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ZAPISNIK

14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 10. november 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, Jerca KORČE, Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK,
Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ, Klemen TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Jasna
VODNIK URŠIČ, Janez OVSEC in Janez NAGODE.
Opravičil se je svetnik Simon ŽERJAL.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave,
Klavdija KENK ŠABIČ – članica Nadzornega odbora Občine Logatec, mag. Katja ŽAGAR –
podsekretarka, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja, višja svetovalka, Jure PLEČNIK –
svetovalec, Damjan BARUT – višji svetovalec, mag. Nevenka MALAVAŠIČ – podsekretarka, Zvonka
MOJLK – višja svetovalka, Zoran ŽAGAR – vi svetovalec, Tina PAJSAR – študentka, Daša ROGELJ –
Urbania d. o. o., Špela GOSAK – Arealine d. o. o., Peter LOVŠIN, Urbania d. o. o., Blanka
MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic in Romana HRIBAR – višja svetovalka.
Seja se prične ob 18. 05 uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli mnenja
in stališča odborov, delovnih teles ter popravek besedila k 10. točki predlaganega dnevnega reda 14.
redne seje Občinskega sveta Občine Logatec - Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016. Župan svetnike obvesti, da si
je ogledal lokacije, kjer s strani Občine potekajo različna dela: Grčarevec, Logaške Žibrše,
Napoleonov drevored, Rovtarske Žibrše ter od spomenika- semaforja pri križišču proti Vrtnarski ulici.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 13. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 29. 9. 2016.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 29. 9. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
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 in k podaji predlogov za sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem postopku.
Župan je predlagal, da se na podlagi 32. člena Poslovnika Občine Logatec, ki v 6 odstavku pravi, da
se dnevni red posamezne seje lahko razširi, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, da se dnevni red 14. redne
seje Občinskega sveta Občine Logatec razširi s točko: OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA PRENOVO SKAKALNIC V ŠPORTNEM
PARKU SEKIRICA. Župan pove, da o danem predlogu za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in
glasuje.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi razširitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec s točko: Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
prenovo skakalnic v športnem parku Sekirica.
Točka se umesti za 9. točko predlaganega dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 14. 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 mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v
javnem interesu, nadaljevanje točke
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnost
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini
Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Daša Rogelj in Peter Lovšin, Urbania d. o. o. ter mag. Katja Žagar, podsekretarka,
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
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6. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih
naselju Kalce – C/12, II. obravnava

v

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
7. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, I. obravnava Predlagatelj:
Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
9. Obravnava Predloga soglasja k širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
10. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za prenovo skakalnic v
športnem parku Sekirica
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Berto Menard, župan
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
11. Obravnava Predloga 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
12. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
13. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega
vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
14. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe letnega
vzdrževanja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
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15. Odgovori na svetniška vprašanja.
Nato je dal župan v razpravo in glasovanje Dnevni red 14. redne seje.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi razširjen dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 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. 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?

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?

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
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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.
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?
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 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.
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
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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 ambient je s postavitvijo enega, v njegovo os, izredno prizadet. Enako
je degradiran 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 njuno
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.

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.
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 tamkajšnji prebivalci, in omenjeni most
– Cesta talcev.

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.

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
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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.
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.

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 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.
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.

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,
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do naslednje seje pripravi predlog odloka s katerim bi dodatno financirali subvencioniranje
vrtca za te družine. To imajo urejeno v Ljubljani – se lahko preveri.

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.
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 kakšna 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.
Ker ni bilo drugih priglasitev, župan zaključi obravnavo točke.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
Za to točko ni bila predložena vsebina, ki bi jo Občinski svet Občine Logatec obravnaval na svoji 14.
redni seji.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH
PROJEKTOV, KI SO V OBČINI LOGATEC V JAVNEM INTERESU, NADALJEVANJE
TOČKE
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Damjana BARUTA, višjega svetovalca.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala podpredsednica Anja SEDEJ.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan v sprejem predlaga naslednji predlog sklepa
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini
Logatec v javnem interesu, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROMETNI
UREDITVI V OBČINI LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan na začetku točke predlaga sprejem amandmaja. Župan poda v glasovanje naslednji
PREDLOG AMANDMAJA:
I.
Črta se 2. alineja 1. člena Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v
občini Logatec.
II.
Doda se nov drugi odstavek 1. člena Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prometni ureditvi v občini Logatec, ki se glasi:
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek 3. člena, ki se glasi:
(6) Upravljalec občinskih cest o urejanju prometa, kot je določeno v drugem odstavku tega člena,
poroča Občinskemu svetu enkrat letno.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep - amandma je bil sprejet.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Jureta PLEČNIKA, svetovalca.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda podpredsednica Angela
MENART.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče zato da župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec v
predloženem besedilu, v II. obravnavi z izglasovanim amandmajem.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
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Sklep je bil sprejet.

AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Daša ROGELJ - Urbania d. o. o..
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda podpredsednica Angela
MENART.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavil noben svetnik. Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Logatec, v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
UREDITVENEGA NAČRTA PROMETNIH V NASELJU KALCE – C/12, II. OBRAVNAVA

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Špelo Gosak - AREALINE d. o. o..
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda podpredsednica Angela
MENART.
Stališče Statutarno-pravne komisije bo podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo priglasitev k razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta
prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017,
I. OBRAVNAVA

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Mojco IGLIČAR, preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Jerneja RUPNIK, Janez NAGODE, Ladislava
FURLAN, Jasna VODNIK URŠIČ, Eva ČERNIGOJ, Janez OVSEC in Anja SEDEJ.
Odgovore poda župan.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet Občine Logatec daje Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017 v javno
razpravo.
II.
Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2017 je vsem zainteresiranim na vpogled v pisarni št. 115
Občine Logatec (1. nadstropje), v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, v
času od 11. 11. 2016 do 25. 11. 2016, vsak delovnik v poslovnem času Občine: ob ponedeljkih, torkih
ter četrtkih: od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure, ob sredah: od 8. do 12. ter od 13. do 17. ure in ob
petkih: od 8. do 13. ure.
III.
Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine Logatec do 25.
11. 2016
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Po končani obravnavi 8. točke dnevnega reda je župan ob 20. uri in 20 minut odredil odmor.
Seja se nadaljuje ob 20. uri in 35 minut.
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AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODREDBE O PROMETNI UREDITVI V OBČINI LOGATEC

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Jure Plečnik, svetovalec.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda podpredsednica Angela
MENART.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez NAGODE, Peter ANTIČEVIČ in Eva
ČERNIGOJ.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odredba o prometni ureditvi v občini Logatec v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA SOGLASJA K ŠIRITVI MREŽE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V
OBČINI LOGATEC

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi mag. Nevenko Malavašič, podsekretarko. Svoje mnenje poda tudi
župan.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala podpredsednica Anja SEDEJ.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Janez OVSEC, Janez
NAGODE, Boris HODNIK in Jerneja RUPNIK.
Po končani razpravi svetnik Zoran MOJŠKERC predlaga sprejem proceduralnega sklepa. Župan da
na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Točka – Obravnava predloga soglasja k širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec – se
prekine. Občina Logatec naj pridobi dodatna zagotovila, da bo Lekarna Ljubljana izvedla investicijo –
povečanje obstoječega prostora Javnega zavoda Lekarna Ljubljana.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.
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Sklep je bil sprejet.
Obravnava točke je bila s sprejetim sklepom prekinjena.

AD 10.
OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA
PRENOVO SKAKALNIC V ŠPORTNEM PARKU SEKIRICA

Gradivo za obravnavo točke so svetniki naknadno prejeli preko uradnih elektronskih naslovov
svetnikov.
O točki poroča župan.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala podpredsednica Anja SEDEJ.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE,
Ladislava FURLAN, Anja SEDEJ, Jerneja RUPNIK.
Odgovore poda župan.
Svetnik Zoran MOJŠKER nato predlaga sprejem proceduralnega sklepa. Župan da na glasovanje
naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec o sklepu 11. točke dnevnega reda – Obravnava predloga dokumenta
identifikacije projekta za prenovo skakalnic v športnem parku sekirica glasuje v dveh delih – o vsakem
delu posebej.
Navzočnost je priglasilo 20svetnikov.
Za je glasovalo vseh 12 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato da župan na glasovanje prvi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za prenovo
skakalnic v športnem parku Sekirica.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato da župan na glasovanje drugi
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe
in dopolnitve obravnavanega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za prenovo
skakalnic v športnem parku Sekirica
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Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 14 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet

AD 11.
OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. V posredovanem gradivu se je nehote
pojavila napaka pri navedbi parcelne številke. Popravke so svetniki prejeli na mize pred začetkom
seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Zvonko Moljk, višja svetovalko.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč je podala
predsednica Barbara PELLIS.
Župan odpre razpravo. Razpravljal je svetnica Jasna VODNIK URŠIČ.
Po končani razpravi da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet
AD 12.
UKINITEV JAVNEGA DOBRA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Zvonko Moljk, višja svetovalko.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč je podala
predsednica Barbara PELLIS.
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo priglasitev k razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
I.
Ukine se javno dobro na zemljišču :
- parc. št. 1396/7 v izmeri 534 m2,
- parc. št. 1394/2 v izmeri 157 m2, obe k.o. Rovte, v lasti Občine Logatec – javno dobro.
II.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Rovte.
III.
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Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec.
IV.
Ta sklep velja takoj.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 13.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH STORITVE OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH OBČINSKIH CEST V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.

Župan k uvodni obrazložitvi povabi dr. Boštjaan Averja, direktorja Komunalnega podjetja Logatec
d. o. o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. K razpravi se je prijavila svetnica Jasna VODNIK URŠIČ. Po končani razpravi
da župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe zimskega
vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu .

Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 14.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH STORITVE OPRAVLJANJA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LETNEGA VZDRŽEVANJA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.

Župan k uvodni obrazložitvi povabi dr. Boštjana Averja, direktorja Komunalnega podjetja Logatec
d. o. o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče, zato da župan na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe letnega
vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu.

Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 15.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
septembru 2016, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo in konstruktivno delo na seji. Prisotne seznani da bo
naslednja seja predvidoma 22. decembra ter svetnike povabi na predstavitev knjige o dr. Gosarju.
Sejo zaključi ob 21. uri in 45 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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