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ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 17. septembra 2015.
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, Eva ČERNIGOJ, Ladislava FURLAN, Boris HODNIK, Janez
ISTENIČ, Dušan JERINA, Zoran MOJŠKERC, Janez NAGODE, Miran OBREZA, Janez OVSEC,
Barbara PELLIS, Janez PODOBNIK, Jerneja RUPNIK, Anja SEDEJ, Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN,
Špela TOMIĆ, Jasna VODNIK URŠIČ, Simon ŽERJAL.
Svojo odsotnost je opravičila Angela MENART.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Marjan GREGORIČ - predsednik Nadzornega
odbora, mag. Jože SEČNIK – direktor občinske uprave, Tena-Daša LAVRIČ, mag., - višji svetovalec,
mag. Maja LUKAN LAPORNIK – podsekretar, Andrej VRHUNC – podsekretar, mag. Nevenka
MALAVAŠIČ – podsekretar, Jure PLEČNIK – inšpektor, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja –
višji svetovalec, Špela BEZGOVŠEK – višji svetovalec, Nina GREGORIČ – višji svetovalec, Peter
LOVŠIN – Urbania d.o.o., dr. Boštjan AVER - direktor JP Komunalno podjetje d.o.o., Tatjana SELAN –
članica sveta Vrtca Kurirček, Blanka MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic in občani.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli
dopolnitev gradiva za 6. točko predlaganega dnevnega reda – Odredba o prometni ureditvi v občini
Logatec, pojasnilo o odpustu dolgov z dne 14. 9., informacije glede imigrantov z dne 14. 9., mnenja in
stališča delovnih teles, dopis s strani KS Rovte prejet 18. 8. 2015.
Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 6. redne seje občinskega sveta, ki je
bila 7. 5. 2015.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 7. 5. 2015 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
V mesecu juliju je bila 1. izredna seja občinskega sveta. Svetniki so z gradivom prejeli tudi zapisnik
izredne seje, zato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 1. izredne seje.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 9. 7. 2015 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
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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 in k podaji predlogov za sprejem predpisov po hitrem ali skrajšanem postopku.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne
dejavnosti Brod - vzhodni del, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in
svetov krajevnih skupnosti, I. obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec kurirček Logatec, skrajšani postopek
6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
7. Obravnava predloga pravil za izvolitev predstavnikov občine Logatec v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
8. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe
zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
9. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja
10. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu
2015
11. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2014
12. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2014
13. Obravnava ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Logatec
14. Odgovori na svetniška vprašanja.
Župan predlaga, da se 5. točka predlaganega dnevnega reda Obravnava predloga Odloka o
spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec kurirček Logatec,
obravnava po skrajšanem postopku, za obrazložitvijo, da gre zgolj za manjšo spremembo predpisa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi Obravnavo predloga Odloka o spremembi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec kurirček Logatec, po skrajšanem
postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Drugih predlogov za spremembe dnevnega reda ni bilo. Župan nato predlaga glasovanje o
predloženem dnevnem redu 7. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec v predloženem besedilu.
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.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Janez OVSEC, NSi – pobuda: ureditev pasov za zavijanje
Svetnik najprej vse lepo pozdravi. Uvodoma pove, da več občanov in krajanov ugotavlja
jutranje in siceršnje zamaške v križišču proti KLI-ju. Pove, da se cesta od enega do drugega
krožišča ureja za namene trgovin in ostalih uporabnikov, da pa del proti avtocesti ostaja enak.
Zato poda pobudo, da bi se tudi na omenjenem delu ceste čim prej uredil pas za zavijanje levo
in desno v obeh smereh za v cono. Slišati je bilo, da se je to že načrtovalo, zato zdaj sprašuje
župana, kdaj in na kakšen način se bo pobuda realizirala.
Župan pove, da je rešitev v načrtu. Poudari, da bo potrebno doseči dogovor z Direkcijo za ceste, da pa
so problem predvsem finance. Kdaj bo realizirano se ne ve, je pa predlog nujna stvar in prednostna
naloga, da se glavni priključni cesti za Logatec in tudi za zaledje takšni zavijalni pasovi uredijo.
2. Janez ISTENIČ, SD – pobuda: ureditev razsvetljave v podhodu pri KLI-ju
Svetnik najprej vošči dober večer. Nadaljuje, da so k njemu pristopili občani, ki se zahvaljujejo
za ponovno ureditev in odprtje podhoda za h KLI-ju, da pa je v podhodu zdaj problem
razsvetljave, ki da je ni. Občani sprašujejo, če lahko občina kakorkoli pripomore k ureditvi
razsvetljave.
Župan se zahvali za opozorilo in poudari, da je bila tudi razsvetljava urejena, da pa je najbrž problem
posledica vandalizma. Pove še, da se bo podhod preverilo in uredilo razsvetljavo.
3. Janez PODOBNIK, SDS – pobuda: parkirna ureditev ob gasilskem domu v Rovtah
Svetnik se zahvali za besedo in v svoji pobudi uvodoma pove, da je v Rovtah gasilski dom, ki
nima znaka za parkiranje. Nadaljuje s pojasnilom, da je tam zelo nevarno in nepregledno, ko
gredo gasilci na teren je še posebej težko, saj vozilo potrebuje 10m, da pride iz gasilskega
doma. Osebni avtomobili pa so cele dneve parkirani v neposredni bližini izvoza. Meni, da bi bilo
potrebno postaviti znak ali narisati nekakšno omejitev. Pove še, da se je sam dogovarjal, da bi
se brezplačno narisalo, da se v neposredni bližini gasilskega doma in še 10 m stran ne bi
parkiralo, da bi gasilsko vozilo nemoteno odšlo na teren.
4. Janez PODOBNIK, SDS – vprašanje: kaj se dogaja v prostorih propadlega KLI-ja
Svetnik nadaljuje z vprašanjem, kaj se dogaja v prostorih nekdanjega KLI-ja, ali je kaj v
dogovoru. Pove, da zgleda, da vse stoji in predlaga, da bi se dobilo nekaj obrtnikov, vsaj za dve
leti in brez davka, ki bi vzpostavili proizvodnjo, ljudje pa bi lahko dobili delo.
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Župan se zahvali za pobudo in vprašanje.
V odgovoru na pobudo navezano na prometno ureditev ob gasilskem domu v Rovtah župan napove,
da si bo redarska služba ogledala okoliščine in pripravila sklep, ki ga mora potrditi tudi občinski svet.
Če bo predlog upravičen, bo redarska služba to uredila.
Glede prostorov nekdanjega KLI-ja župan pojasni, da je lastnik prostorov Factor banka. V preteklosti
so že tekli pogovori o tem, kaj storiti. So bili Nemci, Rusi, pa tudi lokalni podjetniki, ki so izražali svoje
2
interese, predvsem obnoviti lesno industrijo. Vendar znaša 1 m v coni 120 € in za lesno branžo je to
prevelik zalogaj. Pred nekaj leti so tekli pogovori z Ministrstvom za gospodarstvo, kjer je bilo
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dogovorjeno, da bi ministrstvo pomagalo – ponudili so 50 €/m , vendar, ker takrat nismo mogli
zagotoviti želene količine lesa, se je izkazalo, da je zamisel predraga. Bilo je veliko povpraševanja,
vendar občina pri tem nima vpliva. Velik problem je bil tudi ob dogovarjanju za podhod, na koncu smo
le uspeli. Občina interesente pošilja na omenjene naslove. Kaj bo s prostori in 13 ha zemljišč, bomo še
videli. Župan izrazi željo po ponovnem obratovanju in vzpostavitvi delovnih mest. So pa interesenti iz
Italije, Avstrije, pa tudi domači, vendar pa je cena žal previsoka.
5. Eva ČERNIGOJ, SMC – pobuda: obnovitev ceste skozi Napoleonov drevored
Svetnica pozdravi in se zahvali za besedo. Nadaljuje, da je bila pred časom s strani občanov
podana pobuda za obnovitev ceste skozi Napoleonov drevored. Pobuda je bila prek upravnega
odbora SMC posredovana na Direkcijo za ceste. Svetnica pove, da je ta cesta resnično
potrebna obnove, pred kratkim pa je s strani direkcije prišel tudi naslednji odgovor:
»Direkcija za infrastrukturo načrtuje preplastitev državne ceste 409, na območju
Napoleonovega drevoreda pri Logatcu. Razpisna dokumentacija je že v pripravi. Dela bodo
obsegala preplastitev poškodovanega tektonskega vozišča ter obnovo horizontalne prometne
signalizacije. Ocenjena vrednost del je 550.000 €.«
Kar je za nas ključno je, da če bodo vremenske razmere v oktobru in novembru ugodne, bodo
dela predvidoma izvedena še v letošnjem letu, sicer pa v prihodnjem letu.
Kar se tiče svetniške pobude SMC na tem mestu pa bi bila, da se v pripravi proračuna za
prihodnje leto predvidi sredstva za infrastrukturo, ki jo mora zagotoviti občina: npr. za
razsvetljavo, pločnik, da bo to možno v naslednjem letu tudi izvesti.
Župan izrazi zadovoljstvo ob slišanem in poudari, da je možno marsikaj storiti, ko se stopi skupaj.
Svetnici se zahvali za informacijo.
6. Dušan JERINA, NLŽBM – vprašanje: begunci v občini Logatec
Svetnik pozdravi zbrane in se zahvali za besedo. Nato pove, da se približuje val beguncev, ki
bodo nastanjeni tudi v centru za reševanje – bivša vojašnica. V centru imajo svoje prostore
tudi nekateri klubi in društva, ki bodo morali verjetno izprazniti prostore, v katerih sedaj
trenirajo in delujejo. Svetnika zanima, kaj je občina naredila, da bi zaščitila društva in kaj je bilo
storjeno, da bo lokalna skupnost enakopravna z begunci, ko se bodo oni prosto sprehajali po
vojašnici in po kraju Logatec?
Župan se zahvali za vprašanje. Pove, da ne more podati direktnega odgovora, saj je begunska
problematika v domeni države, Ministrstva za notranje zadeve. Vojašnice (op. Center za zaščito in
reševanje) so v lasti Ministrstva za obrambo, upravljavec prostorov pa je Uprava RS za zaščito in
reševanje. Ko krovna organizacija prostorov ne potrebuje, so lahko v njej lokalni klubi, društva,
posamezniki, v primeru višjega interesa, višje sile pa se lahko razmere glede prostorov spremenijo
skladno s pogodbami, na katere občina nima vpliva. Župan pove, da se je pogovarjal z g. Butom, ki je
odgovoril enako in sicer, da je nad njegovo organizacijo Ministrstvo za obrambo. Župan še enkrat
opozori svetnike na prejeto poročilo o dosedanjih pogovorih s posameznimi ministrstvi, ki so jih
svetniki dobili pred sejo. Govora je veliko, kaj pa bo, pa nihče ne ve. Mediji so dnevno polni informaciji
v zvezi z begunci, tudi mene kličejo tako občani, novinarji kot tudi športniki, ki so v centru, tako da
pravega odgovora ne morem dati, pove župan.
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7. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: obveščanje svetnikov in občanov o dogajanju z begunci
Svetnica se zahvali za besedo in pozdravi vse prisotne. Nadaljuje, da podaja pobudo, da bi
župan predvsem svetnike in če se da, tudi občane, še bolj redno obveščal o tem, kaj se na
državnem in občinskem nivoju v zvezi z begunci dogaja. Svetnica je namreč mnenja, da se več
negotovosti povzroča s tem, da se nič ne pove.
8. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: pogin rib v Logaščici
Svetnica nadaljuje, da je želela preverit, kdaj točno se je zgodil pogin rib v Logaščici, pa je
celotna vsebina iz medijev popolnoma izginila. Pove, da na rtv.slo ni najti niti prispevka naše
krajanke ge. Barbare Renčof. Zanima jo, kaj se dogaja? Pred približno mesecem dni je prišlo do
izlitja impregnacijskega sredstva v Logaščico. Opraviči se, ker nima točnih informacij, ker je
želela prav to preveriti. Nadaljuje, da je storilec znan, odšel je na policijo, povzročil pa je, da
življenja v Logaščici ni od njegove žage v Gornjem Logatcu do Sončnega loga. Svetnica še
doda, da naj bi se potočni raki, po besedah ribičev, ne vrnili v naše vode še 10 let, kar
predstavlja veliko ekološko katastrofo za naš kraj. Svetnica verjame, da občina dogajanje
spremlja. Zanima jo kakšni so zadnji izsledki policije, Agencije za okolje in inšpekcije, kakšne
ukrepe načrtujejo in kakšne ukrepe namerava uvesti proti onesnaževalcu, za katerega se ji zdi,
da smo mu šli svetniki na eni od preteklih sej »na roko« s spremembo prostorskega načrta.
Kako, s kakšnimi ukrepi, namerava občina zaščititi okolje in svoje prebivalce? Na koncu še
pove, da je ne zanima, kaj se ne da, temveč kaj se da.
Župan se zahvali za pobudo in vprašanje.
Glede begunske problematike pojasni, da je tudi sam pred mesecem iz medijev izvedel, da je za v
Logatec predvideno okoli 200 beguncev – azilantov. Od takrat naprej so ga državni svetniki, novinarji,
politiki spraševali, kaj v Logatcu bo. Župan pove, da ve le to, kar je bilo v medijih, da pa je vesel, da so
zadnje tri tedne, skladno z dopisom, tekli pogovori tudi z Ministrstvom za notranje zadeve, z
Ministrstvom za zdravje, pove, da je bil v Logatcu tudi g. But. Župan še enkrat poudari, da kaj in kako
bo, ne ve, poudari pa tudi, da kljub temu, da ni veliko vedel, se medijem ni skrival, ampak je javno
nastopal in povedal tisto, kar je. Pove še, da je bil na LEP-u, na RTV Slovenija v Odmevih, na Radiu 1,
pa tudi v drugih medijih, tako tiskanih kot pogovornih, vsi so dobili podatke, katere je vedel. Pove, da
je bil danes na sejo povabljen tudi g. Šefic z Ministrstva za notranje zadeve, ki pa je službeno zadržan.
Župan poudari, da vsi ljudje, ki se obrnejo na njega, dobijo isti odgovor, ki ga je podal že medijem.
Glede pogina rib v Logaščici pa župan pove, da je bila občina s strani prebivalcev obveščena o
dogodku. Občina se je tudi že obrnila na ARSO, ki je edina pristojna za področje voda, in na policijo.
Inšpektor za vode je stanje pregledal, končnega poročila pa še ni. Klicali so tudi ljudje in spraševali,
kdo bo dal pregledati zemljišča ob potoku in njihovo zemljo, kjer ljudje pridelujejo vrtnine in poljščine
ter za zalivanje uporabljajo vodo iz potoka. Tu župan pove, da se skladno s predpisi, vrtovi ne smejo
zalivati iz potoka, vsak občan, ki je lastnik zemljišča, pa lahko sam poda vlogo za pregled in analizo
zemlje. Tu ima občina zvezane roke. Napove še, da ko občina prejme podatke iz pristojnih institucij,
se bo lahko povedalo več.
9. Janez OVSEC, NSi – pobuda: renta iz državnih gozdov za občino Logatec
Svetnik ponovno pozdravi zbrane in predstavi naslednjo pobudo krajanov, občanov Dolnjega
Logatca: »V občini Logatec je KS Naklo najbolj obremenjena zaradi transporta lesa iz državnih
gozdov, saj gre pretežni del lesa iz gozdnega predela Ravnik, ki je pretežno v državni lasti,
preko KS Naklo, večinoma po Notranjski cesti skozi Martinj hrib. Zaradi tega razloga se
pričakuje, da bi dobršen del ali nek primeren del tega denarja, šel tudi za popravilo občinskih
cest, saj škoda nastaja tu, v KS Naklo. Zato predlagamo, da se iz tega naslova kvalitetno uredi
občinske ceste pod Sekirico proti Martinj hribu in proti Tičnici, občinsko cesto od Nakla pod
Prekrnikom do državne ceste Logatec-Žiri, ki je tudi del logaške kolesarske transverzale,
gozdne ceste in del Notranjske ceste, ki je občinska cesta Logatec – Laze do Loma.« Na koncu
svetnik še pove, da je to pobuda, da najbrž vseeno obstajajo neka pravila, kako se denar deli,
želja krajanov pa je opisana v pobudi.
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Župan se zahvali za pobudo in pojasni, da gre za takso, ki jo občina dobi od gozdarjev. Vsako leto
občina dobi približno 50.000€. Občina za sredstva naredi razpis, pridobimo izvajalca del za popravilo
gozdnih cest, odločitev o tem, katere ceste se bodo popravljale, pa je v pristojnosti revirnih gozdarjev,
ki odločajo katere ceste so najbolj potrebne popravila in pod njihovim nadzorom se ceste tudi urejajo.
V letošnjem letu ni bilo razdeljenih nekaj sredstev, ki smo imeli rezervirana za subvencije kmetom,
zaradi sprememb predpisov na državni ravni, namenjeno jim je bilo 25.000 €. Vemo, da je zaradi dela
v gozdovih veliko gozdnih cest in vlak poškodovanih tako, da se je tudi skozi to pomagalo našim
kmetom. O popravilu cest pa odloča gozdno gospodarstvo, ki najbolj pozna teren. Če se bo dalo,
bomo poskusili predlagati, da se popravijo tudi v pobudi omenjene poti, za poljske poti pa so sredstva
zagotovljena na drugi proračunski postavki.
10. Miran OBREZA, NaNo – pobuda: poziv župana k strpnosti ob begunski krizi
Svetnik se zahvali za besedo in vse prisotne lepo pozdravi. Pove, da ima pobudo, ki se
navezuje na begunsko krizo. Svetnik pove, da razume, da se dnevno spreminjajo poti
beguncev, da je situacija nepredvidljiva, da je skoraj nemogoče dobre informacije posredovat
občanom. Vseeno pa se vsi zavedamo, da je Logatec ena izmed lokacij, kjer naj bi bil potencial,
da se begunce začasno nastani, zato svetnika žalosti, da iz županovih ust sliši, da prilivamo
olja na ogenj. Očitno je še vedno zaznavanje teh beguncev kot ljudi, ki gredo s trebuhom za
kruhom kot včasih. To so ljudje, ki so v svojih domicilnih državah nekateri bistveno bolj
situirani kot smo mi sami, bistveno bolj izobraženi, zato svetnik prosi, da se iz tega stališča
nagovori občane po vseh kanalih, ki so na razpolago, da, v kolikor pridejo gosti – begunci in ko
bodo začasno nastanjeni v centru, se občane pozove k strpnosti, enakopravnem obravnavanju,
da se tudi z nevladnimi organizacijami pravočasno dogovori, ne samo kako bodo šli begunci
ven iz centra ampak tudi, kako bodo s temi ljudmi morebitno sodelovali, jim pomagali in z njimi
tudi komunicirali.
Župan se zahvali za pobudo.
S predlogom svetnika se strinja. Pove, da je bil sklican štab civilne zaščite z vsemi deležniki, ki so v
štabu, od tabornikov, skavtov, zdravstvenega doma, policistov, gasilcev, kinologov, jamarjev. Na štabu
je bil obravnavan tudi ta problem. Še enkrat poudari, da daje komando Ministrstvo za notranje zadeve,
ki odredi potrebe posameznih ministrstev. Štab civilne zaščite dobi navodila s strani Uprave RS za
zaščito in reševanje. Župan pokasni, da je civilna zaščita predvsem za pomoč v logistiki, enako kot
tudi ostale nevladne organizacije. Mi čakamo na navodila. Župan pojasni še, zakaj je rekel, da ne
nalivat olja na ogenj, kjer ni potrebe?! Zato, ker ima vsaka napačna informacija lahko hujše posledice.
Veliko informacij je v raznih medijih. Ko bo znanega kaj več, bomo o tem tudi obveščali. Župan meni,
da je štab civilne zaščite s svojimi deležniki pripravljen za pomoč, pove še, da je štab za pomoč prosil
tudi Klub logaških študentov zaradi prevajalskih storitev, saj gre za mlade, angleško govoreče ljudi,
tudi begunci so po večini angleško govoreči. Za uradne prevode pa bo potrebno dobiti zaprisežene
prevajalce.
Ker ni bilo drugih priglasitev, je župan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1 PREDLOG ZA RAZREŠITEV PREDSTAVNICE USTANOVITELJA V SVETU ZAVODA VRTEC
KURIRČEK
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. Svetnik Janez ISTENIČ predlaga, da občinski svet
sprejme sklep, da se da, pred glasovanjem o razrešitvi, ge. Tatjani SELAN, ki je tudi prisotna, besedo,
da predstavi svoje mnenje.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec da besedo ge. Tatjani Selan.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Tatjana SELAN prične s svojo predstavitvijo in obrazložitvijo situacije. Župan tekom obrazložitve
go. Selan opozori, da mora paziti na integriteto in varovanje osebnih podatkov vpletenih. Zaradi
nadaljnjega poteka predstavitve župan predlaga, da občinski svet, skladno z 29. členom Poslovnika,
sprejme sklep o zaprtju seje za javnost.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet na predlog župana potrdi zaprtje seje za javnost. Ob tem v sejni sobi poleg
župana, svetnikov, predsednika Nadzornega odbora in ge. Selan ostanejo še predstavniki
občinske uprave, mag. Nevenka Malavašič, Andrej Vrhunc, Špela Bezgovšek in Nina Gregorič.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Miran OBREZA prosi za besedo, potem pa predlaga, da tudi strokovna sodelavka za družbene
dejavnosti, ga. Nevenka MALAVAŠIČ, ki je v tem kontekstu zelo vpletena, zapusti sejo, in da se ge.
SELANOVI v popolnosti zagotovi integriteto in omogoči predstavitev.
Župan da predlog na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet potrdi predlog, da tudi ga. Nevenke Malavašič zapusti sejo.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan predlaga glasovanje o sklepu, kdo bo ostal na seji.
PREDLOG SKLEPA:
V času, ko je seja občinskega sveta zaprta za javnost so v sejni sobi poleg župana, svetnikov,
predsednika Nadzornega odbora in ge. Selan ostanejo še predstavniki občinske uprave Andrej
Vrhunc, Špela Bezgovšek in Nina Gregorič.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Seja se zapre za javnost ob 18.48.
Ob 19.38 župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec razreši go. Tatjano Selan s funkcije predstavnice ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Vrtec Kurirček.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Ga. Tatjana SELAN ostane predstavnica ustanovitelja v svetu javnega zavoda Vrtec Kurirček.
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2.2 UGOTOVITEV PRENEHANJA MANDATA PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETU
ZAVODA VRTEC KURIRČEK
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec ugotovi, da je ge. Jasni Vodnik Uršič in g. Dušanu Černigoju
prenehal mandat predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zavoda Vrtec Kurirček na podlagi
njunega odstopa.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
In nato še naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Ga. Jasna Vodnik Uršič in g. Dušan Černigoj funkcijo opravljata do imenovanja nadomestnih
predstavnikov.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
2.3 PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU OBČINE LOGATEC
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi ponovno povabi Borisa HODNIKA, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), ki poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razprave ni, zato župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo naslednji predstavniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zoran Žagar – predstavnik občinske uprave Občine Logatec
Blaž Alič – predstavnik policijske uprave pristojne za območje občine Logatec
David Čuk – predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Logatec
Anton Simšič – predstavnik avtošol na območju občine Logatec
Jure Plečnik – predstavnik občinskega redarstva
Matjaž Kurent – predstavnik upravljavca cest
Milojka Rupnik – mentorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŠ
Tabor
Aleš Požarnik Vavken - mentor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŠ 8
talcev
Ermina Šimenc - mentorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu OŠ
Rovte

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
CENTRALNE DEJAVNOSTI BROD - VZHODNI DEL, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Tena-Daša LAVRIČ in Peter Lovšin iz podjetja Urbania d.o.o.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL,
ki predlaga sprejem predloga.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Župan odpre razpravo v kateri sodelujejo Janez OVSEC, Miran OBREZA in Peter ANTIČEVIČ.
Dodatno pojasnilo podata Tena-Daša LAVRIČ in Peter Lovšin.
Nato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, v I. obravnavi, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE OBČINSKEGA
SVETA IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Maja LUKAN LAPORNIK.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljata Jerneja RUPNIK in Miran OBREZA.
Dodatno pojasnilo poda mag. Maja LUKAN LAPORNIK.
Drugih priglasitev k razpravi ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega
sveta in svetov krajevnih skupnosti, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC KURIRČEK LOGATEC, skrajšani postopek
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka MALAVAŠIČ.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti, g. Janez OVSEC, predstavi stališče odbora, ki predlaga
sprejem predloga odloka.
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Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravlja Miran OBREZA.
Pojasnjuje župan.
Drugih priglasitev k razpravi ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, v predloženem besedilu, po skrajšanem
postopku..
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan odredi odmor. Seja se nadaljuje ob 20.20 uri.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODREDBE O PROMETNI UREDITVI V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, dopolnitev gradiva je bila dana na mizo
pred sejo občinskega sveta.
Uvodno obrazložitev poda Jure PLEČNIK.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL,
ki predlaga sprejem predloga.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Župan odpre razpravo. Razpravlja Miran OBREZA.
Drugih priglasitev k razpravi ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odredbo o prometni ureditvi v občini Logatec, v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV OBČINE LOGATEC V
VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA
ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA, I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Maja LUKAN LAPORNIK.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravlja Janez NAGODE in predlaga združitev obravnav.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec združi I. in II. obravnavo predloga pravil za izvolitev
predstavnikov občine Logatec v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana Državnega sveta.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Razpravlja še Boris HODNIK.
Dodatno pojasnilo je podala mag. Maja LUKAN LAPORNIK.
Drugih priglasitev k razpravi ni, zato župan predlagal glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog pravil za izvolitev predstavnikov občine
Logatec v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
Državnega sveta.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O CENAH STORITVE OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH OBČINSKIH CEST V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloženem besedilu.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljata Janez OVSEC in Miran OBREZA.
Dodatno pojasnilo poda dr. Boštjan AVER.
Ker ni drugih priglasitev, župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve opravljanja gospodarske javne
službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
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Uvodno obrazložitev poda dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloženem besedilu.
Stališče Statutarno pravne komisije je poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljata Janez OVSEC in Eva ČERNIGOJ.
Pojasnilo podata dr. Boštjan AVER in župan. Razpravlja še Janez NAGODE.
Ponovno pojasnjujeta dr. Boštjan AVER in župan. Ker ni drugih priglasitev, župan predlaga glasovanje
o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
OBRAVNAVA POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LOGATEC V PRVEM
POLLETJU V LETU 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Mojco IGLIČAR.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem v predloženem besedilu.
Župan je odpre razpravo. Razprave na poročilo ni. Nato župan še sam poda kratko obrazložitev,
potem pa predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v
prvem polletju v letu 2015.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE LOGATEC
ZA LETO 2014
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Jure PLEČNIK.
Razprave na predlog ni, kratko obrazložitev poda še župan.Nato župan predlaga glasovanje o
naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s Poročilom o delu Varnostnega sosveta Občine
Logatec za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 12.
OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA KOMUNALNEGA PODJETJA LOGATEC D.O.O.
ZA LETO 2014
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda dr. Boštjan AVER, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je poda predsednica odbora Jerneja
RUPNIK, ki predlaga sprejem
Nato župan odpre razpravo. Razprave na poročilo ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem
predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme letno poročilo Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za
leto 2014 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 13.
OBRAVNAVA OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE LOGATEC
ZA LETO 2014
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Jure PLEČNIK.
Razprave na predlog ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine
Logatec za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 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
maju 2015, prejeli z gradivom.
S tem je bil izčrpan dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za udeležbo na seji. Prisotne povabi na slavnostno odprtje vrtca, ki bo v
petek 18. 9., in na prireditev ob občinskem prazniku, ki bo v nedeljo 20. 9.2015. Vse povabi tudi na
ostale prireditve, ki bodo v oktobru. Sejo zaključi ob 21.18 uri.
Zapisala:
Nina Gregorič
Višja svetovalka III
Berto Menard
župan
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