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ZAPISNIK

15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 22. decembra 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, 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,
Simon ŽERJAL. in Janez NAGODE.
Opravičila sta se svetnika: Janez ISTENIČ in Janez OVSEC – obravnavam na seji se je pridružil v
drugi polovici.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave,
Nataša GORNJAK PEJIČ – članica Nadzornega odbora Občine Logatec, Marjan GREGORIČ – član
Nadzornega odbora, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja, višja svetovalka, Damjan BARUT –
višji svetovalec, Mateja ČUK – podsekretarka, Irena RUPNIK – računovodja Vrtec Kurirček Logatec,
Brigita ČESNIK – ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec Urška KRANJC – LUZ d. d., Matej GOJČIČ –
RRA LUR, Rajko LEBAN - direktor, Goriška lokalna energetska agencija GOLEA, Blanka
MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic in Romana HRIBAR – višja svetovalka.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 19 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli mnenja
in stališča odborov, odgovor Nadzornega odbora Občine Logatec na vprašanja in pobude svetnikov
glede dela Nadzornega odbora Občine Logatec, predloga amandmajev na Predlog proračuna za leto
2017 vložena s strani SDS, knjigo Na prepihu ter predlog Marjana Papeža – poimenovanje trga, ceste
po dr. Gosarju.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 14. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 10. 11. 2016.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 10. 11. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 3. izredne seje Občinskega sveta, ki je
bila 30. 11. 2016.
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Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 30. 11. 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
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. Pripomb ni bilo.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, II. obravnava Predlagatelj:
Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
4. Obravnava Predloga letnega programa športa v občini Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut – višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
5. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Energetsko sanacijo in
prenovo 5 javnih stavb Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Mateja Čuk - podsekretarka in Rajko Leban, direktor, Goriška lokalna energetska
agencija GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
6. Določitev mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2017 v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Žagar, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
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7. Obravnava predloga Sklepa nove cene programov vrtca v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja
Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
8. Seznanitev s potekom izdelave Celostne prometne strategije občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Urška Kranjc, LUZ, d.d. in Matej Gojčič,RRA LUR
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
9. Obravnava predloga Sklepa o razglasitvi Občine Logatec za »območje brez TTIP«
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru nad
investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji Logatec in VVZ Kurirček Dolnji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec
11. Poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za
leto 2015 (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec
12. Poročilo o opravljenem rednem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto
2014 (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec
13. Obravnava predloga Poslovnega načrta Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
14. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
15. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan je predlagal, da se razpravlja in glasuje o dnevnem redu 15. redne seje Občinskega sveta.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 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 PODOBNIK, SDS – pohvala: uspešno izvedena dela na cesti Rovtarske Žibrše
Svetnik je pohvalil izvajalca del na cesti Rovtarske Žibrše, ki je delo končal zelo uspešno
2. Janez PODOBNIK, SDS – vprašanje: odmera zemljišč na področju ceste Židanek – Veharše
Svetnik pove, da je bila širitev ceste Židanek - Veharše začeta 3. Novembra 1997. Pred tem je bila
cesta zelo ozka, avtomobili se na njej niso mogli srečevati. Krajani, lastniki zemljišč, so Občini podarili
ta zemljišča. Svetnika zanima, kdaj bo glede teh zemljišč prišlo do odmere?
3. Janez PODOBNIK, SDS – praznično voščilo
Svetnik je občankam in občanom voščil vesele božične praznike ter obilo sreče in zdravja v letu 2017.
4. Jerca KORČE, NANO – vprašanje: drsališče v Logatcu
Svetnica pove, da vsebinsko idejo postavitev drsališča v Logatcu v Naši Notranjski pozdravljajo in so
veseli, da imajo občani možnost uporabe takšnega drsališča. Pove tudi, da pa se težko izognejo
pomislekom glede finančne konstrukcije tega projekta. Svetnica pove, da je iz aplikacije e-rar
razvidno, da je Občina 6. 12. Podjetju Lucky Luka nakazala sredstva v višini 24.326,00 EUR. Svetnico
veseli, da je znesek manjši od vrednosti, ki ga predvideva Zakon o javnem naročanju, pa vendar nam
ta isti Zakon zapoveduje, da je tudi pri naročilih manjših vrednosti potrebno upoštevati načelo
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter predvsem načelo transparentnosti. Glede na to, da bo
drsališče obratovalo 44 dni nas bo stalo 552,00 EUR na dan. Kljub temu, da ni bilo zakonske prisile za
izvedbo javnega naročila svetnico zanima, ali je Občina pridobila primerljive ponudbe in se obnašala
kot dober gospodar javnega denarja. Svetnica pove, da je pregledala kar nekaj Občin s podobnim oz.
boljšim mobilnim drsališčem od istega ali drugega ponudnika in cene so bile nižje. Svetnica pove, da
je v medijih zaslediti, da bo pri drsališču gostinsko ponudbo zagotovil lokalni gostinski ponudnik.
Svetnico zanima, na kakšen način je Občina zagotovila transparento izbiro tega ponudnika ter na
kakšen način je Občina zagotovila višino najemnine za izbranega ponudnika in kakšna je ta
najemnina. Glede na dejstvo, ugotavlja svetnica, da so tovrstni objekti izredno zanimivi za morebitne
sponzorje jo zanima tudi, koliko sredstev se je pridobilo na tak način – donacije za namestitev
reklamnih transparentov na stranicah drsališča. Vse ostale Občine imajo na svojih drsališčih
zapolnjena ta mesta in si na tak način zagotovijo financiranje iz drugih virov. Svetnico tudi zanima
zaračunavanje drsalk 2 EUR. Zanima jo, kdo je prejemnik tega denarja – Občina ali podjetje, ki je
postavilo to drsališče? Svetnica sklepa, da je to podjetje in da je ta denar še dodaten vir njegovega
prihodka. S tem je cena najema občutno previsoka.
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5. Jerca KORČE, NANO – vprašanje: izvajanje javnih del v Logatcu
Svetnica pove, da je Zavod RS objavil javno povabilo za prijavo in oddajo ponudb za sofinanciranje
izvajanja javnih del. Rok za oddajo se je iztekel, 11. 11. 2016. Na seznamu izbranih izvajalcev
objavljenem na spletni strani Zavoda ni niti enega javnega dela za območje Logatca. Svetnico zanima,
zakaj ter predvsem kdo je odgovoren, da se naša občina ni prijavila. Tovrstne oblike dela so se v
preteklosti izkazale za dobro prakso, ki je koristna za obe strani tako za dolgotrajno brezposelno
osebo kot tudi za Občino, ki si s tovrstnimi deli zagotavlja urejanje in vzdrževanje javnih površin. Take
oblike dela bi lahko izkoristili tudi za pokrivanje kadrovskega manjka znotraj drugih sektorjev – npr.
knjižnica. Dober primer tovrstnih praks je tudi Vrhnika, ki je ravno na tem razpisu pridobila 5 javnih
delavcev za delo v knjižnici. Svetnico zanima, zakaj se je to zgodilo, kdo je odgovoren in kako co
Občina postopala pri reševanju nastale situacije.
6. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: ureditev zelenic in parkirišč v blokovskem naselju na
Pavšičevi
Svetnica pove, da se je pogovarjala z nekaterimi občani, ki živijo na območju Pavšičeve, stari bloki.
Pogovor je nanesel tudi na urejanje zelenice, ki se nahaja med bloki – v neposredni bližini vrtca.
Svetnica poda pobudo za premislek:
- pripravi se plan za ureditev zelenice,
- uredi se igrišče,
- najti je treba smiselno rešitev, kako naj se ureja tovrstne skupne površine v blokovskih
naseljih.
Poleg navedenega svetnico zanima tudi, kako urediti parkirišča na tem območju. Parkirišč je premalo
in po podatkih redarstva se dogajajo tudi hude kršitve v prometu. Prekrškarje je nesmiselno kaznovati,
saj je pred uporabo sankcij treba najti rešitve za nastalo situacijo.
Ker ni bilo drugih priglasitev, župan zaključi obravnavo točke.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
AD 2.1
MNENJE O IZBRANI KANDIDATKI ZA RAVNATELJICO OŠ 8 TALCEV LOGATEC
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.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec odloči o mnenju k imenovanju izbrane kandidatke za ravnateljico OŠ 8
talcev Logatec z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec podaja pozitivno mnenje k imenovanju izbrane kandidatke ge. Karmen
Cunder za ravnateljico OŠ 8 talcev Logatec, saj kandidatka izpolnjuje pogoje in je primerna za
ravnateljico.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.2
PREDLOG ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z
NEPREMIČNINAMI IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
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.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje nadomestnega člana Odbora za gospodarjenje z
nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet za nadomestnega člana Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje
stavbnih zemljišč imenuje Jerco Korče, Logatec.
Mandat imenovane traja do konca rednega mandata Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in
opremljanje stavbnih zemljišč.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.

OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA
LETO 2017, II. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko 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.
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Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan pove, da je svetniška skupina SDS na podlagi 2. Odstavka 91. člena Poslovnika Občine
Logatec predlagala spremembe in dopolnitve predloga proračuna za leto 2017, in sicer z dvema
amandmajema:
1. AMANDMA
Svetniška skupina SDS vlaga na predlog proračuna v drugem branju naslednji amandma:
Poleg predloga župana se dodatno poviša postavka 15036 za 70.000,00 EUR, za
uravnoteženje predlagamo hkratno zmanjšanje naslednjih postavk:
18086 – 20.000,00 EUR
13003 – 10.000,00 EUR
18065 – 40.000,00 EUR
Obrazložitev:
Glede na pričakovane prihodke od amortizacije komunalne infrastrukture in posledično
precejšnje povečanje stroškov komunalnih storitev za občane predlagamo subvencijo
omrežnine v predlagani višini in hkratno zmanjšanje navedenih postavk. Po našem mnenju so
ocene predvidenih investicij na postavkah, ki se znižujejo previsoke.
Župan da besedo predlagatelju, da pove, ali na amandmaju vztraja oz. ga umika. Svetnik Zoran
MOJŠKERC besedo vrne županu in mu pojasni, da mora najprej on zavzeti stališče do teh predlogov,
potem pa bodo predlog dodatno obrazložili. Svoje mnenje poda župan in ponovno preda besedo
svetniku Zoranu MOJŠKERCU. Ta poda obrazložitev amandmaja in pove, da ga glede na
spremembe, ki so bile predlagane v zvezi s subvenicjo - storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva v delu, ki
se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin - iz 65 % na 100 % - umika amandma.
Dodatno obrazložitev doda župan in nato Mojca IGLIČAR - preizkušeni računovodja – višji svetovalec.

Župan nato prebere
2. AMANDMA
Svetniška skupina SDS vlaga na predlog proračuna v drugem branju naslednji amandma:
Kreira se nova postavka v višini 40.000,00 EUR za dodatno subvencijo plačila vrtca za
družine, ki stanovanjski problem rešujejo s stanovanjskim posojilom. Za uravnoteženje
predlagamo zmanjšanje postavke 04008 za enak znesek.
Obrazložitev:
Svetniška skupina SDS je v občinsko proceduro vložila predlog Sklepa o spremembi in
dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil
v vrtcih Občine Logatec. Posledično predlagamo vzpostavitev nove postavke za dodatno
subvencijo družinam subvencije za tiste družine, ki svoj osnovni stanovanjski problem rešujejo
z bančnim posojilom. Zmanjšanje utemeljujemo na predpostavki, da streha, ki je bila
obnovljena okoli leta 1997 ne potrebuje zamenjave oz. je planiran strošek po naših ocenah
previsok.
Župan poda svoje mnenje in nato da besedo predlagatelju, da pove, ali na amandmaju vztraja oz. ga
umika. Obrazložitev poda svetnik Zoran MOJŠKERC, ki pove, da amandmaja ne bodo umaknili.
Župan pozove svetnike da obrazložijo svoj glas v povezavi z drugim amandmajem. Svoj glas so
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obrazložili svetniki: Ladislava FURLAN, Jasna VODNIK URŠIČ, Jerneja RUPNIK, Zoran MOJŠKERC,
Anja SEDEJ. Svoje mnenje ponovno poda župan.

Župan predlaga, da se glasuje o naslednjem
PREDLOG AMANDMAJA:
Občinski svet potrdi, da se kreira nova postavka v višini 40.000,00 EUR za dodatno subvencijo plačila
vrtca za družine, ki stanovanjski problem rešujejo s stanovanjskim posojilom. Za uravnoteženje se
zmanjša postavka 04008 za enak znesek.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
Amandma ni bil sprejet.
Župan preide na obravnavo sklepa o celotnem proračunu. Svetnike povabi k obrazložitvi glasu.
Obrazložitev glasu je podala svetnica Ladislava FURLAN. Svoje mnenje je podal tudi župan.
Župan je nato svetnikom predlagal v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2017 v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA
LETO 2017
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan poda uvodno obrazložitev.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti podal podpredsednica Anja SEDEJ.
Stališče Statutarno-pravne komisije bo podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče zato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Letni program športa v občini Logatec za leto 2017 v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA ZA ENERGETSKO SANACIJO 5 JAVNIH STAVB OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Mateja ČUL – podsekretarka in Rajko LEBAN
energetska agencija GOLEA.

- direktor, Goriška lokalna

Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavil noben svetnik. Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo
Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec.
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne spremembe
in dopolnitve obravnavanega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo
Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.
OBRAVNAVA DOLOČITVE MESEČNE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2017 V OBČINI
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan poda uvodno obrazložitev.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno-pravne komisije poda predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo. Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme sklep o določitvi mesečne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v občini Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA NOVE CENE PROGRAMOV VRTCA V OBČINI
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Brigito ČESNIK, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti bo podal njen predsednik Janez Ovsec.
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 določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi
višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec, v predloženem besedilu .
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
SEZNANITEV S POTEKOM IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev sta podala Urška KRANJC, LUZ, d.d. in Matej GOJČIČ, RRA LUR.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL.
Župan odpre razpravo. Razprave med svetniki ni bilo. Župan v sprejem predlaga naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil z izdelavo Celostne prometne strategije občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O RAZGLASITVI OBČINE LOGATEC ZA »OBMOČJE
BREZ TTIP«
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Andreja VRHUNCA, direktor Občinske uprave. Svoje mnenje poda
tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Župan odpre razpravo. Razpravljal je svetniki: Zoran MOJŠKERC.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme sklep, da se Občina Logatec pridruži skupini že več kot 1850
občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone – občino brez tajnih
sporazumov.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Po končani obravnavi 9. točke dnevnega reda je župan ob 20. uri odredil odmor.
Seja se nadaljuje ob 20. uri in 15 minut.

AD 10.
OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O
OPRAVLJENEM REDNEM NADZORU NAD INVESTICIJO: ENERGETSKA SANACIJA OŠ
8 TALCEV DOLNJI LOGATEC IN VVZ KURIRČEK DOLNJI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Nataša GORNJAK PEJIČ, članica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Župan odpre razpravo. Razpravljali ni nobeden od svetnikov, zato je dal župan na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora občine Logatec o
opravljenem rednem nadzoru nad investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji Logatec in VVZ
Kurirček Dolnji Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 11.
OBRAVNAVA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU NAD SOFINANCIRANJEM
DRUŠTEV, KI DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, ZA LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Uvodno obrazložitev je podala Nataša GORNJAK PEJIČ, članica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nobeden od svetnikov. Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s Poročilom o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem
društev, ki delujejo na področju kulture za leti 2015.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet
AD 12.
POROČILO O OPRAVLJENEM REDNEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2014
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Župan k uvodni obrazložitvi povabil Marjana GREGORIČA, člana Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Svoje mnenje je podal tudi župan.
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo priglasitev k razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s Poročilom o opravljenem rednem nadzoru zaključnega
proračuna občine Logatec za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet

AD 13.
OBRAVNAVA PREDLOGA POSLOVNEGA NAČRTA KOMUNALNEGA PODJETJA
LOGATEC D. O. O. ZA LETO 2017
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.
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Župan odpre razpravo. Ker ni bilo priglasitev k razpravi je župan predlagal v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Poslovni načrt Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., za leto 2017 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 14.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI CEN STORITEV OBVEZNIH
OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA IN OBRAVNAVA
PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva pa jim je bil posredovan
naknadno.

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 podpredsednik Zoran MOJŠKERC.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan odpre razpravo. K razpravi so se prijavili naslednji svetniki: Janez OVSEC in Janez NAGODE.
Svoje mnenje poda župan.
Župan predlaga v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občina Logatec bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, od 1.
1. 2017 dalje subvencionirala v višini 100 %.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet
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Nato župan predlaga v sprejem naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v predlaganem besedilu.
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
predlaganem spremenjenem 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
novembru 2016, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo in zaželel lepe božične praznike in srečno v letu 2017.
Prisotne je povabil na dogodke v mesecu decembru.
Sejo je zaključil ob 21. 45 uri.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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