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ZAPISNIK

18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v torek, 22. junij 2017.
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, Zoran MOJŠKERC, Barbara
PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Špela TOMIĆ, Klemen
TRPIN, Eva ČERNIGOJ, Angela MENART, Janez NAGODE, Janez OVSEC, Janez ISTENIČ in
Dušan JERINA.
Opravičila se je svetnica Jasna VODNIK URŠIČ. Manjkala sta tudi svetnika Simon ŽERJAL ter Jerca
KORČE.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave, mag.
Nataša GORNJAK PEJIČ - članica Nadzornega odbora, Marjan GREGORIČ – član Nadzornega
odbora, dr. Boštjan AVER – direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o., Viktorija OSOLNIK
KUNC – predsednica Komisije za priznanja Občine Logatec, Boštjan POŽAR – direktor RRA Zeleni
Kraa d. o. o.,Gregor Erjavec – direktor Knjižnice Logatec, mag. Nevenka MALAVAŠIČ podsekretarka, Zoran ŽAGAR - višji svetovalec, Zvonka MOLJK - višja svetovalka, Jure PLEČNIK –
vodja občinskega redarstva, Blanka MARKOVIČ KOCEN – urednica Logaških novic, Mojca HERCEG
BOUHAN – občanka, Zlatko Herceg – občan, Rosana Tollazzi – občanka in Romana HRIBAR – višja
svetovalka.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 17 svetnikov. Svetnik Dušan Jerina je na sejo prišel ob 18. uri
in 45 minut.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli:
-

mnenja in stališča odborov,

-

dopis s strani ravnateljice OŠ Tabor Logatec,

-

dopis s strani učiteljice OŠ Tabor Logatec,

-

povabilo na Konferenco o trajnostni mobilnosti za mlade v okviru Evropskega tedna mobilnosti
2017,

-

knjižico – Celostna prometna strategija občine Logatec in

-

povabilo na poletni glasbeni festival.

Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 17. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 18. 4. 2017.
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Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 18. 4. 2017 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 vseh svetnikov.
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.
Župan da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov
na območju občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za
Izobraževalni center sodobnih tehnologij, nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o.
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
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5. Obravnava predloga Občinskega programa varnosti občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto
2017
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja
7. Obravnava predloga Poročila o urejanju prometa v občini Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
8. Obravnava predloga Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
9. Obravnava predloga Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Jure Plečnik, vodja občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava predloga ureditve razmerij v zvezi z javno infrastrukturo v IOC Zapolje
(del gradiva bo posredovan naknadno – obrazložitev ter mnenje župana in občinske uprave v
zvezi s predlogom)
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Zvonka Moljk, višja svetovalka in Andrej Vrhunc, direktor OU
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
11. Obravnava predloga Letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
12. Obravnava predloga Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni
skupnosti Naklo v letu 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Marjan Gregorič, član Nadzornega odbora Občine Logatec
13. Obravnava predloga Poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru
poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016 (posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
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Poročevalka: Nataša Gornjak Pejič, član Nadzornega odbora Občine Logatec
14. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan je predlagal, da se razpravlja in glasuje o dnevnem redu 17. redne seje Občinskega sveta.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
1. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.

1. Janez OVSEC, NSi - pohvala: izgradnja poti in cest v občini Logatec
Svetnik je zbrane pozdravil in izrazil pohvalo Občini Logatec in vsem, ki se trudijo, da urejajo različne
poti in ceste v naseljih. Še prav posebaj se za urejanje poti zahvaljujejo prebivalci Loke, kjer se
intenzivno dela. Obljube, ki so bile lansko leto dane se zdaj uresničujejo, kar je zelo pohvalno in
krajani so z izvajanjem del zelo zadovoljni.
2. Janez OVSEC, NSi - vprašanje: objava svetniških vprašanj in odgovorov v Logaških novicah
Svetnik pove, da je bil prejšnjo sejo podan odgovor uredniškega odbora Logaških novic na pobudo, da
bi se v Logaških novicah na kratko objavilo – svetniška vprašanja in odgovore. Tako bi prebivalci, ki
vsebin ne prebirajo na internetu, lahko vseeno sledili dogajanju v Občinskem svetu. Svetnik pove, da
je bil razočaran nad odgovorom uredniškega odbora Logaških novic, ki pravi: »Zaradi prostorske
omejenosti tiskanega medija Logaške novice in pogodbene vrednosti javnega naročila, je uredniški
odbor mnenja, da se vprašanja in pobude svetnikov trenutno ne objavljajo v Logaških novicah,
objavljajo pa se na Občinski spletni strani. Uredniški odbor predlaga, da se v okviru Občinskih sej
vzpostavi zavihek, kjer bo ta tematika pregledno zbrana na enem mestu.«. Svetnik pove, da so
svetniki Občinskega sveta Občine Logatec izvoljeni s strani ljudi in jih tudi zastopajo. Ljudje morajo biti
obveščeni in informirani, kako se jih zastopa, kaj svetniki sprašujejo in kakšne odgovore dobijo.
Časopis Logaške novice je namenjen tudi temu, da so ljudje informirani in da se sliši vsak glas
svetnika. Po mnenju svetnika je nesprejemljivo, da uredniški odbor pravi, da je za objavo te tematike
premalo denarja in da ni prostora v časopisu, ko je vendar na voljo toliko strani časopisa. Svetnik
pove, da je po sprejemu Pravilnika na Občinskem svetu ta objavljen v celoti – ne glede na to, kako
dolg je. Po njegovem mnenju uredniški odbor s podajo takšnega odgovora dela samocenzuro,
samoomejitev - kako je škoda denarja in strani. Svetnik naproša župana in pristojne, da Logaškim
novicam namenijo dovolj denarja, da se lahko stiska ena ali dve dodatni strani za svetniška vprašanja
in odgovore ter obravnave. Ne glede na kompetenco urednice in uredniškega odbora, svetnik
pričakuje odgovor s strani župana.
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3. Janez OVSEC, NSi - pobuda: ponudba in delovanje tržnice
Svetnik pove, da je bilo že veliko pobud glede tržnice - prejšnji župan, zdajšnji župan, projekt LAS. Te
pobude naj bi vplivale na razvoj in pomen tržnice. Svetnik kot občan ugotavlja, saj je redni
obiskovalec sobotne tržnice, da je ponudba usahnila kljub temu, da je nekaj ponudnikov sicer stalnih.
Po njegovem mnenju je treba tržnico nadgraditi – zanimirati. To naj naredijo odgovorni, Komunalno
podjetje pa tudi Občina mora pri tem pomagati. Projekt dogodkov na tržnici je bil verjetno enkraten,
denar je porabljen, a svetnik je mnenja, da je treba na tak način stvari – tržnico oživljati tudi naprej.
Svetnik hkrati predlaga, da se namestijo table – levo, desno iz glavne ceste, da se ve kje je tržnica,
kakšen je red tržnice itd. Morda bi bilo smiselno tržnico premakniti iz asfaltnega dela na makadamski
del. Pobuda svetnika je, da bi bilo na tržnici več aktivnosti.
4. Janez OVSEC, NSi - vprašanje: naslovnica majske številke Logaških novic
Svetnik pove, da je bila za njihovo svetniško skupino in Novo Slovenijo objava in način objave
fotografije na naslovnici majske številke Logaških novic – slovenska zastava s peterokrako zvezdo –
nesprejemljiva. Svetnik pričakuje, da urednica oziroma uredniški odbor, v kolikor je pri tej odločitvi
sodeloval, primerno pojasni zadevo in se opraviči v prihodnji ali tekoči številki Logaških novic.

5. Janez OVSEC, NSi - vprašanje: majski koncert Kluba Logaških Študentov
Svetnik pove, da je bil malo razočaran in bi pričakoval nekaj več inovativnosti v zvezi z organizacijo
majskega koncerta, ki ga je organiziral Klub logaških študentov. Svetnik pove, da ne ve več, kaj je
namen kluba študentov. Ko je bil svetnik sam študent, so tudi organiziralo koncerte – imeli so
predskupine, ki se jih je povabilo zraven, da so pokazali svoje začetke, potem so nadaljevali z resno
glasbo. Danes pa se, po mnenju svetnika, v Logatcu dogaja, da se ob podpori vseh sponzorjev in tudi
Občine organizira koncert jugo glasbe – hrvaške pevke, balkanboys. Svetnik v okviru koncerta ni
zasledil nobene slovenske pesmi. Svetnika zanima, kaj študentje sploh razmišljajo, ko organizirajo tak
koncert? Svetnik ima občutek, da se organizirajo le koncerti, ki so zgolj komercialne narave, da se
nekaj zasluži, ne gre pa pri vsem skupaj za nek razvoj glasbe. Svetnik je mnenja, da če Občina
financira koncerte, da je treba nekam zapisati, kakšne koncerte se pričakuje in kaj mora biti izvedeno,
drugače lahko Klub logaških študentov komercialne zadeve organizira tudi sam.

6. Ladislava FURLAN, SDS – vprašanje: naslovnica majske številke Logaških novic
Svetnica pove, da v imenu Slovenske demokratske stranke podaja pripombo na fotografijo, ki je bila
objavljena na naslovnici majske številke Logaških novic – slovenska zastava s peterokrako zvezdo.
Svetnica pove, da so stvari ušle izpod nadzora, da so se zadeve sicer pojasnjevale, vendar svetnica
pove, da gre tukaj za veliko več. Župan govori o strpnosti, povezalnosti, vendar te povezovalnostni po
mnenju svetnice ne bo, če se bodo simboli, emblemi bivših sistemov pojavljali na ta način. Svetnica se
sprašuje – kje je vaše domoljubje? Slovensko državo imamo že 25 let in v tem času se največkrat
pojavljajo zastave, rdeče zvezde, povsod tem, kjer so institucije, ki bi morale kljub temu skrbeti za to,
da se ne bi. Svetnica pove, da je župan na nek način kriv za vse in hkrati za nič. Vendar naloga
župana pa na nek način je, da o določenih vsebinah razpravlja in zadeve pojasni.
Svetnica pove, da razume, da je uredniški odbor samostojen. Hkrati poudari, da če so urednici
Markovič – Kocen-ovi stvari ušel izpod nadzora, je bil gospod Štefančič, ki je član uredniškega odbora
v kolikor so stvari take, je mnenja, da se zamenja cel uredniški obor. V kolikor se je taka fotografija na
naslovnici lahko izmuznila urejanju, se bo lahko stvar čez mesec ali dva ponovila. Svetnica pove, da
to niso enostavne stvari. Razume, da pride do lapsusov, vendar v uredniškem odboru je vendar več
ljudi. In če smo domoljubi, potem bi urednica oziroma uredniško odbor to stvar moral zaznati. Svetnica
ne krivi za to objavo samo urednice ampak cel uredniški odbor. Kaj je delal uredniški odbor, da ni
videl, kakšna naslovnica bo objavljena. V kolikor ne gre drugače, naj se sprejme pravilnik, kjer bo
zapisano, da noben simbol bivšega režima ne more biti v tem sistemu, v tej državi na javnem mestu.
To je po mnenju svetnice nedopustno. Svetnica še doda, da je slišala zelo veliko pripomb na račun
urednikovanja Logaških novic, in sicer da se pojavlja problem, ko hočejo neke vsebine, ki nasprotni
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strani niso najbolj po godu, objaviti v Logaških novicah. Svetnica se sprašuje, če v teh primerih pa
uredniški odbor pravilno presoja?
Svetnica je mnenja, da takšna objava fotografije na naslovnici zahteva resno obravnavo. Lahko sicer
razume, da je to zdrs, vendar bi rada, da tudi gospod Štefančič pove, kako jim je to »ušlo«. Svetnica
tega dejstva ne more razumeti. Sprašuje se, ali bi si v katerikoli drugi državi to lahko dovolili? Svetnica
ugotavlja, da je to mogoče le pri nas v Sloveniji in da se to vedno bolj dopušča. Na drugi strani
svetnica pohvali vrtec, kjer so otroci ob Dnevu državnosti peli pesmice, risali Slovensko zastavo.
Izobraževalni sistem je tisti, ki mora začeti vzgajati. Na drugi strani pa moramo vsi ceniti svojo
domovino. Svetnica se sprašuje - Kako nas bodo cenili drugi, če se sami ne? Vprašajmo se v kakšni
luči se predstavljamo – o tej objavi govori cela Slovenija. Kaj pa vaša občina, vaše glasilo dela?.
Svetnica ponovno poudari, da razume zdrs urednice, vendar so tu še člani uredniškega odbora in da
ne more verjeti, da do objave ni prišlo namerno. Pri tej sestavi uredniškega odbora – starostna
struktura odbora je taka, da je težko verjetno, da jim je uspelo kaj takega. Zato svetnica predlaga, da
naj se izve, kdo je organiziral dogodek in naj organizator prevzame posledice. Svetnica je mnenja, da
je o delu Logaških novic potrebno zadeve doreči.

7. Janez NAGODE, SLS
nekdanje države

- vprašanje: naslovnica majske številke Logaških novic in simboli

Svetnik pove, da se strinja z mnenjem, da takšna fotografija ne bi smela biti objavljena na naslovnici
Logaških novic – kakšne bodo posledice, je to stvar župana in njegove odločitve. Svetniku pa se pri tej
zadevi postavlja eno vprašanje. Peterokraka zvezda se namreč pojavlja marsikje, ali obstaja
dokument na nivoju države, da je ta simbol prepovedan? Svetnika zanima kako lahko nekaj
sankcioniramo, če nimamo takšne demokratične države, ki bi to prepovedala? Svetnik sprašuje – ali
kdo ve, kako je s to vsebino urejeno na državnem nivoju?

8. Klemen TRPIN, NANO – vprašanje: stavba podružnične Osnovne šole Hotedršica
Svetnik pove, da je problem povezan s stavbo podružnične osnovne šole Hotedršica izpostavil že na
16. redni seji Občinskega Sveta. Takrat je bil podan odgovor, da se bo stavba POŠ Hotedršica
energetsko sanirala, širitve pa ne bo. Krajani, starši in zaposleni v šoli pa so mnenja, da razmere niso
primerne za delo. Svetnik prebere pismo staršev otrok, vključenih v oddelek vrtca:
Spoštovani,
starši predšolskih otrok smo se v petek 9. 6. 2017 zbrali v večnamenskem prostoru stare šole v
Hotedršici, kjer smo razpravljali o nastalih razmerah na področju organiziranega predšolskega varstva
v Hotedršici. V razpravi so prisostvovali tudi predsednik krajevne skupnosti Bogdan Boštnjak, član
krajevne skupnosti Ivan Špacapan in Klemen Trpin. Pristojni smo zavzeli stališče, da so razmere v
vrtcu in POŠ v Hotedršici nevzdržne ter ne omogočajo ustreznih možnosti za izvajanje kakovostnega
varstva in vzgoje hotenjskih otrok. To stališče smo osnovali na podlagi dveh dejstev: premajhno število
prostih mest ter neustrezni prostorski pogoji v enoti Hotedršica. Vrtec ima trenutno dve skupini v dveh
učilnicah od katerih je ena že v izposoji od šole. V zadnjih letih se je skokovito povečalo število rojstev.
Samo od leta 2014 se je v Hotedršici rodilo 18 otrok; za primerjavov - letu 1016/2017 šolo obiskuje 36
otrok. Tudi v letošnjem letu se pričakuje večje število otrok. Še pol leta ni okoli in že imamo 10 otrok.
Potrebe po organiziranem varstvu so sunkovito narasle, kapacitete pa so ostale nespremenjene.
Posledično nekateri otroci niso sprejeti v enoto vrtca v svojem domačem okolju, zato smo jih starši
primorani voziti v druge, bolj oddaljene enote javnega organiziranega varstva v Logatec, tudi v bližnje
kraje – Godovič (sosednja občina) ali pa iskati druge možnosti zasebnega varstva. Vse to negativno
vpliva na kakovost življenja, saj so ti otroci in družine iztrgani iz najožjega lokalnega okolja. Zato
želimo, da naši otroci predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje in vzgojo obiskujejo v Hotedršici.
Na ta način se lažje v sam proces varstva vključujejo tudi stari starši, kar še dodatno vzpodbuja in
krepi medgeneracijsko sodelovanje. V šolskem letu 2017/2018 bo v obeh skupinah 19 otrok, največ
kar dopušča normativ. To je precejšnje povečanje glede na pretekla leta in precejšen zalogaj, tako za
zaposlene kot za kapacitete vrtca. Že zdaj, ko so skupine manjše potrebujemo prostore za učilnice,
težave pa so tudi pri garderobi, kuhinji, sanitarijah, prostoru za vzgojiteljice. Večnamenski prostor deli
vrtec z osnovno šolo, poleg vsega pa služi kot jedilnica in telovadnica. Zadeva je resna in potrebna
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takojšnjega ukrepanja. V naslednjem letu bo izvedena energetska sanacija zgradbe – šole in vrtca.
Predlagamo, da se vzporedno s sanacijo uredi dodatne prostore znotraj obstoječe zgradbe in uredi tri
skupine vrtčevskih otrok, kot dolgoročno rešitev pa vidimo izgradnjo novega večnamenskega objekta
poleg obstoječe zgradbe. Na voljo je 1300 kvadratnih metrov površin okoli vrtca, s tem da ne
posegamo v trenutno parkirišče, igrišče ali kmetijske površine.

Hvala za pozornost,
starši otrok Hotenjske enote Vrtca Kurirček.
Na tem mestu se je svetnik zahvalil županu in občinski upravi, ki si je vzela čas in obiskala Hotedršico,
kjer se je že nekaj stvari doreklo. Starše pa zanima, kakšni so kratkoročni in dolgoročni plani povezani
z vzgojo otrok v Hotedršici?

9. Jerneja Rupnik, NSi - vprašanje: ureditev prehodov za pešce v Gornjem Logatcu in Blekovi
vasi
Svetnica pove, da je že kar nekaj časa minilo od tega, ko so razpravljali o prometni varnosti,
predvsem o prehodih za pešce v Gornjem Logatcu in Blekovi vasi. Ker se že dolgo ne govori o tem,
čeprav se je zagotavljalo, da so projekti v delu, svetnico zanima kdaj lahko pričakujejo urejene
prehode za pešce?

10. Anja Sedej, SMC – vprašanje: jama Gradišnica
Svetnica pove, da letos poteka 130 let od prvega spusta v jamo Gradišnico. Svetnico zanima stališče
Občine o tem, da bi se po dogovoru z lastniki in jamarji dogovorila za zavarovanje tega vhoda in
postavitev informativne table. Letos so učenci in učitelji OŠ 8 talcev Logatec temu namenili veliko
časa, izdali so brošuro, posneli film, trenutno imajo v Štali na Brodu tudi razstavo.

11. Anja Sedej, SMC – vprašanje: most na Brodu
Svetnico zanima, kdaj bo prišlo do obnove mostu?
Pri obravnavi svetniškega vprašanja Ladislave FURLAN, ki se je nanašalo na naslovnico majske
številke Logaških novic, je župan dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
V zvezi s svetniškim vprašanjem, ki se nanaša na naslovnico majske številke Logaških novic, se da
besedo urednici Blanki Markovič Kocen.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Obrazložitev poda urednica Blanka MARKOVIČ KOCEN.
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AD 2.
MANDATNE ZADEVE

AD 2.1
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli naknadno, po sklicu 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 poda svoje mnenje tudi župan.
Župan nato odpre razpravo. Razprave na predlog ni bilo.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola
Tabor Logatec na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 13 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
V svet javnega zavoda Osnovna šola Tabor se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Jurij Švajncer, Logatec,
2. Klavdija Nagode Celarc, Hotedršica,
3. Janez Ovsec, Logatec.
Mandat imenovanih traja 4 leta.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA LOKALNIH
LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi mag. Nevenko MALAVAŠIČ, podsekretarko.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti bo podal njen predsednik Janez Ovsec.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance bo podala predsednica Jerneja
Rupnik.
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Stališče Statutarno-pravne komisije bo podal podpredsednik Zoran MOJŠKERC.
Župan svetnike pozove k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Anja SEDEJ, Janez PODOBNIK
in Ladislava FURLAN.
Pojasnila podata župan in direktor Občinske uprave. Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih
prevozov potnikov na območju občine Logatec, v predloženem besedilu, v drugi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD. 4
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O POSTOPKU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE OPREME ZA IZOBRAŽEVALNI CENTER SODOBNIH TEHNOLOGIJ,
NADALJEVANJE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o..
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podal njen predsednik Janez OVSEC.
Stališče Statutarno-pravne komisije bo podal podpredsednik Zoran MOJŠKERC.
Župan odpre razpravo. Razpravljala so naslednji svetniki: Anja SEDEJ, Zoran MOJŠKERC in
Ladislava FURLAN. Odgovore sta podala mag. Boštjan POŽAR in direktor Občinske uprave.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se v Predlogu Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za
sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij popravi naslednje:
v 4. členu se za besedo »projektu« doda besedilo, ki se glasi: », pri čemer delež občine ne
more presegati sorazmernega deleža, ki ga predstavlja število dijakov s stalnim prebivališčem v občini
Logatec glede na skupno število dijakov v Šolskem centru Postojna«,
v 7. členu se za besedo »objavi« doda besedilo, ki se glasi: »in preneha veljati dne
31.12.2017«.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
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Nato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje
opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij, v predloženem besedilu s sprejetimi popravki.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Jure PLEČNIK, vodja občinskega redarstva.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podala podpredsednica Angela
MENART.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala je svetnica Anja SEDEJ.
Odgovore podata Jure PLEČNIK in župan. Nato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Občinski program varnosti Občine Logatec v predloženem
besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA KOMISIJE ZA PRIZNANJA O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Viktorija OSOLNIK KUNC, predsednica Komisije za priznanja.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je svetnik Janez OVSEC. Svoje mnenje je podal tudi
župan.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Marcelu Štefančiču se na predlog KS Naklo podeli občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec
za življenjsko delo na kulturnem in družbeno-političnem področju.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
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Za je glasoval 13 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Vojnemu muzeju Logatec se na predlog Gvida Komarja podeli občinsko priznanje Spominska plaketa
z znakom za izjemen obseg zbirke vojaške zgodovine z mednarodno prepoznavnostjo.

Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasoval 14 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil predlagateljema in Komisiji za priznanja za opravljeno delo.

AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA O UREJANJU PROMETA V OBČINI LOGATEC ZA LETO
2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Jureta PLEČNIKA, vodjo občinskega redarstva.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podala podpredsednica Angela
MENART.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s poročilom o urejanju prometa v občini Logatec za leto
2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA O DELOVANJU VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE
LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Jure PLEČNIK, vodja občinskega redarstva.
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Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podala podpredsednica Angela
MENART.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavil nihče. Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s poročilom o delovanju Varnostnega sosveta Občine
Logatec za leto 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Jure PLEČNIK, vodja občinskega redarstva.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podala podpredsednica Angela
MENART.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala je svetnica Anja SEDEJ. Odgovore sta podala Jure
PLEČNIK in župan.
Po razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine
Logatec za leto 2016 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ob 20. uri in 8 minut je župan odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 20. uri in 35
minut.
AD 10.
OBRAVNAVA PREDLOGA UREDITVE RAZMERIJ V ZVEZI Z JAVNO INFRASTRUKTURO V IOC
ZAPOLJE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva je bilo posredovano
naknadno.
Uvodno obrazložitev sta podala Zvonka MOLJK, višja svetovalka in Andrej VRHUNC, direktor
Občinske uprave. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč bo podala
predsednica Barbara Pellis.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance – predsednica Jerneja Rupnik.
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Stališče Statutarno-pravne komisije bo podal podpredsednik Zoran MOJŠKERC.
Župan odpre razpravo. K razpravi so se prijavili naslednji svetniki: Anja SEDEJ, Janez OVSEC, Boris
HODNIK in Peter ANTIČRVIČ. Župan je v zvezi s točko prebral predloge Statutarno pravne komisije
nato pa predlagal, da se zaradi usklajevanja odredi odmor. Župan je dal na glasovanje naslednji
predloge
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet potrdi odmor za usklajevanje v zvezi z 10. točko dnevnega reda - Obravnava predloga
ureditve razmerij v zvezi z javno infrastrukturo v IOC Zapolje.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Seja se je nadaljevala ob 21. uri in 4 minute.
Župan za dodatna pojasnila da besedo Andreju VRHUNCU, direktorju Občinske uprave. Svoje mnenje
je podala nato podala svetnica Ladislava FURLAN.
Župan je nato dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec pooblasti župana Občine Logatec, da se z družbo Tim impex d.o.o.
pogaja in sklene izvensodno poravnavo za prenos lastninske pravice na zemljiščih, po katerih v IOC
Zapolje Logatec potekajo ceste, na lokalnem plinovodnem omrežju v IOC Zapolje, na komunalni hišici
ob vakuumski črpalki (zemljišča 255/7, 255/8 in 255/14, vse k.o. Dolenji Logatec) in za prenos pravice
do obračuna še neobračunanega komunalnega prispevka na zemljiščih parc .št. 287/1, 214/5, 331/1,
338/4, 218, 220/1, 267/1, vse k.o. Dolenji Logatec (ter morebitnih drugih zemljiščih v IOC Zapolje, kjer
še ni bil obračunan).
Omejitev najvišje vrednosti odmene za prenos pravic določenih v prejšnji točki sklepa je nova cenitev
nepremičnin, ki so predmet prenosa, ki jo pridobi župan, pri čemer vrednost vseh nepremičnin in
pravice do obračuna komunalnega prispevka skupaj ne sme presegati 700.000,00 EUR.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA PREDLOGA LETNEGA POROČILA KOMUNALNEGA PODJETJA
LOGATEC D.O.O. ZA LETO 2016

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o..
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK.
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Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez ISTENIČ, Anja SEDEJ ter Janez
OVSEC . Odgovore podata dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. ter
župan. Oba podata tudi odgovore v povezavi s težavami okoli družbe Kemis d. o. o..
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil z letnim poročilom Javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o. za leto 2016 in ga sprejema.
Bilančni dobiček v letu 2016 v višini 19.170,24 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet

AD 12.
OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH
SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI NAKLO V LETU 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, potem pa naknadno prejeli spremenjeno
verzijo.
Uvodno obrazložitev je podal Marjan GREGORIČ, član Nadzornega odbora Občine Logatec.
Župan odpre razpravo. K razpravi se je prijavila svetnica Jerneja RUPNIK. Po končani razpravi je dal
župan na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Logatec o
opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015.

Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 13.
OBRAVNAVA PREDLOGA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC
O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA KNJIŽNICE LOGATEC V LETU 2016

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Uvodno obrazložitev je podala Nataša GORNJAK PEJIČ, članica Nadzornega odbora Občine
Logatec.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ni prijavili noben svetnik. Župan je dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
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Občinski svet občine Logatec se je seznanil s poročilom nadzornega odbora občine Logatec o
opravljenem nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016.
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 18 svetnikov.
Sklep je bil sprejet

AD 14.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA

Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
aprilu 2017, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec. Župan se je zbranim
zahvalil za konstruktivno sejo.
Župan je sejo zaključil ob 21. uri in 35 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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