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ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 29. oktobra 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 in Angela MENART.
Prisotni so bili vsi svetniki Občinskega sveta Občine Logatec.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Nataša GORNJAK PEJIČ - članica Nadzornega
odbora, mag. Jože SEČNIK – direktor občinske uprave, Andrej VRHUNC – podsekretar, mag.
Nevenka MALAVAŠIČ – podsekretar, Mojca IGLIČAR – preizkušeni računovodja – višji svetovalec,
Mateja ČUK – podsekretar, mag. Katja ŽAGAR – podsekretar, Zvonka MOLJK – višji svetovalec,
Samo MERVAR – podsekretar, Romana HRIBAR – višji svetovalec, Bogdan BOŠNJAK – KS
Hotedršica in Blanka MARKOVIČ-KOCEN - urednica Logaških novic in občani.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 20 svetnikov. Predsedujoči Občinskega sveta župan Berto
MENARD ugotovi, da je Občinski svet sklepčen.
Župan Berto MENARD (v nadaljevanju: župan) svetnike najprej obvesti, da so na mize prejeli:
- gradivo za razširitev dnevnega reda, in sicer: Obravnava predloga dokumenta idetifikacije
investicijskega projekta celostna prometna strategija Občine Logatec,
- mnenja in stališča odborov,
- vabilo na dogodek župnijske Karitas Rovte.

Nato župan odpre razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 7. redne seje občinskega sveta, ki je
bila 17. 9. 2015.
Razprave na zapisnik ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec z dne 17. 9. 2015 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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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.
Župan predlaga, da se predlagani dnevni red razširi s točko Dokument identifikacije investicijskega
projekta Celostna prometna strategija občine Logatec. Vsebinsko je zadeva nujna za sprejem, ker se
brez sprejetja tega sklepa Občina Logatec ne more prijaviti na razpis. Župan poda informacije o
razpisu.
Župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa za razširitev dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi predlog za razširitev dnevnega reda s 7. točko -Dokument
identifikacije investicijskega projekta Celostna prometna strategija občine Logatec. Ostale
točke se ustrezno preštevilčijo.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec:
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov
krajevnih skupnosti, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2016, I. obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o spremembi meje med naselji Lavrovec, Hlevni Vrh,
Praprotno Brdo, Rovte, Petkovec, Zaplana-del, Logatec, Laze (vse občina Logatec) in
Smrečje, Podlipa, Trčkov Grič, Mizni Dol, Zaplana, Marinčev Grič, Prezid, Jerinov Grič,
Strmica, Vrhnika, Zavrh pri Borovnici (vse občina Vrhnika) ter ureditev meje med občinama,
I. obravnava
6. Obravnava predloga Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice – 2. Sklop (Občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec Postojna in Škofljica)
7. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec
8. Obravnava predloga Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Logatec za leto 2015
9. Obravnava predloga Ukinitev javnega dobra

10. Odgovori na svetniška vprašanja.
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Župan nato predlaga glasovanje o predloženem dnevnem redu 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 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 PODOBNIK, SDS – pobuda, svetniško vprašanje: ureditev pločnika, razsvetljave v
Hotedršici
Svetnik na začetku pove, da predstavlja kot svetnik tudi krajane Hotedršice. Skozi kraj
Hotedršica gre zelo prometna cesta, ki je na obeh straneh poseljena s hišami.. Svetnik pove, da
v celem kraju ni prehoda za pešce, prav tako je problem s pločnikom. Od Turka do gasilskega
doma, kjer je zelo ozka cesta, pločnika ni in je zato ta odsek zelo nevaren. Prav tako bi bilo
treba na tem koncu urediti javno razsvetljavo.
Župan pove, da je na to temo 5. 11 sklican sestanek z Direkcijo za ceste. Sestanek je bil že trikrat
preložen. Na tem sestanku se bo razpravljalo o hodniku skozi Hotedršico, avtobusnih postajališčih,
prehodih za pešce. Župan pove, da se zaveda, da je to pereč problem, da pa se za ta del pripravlja
načrt za izgradnjo čistilne naprave in se bodo v pločnik dali tudi cevovodi za te potrebe.
2. Janez ISTENIČ, SD – pobuda, svetniško vprašanje: delovanje semaforja v Logatcu
Svetnik pove, da so se nanj obrnili občani, in sicer glede delovanja semaforja v Logatcu. Pešec
mora namreč za prečkanje ceste na semaforju pritisniti tipko, če ne se zelena luč ne prižge.
Hkrati je svetnik opozoril tudi, da včasih ta tipka deluje, včasih ne, zato ljudje cesto prečkajo
nepravilno v času rdeče luči. Svetnik Občino sprašuje, ali lahko v zvezi s povedanim kaj
naredi?
Župan pove, da prehod za pešce s semaforjem funkcionira v redu, je pa za prečkanje ceste treba
pritisniti tipko.. Župan pove, da pa se lahko pojavi problem za motorne vozila, ki prihajajo po cesti iz
Rovt. V kolikor ta vozila ne pripeljejo do črte, na kar jih opozarja tudi napis, jih senzor ne zazna in
zelena luč se ne prižge. Večji del prebivalcev je z ureditvijo zadovoljno, križišče pa je na ta način
postalo bolj varno za pešce in kolesarje.
3. Janez ISTENIČ, SD – pobuda, svetniško vprašanje: parkiranje na Cankarjevi ulici
Svetnik pove, da je prejel pozive in fotografije občanov glede prometa na Cankarjevi ulici.
Ljudje namreč parkirajo tam, kjer ni dovoljeno in to največkrat takrat, ko se otroci vračajo iz
šole oz. v popoldanskem času, ko imajo obšolske dejavnosti. Svetnika zanima, ali se da v tem
času, pa tudi večernem, povečati inšpekcijski nadzor. Svetnik hkrati predlaga, da se med
pločnikom in cesto postavijo količki, ki bi preprečevali nepravilno parkiranje.
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Župan pove, da so na Cankarjevi ulici modre cone. Občinski redar spremlja promet na tej ulici, vendar
ni strikten pri odrejanju kazni, voznike na nepravilnosti opozori. Na tem delu se bo poostril nadzor
zaradi varnosti – otroci iz šol – vendar pa je župan poudaril, da je od voznikov in njihove kulture
odvisno kako vozijo in parkirajo.
4. Janez ISTENIČ, SD – pobuda, svetniško vprašanje: postavitev zunanjega fitnesa
Svetnik postavi svetniško vprašanje glede zunanjega fitnesa v Logatcu. Pove, da se pojavljajo
različne informacije o tem, kje naj bi se ta fitnes nahajal. Pove tudi, da je bila preko Facebooka
lansirana anketa, katere rezultati so pokazali, da lokacija postavitve zunanjega fitnesa fitnesa
zraven čistilne naprave, ni bila dobro sprejeta s strani zainteresirane javnosti. Svetnik
predlaga, da se pred začetkom izvedbe projekta v prihodnjem letu najprej povpraša javnost ,
kje naj bi bil fitnes postavljen. Svetnika skrbi, da se zadeva ne bo zgolj postavila, ljudje pa je
nato ne bodo koristili in bodo naprave le rjavele.
Župan pove, da je edini prostor, kjer je mogoče postaviti zunanji fitnes med nogometnim –
košarkarskim igriščem in čistilno napravo. Tam bo stalo 5 naprav, predvidoma bodo postavljene do
konca letošnjega leta. Župan tudi pove, da se iščejo še druge lokacije po občini, kjer bi bilo mogoče v
prihodnje postaviti še nekaj takšnih naprav za rekreacijo občanov.
5. Janez ISTENIČ, SD – pobuda, svetniško vprašanje: začetek revizije poslovanja vrtca
Svetnik postavi svetniško vprašanja, in sicer, kdaj se bo začela revizija poslovanja vrtca v
Logatcu. Svetnik pove, da v kolikor se revizija še ni začela vršiti, da se sprovede čimprej, kot je
bilo obljubljeno.
Župan pove, da je v vrtcu finančna revizija vsako leto. Ostale revizije, o samem delovanju vrtca, pa
bodo še narejene, da se preveri vse navedbe in pride resnici do dna.
6. Anja SEDEJ, SMC – pobuda, svetniško vprašanje: ureditev poti čez Mlake
Svetnica pove, da je s strani krajana prejela pobudo o ureditvi poti čez Mlake, ki jo je nato
prebrala.
Krajan na osnovi opažanj in pogovorov s sokrajani, uporabniki pešpoti čez Mlake, ki povezuje
zaselek Blekova vas in Gubčevo cesto daje pobudo pobudo za ureditev, asfaltiranje, tlakovanje
približno 230 m dolge povezovalne poti. Blekovsko bližnjico proti Logatcu čez Mlake in obratno
uporabljajo vsakodnevno krajani vseh starosti, od naključnih sprehajalcev, skupin vrtčevskih
otrok, mater z otroškimi vozički do starostnikov bližnjega doma starejših. Pot je ob dežju
blatna in težko prehodna, pozimi ob sneženju pa nezorana in neprehodna. Ljudje pot
uporabljajo tudi zato, ker je varna in mirna povezava med Blekovo vasjo in blokovskim
naseljem na Pavšičevi ulici oz. povezava po Partizanski cesti do Upravnega centra, knjižnice in
edinega javnega otroškega igrišča pred Narodnim domom. Svetnica prebere, da je predlagatelj
te pobude prepričan, da lastniki zemljišč ne bi nasprotovali posodobitvi poti, če bi pot tudi v
bodoče ostala prepovedana za uporabo motornih vozil, razen za lastnike.
Župan pove, da so se čez ta zemljišča nekoč vozili tudi avtomobili, potem pa so lastniki zemljišč
postavili količke. Župan pove, da se bo zadevo preverilo, kaj se tam sploh da narediti in pripravili
odgovor. Povedal je še, da se navadno pri takšnih rečeh pojavijo težave povezane z lastniki teh
zemljišč.
7. Anja SEDEJ, SMC – pobuda, svetniško vprašanje: pogin rib v Logaščici - odgovornost
Svetnica pove, da z odgovorom, ki ga je prejela s strani Občinske uprave v povezavi nedavnim
poginom rib v Logaščici ni najbolj zadovoljna – predvsem glede na sredstva, ki jih Občina
namenja za nadzor in kontrolo onesnaževanja. Svetnica pove, da še vedno nimamo odgovora
na to, kako bo odgovarjal podjetnik, ki je poleti zastrupil velik del Logaščice in kaj v zvezi s tem
namerava narediti Občina? V kolikor Občina ne bo naredila nič, se svetnica sprašuje, ali ima
smisel financirati projekt Čista Ljubljanica, če onesnažujemo sproti?
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Župan pove, da je v tem primeru problem z inšpekcijskimi službami in Agencijo za okolje. Občina je
zaprosila za odgovore vendar niti s strani policije niti s strani inšpekcijskih služb ni dobila odgovora.
Župan doda, da bomo ponovno vprašali, kako in kaj .
8. Jerneja Rupnik, NSi – pobuda, svetniško vprašanje: prihod podjetja Yaskawa v Evropo
Svetnica je podala pobudo, in sicer je svetnike seznanila, da visoko tehnološko podjetje z
Japonske Yaskawa namerava v prihodnje v Evropi postaviti podjetje za proizvodnjo
industrijskih robotov. V začetku naj bi šlo za 200 delovnih mest z nadpovprečno dodano
vrednostjo. Svetnica daje pobudo županu, da se v tej smeri angažira in da Logatec poskuša
izkoristiti to priložnost. Za zdaj še ni znano, ali bo podjetje postavljeno pri nas, ima pa
Slovenija dobre možnosti predvsem zato, ker to podjetje že sedaj odlično sodeluje z Univerzo v
Ljubljani in tudi v Logatcu imamo nekaj kadrov, ki poznajo te ljudi oz. že sodelujejo v tej
projektih. Svetnica pove, da Logatec ima priložnost, da pa se s stvarjo malo mudi.
Župan pove, da je vesel, da je v odboru za gospodarstvo svetnica, ki razmišlja v gospodarskem,
naprednem smislu in da bomo skupaj naredili korak naprej. Župan doda, da zemljišča za takšne
projekte v Logatcu imamo in doda, da se tudi sam zavzema za delovna mesta, še posebej za tista, ki
imajo veliko dodano vrednost. Župan tudi pove, da se pogovarja z indijskim podjetjem, ki išče logistični
center in dodaja, da se pojavljajo podjetniki, ki želijo odkupiti zemljišča v Logatcu. S tem se za občino
odpirajo nova delovna mesta, vsako delovno mesto pa da socialno varnost posamezniku, družini.
Župan pove, da je vesel je takih pobud.
9. Zoran MOJŠKRC, SDS – pobuda, svetniško vprašanje: zadržati proizvodnjo Elktor
Koling – klimatske naprave v Logatcu
Svetnik pove, da se iz Idrije v Logatec v bližnji prihodnosti v celoti seli podjetje Kolektor
Koling, katerega del je tudi proizvodnja klimatskih naprav. Iz Logatca naj bi se ta proizvodnja v
roku 6 mesecev selila naprej v Maribor. Svetnik je dal pobudo, da naj se Občina aktivno
vključiv pogovore s tem podjetjem, da bi poskušali del proizvodnje – klimatske naprave
zadržati v Logatcu. Ta del proizvodnje je bil pred kratkim prodan švicarski multinacionalki
System Merk, ki je kapitalsko zelo močna. Svetnik pove, da bi iz tega naslova dobili tudi nekaj
delovnih mest, v daljnji prihodnosti tudi do 1.500.
Župan pove, da je Kolektor Koling kupil prostore v industrijski coni za nekdanjim KLI-jem. Z
direktorjem Vadnalom je Občina v dobrih odnosih, prav tako z ostalimi iz tega podjetja, zato se je
župan svetniku zahvalil za pobudo.
10. Janez NAGODE, SLS - pobuda svetniško vprašanje: popravilo pločnika
Svetnik pove, da je na 6. Redni seji v mesecu maju podal pobudo oz. prošnjo, da se uredi,
popravi, sanira del pločnika ob glavni cesti skozi Logatec proti Kalcem pri križiču s
Pokopališko ulico. – tam že dlje časa manjka zunanji robnik v nekaj metrih. Na zadnji seji je
med odgovori na svetniška vprašanja podan pisni odgovor o popravilu le tega dela pločnika, in
sicer, da je bil pločnik v juliju 2015 saniran. Svetnik pove, da mora temu sporočilu oporekati.
Omenjeni del pločnika še vedno ni saniran, pojavljajo se še nove razpoke, ki segajo že v sam
pločnik in prihajajoča zima in mraz bosta stanje samo še poslabšala. Torej je odgovor na
pobudo neresničen, je laž. Svetnik se zato sprašuje, ali se Občina tudi ob drugih prilikah, ki so
širšega in večjega pomena, da bi ugodili določeni problematiki, poslužuje neresnice?
Župan pove, da se bo stanje glede pločnika preverilo. Hkrati pove, da se je začelo z umikanjem
znakov, ki so bili nameščeni sredi pločnikov, na zelene površine. Tako ne bo več prihajalo do nesreč.
Župan doda, da si bo šel omenjeni pločnik sam ogledati, da pa ve, da je v občini veliko razpokanih
pločnikov in cest. Sredstev za vzdrževanje le-teh za letošnje leto skoraj ni več, za naslednje leto pa je
za ta namen rezerviranih več finančnih sredstev. Župan za konec pove, da niti on niti uprava ne laže,
da tega ni vajen niti ni bil tako vzgojen.
11. Janez Nagode, SLS - pobuda, svetniško vprašanje: ravnanje s teptalci snega
Svetnik pove, da se njegovo vprašanja nanaša na stanje teptalcev snega – ratrakov – ki se
nahajajo ob vznožju Sekirice ob skakalnici. Svetnika zanima, kdo je lastnik omenjenih
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teptalcev, ki vse od pomladi, ko je skopnel sneg stojijo ob izteku skakalnice na Sekirici. Po
vedenju svetnika je vsaj del sredstev pri nakupu prispevala lokalna skupnost, saj je večji
teptalec kupovala KS Naklo, torej gre tudi za družbena, javna sredstva. Zanima ga, kdo je
upravljavec omenjenih strojev in bi moral skrbeti tudi za njihovo primerno shranjevanje v
poletnih mesecih? Svetnik pove, da je v poletnih mesecih obiskal kar nekaj smučišč doma in v
tujini pa ni nikoli videl, da bi teptalci na sezono čakali na vznožju smučišč. Postavlja se mu
vprašanje, ali imamo res sredstev namenjenih za šport, rekreacijo, turizem v izobilju? Smo res
tako slabi gospodarji in upravljavci javnih sredstev in naprav. Ali nismo sposobni v Logatcu,
kjer je kar nekaj praznih hal od KLI-ja, najti nekega prostora, primerne strehe, garaže za
teptalce snega? Naš odnos do javne infrastrukture je sramoten in neodgovoren.
Župan pove, da je veliki ratrak v upravljanju Komunalnega podjetja, malega imajo tekači. Na tem
področju, kjer se ratraki nahajajo ni mogoče narediti tako velikega objekta, da bi zadeve postavili pod
streho. Župan pove, da so res v bivšem KLI-ju prazne hale, da pa stečajni upravitelj ne dovoljuje
uporabe. Župan se strinja, da je ratrake treba pravilno skladiščiti, da se na ta način dela škoda in da
zadeva ni zgledna.
12. Angela MENART, DeSUS – pobuda, svetniško vprašenje: postavitev ogledala pri trgovini
Čuk
Svetnica poda pobudo, da bi se v naselju Klanec – Mandrge namestilo ogledalo pri trgovini
ČUK. To bi omogočalo boljšo vidljivost na cesti. Preglednost na tem delu ceste je za voznike
slaba, z avtomobilom je potrebno zapeljati skoraj do sredine cestišča, da se lahko preveri, ali
prihaja kdo z leve ali desne strani. Svetnica pove, da je na tistem področju velik grm, ki bi ga
bilo dobro obrezati in bi se s tem zadeva rešila. Pred kratkim, pove svetnica, je imel tam
prometno nesrečo kolesar, nevarno pa je tudi za otroke.
Župan pove, da bo redar, inšpektor to preveril in ocenil.
Ker ni bilo drugih priglasitev, je župan prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
2.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE NADOMESTNIH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET
JAVNEGA ZAVODA VRTEC KURIRČEK
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje, določen del vsebine pa so prejeli naknadno, takoj
ko je Občina gradivo prejela.
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. Razpravljal ni nihče.
Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje nadomestne predstavnike ustanovitelja v svet javnega
Zavoda Vrtec Kurirček na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

6

Nato je župan dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje nadomestna predstavnika ustanovitelja v svet javnega
zavoda Vrtec Kurirček na podlagi zaprte liste z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavod Vrtec Kurirček se imenujeta naslednja predstavnika:
1. Andrej Perc, Logatec,
2. Janja Krmavner, Laze.
Predstavnika ustanovitelja se imenuje za preostanek mandata sveta javnega zavoda.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan je izvoljenim čestital za imenovanje.

2.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO, TURIZEM IN FINANCE
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan pove, da je ena od članic odbora odšla v tujino in je zato treba izvoliti nadomestnega člana.
Župan k besedi povabi Borisa Hodnika, predsednika KMVVI, ki najprej poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan svetnike obvesti, da je za komisijo, ki bo vodila tajno glasovanje, treba izvoliti še dva člana
Občinskega sveta.
Župan da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo,
kmetijstvo, turizem in finance na podlagi odprte liste s tajnim glasovanjem.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Nato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 50. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec se poleg župana v komisijo,
ki vodi tajno glasovanje izmed svetnikov imenujeta Dušan Jerina in Anja Sedej.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Župan nato za 10 minut prekine sejo, da se lahko izvede tajno glasovanje.

7

Po končani prekinitvi župan prebere zapisnik komisije, ki je vodila tajno glasovanje in člane
Občinskega sveta seznani, da: Občinski svet Občine Logatec za nadomestnega člana v Odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance imenuje Tino Zidarič.

Župan je izvoljeni čestital za imenovanje.

2.3 MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA VRTCA KURIRČEK
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi ponovno povabi Borisa HODNIKA, predsednika KMVVI, ki poda uvodno obrazložitev.
Po uvodni obrazložitvi župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Miran OBREZA.
Odgovore poda Boris HODNIK, predsednik KMVVI, in župan.
Po končani razpravi, da župan na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec o kandidatkah za ravnatelja Vrtca Kurirček Logatec podaja
naslednje mnenje:
-

Za kandidatko Frido Rupnik, lokalna skupnost, zaradi njene predstavitve, z dne 20. 10.
2015, podaja pozitivno mnenje.

-

Za kandidatko Brigito Česnik, lokalna skupnost, zaradi njene predstavitve, z dne 20. 10.
2015, podaja pozitivno mnenje.

Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE OBČINSKEGA
SVETA IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI, II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Andrej VRHUNC.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Župan nato odpre razpravo. Razpravljal ni nihče, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega
sveta in svetov krajevnih skupnosti, v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 21vseh svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016,
I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Mojca IGLIČAR, svoje mnenje je podal tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez ISTENIČ, Janez NAGODE,
Angela MENART, Ladislava FURLAN, Eva ČERNIGOJ, Miran OBREZA, Anja SEDEJ, Jerneja
RUPNIK, Janez OVSEC in Boris HODNIK.
Odgovore sta podala Mojca IGLIČAR in župan, ki se je svetnikom tudi zahvali za sugestije in predloge.
Drugih priglasitev k razpravi ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec daje Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2016 v
javno razpravo.
Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2016 je vsem zainteresiranim na vpogled v pisarni
št. 115 (Mojca Igličar) Občine Logatec (I. nadstropje), v Upravnem centru Logatec, Tržaška
cesta 50 A, 1370 Logatec, v času od 30. 10. 2015 do 16. 11. 2015, vsak delovnik v poslovnem
času Občine: ob ponedeljkih, torkih ter četrtkih: od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure, ob sredah:
od 8. do 12. ter od 13. do 17. ure in ob petkih: od 8. do 13. ure.
Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine Logatec
do 16. 11. 2015.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan odredi odmor. Seja se nadaljuje ob 20.18 uri.

AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI MEJE MED NASELJI LAVROVEC,
HLEVNI VRH, PRAPROTNO BRDO, ROVTE, PETKOVEC, ZAPLANA-DEL, LOGATEC,
LAZE (VSE OBČINA LOGATEC) IN SMREČJE, PODLIPA, TRČKOV GRIČ, MIZNI DOL,
ZAPLANA, MARINČEV GRIČ, PREZID, JERINOV GRIČ, STRMICA, VRHNIKA, ZAVRH PRI
BOROVNICI (VSE OBČINA VRHNIKA) TER UREDITEV MEJE MED OBČINAMA,
I. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Katja ŽAGAR.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo poda predsednik Simon ŽERJAL.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljala sta svetnika Miran OBREZA in Eva ČERNIGOJ.
Po končani razpravi župan predlaga, da se na podlagi 5. odstavka 77. člena Poslovnika Občine
združita I. in II. obravnava, glede na dejstvo da bistvenih vsebinskih pripomb ni.
9

Župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi združitev I. in II. obravnave 5. točke dnevnega reda Obravnava predloga Odloka o spremembi meje med naselji Lavrovec, Hlevni Vrh, Praprotno
Brdo, Rovte, Petkovec, Zaplana-del, Logatec, Laze (vse občina Logatec) in Smrečje, Podlipa,
Trčkov Grič, Mizni Dol, Zaplana, Marinčev Grič, Prezid, Jerinov Grič, Strmica, Vrhnika, Zavrh pri
Borovnici (vse občina Vrhnika) ter ureditev meje med občinama.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan predlaga glasovanje še o naslednjem predlogu sklepa.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembi meje med naselji Lavrovec, Hlevni
Vrh, Praprotno Brdo, Rovte, Petkovec, Zaplana-del, Logatec, Laze (vse občina Logatec) in
Smrečje, Podlipa, Trčkov Grič, Mizni Dol, Zaplana, Marinčev Grič, Prezid, Jerinov Grič, Strmica,
Vrhnika, Zavrh pri Borovnici (vse občina Vrhnika) ter ureditev meje med občinama v
predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT OSKRBA S
PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 2. SKLOP (OBČINE BREZOVICA, LOGDRAGOMER, LOGATEC POSTOJNA IN ŠKOFLJICA)
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Mateja ČUK in Samo MERVAR.
Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance poda predsednica Jerneja RUPNIK.

Župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez OVSEC, Janez PODOBNIK, Janez
NAGODE, Anja SEDEJ, Eva ČERNIGOJ in Rafael CEPIČ.
Odgovore poda župan in mag. Katja Žagar.
Drugih priglasitev k razpravi ni, zato župan predlaga glasovanje o naslednjem predlogu sklepa
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se dokument investicijski program za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice
– 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in Škofljica), izdelovalca
Postojna turizem d.o.o., oktober 2015.
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Vrednost celotne investicije je ocenjena na 11.008.102,81 EUR z DDV in se bo izvajala med
letoma 2016 in 2018.
Vire financiranja zagotavljajo:
Občina Brezovica
Občina Log-Dragomer
Občina Logatec
Občina Postojna
Občina Škofljica
Republika Slovenija
Kohezijski sklad EU

v znesku
v znesku
v znesku
v znesku
v znesku
v znesku
v znesku

835.880,44 EUR (od tega DDV 416.363,07 EUR)
213.895,76 EUR (od tega DDV 120.603,12 EUR)
1.371.079,16 EUR (od tega DDV 746.961,75 EUR)
84.241,94 EUR (od tega DDV 48.758,82 EUR)
1.351.711,34 EUR (od tega DDV 652.380,96 EUR)
1.072.694,14 EUR
6.078.600,04 EUR

V skladu s tem sklepom se prilagodi občinski in državni NRP.
Ta sklep stopi v veljavo takoj, ko ga podpišejo vse odgovorne osebe investitorjev.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDETIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli na mize pred začetkom seje.
Uvodno obrazložitev poda Mateja ČUK in mag. Katja ŽAGAR.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Janez ISTENIČ, Anja SEDEJ, Janez
OVSEC in Miran OBREZA.
Odgovore sta podali Mateja ČUK in mag. Katja ŽAGAR, svoje mnenje je podal tudi župan.

Župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt
»Celostna prometna strategija občine Logatec«.
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje morebitne
spremembe in dopolnitve obravnavanega dokumenta identifikacije inveticijskega projekta za
projekt »Celostna prometna strategija občine Logatec«.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka Malavašič. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče odbora za družbene dejavnosti poda predsednik Janez OVSEC.
Stališče Statutarno pravne komisije poda predsednik Peter ANTIČEVIČ.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljali so naslednji svetniki: Jasna VODNIK URŠIČ, Miran
OBREZA, Anja SEDEJ, Janez OVSEC.
Svetnica Jasna VODNIK URŠIČ navede konkretne predloge na posamezne člene zato da župan po
končani razpravi na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi pripombe svetnice Jasne Vodnik Uršič na predlog
pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec, in sicer se popravi:
-

v 3. členu 5. alineja – navedejo se vrtci in šole, ostalo se črta,
v 6. členu 3 odstavek – ureditev besedilnega dela, predzadnja beseda se črta,
v 10. členu, 3. odstavek – dopolni se: pozvati k dopolnitvi,
v 12. členu, 4. odstavek – popravek slovnične napake pri zadnjih besedah.

Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan da nato na glasovanje še
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in
strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec, v predloženem
besedilu, s sprejetimi pripombami.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA
NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Zvonka MOLJK.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč poda
predsednica Barbara PELLIS.
Nato župan odpre razpravo. Razpravljal ni nihče zato da župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
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Občinski svet Občine Logatec sprejme predlog Sprememb in dopolnitev letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2015.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
OBRAVNAVA PREDLOGA UKINITEV JAVNEGA DOBRA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Zvonko MOLJK.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč poda
predsednica Barbara PELLIS.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo. Nato župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Ukine se javno dobro na zemljiščih parc. št. 1833/23 v izmeri 87 m2 in 1833/21 v izmeri 185 m2,
obe k. o. 2017 – Gor. Logatec v lasti Občine Logatec – javno dobro.
Sklep se obesi na oglasni deski Občine Logatec in oglasni deski KS Tabor.
Morebitne pripombe vložijo občani v 15 dneh na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta
50 A, Logatec.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov, proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
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 8. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan se prisotnim zahvali za konstruktivne predloge na seji. Župan napove odprtje ceste v Hleviše in
odprtje čistilne naprave v Logatcu. Hkrati pozove, da se ob Dnevu mrtvih organizirajo komemoracije
na krajevno običajen način. Sejo zaključi ob 21.45 uri.
Zapisala:
Romana HRIBAR
Višja svetovalka III
Berto Menard
župan
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