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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 16. 5. 2019.
Seja poteka v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so navzoči naslednji novoizvoljeni člani in članice Občinskega sveta Občine Logatec (v
nadaljevanju svetniki):
Peter ANTIČEVIČ, Rafael CEPIČ, Nada CINDRIĆ, dr. Jože HLADNIK, Boris HODNIK, Ožbej
ISTENIČ, Bogomir JURCA, Nevenka KEREZOVIĆ, mag. Tomaž LUKANČIČ, Boštjan MIVŠEK, Zoran
MOJŠKERC, Aljoša PEČEK, mag. Jerneja RUPNIK, , Matej SKVARČA, Klemen STOŠEVSKI, Tomaž
ŠEN, Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN, Janja KRMAVNER, Vasja RUPNIK in Jasna VODNIK URŠIČ.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor Občinske uprave,
Zvonka MOLJK - višja svetovalka, IGLIČAR - preizkušeni računovodja – višji svetovalec, mag. Katja
ŽAGAR – sekretarka, Darja KAVČIČ – inšpektor svetnik, Peter LOVŠIN - občinski urbanist, Urbania
d. o. o., dr. Boštjan AVER – direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o., Florijan MASLE –
predsednik KS Tabor, Rosana Tollazzi – občanka, Blanka MARKOVIČ KOCEN– urednica Logaških
novic in Romana HRIBAR – višja svetovalka – sekretarka Občinskega sveta Občine Loagtec.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 21 svetnikov.
Župan je na začetku seje svetnike obvestil, da so na mize prejeli mnenja in stališča odborov.
Župan je odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 4. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
dne, 21. 3. 2019. Nato je predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z
dne, 21. 3. 2019 - v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 5. 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
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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3. Predlog Sklepa za nadaljevanje postopka za sprejem Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod –
zahodni del, 2. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Peter Lovšin, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
6. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce – ID: 1157
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Peter Lovšin, občinski urbanist, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
7. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve z omejitvijo lastninske pravice –
obremenitvijo s služnostjo gradnje kanalizacijskega omrežja – od Rožmanca do rondoja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
8. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo
lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje javne gospodarske infrastrukture v IOC
3 Logatec, 2 etapa
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
9. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
10. Predlog Poročila organizatorjev volilne kampanje in delna povračila stroškov
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
11. Predlog Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest
v občini Logatec
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Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
12. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
13. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto
2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
14. Odgovori na svetniška vprašanja
32. člen Poslovnika Občine Logatec v 2. odstavku 32. člena 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.
Svetnik Matej SKVARČA predlaga, da se 3. točka dnevnega reda - Predlog Sklepa za nadaljevanje
postopka za sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod –
zahodni del in 4. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, 2. obravnava 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec umakneta iz dnevnega reda, saj nista primerni za obravnavo. Ti dve točki naj se prestavita na
eno od naslednjih sej, ko jih bodo obravnavali pristojni Odbori.
Svetnik Zoran MOJŠKERC je povedal, da se o tej zadevi že zelo dolgo odloča. Svetnik ne vidi težav,
da se zadeva potrdi, v razpravi naj se poda pomisleke. V kolikor se točki umakneta, se stvar ponovno
prestavi nekam v prihodnost. Predlogu za umik bo njihova svetniška skupina nasprotovala.
Nato župan predlaga, da se glasuje o predlogu za umik 3. in četrte točke iz dnevnega reda 5. redne
seje Občinskega sveta Občine Logatec.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 3. točka - Predlog Sklepa za nadaljevanje postopka za
sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del
in 4. točka - Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod –
zahodni del, 2. obravnava umakneta iz predlaganega dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 17 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Nato župan predlaga, da se glasuje o dnevnem redu 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Pripomb ni bilo, zato da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
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Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.

AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Klemen Stoševski, NaNo, vprašanja
a) Pobuda občana – zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstev
Svetnik pove, da bi rad predstavil pobudo občana. Ta predlaga, da bi se na ekološke otoke
postavilo zaboje za zbiranje odpadnega kuhinjskega olja – v nekaterih občinah po Sloveniji to
že izvajajo. Gospodinjstva tako prejmejo manjše posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
Ko posode napolnijo se jih prazni v zabojnike na ekoloških otokih. Svetnik doda, da bi se s tem
poskrbelo za čistejše okolje in zmanjšalo obremenitev na kanalizacijsko omrežje in čistilne
naprave.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je na ekoloških otokih problem glede zbiranja odpadnega gospodinjskega olja, in
sicer ni lovilcev olj, pa tudi je problem v kolikor v to olje pride voda in druge nečistoče. Več bo povedal
direktor Komunalnega podjetja Logatec dr. Boštjan Aver. Posredoval se bo pisni odgovor.
b) Seznam prijav na evropske in slovenske razpise
Svetnika zanima, ali bi Občina lahko pripravila zapis, na katere evropske in slovenske razpise
se je prijavila v letu 2018 – na katere se zaradi različnih razlogov ni mogla. Svetnik prosi tudi za
seznam projektov, ki jih ima Občina pripravljene do te mere, da v kolikor se pojavi nek razpis,
da se Občina nanj lahko prijavi.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da bo odgovor pisen, da bo bolj eksakten. Poleg informacije o tekočih projektih
financiranih s strani EU, se bo posredovalo tudi informacije o projektih, ki so pripravljeni in s katerimi
se čaka, da se pojavi ustrezen razpis, na katerega se lahko Občina prijavi – takrat so kratki roki in
odreagirati je treba hitro.
c) Pravilnik o izposoji vozil v lasti Občine Logatec
Svetnika zanima, ali ima Občina pripravljen pravilnik o najemu vozila, ki je v lasti Občine
Logatec; svetnik pove, da ga sam ni našel? Svetnik pojasni, da so se v letošnjem letu sredstva
rezala raznim društvom, zato predlaga, da so le-ta upravičena do brezplačnega najema vozila,
ko to ni v uporabi. Pogoje in pravila za najem bi se določilo v pravilniku, ki bi se ga podalo
zraven vloge za najem.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da za najem občinskega vozila obstaja pravilnik in so določene cena najema – za to
skrbita ga. Tanja Oblak in g. Damjan Barut. Župan doda, da se vozilo – kombi veliko uporablja in da je
potrebno, da je društvom na razpolago.
2. Bogomir Jurca, SDS, vprašanja: Poslovilna vežica v Rovtah
Svetnika zanima, kdaj bo poslovilna vežica v Rovtah dana v uporabo in zakaj še ni? Poslovilna
vežica se gradi več kot leto dni in po svetnikovem mnenju bi morala biti že narejena.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je poslovilna vežica v Rovtah že končana in so vsi dokumenti predani na Upravno
enoto. Uradnica iz Občine se je pozanimala, zakaj stvari še niso urejene in rekli so, da so zasuti z
delom. Uporabno dovoljenje naj bi pridobili v roku meseca dni.
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3. Nada Cindrič, SD: Ženske v Občinskem svetu
Svetnica je lepo pozdravila vse, še posebej pa svetnice in vse prisotne ženske v sejni dvorani
Občine, četudi ni 8.marec, je dodala. Svetnica pove, da jo je župan na prejšnji seji prekinil – kar
sicer ni v skladu s poslovnikom – kar je svetnica ugotovila naknadno. Zmotilo pa jo je, ko je
župan rekel, da so se o teh zadevah » že po moško pogovorili''. Svetnica županu pojasni, da je
dobil 75 % volivcev in med njimi so zagotovo tudi ženske. Svetnica pove, da ji kot ženski
takšnih izjav ni prijetno slišati.
Odgovor župana na seji:
Župan se je ge. Cindrič globoko opravičil in povedal, da z izjavo gotovo ni želel nikogar užaliti, saj
nežnejši spol zelo ceni, poskuša biti do njih vljuden in podpira vse napore žensk skozi zgodovino. Še
enkrat se je za izrečene besede opravičil.
4. Jerneja Rupnik, NSi – pohvala/vprašanje
a) Pohvala – Prehod za pešce v Blekovi vasi
Svetnica se javno zahvali za izvedbo prehoda za pešce v Blekovi vasi. Pove, da je bila borba
dolga, a danes sta prehoda označena in v imenu vseh, ki tam stanujejo se zahvaljuje. Veliko se
je s tem naredilo na prometni varnosti za otroke in dijake, ki hodijo tam na avtobus. Svetnica se
je zahvalila tudi Občinski upravi in županu, da je prišlo do realizacije projekta, ki je bil po
dolgih usklajevanjih narejen za sprejemljivo ceno.
b) Pojasnilo o kvaliteti pitne vode
Svetnica pove, da se je že na odboru za gospodarstvo o tem razpravljalo, zato prosi, da se
občanom poda verodostojno informacijo o kvaliteti pitne vode. V zadnjem času je bilo med
občani slišati kar nekaj o prekuhavanju pitne vode, o kvaliteti pitne vode v občini. Svetnica
sicer meni, da so te govorice verjetno neutemeljene, oziroma upa, da so. Svetnica prosi za
poročilo o kvaliteti pitne vode v Logatcu – v občini.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se s tem strinja. Pojasni, da Komunalno podjetje Logatec popravlja svojo spletno
stran. Na njej trenutno tudi ni objav o pogrebih – kar se bo uredilo. Župan poudari, da je pomembno,
da se o pomembnih temah sproti obvešča. Ljudje se počasi navajajo na spletno stran MojaObčina.si in
Komunalnega podjetja Logatec, zato morajo biti obvestila sprotna.
5. Matej Skvarča, NSi - vprašanji/pohvala
a) Zapora mostu in ceste Lokav – Medvedje Brdo
Svetnik pove, da gre za javno cesto z oznako JP726251. Zanima ga, ali je predvidena obnova
mostu in kdaj?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se bo most v Piklcah popravil vokviru vzdrževalnih del.
b)Zbiranje odpadnega jedilnega olja
Svetnik pove, da mu je pobudo o zbiranju odpadnega olja z jezika vzel svetnik Klemen
Stoševski. Svetnik pove, da se pridružuje pobudi za zbiranje odpadnega jedilnega olja. To je
dobro za naravo, kanalizacijski sistem. Svetnik upa, da se bo pobuda realizirala.
c) Organizacija dogodka Prevetrimo omare
Svetnik izrazi pohvalo za organizacijo in izvedbo dogodka s strani Komunalnega podjetja
Logatec ter Knjižnice Logatec – Prevetrimo omare. Dogodek se je odvijal pred knjižnico in
prostorom med knjižnico in občinsko stavbo. Po mnenju svetnika je bilo obiskovalcev veliko,
izmenjalo in prodalo se je kar nekaj stvari, ki so za nekatere izgubile uporabno vrednost – za
druge pa jo imajo. Zadeva je pomembna z več vidikov – ekološki, finančni, socialni. Svetnik
predlaga, da se morda v prihodnje garažna razprodaja naredi ločeno – prostorsko in časovno,
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morda na lokaciji tržnice, kjer bi bilo še več obiskovalcev. Svetnik še enkrat pohvali idejo in
zgledno organizacijo dogodka.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da so takšne stvari potrebne. Tudi Slovenska filantropija, ki ima prostore v Gornjem
Logatcu dela na tem. Župan doda, da je teden, v katerem smo, teden prostovoljstva, veliko
Logatčanov si je prostore v Gornjem Logatcu tudi ogledalo, izvedelo več o delovanju Filantropije.
Župan se strinja, da nekatere stvari nekomu odslužijo, drugemu pridejo prav, na ta način se tudi
zmanjša onesnaževanje, ogljični odtis… Na teh stvareh bo treba še delati, da se bodo med ljudmi
''prijele''.
6. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanja/pobuda
a) Prostor za avtodome
Svetnik pove, da občane zanima, kako daleč je Občina s postavitvijo parkirišča za avtodome.
Svetnik pove, da se približuje poletna sezona in lastniki avtodomov parkirajo, kjer se da – kjer
se ustavi, tam prespijo. Svetnik pove, da v občini ni določena neka taksa, niti prostor za ta
vozila. Svetnik meni, da bi za parkirišče morali poskrbeti, za to bi se po mnenju svetnika dobila
tudi evropska sredstva. V poletnih mesecih, pove svetnik, je najbolj obremenjeno parkirišče pri
Večnamenski športni dvorani Logatec.
Odgovor župana na seji:
Župan pove da mu je žal da Občina tudi za ta namen ni uspela dobiti nekdanjih vojašnic. Tam je bil
mišljen tudi prostor za avtodome, šolo, vrtec. Zadeve so se žal odvile v drugo smer. Potem je prišel še
žlled in štab civilne zaščite je takrat ugotovil, da takšne prostore nujno potrebuje - na primer za
nastanitev ljudi ob potresu v Ljubljani in drugo. Zdaj je v nekdanji vojašnici azilni center – in je spet
neko življenje. Župan pa doda, da je za avtodome poskrbljeno v gradu v Gornjem Logatcu. Občini
Logatec sicer razmišlja v tej smeri, a je bilo na tem področju malo narejenega.
b) Glavna avtobusna postaja v Logatcu
Svetnika zanima, ali ima Občina namen zgraditi glavno avtobusno postajo v Logatcu in kako
daleč so načrti, kje naj bi stala – včasih se je omenjala lokacija za Petrolovo črpalko?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je narisana idejna zasnova. Razmišlja se, da se bo zadeva dala tudi na ogled
občanom, da bodo videli, kako si je projektant Rupnik zadevo zamislil.

c) Obnova tunela
Svetnik pove, da je od občana iz KS Naklo dobil vprašanje, zakaj stojijo obnovitvena dela na
tunelu, ki se ga je odkopalo. Zadeva je odkopana in prezračevana, notri se zato nabira vlaga in
škodljive stvari – tunel je začel propadati. Če se je tunel odkopalo in začelo sanacijo, potem je
treba zadevo speljati do konca oziroma organizirati, da ne bo propadalo naprej.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je tunel odprt, se suši in se ne dela škoda. Tudi prej je vleklo skozi tunel, a zdaj po
sanaciji vsaj voda pravilno ''odteka'' – odvodnjavanje, požiralnik. Po projektantskih ocenah, je vrednost
projekta 1,2 milijona evrov, Občina pa sredstev za nadaljevanje izvajanja projekta nima. To je tudi
eden od projektov, ki bi ga Občina želela vključiti v naslednjo EU perspektivo, če bo ta namenjena
takšnim projektom. Nekaj malega sredstev je za to namenjenih preko LAS-a. Na V delu tunela, kjer se
je začela zemlja posipati, se bo to uredilo v letošnjem letu. Z ostalimi deli se bo nadaljevalo čez leto ali
dve – preko LAS-a, preko drugih sredstev, ko jih bo dobila Občina. Razmišlja se, da bi skozi tunel
speljalo kolesarsko pot,ko bo enkrat zadeva dodelana pa se bo povedalo več. Župan doda, da je bil
sam na dan seje tudi na Direkciji za ceste, kjer so se pogovarjali z nekaterimi kolesarji, ki bodo
pomagali pripraviti kolesarske trase skozi Logatec. Treba je namreč povezati Vrhniko, Logatec, Kalce,
Idrijo, Postojno, Ajdovščino, Cerknico, Loški potok … Del evropskega denarja pa se je pridobilo za
gorenjsko kolesarsko pot – na Vrhu Sv. Treh kraljev bo nekaj koles na električni pogon, stolpič z
orodjem za kolesarje.
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d) Nadstrešnice in avtobusna postajališča
Svetnik pove, da je opazil, da je v Hotedršici postavljena nova avtobusna postaja. Svetnika
zanima, od kje so prišla sredstva – 100% iz občinskega proračuna oz. so sredstva tudi iz
ukrepov trajne mobilnosti? Svetnik pove, da je pohvalno, da se nadstrešnice obnavljajo in
prenavljajo, vendar bi bilo treba za občinski proračun narediti čim več.
e) Črpanje evropskih sredstev
Svetnik pove, da župan verjetno hodi na srečanja županov Ljubljanske regije in njenih organov,
ki so odgovorni za pripravo izvedbenih programov za črpanje sredstev zlasti evropskega
regionalnega sklada in kohezijskega sklada. Na spletni strani Ljubljanske urbane regije, kamor
sodi tudi Logatec, svetnik bere, da se roki za naslednjo perspektivo počasi iztekajo. Svetnika
zanima, katere prioritete bodo v tem regionalnem razvojnem programu izražene s strani Občine
Logatec. Svetnik pove, da je seznanjen, da v okviru teh organov predstavniki Občine, med
katere spada tudi Občina Logatec, zelo lobirajo za pridobitev sredstev iz omenjenih skladov.
Svetnika zanima, kako dejaven je župan v teh organih, kako dobro zastopa interese Občine
Logatec? Svetniku so kolegi iz drugih Občin povedali, da župani drugih Občin pripeljejo s
seboj ljudi, ki se spoznajo na črpanje EU sredstev, ki pomagajo črpati in postavljati prioritete
na ravni Občine, pripravljati projekte za zbrana sredstva. Svetnika zanima, kdo od
predstavnikov Občine na ta srečanja hodi skupaj z županom? Glede na pridobljena EU
sredstva – nekaj jih je bilo pridobljenih, a zelo malo, počrpanih pa še nič, svetnika zanima,
kakšne aktivnosti so se v tej smeri izvajale leta 2014, ko se je trenutno veljavni razvojni
program pripravljal. V trenutno veljavnem programu je zaznati tudi program zmanjševanja
poplavne ogroženosti v ljubljanski regiji. V dokumentu je tudi moč izvedeti, da je v Občini
Logatec potrebno zgraditi suhi zadrževalnik – rezerviranih sredstev za to pa ni. Svetnik pove,
da je zanimivo, da je v okviru tega projekta prijavljena obnova mostu v Lazah, in sicer v višini
2,100,000€. Svetnik doda, da bi bilo smotrno vedeti, kako se bodo obnavljali mostovi v Lazah
za takšno višino sredstev. Za ta denar bi se, po svetnikovem mnenju, lahko naredilo veliko več,
kot samo obnovila dva mostova, zaenkrat pa na tem ni še nič narejenega, doda svetnik.
Svetniku se zdi zanimivo, kolikokrat je v okviru Regionalnega razvojnega programa omenjen
Logatec kot Občina – Logatec je omenjen 22-krat, Občina Vrhnika 74-krat, Ig 105-krat, Ivančna
Gorica 44-krat.
Svetnik pove, da se je na eni izmed sej, ko se je sprejemal DIP za Kulturni dom v Logatcu
omenilo, da se bo šlo tudi v Bruselj po sredstva, če jih ne bo. Vendar v Bruslju Občina ne bo
nič dosegla, saj Bruselj sredstva dodeli državi, ta pa v nadaljevanju med ministrstvi in regijami
dodeli regijam. Na regionalnih razvojnih svetih se dogajajo ključna pogajanja za vsa ta
sredstva. Ko se vprašamo, zakaj v Logatcu ni EU sredstev, je treba preveriti, kaj je bilo
umeščeno v prioritete leta 2014. Iz vidika, da LUR spada v zahodno Slovenijo, ki iz vidika
kohezije ne bo več prehodnega značaja, pomeni, da sredstev iz kohezije ne bo, oziroma bodo
občutno zmanjšana. Svetnik bi zato prosil, da Občinska uprava pripravi poročilo stanja tudi na
tem področju.
Za pripravo strategij razvoja je rok že potekel, in sicer 30. 3. 20109. Trenutno se na Ministrstvu
za gospodarstvo zbirajo mnenja za usklajevanje, kar pomeni, da je neka osnova že sprejeta. Do
31. 12. 2019 se bodo programi iz tega področja zaključili, kar pomeni, da je treba imeti do takrat
vse projekte, ki bi jih radi iz naslednje EU perspektive imeli - končane, zapakirane – v osnovi je
treba vedeti, kaj bi radi delali. Svetnik poudari, da gre tu za 7-letno strategijo, ne za 1 leto, 2 leti.
Svetnik prosi, za poročilo, kaj se v zvezi s tem dogaja?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da ima svetnik v nekaterih stvareh prav, v večini pa ne. V EU perspektivi, ki teče sedaj in
se zaključi leta 2022, so samo mehke vsebine. V Sloveniji se je porabilo le 18% sredstev. Župan
poudari, da ima Občina projekte pripravljene, v kolikor se bodo te mehke vsebine kako preoblikovale.
Župan pojasni, da je bil projekt Cuntove grape del tega, a so Občini svetovali, da bi se ta projekt delal
v okviru projektov vodne skupnosti. Projekt poplavne varnosti zgornje Save in Ljubljanice teče od
Kamnika, Polhovega Gradca – tam še nimajo vseh projektov, mi pa imamo zadeve, razen gradbenega
dovoljenja pripravljene. Župan doda, da je Občina v nenehnem stiku z vodno skupnostjo, mora pa
pridobiti še določene služnosti, saj so nekatere zadeve že časovno pretekle in jih je bilo potrebno
ponovno potrjevati. Ko bo Občina dobila gradbeno dovoljenje, ki se ga pričakuje v kratkem, se bo
vložil zahtevek in začela se bodo izvajati dela. Sredstva za to so in so za to namenjena. Župan pove,
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da bo svetnik za ostala vprašanja dobil pisno poročilo in doda, da je na LUR-u kot župan dejaven, da
se župani med seboj poznajo, poznajo se s tistimi, ki zadeve pripravljajo. Logatec ima polno vsebin za
izvesti, ki niso ''mehke''. Sicer je Občina sledila tej EU perspektivi: pametna mesta, pametne vasi… Za
prihodnjo perspektivo se bo pripravil projekt kolesarskih poti – ni se prijavilo v tej perspektivi, saj je
Občina imela delo z drugimi vsebinami in črpanjem sredstev – počrpati je treba še 2,5 milijona
(sekundarni vodovod na Petkovcu, projekt za dokončanje kanalizacije v Logatcu). Župan meni, da se
bo v tej EU perspektivi nekaj sredstev poželo s strani Občine Logatec. Župan svetniku pove, da
zavrača njegov komentar, da Občina na tem področju ni aktivna. Na srečanja LUR-a, v kolikor je
potrebno, gre tudi vodja oddelka za investicije in tudi drugi, direktor…
7. Vasja Rupnik, SD– vprašanji
a) Obnovitev mostu v Žibršah
Svetnik pove da se je že na eni izmed prejšnjih sej govorilo o obnovitvi mostu v Žibršah.
Svetnika zanima, kako se napreduje s sanacijo?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da bo most pod Kobalom letos narejen – sanirani, sicer v vrednosti 50.000 evrov.
b) Avtobusno obračališče na koncu Kalc
Svetnika zanima, kako je z ureditvijo avtobusnega obračališča na koncu Kalc? Za ta namen so
bila rezervirana sredstva v proračunu in zato svetnika zanima, kdaj se bodo zadeve
»premaknile«?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je v zvezi z obračališčem treba še nekaj spremeniti v prostorskih planih, ker se želi
tam urediti tudi nekaj parkirnih mest. Ljudje bodo tam pustili avtomobile in se odpeljali z avtobusom.
Na projektu se dela, a zadeve še nekaj časa ne bodo izvedene. Zadeve so že nekaj časa narisane, a
dokler niso urejene stvari v povezavi z zemljišči, jih ni mogoče urediti.
8. Jasna Vodnik Uršič, NLBM, vprašanje: Parkirišča na Pavšičevi
Svetnico zanima, kaj se dogaja s parkirišči na Pavšičevi. Stanje je nevzdržno pojasni svetnica.
Med prvomajskimi prazniki so bili zaradi obiskov tudi ostali pločniki vsi zasedeni. Včasih se z
avtom niti ni dalo peljati mimo.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je problem glede parkirišča na Pavšičevi ulici predvsem ta, da je treba iz parkovnih
površin narediti parkirna mesta. Občina se sicer trudil urediti zadeva vendar kljub želji, da bi zadeve
uredili, to letos verjetno ne bo izvedljivo.
9. Klemen Trpin, NaNO– vprašanja
a) Poslovilna vežica v Rovtah
Svetnik pove, da ima vprašanje v zvezi s poslovilno vežico v Rovtah. Po njegovih laičnih
ocenah ne gre za zelo zahteven gradbeni projekt zato ga zanima, zakaj sta bila podpisana že 2
aneksa k prvotni pogodbi? Svetnik prosi za podatke, kakšna je bila projektantska ocena in do
kje se že prišlo?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da sta bila podpisana dva aneksa prvi za opremo in drugi zajema nekatera dela, ki
niso bila v popisu le-teh.
b) Vrtec Hotedršica
Svetnik pove, da se je že v prejšnjem mandatu začelo z aktivnostmi s strani krajanov, staršev v
zvezi z vrtcem v Hotedršici. Ti se zavedajo, kako pomemben je vrtec za kraj. Zanima ga, ali se je
že odkupilo potrebno zemljišče, ali se je že uvedel postopek za spremembo namembnosti?
Svetnika tudi zanima, na kateri točki se nahaja projekt vrtec v Hotedršici?
Odgovor župana na seji:
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Župan pojasni, da se v zvezi z vrtcem zadeva dogovarjajo in so narisane. Glede na dejstvo, da je
treba o tem trenutku rešiti zadeve za Osnovno šolo 8 talcev Logatec, pa tudi šolo v Gornjem Logatcu,
pa bo zadeva v povezavi z vrtcem v Hotedršici verjetno stala vsaj nekaj časa.
c) Kanalizacijski sistem v Hotedršici
Svetnik pove, da so krajani veseli, da se bo zadeva začela graditi - nekaj je bilo narejenega v
lanskem in nekaj v letošnjem letu; gradilo se bo tudi v prihodnjih letih. Svetnik poudari
problematiko kanalizacijskega sistema na Logu - na začetku vasi. Tam se nahaja mala
kanalizacijska naprava iz katere že sedaj prihajajo neprijetne vonjave. Lastniki se že sedaj
pritožujejo. Če se pogleda načrte za kanalizacijo se vidi, da se bo zadeva v prihodnje samo še
poslabšala – v to čistilno napravo se bo usmerilo še več fekalij. Svetnik meni, da bo verjetno
nastal problem s pobiranjem soglasij. Svetnik pravi, da ima dobronameren predlog, da bi se
poskušala urediti zadeve glede že postavljene kanalizacijske naprave. Zadevo bi bilo treba
prestaviti nekam drugam, stran od hiše. Najbližji sosed ima do kanalizacijske naprave le 10
metrov. Svetnik prosi, da bi se v zvezi s tem našla neka rešitev, da bi se pristopilo in
pogovorilo z ljudmi - ker se bo drugače izvajanje projekta zavleklo.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da gredo stvari v povezavi s kanalizacijskim omrežjem v Hotedršici naprej. Mala čistilna
naprava na Logu je bila na nek način izsiljena zato, da se je na tem predelu sploh lahko gradilo. Na
obstoječe čistilno napravo je po zagotovilih proizvajalca zaenkrat premajhen priklop zato sistem ne
deluje. Občina pobira soglasje saj se mudi zaradi rokov. V kolikor Občina ne bo uspela pridobiti
soglasij, bo zajela drug obračunsko območje. Občini se mudi, da pridobi gradbeno dovoljenje. Župan
pojasni, da ko bo čistilna naprava bolj obremenjena bo delovala - smrdeti ne sme- razen ko je nizek
tlak. V preteklosti, pojasni župan, so sicer bile neke težave, a je proizvajalec težave v povezavi s
sondami odpravil. Vse zadeve so bile tudi obrazloženem na Svetu krajevne skupnosti.
10. mag. Tomaž Lukančič, NLBM, vprašanji
a) Prometna ureditev Rovtarske ceste
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na prometno ureditev Rovtarske ceste. Sosedje
so svetnika obvestili, da je vhod iz stranskih cest na Rovtarsko cesto težaven - veliko prometne
signalizacije ni ustrezne, težave so povezane z ogledali. Vstop na stransko cesto je zaradi
razširjene Rovtarska cesta in zaradi bližine hišnih ograj problematičen - ni pregleda na
nasprotni pas. Bilo je že kar nekaj situacij, ko bi se lahko na tem delu zgodila prometna
nesreča - promet je gost, tovorna vozila. Svetnik predlaga, da se zadeva na ustrezen način reši
- naredi pregled in postavi ustrezne signalizacijske naprave oziroma znake v skladu z
zahtevami, ki pritičejo regionalni cesti.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je s težavami seznanjen. Pri semaforju je treba prestaviti senzor. Na koncu naselja
ob rovtarski cesti je bilo že postavljeno ogledalo, vendar je lastnik zemljišča zahteval, da se to gledalo
odstrani. Župan pojasni, da gre za državno cesto in Občina je zadeva želela urediti po nekih
postopkih, pa je bilo treba zadeve umakniti. Pogledalo se bo, kaj se da narediti.
b) Organizacija sej Občinskega sveta Občine Logatec
Svetnik pove, da je večina svetnic in svetnikov v službah in zato prosi, da se ustrezne
dokumente za seje pošilja vsaj dva dni pred sejo. Svetnik doda, da so nekateri dokumenti
preko elektronske pošte prišli do njega šele na dan seje. Svetnice in svetniki pa tako niso
mogli ustrezno pogledati dokumentov. Svetnik predlaga, da se določi skrajni rok, do kdaj se
dokumenti
pošiljal
za
seje
Občinskega
sveta.
Župan se sicer strinja s svetnikom, a velikokrat se gradiva žal ne da posredovati drugače. Odbori so
dva do tri dni pred sejo, predno se nato naredijo zapisniki, se posredujejo predsednikom odborov, to
vzame nekaj časa. Župan razmišlja, da bi odbore lahko sklicali teden dni prej in hkrati pove, da se bo
poskušalo zadeve urediti, pogledati - kaj se da izboljšati, da bo za vse lažje
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11. Ožbej Istenič, NaNo, pobuda
a) Premajhna klopca in streha za vozače pri Osnovni šoli 8 talcev Logatec
Svetnik pove, da je strani staršev in učencev vozačev iz Osnovna šola 8 talcev Logatec prišla
pobuda, da je nadstrešek in klopca pri športni dvorani premajhna za učence, ki čakajo na
avtobus.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se bo zadevo preverilo - kaj se da narediti, število otrok – vozači.
b) Logaška mlada godba
Svetnik je Logaški mladi godbi zaželel veliko sreče na tekmovanju slovenskih godb- 25. maj
2019 v Krškem.
Odgovor župana na seji:
Župan se pridružuje svetniku pri dobrih željah in doda, da je Logatec lahko ponosen na godbenike.
12. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanja/pobuda
Svetnik pove, da se ne more strinjati z županovim odgovorom povezanim s problematiko
pridobivanja evropskih sredstev, in sicer da gre le za »mehke vsebine«. Svetnik pove, da se ne
loči, kaj so smernice evropske komisije pri deljenju sredstev in kaj so regionalni in kohezijski
skladi. Svetnik našteje nekaj projektov, ki so bili narejeni po drugih občinah in zadeve ne
sodijo pod tako imenovane »mehke vsebine«: Občina Vrhnika – 1.355.000,00 evrov za ureditev
Centra naravne dediščine in izvirov Ljubljanice; Občina Kamnik 1.420.000,00 evrov za prenovo
mestnega jedra ter rekreacijska pot ob kamniški Bistrici in BRUS športni park - 250.000,00
evrov; Občina Ivančna Gorica –
408.000,00 evrov za tržnico iz naslova kohezijskega sklada. Svetnik apelira, da se naredi čisto
vse, da se ne bo zamudila teh rokov za naslednjo perspektivo ker drugače se sedem let ne bo
dalo nič narediti iz tega naslova. Svetnik, ki ni zadovoljen z odgovori, je v skladu s 17. členom
poslovnika predlagal Občinskemu svetu, da o tem vprašanju opravi razpravo, za sam namen
razstave svetnik predlaga, da Občinska uprava pripravi poročilo o trenutnem stanju priprav za
prihodno perspektivo in izraženih potrebah Občine Logatec v okviru Regionalne Razvojne
Agencije Ljubljanske Urbane Regije.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da bo svetnik odgovore na vprašanja dobil v pisni obliki. Glede projektov ki jih je naštel
svetnik iz drugih občin pa je župan pojasnil, da jih ima tudi Občina Logatec. Dejstvo pa je, da je treba
najprej imeti zemljišča, gradbeno dovoljenje, na mnogih krajih se zapleta glede soglasij. Iz tega
razloga se je šlo tudi v razlastitev z odškodnino. Župan pove, da bo natančne odgovore svetnik dobil v
pisni obliki, da pa se Občina Logatec trudi, da s sredstvi, ki se jih dobi preko glavarine, pokriva
osnovne stroške, ki so v posameznem letu, vse ostalo, kar se v občini naredi, pa je pridobljena iz
sredstev s strani kohezije, iz skladov.
13. Aljoša Peček, SD, vprašanja
a) Tunel na Naklem
Svetnik pove, da je bilo na eni izmed prejšnjih sej rečeno, da je obnova tunela za Občino velika
investicija, ki v tem trenutku ni izvedljiva v celoti. Rečeno je bilo, da se bo zgradila škarpa
oziroma podporni zidovi, da ne bo prišlo do posipa zemlje in zaradi varnosti prebivalcev, otrok.
Svetnik pove, da so se po informacije ki jih ima, v območju tunela postavila zaščitne ograje in
da se je postavila tabla - prepovedan prehod. Svetnika zanima, če se bo naredilo še kaj? Po
njegovem mnenju postavljena ograja ne bo preprečila da se otroku kaj ne naredi.
Odgovor župana na seji:
Župan je v povezavi s tem že podal odgovore. Zadevo se je zaščitilo, brežina se bo z opornim zidom
utrdilo, nevarnosti ne bo. Tabla, da je prepovedan prehod čez tunel, je dana tudi zato, ker je
potencialna nevarnost, da dotrajan material pade s stropa.
b) Upravnik GRC Zapolja
Svetnik pove, da je na eni izmed prejšnjih sej vprašal glede upravnika v GRC Zapolje. Svetnik
prosi za informacijo o tem, kakšno je stanje, ali je bil dosežen konsenz med lastniki in ali je
upravnik že izbran?
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Odgovor župana na seji:
Župan je povedal, da je upravnik za GRC Zapolje izbran, in sicer podjetje PUN.

c) Zbiranje odpadnih gospodinjskih olj
Svetnik pove, da je njegova služba tudi povezana s to zadevo in da ima kar nekaj izkušenj na
tem področju. Svetnik doda, da je ideja super, da pa je v praksi to težko izvajati. Jedilno
odpadno olje iz gospodinjstva se da predelati v biogorivo. V kolikor v to olje pride dva litra
motornega olja je ostalo zbrano olje neuporabno. Glede na izkušnje, ki jih ima svetnik pri
svojem delu, je v pobranem odpadnem gospodinjskem olju več drugih tekočin kot olja samega.
Tako Občina kot Komunala v občinah, kjer je sistem že vzpostavljen, težko zagotovita, da do
tega ne prihaja. Stroški komunale za odvoz tega zbranega odpadnega jedilnega olja so zelo
visoki in nerentabilni, v kolikor je v posodah zbrano tudi drugo olje in ne le jedilno odpadno
olje. Komunalno podjetje ima torej nekaj od tega le, če je v posodah zbrano odpadno jedilno
olje iz gospodinjstev. V kolikor pa so zbrane tudi druge primesi, pa je torej še en velik strošek
za Občino in Komunalo.
Odgovor župana na seji:
Župan svetnika pohvali, da je glede zbiranja odpadnega gospodinjskega olja zadeve zelo dobro
razložil. Stvari se bodo proučile, zapisalo se bo morda tudi Logaške novice.
d) Obnova starih stavb v Logatcu ter parkirišča
Svetnik pove, da je vprašanje povezano z evidenco obstoječih starih stavb – ki se jih obnavlja,
sanira. V Logatcu se dogaja, da se pri renovaciji posameznih starih objektov iz
enostanovanjske stavbe naredi večstanovanjski objekt. Tako pri nas kot pri ostalih občinah
prihaja do tega, da v centru mesta prihaja do težav s parkiranjem. Svetnik pove, da in
investitorji kupijo stanovanje, starejši objekt
in težijo k temu, da ga preuredijo v
večstanovanjski objekt in imajo od tega dobiček - ne pomislijo pa na parkirišča. Svetnik meni,
da so ta takšne primere določena pravila - na primer parkirišče pri Eurospinu mora imeti
drevesa in tako naprej. Svetnika zanima, kako je s preverjanjem tega stanja v občini?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasnil, da mora biti za vsako veliko prenovo izdano gradbeno dovoljenje. projektanti morajo
zadeve sprojektirati in Upravna enota izda soglasje. Zadeva se posredujejo tudi na Občina Logatec,
da se izračuna komunalni prispevek. Gradnja mora biti narejena v skladu s prostorskimi plani in
podrobnejšem prostorskim načrtom. Župan pove, da včasih pride tudi do izigravanja, vendar so občani
in inšpektorji tisti, ki imajo zadeve hitro na očeh. Župan se strinja, da je pomanjkanje parkirišč
problematično zato je Občina ponudila stavbno pravico investitorju - del kjer bo v prihodnje nastala
tržnica- spodaj pod bodočo tržnico se v obliki galerije lahko pridobi 72 parkirnih mest. Ali se bo
investitor odločil za investicijo v vrednosti 15 - 17 milijonov evrov, se ne ve. Za hiše na Tržaški cesti,
ki jih je omenjal svetnik, je lastnik stavbe odkupi še eno staro hišo in tam uredil parkirna mesta.
Investitorji iščejo rešitve, kako zadeve izpeljati v okviru določenih prostorskih planov.
e) Porabljena sredstva za načrtovanje Narodnega doma
Svetnika zanima, koliko sredstev je bilo namenjenih pri projektiranju Narodnega doma
Logatec? Po nekaterih informacije, ki jih ima svetnik, naj bi se za to porabilo že okoli
400.000,00 evrov, kar je ena četrtina sredstev, ki se jih je porabilo za obnovo Kulturnega doma
na Vrhniki. Svetnika zanima, da glede na to, da še ni izdelana finančna konstrukcija, ali se bo
še vedno vlagalo v to zadevo.
Odgovor župana na seji:
Župan je pojasnil, da višina stroškov povezanih z gradnjo novega Narodnega doma v Logatcu znaša
okoli 180.000 evrov - župan mora znesek še preveriti. Župan pove, da je gradbeno dovoljenje
pridobljeno in da se čaka da se bodo tako imenovane »mehke vsebine« spremenile v »trde vsebine«,
da se bodo zadeve začeli zidati. Projekt se pelje naprej.
f) Nadomestni prostori za OŠ 8 talcev Logatec
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje navezuje na izvajanje kratkoročnega sklepa zagotovitev prostorov oziroma dveh učilnic v Večnamenski športni dvorani Logatec, ki ga je v
zvezi s prostorsko stisko na Osnovni šoli 8 talcev Logatec na izredni seji sprejel Občinski svet.
Svetnika zanima, na kakšni točki je dogovor z NTK Logatec, ki trenutno uporablja prostore?
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Kdaj se bodo začeli prostori pripravljati za mesec september in kakšne aktivnosti so
predvidene – časovnica?
Odgovor župana na seji:
Župan je povedal, da je v pogovorih, v navezi z gospodom __________ iz NTK Logatec. Župan
pojasni, da je gospod trenutno odsoten - tekmovanje v Makedoniji. Dogovorjeno je, da se po njegovi
vrniti slišijo in dobijo na sestanku, še pojasni župan. V času počitnice bodo prostore uredili za izvajanje
pouka. Od Osnovne šole8 talcev Logatec se pričakuje tudi pisen odgovor za katere prostore, ki so jim
bili ponujeni, so se odločili. Verjetno se bodo odločili za male vadbene prostore, morda tudi za vse
ostale prostore, ki so jim bili ponujeni tudi na drugih lokacijah.
14. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanje: EU sredstva in kohezijska sredstva – odgovor na
pojasnilo župana
Zoran Mojškerc pojasni, da se župan po dodatnem pojasnilu, ki ga je podal, verjetnost »skriva«
za določilom Poslovnika, ki županu in občinski upravi omogoča, da na naslednji seji odgovori
na vprašanja, če tako zahteva podrobnejši pregled dokumentacije. Svetnik je ponovno
poudaril, da je bilo njegovo vprašanje naslednje: katere prioritete bodo v regionalnem
razvojnem programu za perspektivo 2021-2027 izražene z vidika Občine Logatec. Svetnik
župana opozori da na to vprašanje ni odgovoril in zato ne potrebuje podrobnega proučevanje
dokumentov. Svetnik prosi, da se da na glasovanje njegov predlog, da Svet o tem opravi
razpravo
na
naslednji
seji.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da so že izrisane zadeve za Športni park Sekirica - v času počitnic bo vložena zahteva
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt tunel Naklo, projekt Narodni dom, zadrževalnik vode,
odvodnjavanje vode, ureditev cest, obnova mostov, vrtec v Hotedršici, ureditev šole… V prejšnji
perspektivi so bila sredstva za vaška in mestna jedra, za kar ni bilo pripravljenih projektov, je pa
Občina maksimalno počrpala sredstva na račun kanalizacij in vodovoda; en del je treba še zgraditi in
sredstva počrpati. Župan meni, da smo s počrpanimi sredstvi lahko zadovoljni. Župan potrdi, da bo dal
na glasovanje predlog svetnika da se na naslednjo sejo uvrsti tudi točka s to vsebino. Župan meni, da
je to dober predlog.
Župan da na glasovanje predlog svetnika Zorana Mojškerca, da se na naslednji seji obravnavajo
prijave in pripravljenih projektov na sredstva EU in sredstva Kohezijskega sklada.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Logatec uvrsti
točka- Prijave in pripravljeni projekti na sredstva EU in sredstva Kohezijskega sklada.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.

AD 2.1
MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA ZAVODA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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Razprave ni bilo.
Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec podaja pozitivno mnenje g. Borutu Maroltu. Oba kandidata, tako g.
Borut Marolt, kot g. Peter Plevnik, izpolnjujeta pogoje za ravnatelja. Na podlagi preteklih izkušenj v
tem zavodu občinski svet za bolj primernega izbere g. Marolta.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 2.2
MNENJE O KANDIDATU ZA RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Razpravljal je svetnik Matej Skvarča. Župan doda, da je glasbena pola v Logatcu velika pridobitev za
kraj.
Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec podaja pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja Glasbene šole
Logatec. G. Primož Malavašič je primeren za opravljanje te funkcije.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA ZA SPREJEM ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU CENTRALNE DEJAVNOSTI BROD –
ZAHODNI DEL
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev o točki poda: mag. Katja Žagar, sekretarka.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Boštjan
Mivšek.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali ni nihče, zato je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec, v mandatu 2018 - 2022, nadaljuje s postopkom za sprejem Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod - zahodni del, ki ni bil zaključen
v mandatu prejšnjega občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
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AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
CENTRALNE DEJAVNOSTI BROD – ZAHODNI DEL, 2. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva pa naknadno.
Župan je besedo predal poročevalcu – Peter Lovšin, Urbania d. o. o.

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Boštjan
Mivšek.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Jože Hladnik, Matej Skvarča,
Aljoša Peček, Zoran Mojškerc, Jerneja Rupnik, Tomaž Šen, Boris Hodnik in Klemen Trpin.
Pojasnilo podata Peter Lovšin in župan. Župan nato predlaga, da se odredi odmor za usklajevanje o
tej točki in poda
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se za usklajevanje v zvezi z 4. točko dnevnega reda OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
CENTRALNE DEJAVNOSTI BROD – ZAHODNI DEL, 2. OBRAVNAVA 5. redne seje Občinskega
sveta odredi 15 minutni odmor.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Po odmoru župan vpraša svetnika Borisa Hodnika in Mateja Skvarča, če še vedno vztrajata na
prekinitvi točke. Svetnik Boris Hodnik pojasni, da glede na razlage odloka in pojasnila strokovnih služb
– glede umeščanja reševalnega prostora v ta del zemljišča – ne vztraja več na prekinitvi točke.
Predlaga pa, da bi se dodal poseben sklep, da Občina pristopi k ustreznim postopkom glede sklepanja
pogodbe. Svetnik Matej Skvarča pojasni, da po dodatnih informacijah, ki jih je prejel umika predlog za
prekinitev točke, da pa bo glasoval po svoji vesti. Svetnik Rafael Cepič poda obrazložitev glasu.
Pojasni, da se zadeva res vleče že nekaj let, da so o predlogu, ki ga imajo svetniki na mizah že
večkrat odločali in da bo sam zadevo potrdil.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne
dejavnosti Brod - zahodni del, v predloženem besedilu, v II. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki
Sklep je bil sprejet.
Nato župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se do konca leta 2019 pristopi k postopku za zagotovitev
sredstev in tudi nakup zemljišča za potrebe reševalnega centra ter podpisu kupoprodajne pogodbe.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Župan preda besedo direktorju Andreju Vrhuncu, ki pojasni, da je bil zadnji dokument k tej točki res
posredovan dan pred sejo, a takrat je občina dokument prejela. Svetnike je obvestil tudi, da bodo
zapisnike Odborov prejemali nekaj dne ali pa nekaj ur pred sejo preko elektronske pošte in ne več na
mize pred samo sejo Občinskega sveta – kar je izboljšava.
AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE
ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V ODLOKU, KI
UREJA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE LOGATEC, 1. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan k besedi povabi poročevalko mag. Katjo Žagar, sekretarka.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Boštjan
Mivšek.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Jože Hladnik, Zoran Mojškerc,
Klemen Trpin, Aljoša Peček. Obrazložitve in pojasnila podajo župan, direktor ter mag. Katja Žagar.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, v
predloženem besedilu, v I. obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.

OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O POTRDITVI LOKACIJSKE
PREVERITVE – INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH
IZVEDBENIH POGOJEV ZA STANOVANJSKO SOSESKO KALCE – ID: 1157
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva pa naknadno.
Župan preda besedo poročevalcu Petru Lovšinu, občinski urbanist – Urbania d. o. o..
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal predsednik Boštjan
Mivšek.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Jerneja Rupnik, Aljoša Peček,
Zoran Mojškerc, Tomaž Šen, Peter Antičevič, Jože Hladnik, Tomaž Lukančič in Klemen Stoševski.
Pojasnila je podala mag. Katja Žagar. Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce nad križiščem – ID: 1157, v
predlaganem besedilu.
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI – INTERESA
RAZLASTITVE Z OMEJITVIJO LASTNINSKE PRAVICE – OBREMENITVIJO S
SLUŽNOSTJO GRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA – OD ROŽMANCA DO
RONDOJA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč je podal
predsednik Tomaž Šen.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala sta svetnika: Zoran Mojškerc in Jože Hladnik.
Odgovore sta podala župan. Po končani razpravi župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme priloženi SKLEP o ugotovitvi javne koristi – interesa in
razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo za gradnjo kanalizacijskega
omrežja po delih zemljišč parc. št. 1318/3 v izmeri 612 m2, parc. št. 1318/4 v izmeri 412 m2 in parc. št.
1318/5 v izmeri 341 m2, vse k.o. 2016 – Blekova vas.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 8.

OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI –
INTERESA RAZLASTITVE IN RAZLASTITVE Z OMEJITVIJO LASTNINSKE
PRAVICE – OBREMENITVIJO S SLUŽNOSTJO GRADNJE JAVNE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE V IOC 3 LOGATEC, 2 ETAPA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč je podal
predsednik Tomaž Šen.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme priloženi SKLEP o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve
in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo za gradnjo ceste v IOC
Logatec po delu zemljišča parc. št. 430 v izmeri 5614 m2 k.o. 2017 – Dol. Logatec.
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Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet. Občinski svet Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
AD 9.

OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
LOGATEC ZA LETO 2018

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
Rupnik.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.

Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Aljoša Peček, Klemen
Stoševski, Jerneja Rupnik, Jasna Vodnik Uršič, Zoran Mojškerc in Boris Hodnik. Pojasnila sta podala
Mojca Igličar in župan.
Nato župan predlaga v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2018.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 21 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan je po Poslovniku po 4. urah predlagal prekinitev seje in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Logatec v skladu s Poslovnikom po 4 urah obravnavanja toč prekine 5. redno
sejo Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 13 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov
Sklep je bil sprejet.
Župan je sejo zaključil ob 22. uri in 20 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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