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Župan je dal na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 7. maja 2015, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja in delni odgovori so povzeti po zapisniku. Dodani so odgovori strokovnih služb
občinske uprave in ostalih.

1. Janez NAGODE, SLS – pobuda, prošnja: ureditev pločnika
Svetnik se najprej zahvali za besedo. Uvodoma pove, da se njegova prošnja nanaša na
pločnik ob glavni cesti G2/102 v križišču s Pokopališko cesto, kjer na zunanji strani
pločnika že dlje časa manjkajo robniki. Pove, da je sam že opozarjal vzdrževalce in
dotične osebe v občinski upravi, da pa se do zdaj pločnika še ni saniralo. Prosi, da bi
se v prihodnje pločnik saniralo in popravilo, da ne bi prihajalo do še večjih napak in
poškodb, saj bi ne nazadnje pločnik lahko tudi razpokal.
V odgovoru na pobudo navezano na ureditev pločnika župan pove, da se bo preverilo, zakaj
robnik še ni popravljen.
V juliju 2015 je bil pločnik saniran.

2. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: peskovnik na igrišču ob Kulturnem domu v
KS Tabor
Svetnik najprej pove, da se je v letu 2014 tudi v KS Tabor, ob domu krajanov oz.
kulturnem domu, postavilo otroško igralo, ki je po njegovem mnenju in mnenju
staršev, ki na igrišče pripeljejo svoje otroke, peskovnik. Vendar v tem peskovniku ni
peska niti mivke, zato sprašuje, ali se bo to uredilo ali se bo v igralu še naprej nabirala
nesnaga.
V odgovoru na drugo vprašanje v zvezi z ureditvijo peskovnika pri kulturnem domu Tabor
župan uvodoma poudari, da so bili peskovniki na odprtem vedno problematični, tako zaradi
psov in mačk, ki svoje potrebe opravljalo v peskovnikih, v Logatcu pa se je v preteklosti v
peskovnikih našlo tudi odvržene igle. Pove še, da če so občani zainteresirani za ureditev
peskovnika, da se bo peskovnik uredilo.
Občina Logatec je v letu 2014 v občinskem proračunu na proračunski postavki 18041
opredelila višino sredstev za ureditev otroških igrišč. Tako sta bili v letu 2014 opremljeni
igrišči v KS Tabor ob Kulturnem domu KS Tabor in na ŠRC Kovk, v KS Rovte. V letu 2015
so prav tako, na proračunski postavki 18041 – izgradnja otroških igrišč sredstva, namenjena
vzdrţevanju obstoječih in postavitvi novih igral. Glede na to, da je interes občanov, da se
uredi tudi peskovnik ob Kulturnem domu KS Tabor in glede na zagotovljena sredstva v
proračunu, bo Občinska uprava pregledala navedeni peskovnik, ga uredila za uporabo ter
zagotovila njegovo redno vzdrţevanje.

3. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
V začetku svetnik pove, da se v zadnjem obdobju pojavlja mnogo dilem in odpovedi,
najnovejša vest pa je, da centra za obdelavo in predelavo odpadkov v Novem mestu
ne bo. Pove, da se gradi center za obdelavo odpadkov v Ljubljani, kamor, po
njegovem mnenju, tangira tudi Logatec. Ta center naj bi začel poskusno obratovati v
letošnjem letu, v jeseni. Nato svetnik vpraša, ali bo Logatec tudi v prihodnje vozil
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ostanek odpadkov na Dolenjsko in ali se kdo pogovarja z Ljubljano oziroma s
podjetjem Snaga in pristojnimi osebami, da bi morda tudi Logatec v prihodnje lahko
ostanek odpadkov vozil na CERO Ljubljana.
Glede vprašanja v zvezi z odlaganjem ostankov komunalnih odpadkov župan pove, da se
bodo v prihodnosti podeljevale koncesije. Za enkrat Logatec vozi odpadke v Trebnje. Ve se,
da se bo v Ljubljani zgradilo center za ravnanje z odpadki in ko bodo razpisane koncesije, se
bo tudi Občina Logatec prijavila. So se pa že podpisovale dolgoročne pogodbe, vendar pa se
občina s podpisom ne bi rada prenaglila, kajti vse bo odvisno od razmer na trgu, zato v
podpis pogodbe do zdaj še ni šla.
Komunalno pdjetje Logatec d.o.o. dodaja, da, skladno z izvedenim javnim razpisom s strani
JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o., od 1. 4. 2014 dalje mešane komunalne odpadke iz
Občine Logatec prevzema druţba Kostak d.d., ki po obdelavi odlaga ostanek odpadkov na
odlagališču v Trebnjem.

4. Janez NAGODE, SLS – vprašanje: ureditev zemljišča nasproti pokopališča v KS
Naklo
Svetnik nadaljuje z besedami, da je bil v preteklosti pripravljen občinski podrobni
prostorski načrt za uvodoma omenjeno območje, ki pa ni bil sprejet na občinskem
svetu v preteklem sklicu. Spomni še, da je bila organizirana tudi iniciativa občanov, da
se omenjeni OPPN ni sprejel. Nato svetnik vpraša, ali je res, kar se govori, da lastnik
zemljišča in investitor toži občino in kakšen je tožni zahtevek.
V odgovoru na zadnje vprašanje glede zemljišč nasproti pokopališča v KS Naklo pa župan
pove, da je lastnik res vložil tožbo, ki jo je občina dobila. Se pa občina še vedno dogovarja z
lastnikom, saj v preteklosti na območju, kjer je zgrajena šikana, z občino ni bil sklenjen
noben pisni dogovor. Od odvetnika smo prejeli pismo, kjer je zahteva, da to končno uredimo.
Župan nato še doda, da z lastnikom potekajo dogovori o zamenjavi tega zemljišča. Na koncu
župan pove še, da je bil tožbeni zahtevek blizu milijona evrov.
K odgovoru ţupana dodajamo še, da je lastnik navedene parcele, dne 6. 5. 2014, zoper
sklep občinskega sveta, s katerim je bil zavrnjen OPPN, vloţil upravni spor. Toţba v
upravnem sporu je bila s sklepom zavrţena, zoper ta sklep upravnega sodišča, pa je lastnik
vloţil pritoţbo, ki pa še ni rešena. Poleg navedenega izpodbijanja sklepa občinskega sveta
je lastnik na občino, dne 11.7.2014, naslovil osnutek toţbe zaradi plačila kupnine za
navedeno zemljišče v višini 925.522,00 EUR. Na navedeni osnutek je občina odgovorila. Do
dejanske vloţitve toţbe še ni prišlo.

5. Klemen TRPIN, NaNo – vprašanje: izgradnja hodnika za pešce v Hotedršici
Svetnik se uvodoma zahvali za besedo, potem pa v imenu Krajevne skupnosti
Hotedršica vpraša, kdaj se bo začel izvajati projekt za izgradnjo hodnika za pešce v
Hotedršici, saj so v proračunu za ta namen rezervirana sredstva.
Župan se zahvali za vprašanje in pobudo.
Najprej pove, da je projekt za izgradnjo hodnika za pešce v Hotedršici pripravljen in doda, da
je Občina pred nekaj dnevi prejela obvestilo s strani Direkcije RS za ceste, da se obvoznica
v Hotedršici ne bo gradila. Zdaj se čaka soglasje direkcije, potem pa se bo šlo v postopek
razpisa za izbiro izvajalca za izgradnjo hodnika za pešce.
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Projektna dokumentacija za izdelavo 2. faze pločnika je ţe izdelana, ni pa še pridobljeno
ustrezno soglasje Direkcije RS za ceste (v nadaljevanju: direkcija). Izdelovalec projektne
dokumentacije je imel v mesecu maju usklajevalni sestanek na direkciji, ki je kot problem
izpostavila lokacijo avtobusnega postajališča ter umirjanje prometa pri vhodu v naselje.
Projektant glede navedenih problemov ţe išče ustrezne rešitve oz. dodatno soglasje še pri
Ministrstvu za infrastrukturo.
Oddelek za investicije in gospodarstvo

6. Klemen TRPIN, NaNo – pobuda: mladinski center v Logatcu
Nato svetnik nadaljuje še s pobudo. Uvodoma pove, da so vsi svetniki prejeli vabilo na
ogled Hiše Sadeži družbe v Vipavi. Pove, da se ogleda žal ni mogel udeležiti, nato pa
je predstavil pobudo, da se vpraša zainteresirano javnost v Logatcu, v tem primeru
šole, razne organizacije, da se tako pridobi nek dokument, kjer bo razvidno, kaj si
logaška družba, predvsem mladina, želi. Potem pa bi se našlo podobno organizacijo v
Sloveniji in se od nje začelo učiti.
V zvezi s predstavljeno pobudo župan pove, da je bila različna javnost vključena v obiske
mladinskih centrov, da je na osnovni šoli potekala okrogla miza na to temo, in da vsi
udeleženi projekte podpirajo. Bo pa potrebno imeti še dodatne pogovore z mladimi, s klubom
študentov, s stroko, zbrati čim več podatkov, s katerimi se bo ustvarila še jasnejša slika.
Župan izrazi mnenje, da center mladih Logatec potrebuje, saj bi tam potekale različne
dejavnosti tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času. Pove še, da če bodo mladi
ugotovili, da tak center ni potreben, potem se v projekt ne bo šlo. Preden pa se začnejo
pogovori s ključnimi uporabniki, pa je potrebno raziskati možnosti in si pripraviti odgovore na
morebitna vprašanja. Na koncu župan še poudari, da je predlog svetnika na mestu, zakaj naj
bi se starejši odločali o zadevi, mladi pa bi potem povedali, da takega centra sploh ne
potrebujejo.
Občina Logatec potrebuje prostor, v katerem bi se zadrţevali mladi, ki obiskujejo zadnjo
triado osnovne šole, srednjo šolo, morda tudi fakulteto, ali pa ničesar od tega. Po ogledih
dveh mladinskih centrov, in sicer v Murski Soboti in Vipavi (oboje deluje pod okriljem
Slovenske filantropije), ter po pogovoru z direktorji Centrov za socialno delo Logatec, MostePolje in Ljubljana-Center, je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno najprej ugotoviti potrebe
mladih, pripraviti analizo, na podlagi katere bi se izdelalo programe oz. vsebino mladinskih
centrov. Vzporedno s tem pa bi bilo potrebno poiskati in urediti primeren prostor. Ţal, v
zadnjem obdobju glede tega, s strani mladine ni bilo nobenih pobud. Edina, ki je bila podana
je bila ţelja mladih po postavitvi t.i. outdoor fitnessa oziroma po ureditvi gym street-a, v
smislu športnega parka, za katerega pa bi bilo potrebno poiskati ustrezno lokacijo. To sedaj
tudi poteka.

7. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: sprememba pravilnikov za sofinanciranje društev
na področju kulture in športa
Svetnica se zahvali za besedo. Nadaljuje, da bi želela, kot članica Odbora za družbene
dejavnosti in članica komisije za dodeljevanje sredstev športnim društvom, podati
pobudo županu in občinski upravi za spremembo pravilnikov na področju športa in
kulture, ker vsako leto znova prihaja do podobnih problemov in slabe volje. Meni, da
je pravilnike tudi nujno uskladiti s društvi.
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Župan se zahvali za pobudo in doda, da se že dlje časa govori o spremembah. Poudari, da
so komisije v novih sestavah, da je bil proračun občine za leto 2015 sprejet v začetku leta,
obstajala je želja, da se sredstva čim prej razdelijo, zato se za izpeljavo letošnjih razpisov
pravilnikov ni spreminjalo. Župan pove, da je potrebno pravilnike pripraviti tako, da bodo bolj
življenjski. Nato župan napove, da se bodo, po pravnomočnosti letošnjih odločitev o določitvi
sredstev, vsi deležniki dogovorili za pripravo temeljev in smernic za razdeljevanje, da ne bo
vsako leto prihajalo do negodovanj in slabe volje. Na koncu župan še pove, da meni, da je
višina sredstev v proračunu, namenjena sofinanciranju delovanja športnih društev dovolj
visoka, da pa jih je potrebno pravično razdeliti. Poudari, da bodo morali tudi prijavitelji svoje
podatke v vlogah realno napisati, potem pa bodo tudi sredstva pravično porazdeljena. Pove
še, da je bila v letošnjem letu prvič uvedena tudi računalniška aplikacija, in izrazi upanje, da
bo vlagateljem delo tako olajšano.
Občinski svet Občine Logatec je, na svoji 10. redni seji dne 15. 12. 2011, sprejel Pravilnik o
sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec. Ta je usklajen z Zakonom o športu
(Uradni list RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), ki v svojem
7. členu določa izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, njihov obseg ter
vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v
proračunih lokalnih skupnostih. Tako se tudi v občini Logatec sofinancirajo vsebine:
interesna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna
dejavnost študentov, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov,
šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, izgradnja in vzdrţevanje javnih športnih
objektov, zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva ter izvedba njihovih programov, itd.
Za izvajanje letnih programov, ki jih v skladu s 7. člena Zakona o športu sprejme lokalna
skupnost, se določijo podrobnejša merila, ki vsebujejo: razvrstitev športnih panog v skupine
glede na vsebino, razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost, programe,
ki so v javnem interesu in njihov obseg, višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v
javnem interesu.
Izvajalce letnega programa v lokalni skupnosti pa izbere pristojni organ lokalne skupnosti na
podlagi javnega razpisa.
Na podlagi navedenega Občina Logatec v skladu z veljavnimi predpisi izvede postopek
javnega razpisa, vloge, ki prispejo na ta razpis, pa oceni strokovna komisija, na podlagi
točkovnika, ki vsebuje merila za vrednotenje programa.
Ta merila, v skladu z 9. členom Pravilnika o sofinanciranju športne dejavnosti v Občini
Logatec pripravi komisija, ki jih predloţi ţupanu v obravnavo in sprejem. Točkovnik je bil
nazadnje popravljen ob sprejemanju novega Pravilnika v letu 2011. Nato sta sledila še dva
popravka in sicer pri točkovanju kakovostnega športa in dejavnosti Športne zveze Logatec.
Glede na navedeno občinska uprava ugotavlja, da je Pravilnik o sofinanciranju športnih
dejavnosti v skladu z področnimi predpisi.
Glede na postavljeno svetniško vprašanje pa bi bilo smiselno analizirati rezultate razpisa v
zadnjih treh letih, ter ugotoviti morebitne anomalije in jih odpraviti.
Za ta namen je, ţupan ţe imenoval delovno skupino, ki jo sestavljajo javni usluţbenci
občinske uprave, člani komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti, ki je v tem letu
ocenjevala programe športa ter predstavnik Športne zveze Logatec.
Tudi oba pravilnika, ki urejata področje sofinanciranja kulturnih programov in projektov sta
usklajena z ustavo, zakonom, ki ureja področje uresničevanja javnega interesa za kulturo
(ZUJIK) in statutom občine ter sta medsebojno usklajena z drugimi veljavnimi akti občine.
Ta dva pravilnika sta Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini
Logatec (Logaške novice, št 3/13) in Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela
strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih
programov in projektov v občini Logatec.
Po določilih ZUJIK pa je potrebno sprejeti večletni strateški dokument razvoja kulture, ki je
ţe v nastajanju.
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Predpisi namreč določajo, da se za razdeljevanje sredstev s področja kulture uporablja
merila, ki morajo biti skladna s predpisi, ki urejajo področje kulture in s prioritetami
nacionalnih ali občinskih strateških dokumentov, ki zajemajo področje kulture. Sedaj veljavni
strateški dokument s področja kulture, Letni lokalni program kulture, vsebuje določilo o višini
sredstev, ki so namenjena za posamezno področje proračuna s področja kulture. Pozitivna
in hkrati negativna lastnost tega letnega programa pa je, da na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti ne določa kaj konkretno se pri programih in projektih (povečini društev)
sofinancira in česa ne. To je pozitivno, ker se lahko na razpis prijavi vsakdo, ki izpolnjuje
pogoje, in sicer s katerokoli vsebino, ki jo bo izvajal kjer koli. Omejitev ni. Sofinancira se vse,
kar si prijavitelji zamislijo. Take so bile tudi njihove usmeritve in ţelje. Dokler ni s konsenzom
vseh strani (predvsem tudi izvajalcev) določena konkretna vsebina, kaj se z
davkoplačevalskimi sredstvi podpira (ob predpostavki, da je teh sredstev dovolj) in dokler
niso postavljene tudi določene omejitve, je tak način dostopnosti do sredstev edino
transparenten, saj vsem upravičencem omogoča enake pravice. Z uveljavitvijo takega
načina se je tudi debirokratiziralo postopek prijave, kar so si upravičenci ves čas ţeleli.
Vendar bi bil ta način prijaviteljem veliko ljubši, če bi bilo na voljo tudi veliko več sredstev, kar
se izkazuje kot največja teţava sofinanciranja. Ob upoštevanju dejstva, da se lahko vsako, ki
izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa upravičenca, prijavi s čimer koli, kar bo izvedeno
kjerkoli, se ţelje po sredstvih upravičencev zelo povečajo in posledično je na voljo manj
sredstev za vsakogar izmed njih. V letu 2015 je sredstev za vsakega posameznega
upravičenca samo dobrih 25% od njegove porabe in pričakovanj. Upravičenci so skupaj
pričakovali malce manj kot 230.000 EUR. Velika večina prijaviteljev namreč sredstev niti ne
dobiva od matičnega vira – JSKD niti si jih ne pridobi na trţni način in svojo odgovornost
pridobitve sredstev za svoj obstanek prelagajo samo na pleča Občine.
Ker na splošno prijavitelji ne poznajo predpisov, se zato napačno uporablja terminologijo, da
je potrebno popraviti pravilnike. Dokler zakonodajalec materialnega zakona in zakonov, ki
vplivajo na področje razdeljevanja sredstev, ne spremeni, ni pravne podlage za spremembe
pravilnikov. Edini z zakonom določen akt, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti na seji
občinskega sveta, je strateški dokument s področja kulture za večletno obdobje. Ta bo, v
kolikor bo ostala enaka višina sredstev na voljo za ta segment kulture, spremenil določilo, da
so sredstva upravičencev na voljo za vse, kar so si sami zamislili. Namesto tega bo moral
določati katere vsebine so pomembne za razvoj občine Logatec na področju kulture in na
kakšen način se jih podpira z davkoplačevalskimi sredstvi. S tem se bo zagotovilo, da se bo
kultura v občini Logatec pričela razvijati. Z razvojem kulture pa bo zagotovljena tudi večja
prepoznavnost območja. Obiskovalci bodo sredstva začeli puščati v Logatcu, hkrati se bo
povečala dodana vrednost kraja. V kolikor pa bo obstala tendenca, da se ohrani isti način
razdeljevanja sredstev s predpostavko, da se ohranja upravičence in se zato sofinancira vse,
kar si zamislijo upravičenci, pa bo potrebno zagotoviti veliko več proračunskih sredstev, kot
jih je za njihove programe in projekte na voljo sedaj. Strateški dokument s področja razvoja
kulture pripravlja strokovna komisija, ki jo sestavljajo nekateri člani Odbora za druţbene
dejavnosti, člani Strokovne komisije za področje kulture, predstavniki društev in usluţbenci
Občinske uprave.
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V okviru obravnave 6. točke dnevnega reda, Obravnava predloga Komisije za priznanja o
podelitvi občinskih priznanj občine za leto 2015, je bila s strani svetnika predlagana še
naslednja pobuda in predlog.
Miran OBREZA, NaNo – pobuda: podeljevanje občinskih priznanj
Svetnik najprej poda pobudo, da bi Komisija za priznanja zavzela stališče glede
vsakoletnega podeljevanja občinskih priznanj. Predlaga tudi, da bi se razmislilo o tem,
da se v podeljevanje priznanj vključi tudi uspešne gospodarstvenike iz občine
Logatec.
Mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja, se zahvaljujem za pobudo
svetnika. O podeljevanju in prejemnikih občinskih priznanj smo člani Komisije za priznanja (v
nadaljevanju: komisija) ţe razpravljali na 1. redni seji komisije v začetku leta 2015.
Podeljevanje priznanj občine Logatec je ţe podrobno urejeno v Odloku o priznanjih občine
Logatec in o priznanjih Ţupana občine Logatec (Logaške novice, št. 4/01, 11/08, v
nadaljevanju: odlok). Priznanja se skladno z odlokom lahko podeljujejo tako za doseţke
občanov in drugih posameznikov, kot tudi podjetij, zavodov, društev, zdruţenj, druţb in
drugih organizacij, ki pomembno prispevajo k boljšemu ţivljenju občanov in pomembno
pripomorejo k uveljavljanju ugleda in razvoja občine na gospodarskem, kulturnem,
znanstvenem, kulturno-izobraţevalnem, športnem ali drugem področju. (2. člen odloka)
Dejanski prejemniki priznanj so vedno v prvi vrsti odvisni od predlogov, ki jih lahko podajo vsi
občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in
skupnosti (14. člen odloka). Edina omenjitev je, da predlagatelj ne sme predlagati sebe.
Komisija bo zavzela stališče glede vsakoletnega podeljevanja občinskih priznanj na prvi
naslednji redni seji komisije, predvidoma v jesenskem času.
mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja
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