski problem ureja s krediti.
Nekatere Občine v Sloveniji imajo urejeno znižano plačilo vrtca za mlade družine, ki s
kreditom rešujejo svoj osnovni stanovanjski problem. Svetnik predlaga, da se glede
na ostanek sredstev v proračunu, do naslednje seje pripravi predlog odloka s katerim
bi dodatno financirali subvencioniranje vrtca za te družine. To imajo urejeno v
Ljubljani – se lahko preveri.
V šolskem letu 2016/2017 obiskuje vrtec 765 otrok s stalnim prebivališčem v občini Logatec.
Od tega jih 627 obiskuje Vrtec Kurirček, 58 Miklavžev vrtec, 71 otrok pa obiskuje vrtec izven
občine Logatec
V Vrtec Kurirček Logatec in v Miklavžev vrtec, v občini Logatec, je vpisanih 58 otrok, ki imajo
stalno prebivališče v drugih občinah in zanje razliko v ceni plačuje njihova občina stalnega
prebivališča .
V občini Logatec je, od novembra 2015 pa do decembra 2011, rojenih 873, v vse vrtce pa je
vključenih 756 otrok, kar predstavlja 86,60 % vključenosti otrok v vrtce.
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Cene vrtcev, ki jih obiskujejo otroci izven občine Logatec, pa imajo stalno prebivališče v
občini Logatec so:
Cene vrtca
1. starostna 2. starostna
Lucija, Portorož
499,00 €
335,00 €
Semedela
487,00 €
343,00 €
Ljubljana
485,00 €
346,00 €
Medvode
472,50 €
312,33 €
Brezovica
468,00 €
335,00 €
Maribor
453,11 €
325,86 €
Vodice
438,00 €
343,00 €
Sežana
433,91 €
356,96 €
Žiri
424,00 €
352,00 €
Zagorje ob Savi
419,45 €
320,61 €
Idrija
418,91 €
316,52 €
Vrhnika
405,17 €
310,13 €
Šoštanj
402,00 €
336,00 €
Postojna
400,00 €
288,83 €
Prestranek
376,84 €
333,83 €
Plačilo vrtca je določeno, glede na dohodke družine. Tako se večina družin uvršča v najnižja
mesta na plačilni lestvici. Z nižjim plačilom staršev se veča plačilo občine. Višina plačila
razlike pa je odvisna tudi od cene vrtca.
Plačilo se, v povprečju na enega otroka, po izračunih porazdeli:
Vrtec
Kurirček
starši plačajo v
povprečju:
Občina plača v
povprečju:

Miklavžev
vrtec

vrtci v drugih
občinah

124,99 €

110,53 €

458,67 €

212,45 €

244,29 €

310,88 €

Kar pomeni, da se večina staršev uvršča v 4. plačilni razred, ki pomeni 30 % plačila cene
vrtca. Pri čemer je potrebno dodati, da je cena vrtcev v drugih občinah višja.
Družine z najnižjimi dohodki so oproščene plačila vrtca. Teh je 16. Trem družinam, pa se je
cena vrtca znižala za en razred, zaradi izrednih okoliščin, v katerih živijo. Postopek izdaje
odločb o višini znižanega plačila vrtca vodi Center za socialno delo Logatec, ki dostopa do
številnih finančnih in premoženjskih podatkov o družinah.
Družine, ki imajo v vrtcu dva otroka, plačajo za drugega otroka 30 % cene, saj 70 % cene
pokrije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V letu 2011 je Občina Logatec za financiranje razlike v ceni programa vrtca namenila:
1.892.000 EUR.
Za financiranje razlike v ceni programa, za leto 2017, pa načrtuje sredstva v višini 2.373.000
EUR, kar je za okoli 20 % več sredstev.
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PRIMERJAVA PLAČILA VRTCA MED LJUBLJANO IN LOGATCEM, V PRIMERU
DODATNIH OLAJŠAV
Če so starši uvrščeni v 4. plačilni razred, v Logatcu, za jasli plačajo: 127,81 EUR. Občina pa:
298,23 EUR.
Če so starši uvrščeni v 4. plačilni razred, v Ljubljani, za jasli plačajo: 145,50 EUR. Občina pa
339,50 EUR.
V logaški občini starši ne morejo uveljavljati popusta, kot to lahko naredijo v Ljubljani. In
sicer staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, poleg znižanega
plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, priznavajo dodatne mestne
popuste za prvo starostno obdobje v višini 14–20 % in za drugo starostno obdobje 7–10 %
cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, če
starši na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izpolnijo izjavo o materialni
ogroženosti zaradi stanovanjskega kredita in priložijo ustrezna dokazila. Zaradi odplačevanja
stanovanjskega kredita lahko starši na centrih za socialno delo uveljavljajo za en razred
znižano plačilo, če je določeno znižano plačilo po lestvici od 2. do vključno 6. dohodkovnega
razreda (Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil
staršev in rezervacij).
Kar pomeni, da če družina iz zgoraj navedenega primera pridobi popust v višini 20 %, plača
naslednjo ceno vrtca: 116,40 EUR, Občina pa 368,60 EUR.
Če pa se upošteva kredit in socialno stanje, ki ogroža družino, se družini prizna za en razred
nižjo ceno, kar pomeni, da se jo uvrsti v 3. razred in družina plača ceno vrtca v višini: 97,00
EUR, Občina pa 388,00 EUR.

Plačilo staršev
LOGATEC
LJUBLJANA

Izračun za 4.
Popust 20 %
plač. razred/jasli
127,81
/
145,50
116,40

Za en razred
nižje plačilo
/
97,00

Plačilo občine
LOGATEC
LJUBLJANA

Izračun za 4.
plač. razred/jasli Popust 20 %
298,23
/
339,50
368,60

Za en razred
nižje plačilo
/
388,00

Z uvajanjem popusta oz. dodatnih olajšav, se zvišuje višina sredstev, ki jih Občina Logatec
namenja plačilu razlike cene v programu vrtca.

18. Zoran MOJŠKERC, SDS - vprašanje: otroško igrišče pri OŠ 8 talcev Logatec
Svetnik pove, da je glede njegovega svetniškega vprašanja v zvezi z urejanjem igrišča
pred osnovno šolo dala odgovor ravnateljica OŠ 8 talcev Logatec. V odgovoru je
zapisala, da je nova pomoč dobrodošla. Občinska uprava pojasnjuje, da se lahko v
okviru javnih ob ponedeljkih lahko poberejo smeti na igrišču. Svetnik pove, da ob
ponedeljkih to dela hišnik. Svetnik opomni, da je predlagal, da se vzpostavi dežurna
služba, ki bo to počela med vikendom, ko šolskega hišnika ni v službi. Svetnik prosi,
da se Občinska uprava opredeli do konkretnega predloga – dežurne službe med
vikendi.
Občina Logatec v letošnjem letu vključuje 5 oseb v program javnih del vzdrževanja in
urejanja občinskih cest in javnih površin. Glede na letos veljavno ponudbo, ki jo je občina
podala na Zavod za zaposlovanje, je delovna obveznost teh oseb 40 ur na teden, pri čemer
poteka delo vključenih oseb od ponedeljka do petka.
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Glede na to, da je za namen pobiranja smeti na predmetnem igrišču nesmiselno imeti
vključeno osebo, ki bo za to skrbela med videndi več kot npr. 4 ure, prerazporeditev oseb
vključenih v javna dela ni smiselna, zato bo občina rešitev glede čiščenja smeti med vikendi
poiskala skupaj z osnovno šolo.

19. Boris HODNIK, NLŽ BM - pojasnilo: delovanje Nadzornega odbora
Svetnik pove, da bi rad odgovoril svetnikom, ki so razpravljali glede Nadzornega
odbora, in sicer z namenom, da Občinski svet ne bi živel v zmoti, kar se tiče aktivnosti
Nadzornega odbora, programa dela in razrešitve. Treba je vdeti, da Občinski svet
lahko vpliva s predlogi za oblikovanje letnega programa nadzora Občinskega sveta.
Komisija za volitve in imenovanja samo predlaga Občinskemu svetu imenovanje
članov Nadzornega odbora, Nadzorni odbor pa med seboj izbere predsednika. V
primeru razrešitve se uporabljajo določila Poslovnika in Statuta, ki veljaj za razrešitev
člana Občinskega sveta. Predlagatelj razrešitve pa je Nadzorni odbor sam. Svetniki –
Občinski svet lahko pozove Nadzorni odbor k večji aktivnosti, predlaga dopolnila k
letnemu programu, vendar tudi v tem predlogu je Nadzorni odbor avtonomen. Seveda,
pa lahko Občinski svet izrazi apel, predlog, da se kakšma stvar pogleda še bolj
podrobno. Res pa je, da po Poslovniku in Statutu Nadzorni odbor predstavi samo
pomembne stvari, pa še to po svoji oceni. Nazorni odbor je avtonomen Odbor.
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