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ZAPISNIK

19. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 9. novembra 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, Špela TOMIĆ, Klemen TRPIN, Eva
ČERNIGOJ, Angela MENART, Janez NAGODE, Janez OVSEC, Janez ISTENIČ in Dušan JERINA,
Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL in Jerca KORČE.
Opravičila se je svetnica Jana ŠTIRN.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor občinske uprave,
Marjan GREGORIČ - član Nadzornega odbora, dr. Boštjan AVER – direktor Komunalnega podjetja
Logatec d. o. o., Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja – višja svetovalka, Damjan BARUT - višji
svetovalec, Zoran ŽAGAR - višji svetovalec, Jure PLEČNIK – vodja občinskega redarstva, Blanka
MARKOVIČ KOCEN – urednica Logaških novic, Nataša ŠRAM GRANDDLIČ – predsednica Društva
Svet staršev in Rosana Tollazzi – občanka.

Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli:
-

mnenja in stališča odborov.

Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 4. izredne seje Občinskega sveta, ki je
bila 19. 10. 2017.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 19. 10. 2017 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil sprejet.
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Nato je župan odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 18. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 22. 6. 2017.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne 22. 6. 2017 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 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 pove, da 2. odstavek 32. člena Poslovnika Občine Logatec, določa, da se pri določanju
dnevnega reda najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za hitri postopek ali za skrajšani
postopek sprejema aktov.
Župan predlaga, da se 5. točka predlaganega dnevnega reda – OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O RPOGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NAOBMOČJU OBČINE LOGATEC (v
nadaljevanju: odlok) izvede po skrajšanem postopku. Župan pove, da se potrjuje vsebina z 2/3 večino.
Župan pojasni, da se potrebuje popravljen odlok tudi za bodoče investitorje – graditelje.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 5. točka predlaganega dnevnega reda 19. redne seje z
naslovom Obravnava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec sprejme
po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 19. 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
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3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II.
Obravnava - nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2018, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec,
skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Andrej Vrhunc, direktor občinske uprave
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance in
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Obravnava predloga Sklepa o cenah zimske službe v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
7. Odgovori na svetniška vprašanja.

Župan je predlagal, da se razpravlja in glasuje o dnevnem redu 19. redne seje Občinskega sveta.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 19. 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.
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AD 1.
1. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Janez Podobnik, SDS, pobuda - Popravek v Logaških novicah (LN – 2017, številka 7 –
objavljeno na 8. strani)
Svetnik pove, da je v Logaških novicah pomota – napisano je, da spada v stranko SLS, kar pa ni res.
Pove, da v tej stranki nikoli ni bil, je pa v stranki SDS, in sicer od leta 1993. Prosi za popravek.
2. Janez Podobnik, SDS, vprašanje - Zagotovitev sredstev za odmero ceste Židanek – Vehrše
Svetnik pove, da je osebno sodeloval pri KS Trate na vseh projektih, ki so se izvajali od leta 1997 dalje
- vodovodi, ceste in pri tem niso imeli nobenih težav z lastniki zemljišč. Pravi, da se zadnje čase
pojavljajo »iznajdljivi«, ki bi radi za dokončanje ceste veliko iztržili, vzporedno pa uredijo še novo na
račun KS. Svetnik predlaga Občini Logatec, da zagotovi sredstva za odmero ceste Židanek – Vehrše
in zagotovi vsem lastnikom zemljišč enake pravice.
3. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Organizacija prireditve ob Občinskem prazniku
Svetnica je najprej pohvalila vse, ki se trudijo pri organizaciji vseh prireditev v občini. Pohvala naj gre
tudi samemu programu prireditve ob občinskem prazniku. Svetnica je čestitala vsem prejemnikom
visokih priznanj ob občinskem prazniku. Svetnica pove, da naj se njeno kritiko jemlje v smislu širše
skrbi za racionalno in smiselno porabo javnih sredstev. Zanima jo, kakšen je bil strošek celotne
organizacije prireditve ter analiza slabega obiska po uradnem delu prireditve pod šotorom. Svetnico
zanima tudi, kdo je podal idejo za izvedbo glasbe s skupino Mambo Kings ter kako takšno udeležbo in
izbiro ocenjujeta župan in podžupan. Svetnica poda tudi osebno mnenje in pove, da imamo v Logatcu
dober Pihalni orkester, ki bi lahko nastopal in ki se vseskozi srečuje s problematiko pomanjkanja
sredstev za nakup novih glasbil. Svetnica pove, da je bilo pojasnilo glede financiranja s strani Občine
vedno naslednje - da zakonsko ne smejo zagotoviti direktnih proračunskih sredstev. Svetnici se zdi
bizarno, da se skupine, ki so primerne za študentske veselice, financirajo iz proračuna. Svetnica prosi,
da se razmisli in v prihodnje oblikuje program, ki bo v prvi vrsti primeren za počastitev takega praznika
ter da je programsko naravnan v smeri podpiranja domačih izvajalcev. Nenazadnje bi honorar
zadostoval za nakup vsaj enega inštrumenta Logaški godbi.
4. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Parkiranje na Pavšičevi
Svetnico zanima, kaj Občina dela glede ureditve parkirišč na Pavšičevi ulici – ali se v tej smeri kaj
premika. Svetnica zastavlja vprašanje, saj v nadaljevanju seje ne zasledi reševanja te tematike.
5. Jarca Korče, NANO, vprašanje - Inovativni projekti v trajnostni mobilnosti
V luči izpostavljene problematike trajnostne mobilnosti, ki se vseskozi pojavlja v družbi, svetnico
zanima, ali ima Občina predviden določen projekt na tem področju – izvedba pilotnega projekta –
carsharing-a v enem izmed blokovskih naselij.
6. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Neobjava članka Kluba Logaških študentov
Svetnica pove, da so se nanjo obrnili predstavniki KLŠ-ja. Na uredništvo Logaških novic so naslovili
prošnjo za objavo članka o Logaškem poletju. Kot pove svetnica, njihova prošnja ni bila uslišana z
argumentacijo, da ni prostora v pretekli številki. Kljub temu argumentu svetnico zanima, zakaj je do
tega prišlo? Svetnica pove, da gre za tradicionalno prireditev, ki je financirana s strani proračuna in je
največji festival v občini. Glede na to, pove svetnica, da so bili svetniki pred kratkim deležni posegov in
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široke diskusije v uredniško politiko v negativnem smislu, glede objave fotografije na naslovnici, ali so
pripravljeni narediti diskusijo tudi v tej pozitivni smeri – zakaj se takih člankov ne objavlja.
7. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Postavitev označevalnih tabel - Praprotno Brdo
Svetnica pove, da je prišla ponudba s strani Praprotnega Brda, in sicer v zvezi s postavitvijo
označevalnih tabel. Svetnica pojasni, da je v proračunu za naslednje leto prebrala, da so za to
predvidena sredstva, vendar kljub temu predlaga, da se ta stvar umesti na prednostno listo.

8.

Jerca Korče, NANO, vprašanje - Gradbena dovoljenja – stanovanja poleg svečarstva Šubic

Svetnica pove, da se je tik pred sejo nanjo obrnila občanka z vprašanjem glede podeljevanja
gradbenih dovoljenj. Sama svetnica nima posebnih podatkov v zvezi s to zadevo, ima pa informacijo,
da naj bi investitor izdeloval večje število stanovanj v stavbi poleg svečarstva Šubic, in sicer brez
zagotovila za uporabno dovoljenje - zaradi števila parkirnih mest in zelenih površin. Svetnica prosi za
odgovor, če se spoštujejo vsa pravila določena z zakonom v vseh primerih investicij v Logatcu ter ali
se v splošnem vodi nadzor nad spoštovanjem teh pravil?
9. Janez Ovsec, NSi, vprašanje - Bazen v Logatcu
Svetnik pove, da se je že pred časom kupilo bazen in obisk je bil skromen. Svetnika zanima, ali so
stekli dogovori med šolami in upraviteljem bazena v Zapolju ter Občino? Koliko je obiska, koliko so se
stroški racionalizirali in kakšne so perspektive bazena?
10. Janez Ovsec, NSi, vprašanje - Gneča na cesti proti AC priključku
Svetnik pove, da je promet od krožišča, mimo KLI cone, proti avtocesti velik – 5 do10 minut se vozila
ne premaknejo z mesta . Prihaja zima in stvari se bodo še poslabšale. Svetnik pove, da je ureditev
križišča pri KLI-ju »mejno«-urgentna. Svetnik ve, da je ureditev tega križišča že v planih Občine,
vendar bi bilo zadevo treba pospešiti in rešiti čimprej.
11. Eva Černigoj, SMC, vprašanje – Pitna voda v Logatcu
Svetnica spomni na obdobje v preteklem mesecu, ko smo občani prekuhavali vodo. Svetnica pravi, da
se je iskalo informacije o tem na različne načine - preko različnih kanalov. Na Občini so dobili uraden
odgovor, da je prišlo do onesnaženja z bakterijo E-coli, pri čemer je prekuhavanje bolj preventivno
dejanje. Svetnica pravi, da naj bi do onesnaženja prišlo na vrtini, zaradi gnojenja in deževja. Svetnica
pove, da se je o tej tematiki pogovarjala tudi s strokovnjaki, hidrologi, ki pravijo, da se vrtina, ki je
globoka 120 m, tudi ob tako obilnem gnojenju ne bi smela onesnažit. Svetnica meni, da je to skoraj
neverjetno - je bilo to onesnaženje načrtno oziroma je pravi razlog drugje. Svetnica se zaveda, da to ni
težava le naše občine temveč se s tem srečujejo tudi v občini Loška Dolina, Pivka, Postojna. Tam gre
za bolj kraško prst; sklicujejo se na podobne težave – na gnojenje in dež. Apelirali so tudi na
Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor, da naj zadeve uredijo. Svetnico zanima,
kaj je Občina Logatec naredila na tem področju, da bi odkrili prave vzroke onesnaženja? Ali so bile
podane kakšne kazenske ovadbe? Ali se ve kaj je povzročilo bakterijo E-coli?
12. Eva Černigoj, SMC, pobuda - Pobuda za vzpostavitev mreže SMS obveščanja
Svetnica poda pobudo, da se v primeru, kot je bil ta z onesnaženjem vode, vzpostavi mrežo
obveščanj. Svetnica pove, da so imele šole in vrtci pravočasno objavljeno sporočilo, otroci so vedeli,
da se mora voda prekuhavati, starši pa več ne. Svetnica pove, da verjame, da bi SMS obveščanje
lahko rešilo takšne probleme.
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13. Eva Černigoj, SMC, vprašanje - Parkirišče pred zdravstvenim domom
Svetnica pove, da se na parkirišču pred Zdravstvenim domom Logatec čez dan ne da parkirati.
Težave imajo starejši občani in starši, ki vozijo otroke v Zdravstveni dom. Meni, da je parkirišče bolj
namenjeno le-tem, kot pa uslužbencem Glasbene šole in Zdravstvenega doma. Svetnico zanima, ali
se namerava to urediti in kako?

14. Eva Černigoj, SMC, Vprašanje - Obešanje občinskih zastav
Svetnico zanima zakaj se v naši občini na večje občinske praznike ne razobesi zastav, kot je to
navada v ostalih občinah? Zanima jo, ali je problem v javni razsvetljavi – da luči niso primerne? Meni,
da je to lepa gesta, ki pa jo v naši občini pogreša.
15. Jasna Vodnik Uršič,
kanalizacijo

NLŽBM, vprašanje - Izvajanje nadzora nad priključitvijo na javno

Svetnico zanima, kdo je pristojen za izvajanje nadzora nad priključitvijo na javno kanalizacijo za tiste
občane, ki že imajo revizijski jašek. Svetnica pravi, da se dogaja, da se občani ne priklopijo na javno
kanalizacijo, čeprav so dobili rok za priključitev. Hkrati svetnico zanima, ali se ta nadzor izvaja in kako
bodo oziroma so sankcionirani tisti občani, ki kršijo roke za priključitev? Svetnico zanima, v kolikor se
nadzor ne izvaja oziroma se kršitelje ne sankcionira, ali se v enak položaj postavlja občane, ki se
priključijo na sistem in plačujejo vse ustrezne dajatve?
16. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje - (Ne)urejenost optičnega omrežja Telekoma,
vodovodnega omrežja, kanalizacije in električne energije
Svetnica pove, da je od občana prejela dopis o neurejenost optičnega omrežja Telekoma,
vodovodnega sistema ter kanalizacijskega priključka na javno omrežje ter dobavi električne energije v
naselju Kalce. Svetnico zanima, kako je z dobavo električne energije v naselju Kalce, saj imajo občani
težave s sočasno uporabo gospodinjskih aparatov in podobno? Svetnica pove, da predlagajo
postavitev nove transformatorske postaje z večjo kapaciteto, saj se je naselje zelo razširilo. Zanima jih
kdaj se bo začelo graditi optično omrežje, saj je bilo rečeno, da se bo začelo v letošnjem septembru?
Kako je z vodovodnim omrežjem in kanalizacijo v tem naselju, ker omrežje ni v celoti zgrajeno?
Svetnica pravi, da občane zanima tudi, ali je možno postaviti po naselju hitrostne ovire, da se zmanjša
hitrost voznikov po naselju?
17. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje - Parkirišče na Pavšičevi
Čeprav je bilo to vprašanje na seji že zastavljeno, svetnico zanima, kdaj se bo lahko namembnost
spremenila? Pravi, da so nekaj časa parkirali ob cesti, sedaj pa je tam postajališče Logaškega
lokalnega prevoza, tako da sedaj še tam ne morejo več parkirati.
18. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje -SMS obveščanje
Svetnica pravi, da se strinja s pobudo Eve Černigoj in pravi, da so poleg tega tudi plakatna mesta
dobra rešitev, predvsem za starejše občane, ki ne bi uporabljali SMS obveščanja. Svetnica prosi
Komunalo, da na vprašanje obveščanja občanov odgovori že na naslednji seji.

19. Anja Sedej, SMC, pobuda - Pobuda v zvezi z Napoleonovim drevoredom
Svetnica pove, da je kljub obnovitvenim delom po žledu precejšen del lani na novo zasajenih lipovih
dreves znova poškodovanih in odmrlih. Svetnica predlaga Občini, da vztraja in redno pritiska na Zavod
za varstvo kulturne dediščine, da bi se drevored res vzdrževalo vestno in redno – mogoče je ravno
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pred zimo to še bolj pomembno. Morda bi se Občina lahko obrnila tudi na Direkcijo za ceste RS.
Svetnica pravi, da krošnje mladih dreves namreč poškoduje frezanje snega zimskih služb, kar se je
izkazalo lani. Svetnica predvideva, da na magistralni cesti za zimsko službo skrbi Direkcija za ceste in
predlaga, da bi zahtevali od njih, da po pluženju in frezanju odvažajo sneg in ga ne odrivajo na rob
cestišča.
20. Anja Sedej, SMC, vprašanje - Cesta talcev – kanalizacija in most čez Logaščico
Svetnica poziva Občino, da se na Cesti Talcev zgradi kanalizacijsko omrežje. Svetnica pravi, da je
videla v proračunu, da se namerava to delati hkrati s plinovodom. Svetnica predlaga, da bi se skupaj s
tem obnovilo še most preko Logaščice, da se uredi vse naenkrat.

21. Anja Sedej, SMC, pobuda – Gradivo za seje
Svetnica predlaga, da se gradivo za seje pripravlja oziroma svetnikom deli v PDF formatu, ne
skeniranih vezij. Svetnica pravi, da je tako lažje berljivo ter da je lažje iskati po dokumentu.
22. Klemen Trpin, NANO, vprašanje/pobuda - Bankomat v Gornjem Logatcu
Svetnik je najprej pohvalil dobro lokacijo bankomata, zanima pa ga število transakcij. Prav tako
svetnika zanima število transakcij na bankomatu v Rovtah, saj vidi, da je v proračunu del denarja
namenjen financiranju bankomata. Svetnik predlaga, da se postavi v bližino bankomata tudi
označevalno tablo, da ga najdejo tudi tujci. Predlaga tudi, da se nad bankomatom naredi nadstrešek.
23. Klemen Trpin, NANO, vprašanje – Trajnostna naravnanost občine
Svetnik je pohvalil vse organizatorje za tako veliko število prireditev in Občino, da je vse to pripravila.
Svetnik je izrazil skrb, slogan letošnjega dogodka je bil »Združimo moči – delimo si prevoz«, Občina
pa v tej smeri naredi premalo – lokalni avtobus zanj ni odgovor. Svetnik od Občine pričakuje več – tu
se nanaša na vprašanje svetnice Jerce Korče, ki je omenila Car-sharing, Prostošofer, parkirna mesta
ob glavnih cestah in podobno.
24. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Prekuhavanje vode
Svetnik pove, da ga poleg obveščanja skrbi, da vitalni deli občine Logatec, kot Zdravstveni dom ipd.,
nimajo urejenega čistilnega sistema, ki bi bil sposoben prečistiti vodo, da bi kljub onesnaženju delo
potekalo nemoteno – takšno delovanje lahko vidimo v Kliničnem centru v Ljubljani in podobno.
25. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Spodbujanje podjetništva
Svetnik pove, da v Logatec vsak mesec pridejo nova podjetja, ki so večja in imajo boljšo tehnologijo.
Svetnika zanima, če se razmišlja o podjetniških oziroma Coworking prostorih za mlade, za manjše
podjetnike, da se jim omogoči prostor za delovanje.
26. Klemen Trpin, NANO, vprašanje/pobuda Širitev POŠ Hotedršica z vrtcem in šolo
Svetik pove, da odgovor, ki ga je dobil na prejšnji seji, ni bil zadovoljiv, zato apelira na zaposlene na
Občini, da povedo, kakšni so kratkoročni in dolgoročni cilji?
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27. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Opuščen peskokop v Hotedršici
Svetnik pove, da si želijo krajani v opuščenem peskokopu urediti družabni prostor. Postavili bi vadbeni
center za gasilce – Hot fire center, saj je najbližji tak center na Igu, ki pa je večino časa zaseden.
Svetnik predlaga Občini in Gasilski zvezi, da bi uredili vse priključke in odvodnjavanje.
28. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Pločnik v Hotedršici
Svetnik pove, da je bila javna razgrnitev za pločnik v Hotedršici, ki so se jo udeležili nekateri krajani.
Svetnika zanima, kako ima Občina Logatec urejeno geodetsko stanje – zarisane so bile meje iz leta
1970, projektant je imel novejše podatke in lastništva se niso ujemala?
29. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Premikanje avtobusnih postajališč
Svetnik meni, da so se avtobusna postajališča premaknila brez potrebe, eno postajališče naj bi celo
zaprlo občanom dovoz do ceste. Poleg avtobusnih postajališč se postavlja tudi otoke, kar po mnenju
svetnika ni primerno, saj so potem otoki na kmetijskih zemljiščih.
30. Klemen Trpin, NANO, pobuda – Stavba Kmetijske zadruge Logatec
Svetnik predlaga Stanovanjskemu skladu, da odkupi stavbo v Hotedršici, kjer je sedaj trgovina.
Svetnik pove, da bi bila to dobra naložba glede na situacijo z zemljišči v Idriji.
31. Klemen Trpin, NANO, pobuda - Fundacija za šport
Svetnik pravi, da fundacija za šport spet razpisuje sredstva. Svetnik predlaga, da se prijavi tudi Občina
Logatec in da se v opuščenem peskokopu naredi odbojkarsko igrišče.
32. Janez Istenič, SD , vprašanje - Razgledišče V Lazah
Svetnik prebere pismo občanke. Projektant biroja Lovrenc Erker d. o. o. ji je pokazal načrte
razgledišča v Lazah. Projekt sicer še ni potrjen. Občanko zanima, kje bi lahko dobila več informacij o
tem?
33. Janez Istenič, SD, vprašanje - Plinovod Kalce-Idrija
Svetnik predlaga Občini, da bi se temu pridružila in v okviru tega naredila še kakšno kolesarsko stezo,
saj si jo občani zelo želijo.
34. Janez Istenič, SD, vprašanje - Lokalni prevoz
Svetnik opaža, da so občani navdušeni nad Lokalnim prevozom in je tudi sam presenečen nad
uporabo avtobusov. Svetnik opozori na neskladnost voznega reda na spletu in na tablah (relacija
Kalce-Logatec). Svetnik tudi pove, da mu je občanka povedala, da je čakala na avtobus pa ga ni bilo.
35. Jerneja Rupnik, NSi , vprašanje - (Po)govor na Občinskem svet
Svetnica pove, da jo moti način pogovora na Občinskem svetu – pravi, da ni spoštljivo do župana in
drugih nastopajočih na sejah.
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36. Jerneja Rupnik, NSi, vprašanje – Cepljenje in ozaveščanje o bolezni gripe
Svetnica pohvali Zdravstveni dom Loagtec in pove, da so ji na pobudo/vprašanje zelo dobro
odgovorili. Pravi, da zelo veliko naredijo na ozaveščanju predvsem starejših občanov. Svetnica pove,
da ZD pripravlja dne, 13. 11. 2017, širšo akcijo o popularizaciji cepljenja proti gripi za ogrožene.
37. Jerneja Rupnik, NSi, vprašanje Pomanjkanje informacij glede gradnje optičnega omrežja
Svetnica pove, da so se nanjo obrnili občani, saj so čutili pomanjkanje informacij glede gradnje
optičnega omrežja. Svetnica pove, da se je v tej smeri angažirala tudi sama, organizirali so sestanek s
Telekomom, ki je za to zadolžen. Svetnica pove, da je bil sestanek dne, 11. 10. 2017, predstavniki
Telekoma so zagotovili izčrpno poročilo za občane v roku 14 dni. Svetnico zanima, zakaj po skoraj
mesecu dni še vedno ni dobila tega obvestila ?

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
Pod to točko ni bilo obravnavanih zadev.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V
OBČINI LOGATEC, II. OBRAVNAVA - NADALJEVANJE
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Damjana BARUTA, višjega svetovalca.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan svetnike pozove k razpravi. Razpravljali ni noben svetnik. Župan je dal na glasovanje naslednji
Pojasnila podata župan in direktor Občinske uprave. Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini
Logatec, II. obravnava, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan svetnike seznani, da seji prisostvuje tudi zastopnica ga. Ane Snežke VUJAŠIN, ga Nataša
ŠRAM GRANDLIČ – predsednica Društva Svet staršev, ki bi zbrane svetnike rada nagovorila. Župan
pojasni, da je iz njene strani tudi prejel elektronsko sporočilo, v katerem je spraševala, če se lahko
udeleži 19. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec. Župan jo je seznanil, da je seja odprtega
tipa, da pa bodo morali svetniki povedati, če ji bodo dali besedo na sami seji. Župan je zastopnico Ane
Snežke VUJAŠIN vprašal po temi njenega nagovora. Gospa je pojasnila, da so tema govora –
problemi, težave na OŠ Tabor Logatec. Župan je pojasnil, da te vsebine ni na dnevnem redu 19.
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redne seje Občinskega sveta Občine Logatec. K besedi se je priglasil svetnik Zoran MOJŠKERC, ki
pove, da so točke že vnaprej določene in da ni prepričan, da se po Poslovniku Občinskega sveta
Občine Logatec lahko te spreminjajo. Svetnik Janez ISTENIČ nato predlaga, da se zastopnici Ane
Snežke VUJAŠIN da besedo, da pove, kar misli.
Župan da na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet Občine Logatec se strinja, da zastopnica Ane Snežke VUJAŠIN, Nataša ŠRAM
GRANDLIČ – predsednica Društva Svet staršev, dobi besedo na 19. redni seji Občinskega sveta
Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal besedo zastopnici Ane Snežke VUJAŠIN v trajanju 7 minut. Nataša ŠRAM GRANDLIČ je
predstavila stanje in opisala določene razmere na OŠ Tabor Logatec ter opozorila na neodzivnost
vodstva OŠ Tabor Logatec do nekaterih vprašanj.

AD. 4
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2018, I.
OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Mojca IGLIČAR, preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Svoje mnenje , informacije poda tudi župan in direktor Občinske uprave.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
RUPNIK..
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravljala so naslednji svetniki: Jerneja RUPNIK, Jerca KORČE, Ladislava
FURLAN, Anja SEDEJ, Klemen TRPIN, Zoran MOJŠKERC, Janez ISTENIČ, Eva ČERNIGOJ in
Janez NAGODE. Pojasnila sta podala župan in Mojca IGLIČAR..
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec daje Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2018 v javno
razpravo.
Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2018 je vsem zainteresiranim na vpogled v pisarni št. 115
Občine Logatec (I. nadstropje), v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, v
času od 10. 11, 2017 do 24. 11. 2017, vsak delovnik v poslovnem času Občine.
Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine Logatec do 24.
11. 2017.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Ob 20. uri in 54 minut je župan odredil 10 minutni odmor.
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AD. 5
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC, SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Andrej VRHUNC, direktor Občinske uprave.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Simon
ŽERJAL
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna VODNIK URŠIČ.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala ni noben svetnik zato je dal župan na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine
Logatec, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI LOGATEC
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.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Eva ČERNIGOJ, Jerneja
RUPNIK, Jasna VODNIK URŠIČ. Pojasnila poda dr. Boštjan AVER in župan.
Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah zimske službe v občini Logatec v predlaganem
besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasoval 18 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA

Svetniki so pisne odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na prejšnji seji občinskega sveta v
juniju 2017, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec. Župan se je zbranim
zahvalil za konstruktivno sejo in napovedal 20. redno sejo – 21. decembra 2017.
Župan je sejo zaključil ob 21. uri in 43 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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