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ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 20. 6. 2019.
Seja poteka v Veliki sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec – 1. nadstropje.
Na seji so navzoči naslednji 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, 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.
Opravičila sta se svetnika: mag. Tomaž LUKANČIČ in Boštjan MIVŠEK.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor Občinske uprave, mag.
Katja ŽAGAR – sekretarka, Peter LOVŠIN - občinski urbanist, Urbania d. o. o., Simona Šušteršič
Štrukelj, višji svetovalec, Urban Švegl, Arhitekturni biro Gutman d. o. o., Jure Plečnik, mag., višji
svetovalec – vodja Občinskega redarstva, Nejc Gosak, Studio Formika, Marko Zupanc – kandidat za
novega direktorja Knjižnice Logatec, Florijan MASLE – predsednik KS Tabor, Primož Tollazzi – občan,
Blanka MARKOVIČ KOCEN– urednica Logaških novic in Romana HRIBAR – višja svetovalka –
sekretarka Občinskega sveta Občine Logatec.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 19 svetnikov.
Župan je odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 1. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila
dne, 7. 5. 2019. Razprave ni bilo, zato je predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec, z
dne 7. 5. 2019, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan je odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 5. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
dne, 16. 5. 2019. Razpravljal je svetnik Matej Skvarča, ki je podal pripombo, da se v zapisniku
izvzame dikcija »novo izvoljeni« člani Sveta. Nato je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, z
dne 16. 5. 2019, s predlaganimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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Župan je odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom nadaljevanja 5. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila dne, 22. 5. 2019. Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme zapisnik nadaljevanja 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec, z dne, 22. 5. 2019, v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Poti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 6. 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
3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Logatec (SD OPN 7), 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec in Urban Švegl, Arhitekturni biro Gutman d. o.
o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi SPV Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
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
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
7. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poroča: Peter Antičevič, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec
8. Obravnava prijav in pripravljenih projektov na sredstva EU in sredstva Kohezijskega sklada
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, sekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
9. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
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10. Obravnava Poročila o urejanju prometa v občini Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
11. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
12. 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 Zoran Mojškerc predlaga, da se umakne 6. točka predlaganega dnevnega reda seje - Predlog
Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za
stanovanjsko sosesko Kalce. Svetnik meni, da se besedilo vsebine, o kateri se odloča ni v ničemer
spremenilo.
Svetnik Zoran Mojškerc predlaga, da se predlagani dnevni red seje razširi, in sicer s točko o Poročanju
delovne skupine, ki jo sestavljajo svetniki v zvezi s problematiko OŠ 8 talcev Logatec. Na 1. izredni
seji Občinskega sveta Občine Logatec je bil namreč sprejet sklep, da se oblikuje nova delovna
skupina s strani svetnikov, ki bo obravnavala prostorsko problematiko na OŠ 8 talcev Logatec in na
prvi redni seji po konstituiranju poroča o delu.
Svetnica Jerneja Rupnik predlaga, da se iz predlaganega dnevnega reda seje umakne 4. točka Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Logatec (SD OPN 7), 1. obravnava. Svetnica pove, da ima gradivo preko 400 strani, posredovano je
bilo po elektronski poti, kar je težko pregledovati. Vsebina o kateri se odloča je pomembna za več let
naprej in potrebno je imeti poseben sestanek, da se zadeve dobro prouči.
Nato župan predlaga, da se glasuje o predlogu za umik 6. točke iz dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec. Pripomb ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 6. točka - Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve –
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce umakne iz
predlaganega dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet.
Nato župan predlaga, da se glasuje o razširitvi dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec. Pripomb ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Logatec razširi s točko - Poročanju delovne skupine, ki jo sestavljajo svetniki, o prostorski problematiki
na OŠ 8 talcev Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
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Nato župan predlaga, da se glasuje o predlogu za umik 4. točke iz dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec. Pripomb ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 4. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), 1. obravnava umakne iz
predlaganega dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Župan pojasni, da se 5. točka - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SPV OBČINE LOGATEC sprejema po skrajšanem
postopku. 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.
Župan je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 5. točka predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SPV OBČINE LOGATEC sprejme po skrajšanem
postopku.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, s
sprejetimi spremembami.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato župan preide k obravnavi 1. točke dnevnega reda.
AD 1.
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV
Župan da besedo svetnikom.
1. Bogomir Jurca, SDS, vprašanji
a) Poslovilna vežica v Rovtah
Svetnika zanima, kaj se dogaja z mrliško vežico v Rovtah, kdaj bo dobila obratovalno-uporabno
dovoljenje?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da so papirji za poslovilno vežico na Upravni enoti. Čaka se še potrditev, da je zadeva
usklajena z vsemi akti. To naj bi se zgodilo prej kot v mesecu dni.
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b) Odkup starega gasilnega doma v Rovtah
Svetnika zanima, kako je z odkupom starega gasilnega doma v Rovtah? Gasilce zanima, kako
naprej?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je zadeva z gasilci glede gasilnega doma dogovorjena – zadeve se bodo naprej
dogovarjale konec avgusta.
2. Janja Krmavner, NLBM - vprašanje
a) Zaprtje železniškega prehoda na Ravnik
Svetnica pove, da je dobila elektronsko pošto enega od krajanov; dobila naj bi jo tudi Občina.
Svetnica doda, da se vprašanje nanaša na predlog zaprtja železniškega prehoda na Ravnik.
Ljudje se sprašujejo, kaj od tega bo. Predlog je podan s strani Ministrstva za infrastrukturo –
železnica. Pot naj bi bila zaradi tega speljana mimo gozda in ne bo asfaltirana – pot naj bi sicer
nekaj popravili, vendar ne asfaltirali, bo daljša in manj ugodna kot je ta zdaj. Svetnica pove, da
je zdaj iz centra Laz do Ravnika asfaltirana, razsvetljena cesta. Občane zanima, kaj se bo
zgodilo, ali Občina o tem že kaj ve? Kako se bo ukrepalo v tem primeru?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je to stvar železnice. Tam so bile tudi nesreče in železnice želijo, da je čim manj
nezavarovanih železniških prehodov. Župan doda, da Občina na železnice sicer lahko naslovi pobudo
krajanov, kaj se bo s tem doseglo, pa je vprašanje. Občina bo predlagano pobudo posredovala na
železnice.
3. Matej Skvarča, NSi - vprašanja/pohvala
a) Izgradnja križišča pri obrtni coni KLI
Svetnik pove, da ga zanima, in marsikaterega voznika, ki se vozi skozi Logatec, ali se že kaj bolj
natančno ve, kdaj naj bi se začela izgradnja križišča pri stari obrtni coni? Promet ob prometnih konicah
je na tem mestu precej oviran.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da uvoz v cono za KLI ureja Direkcija za ceste. Pripravljajo se dokumenti, denar je v
proračunu. Obljubljeno je, da naj bi bila zadeva izvedena v letošnjem letu oz. v spomladanskem delu
prihajajočega leta. S tem projektom se mudi tudi zaradi dejstva, da je Občina dobila sredstva v višini
300.000 EUR za ureditev pločnika na tem delu. Občina si prizadeva, da bi se to čimprej izvedlo, kdaj
točno bodo dela izvedena pa se ne ve. Župan je poudaril, da je to v prvem planu Direkcije.
b) Spremembe šolskega okoliša
Svetnik pove, da nekatere prebivalce Medvedjega Brda zanima, kako je s spreminjanjem
šolskega okoliša v smislu reševanja prostorske problematike na OŠ 8 talcev Logatec – gledano
v širšem smislu. Slišali so namreč, da naj bi se njihove otroke po zaključku šolanja v
podružnični šoli v Rovtarskih Žibršah vključilo v OŠ Rovte.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je imel v zvezi s šolskim okolišem sestanek s predsednikom in članico Krajevne
skupnosti Medvedje Brdo, Trate. Na sestanku se je pojasnilo, zakaj gre. Povedano je bilo, da bi radi
uredili drugačen šolski okoliš – ne samo zaradi razlogov povezanih z OŠ 8 talcev Logatec. Župan
pojasni, da v tej stvari še ni nič dorečenega – pogovori z ravnatelji, strokovnimi službami na Občini.
Zadeva, pojasni župan, ni enostavna, vendar pa bi se z uvedbo spremenjenega šolskega okoliša
marsikatera stvar dala rešiti. Jasno je, da bi starši, ki hodijo delati v Logatec svoje otroke radi peljali k
pouku na OŠ 8 talcev. Otroke iz Log-Zaplane, ki se jih sedaj vozi v OŠ Tabor Logatec, bi se lahko
peljalo tudi v OŠ Rovte. Župan pojasni, da zadeve še niso dorečene in se bo okoli tega še veliko
pogovarjalo.
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c) Urejanje parcel za stavbama nekdanje Občine
Svetnika zanima, s kakšnim namenom se urejajo občinske parcele za stavbo Tržaška cesta 13
oz. za policijo – kdo to ureja oz. je naročil urejanje?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da želijo investitorji, ki urejajo stavbo na št. 15 in 13 urediti povezovalno pot za pešce
med Cankarjevo in Tržaško cesto. Tu ne gre za poseg – izgradnja parkirnih mest. Prav je, da se ta pot
uredi, drugače pa Občina trdno stoji za sklepi, ki jih je sprejela koalicija in Občinski svet.
d) Pohvala – kapelica Srca Jezusovega na Martinj Hribu
Svetnik poda pohvalo za celostno urejanje kapelice Srca Jezusovega na Martinj Hribu, ki je bila
zgrajena leta 1910 kot spomin na veliko povodenj v Logatcu. Obnovila se je večina zunanjosti
kapelice (streha, ograja). Restavrirala se je tudi notranjost, ki je postala tudi v estetskem smislu
zelo lepa. Svetnik pove, da bi bilo treba razmisliti, kako bi omogočili tistim, ki bi si hoteli
ogledati notranjost kapelice to tudi storili. Svetniku se zdi škoda, da bi prenovljena notranjost
kapelice ostala skrita občudovalcem tovrstnih objektov ter vernikom. Ko je svetnik pred leti v
okviru Krajevne skupnosti Naklo dal pobudo za obnovo kapelice, si ni predstavljal, da bo
realizacija možna. Svetnik se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri obnovi ter tistim, ki
so dolga leta anonimno skrbeli za kapelico. Zahvalil se je tudi županu za posluh pri obnovi.
Martinj Hrib je po ureditvi ceste, vodnega korita, avtobusnih postajališč, ki pritegnejo veliko
pozornosti predvsem s strani tujih turistv- zaradi nenavadnosti objekra – in sedaj še
obnovljene kapelice postal še lepši – tudi v duhovnem smislu.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da se vsako leto obnovi nekaj kulturne dediščine – predstavlja spomin na preteklost.
Takšne stvari je treba vzdrževati, da se ne uničujejo z vandalizmom, da se ne poškodujejo. Župan
doda, da pa so takšne obnove zelo drage. Vsako leto pa se nameni nekaj sredstev za tovrstne
obnove.
4. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanja
a) Asfaltiranje cest v Blekovi vasi in v naselju Strmica
Svetnik pove, da imajo krajani v Blekovi vasi na št. 26, 30, 32A zelo strm dovoz do svojih hiš.
Ob vsakem večjem deževju odnaša pesek iz cest – popravi Komunala in sami krajani. Svetnik
doda, da jim Občina že kar nekaj let obljublja, da bodo dobili asfalt, ki pa ga do danes še ni.
Svetnik navede tudi podoben primer v naselju Strmica, in sicer klanec proti Cuntovi grapi.
Posledično se zaradi tega maši tudi kanalizacija, kar po svetnikovem mnenju tudi ni dobro za
delovanje čistilne naprave. Svetnik prosi Komunalno podjetje, da pripravi podatek, koliko se je
v sklopu vzdrževanja cest porabilo za popravilo teh dveh cest. Svetnik meni, da bi z denarjem,
ki se ga porabi za popravilo teh dveh odsekov cest lahko že asfaltirala cesta.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je ureditev te ceste v planu in ena od prvih, ki se jih bo urejalo, ko bodo v proračunu
za to namenjena sredstva. Letos je v proračunu ostalo zelo malo denarja, zato se asfaltacija ne more
izvesti. Župan potrdi, da se pesek po tej cesti spusti, se ustavi v jaških – pri ga. Fortunovi se kanali
zamašijo. Gospod župan doda, da gospa tudi sama očisti zamašene jaške in se ji za to zahvaljuje. Za
ureditev ceste bo treba nameniti 300.000 EUR in župan upa, da se bo ureditev izvedla v prihodnjem
letu. Župan doda, da se je del ceste v Cuntovi grapi uredil, del ceste pa se bo še prednostno uredilo –
obljubljeno je bilo lastnikom. Tudi za to cesto v proračunu ni denarja. V jesenskem delu leta se bo
videlo, kako bo glede rebalansa… Župan poudari, da je treba ti dve cesti nujno urediti in upa, da bo to
urejeno v prihodnjem letu.
b) Stavba železniške postaje - odkup
Svetnika zanima, kaj se dogaja z železniško postajo v Logatcu? Po nekaterih informacijah, naj
bi se Slovenske železnice odločile, da bodo stavbo podrle. Objekt in lokomotiva predstavljata v
tistem delu Logatca neko zaokroženo celoto. Svetniku se ne zdi smiselno, da bi se objekt
podrlo. Svetnik naproša Občinsko upravo, da začne s postopkom, da se obstoječ objekt
razglasi za objekt lokalnega pomena. Na ta način bi objekt lahko ohranili.
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Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da glede podrtja železniške postaje ni seznanjen, se bo pa zadeva preverila. Pobuda
svetnika s županu zdi dobra, ne ve pa, kje bo Občina dobila sredstva za vzdrževanje tega objekta.
Takšnih objektov, ki bi jih bilo treba ohraniti je več – ni namreč ohranjena nobena čuvajnica, stolp za
Jačko… Vse to je kulturna dediščina, poudari župan. Na Železnici se hočejo teh objektov znebiti in jih
tako dati v skrb nekomu drugemu – Občina sredstev za to nima. Župan doda, da pa se morda okoli
tega vseeno da kaj dogovoriti z Železnicami.
c) Vodohram na Naklem
Svetnika zanima, kaj se dogaja z vodohramom na Naklem? Kakšna je njegova usoda, saj je
stopil v uporabo vodohram na Sekirici?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da vodohram na Naklem ni več v funkciji in bo ostal kot spomin na prvi vodohram v
Logatcu – del naše kulturne dediščine. Vodohram je bil predmet vandalizma, bo pa nadalje zanj
skrbelo Komunalno podjetje. Vodohram je pomemben iz stališča, da vemo, kdaj je Logatec prvič dobil
vodovod in kako so delovale takšne naprave.
5. Ožbej Istenič, NaNo, pobuda
a) Čestitke Logaški godbi
Svetnik je čestital Logaški godbi za odlično drugo mesto na tekmovanju vseh godb. Svetnik
doda, da je imel veliko pogovorov s predstavniki godbe, ki so potarnali, da so v izjemni
finančni stiski. Po podatkih, ki jih ima svetnik, je Občina s finančno situacijo godbe
seznanjena. Svetnika zanima, ali bo Občina pomagala godbi? Si sploh želimo godbe v Logatcu
in kako se jim bo pomagalo?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je imel sestanek s predstavniki godbe v Logatcu. Finančne težave niso v samem
delovanju godbe ampak v nakupu inštrumentov, oblačil, uniform. Župan pojasni, da se je pridobilo
podatke, koliko denarja dobijo godbe po drugih Občinah npr. v Cerknici. Ugotovljeno je bilo, da godbe
drugod res dobijo več denarja, a denar dobijo preko projektov. Res pa je, doda župan, da dobijo
10.000 EUR več denarja za nakup inštrumentov. Občina išče rešitev, da bi se jim pomagalo, saj župan
meni, da brez njih, brez pevskih zborov, oktetov ne moremo biti. Župan pojasni, da se vseh
inštrumentov ne bo dalo kupiti in da bodo moral tisti, ki igrajo na manjše inštrumente (flavta) igrati na
svoja glasbila. Večje in dražje inštrumente pa bo treba na nek način kupiti. Na kakšen način bi Občina
omogočila nakup: preko Glasbene šole, da bodo v občinski lasti, ta rešitev se še išče. Godbi se bo
pomagalo v okviru možnosti. Župan doda, da je bilo včasih delovanje dirigentov, vodstvenega kadra
bolj na volonterski ravni, danes pa je drugače. Tudi Glasbena šola ima potrebe po dodatnem kadru,
tudi tam bi bilo treba zagotoviti več sredstev iz proračuna. Župan je predlagal, da bi se vadnina, ki jo
plačujejo starši povečala za dva evra, pa predlog ni všečen. Občina ima na voljo toliko sredstev,
kolikor jih ima – župan ne ve, kje se bo jemalo. Župan ve, da je treba stvari zagotovo peljati naprej, a
treba se bo obnašati racionalno, skromno. Župan se zaveda, da naša Glasbena šola, društva
izobrazijo veliko dobrega kadra – npr. Andrej Žust, ki igra v Berlinu – vse to pa stane. Sredstev je na
voljo, kolikor jih je, obnašati se bo treba racionalno in iz enega evra narediti tri.
b) Povečanje ekološkega otoka pri Športni dvorani
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na njegovo pobudo izraženo na 2. redni seji
Občinskega sveta – povečanje ekološkega otoka pri športni dvorani. Takrat, pove svetnik, mu
je bilo obrazloženo, da je otok z odpadki tako obremenjen zaradi praznikov. Svetnik doda, da
se velikokrat pelje mimo tega ekološkega otoka in problem s smetmi ni samo med prazniki
ampak tudi ob običajnih tednih, dneh. Svetnik še enkrat poda pobudo za razširitev omenjenega
ekološkega otoka. Svetniku se investicija zdi izvedljiva in ni velikega vložka.
Odgovor župana na seji:
Odgovor župana na seji:
Župan meni, da je ekološki otok dovolj velik. V primeru, da bi ga povečali, bi bilo odpadkov še več; je
pa zadevo treba spremljati. Župan pove, da je tudi sam odnesel nekaj stvari v zabojnike in da bilo
takrat stanje zadovoljivo – včasih pa so tam res težave s smetmi. Župan pove, da se je o tem tudi že
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pogovarjal s Komunalnim podjetjem. V kolikor bi se ekološki otok povečal, bi se na ta račun izgubilo
kar nekaj parkirnih mest. Ljudje, ki imajo piknike in tudi pridejo od drugod, bi morali poskrbeti za smeti.
Enaka težava je v Cuntovi grapi. Komunala je o teh težavah obveščena – potrebno bo sprotno
pospravljanje, red.
6. Jože Hladnik, NLBM - vprašanji
a) Pokopališče v Rovtah
Svetnik pove, da je na dve vprašanji, ki jih je imel tudi sam že dobil odgovor: asfaltacija cest in
mrliška vežica v Rovtah. Svetnika pa zanima še, kakšno je stanje glede pokopališča v Rovtah?
S komunalnim podjetjem je bilo dogovorjeno, da se uredi parcelacija znotraj pokopališča.
Svetnika zanima, na kakšni točki je postopek?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je bil na temo pokopališča v Rovtah že izveden sestanek – predstavniki krajevne
skupnosti, predsednik in gospod Leskovec. Na pokopališču v Rovtah je problem otroških grobov oz.
ureditve le-teh. Občina je v namen ureditve stanja naročila geodetski posnetek. Na pokopališču je
treba rešiti višinsko razliko med posameznimi deli pokopališča, narediti oporni zid. Po pridobitvi
posnetka bodo na Komunali narisali načrt. Pogovori z lastniki grobov so že bili, a je treba stvari najprej
zrisati, da se sploh vidi, kaj in kako – preselitev grobov na druga pokopališča, sama premestitev
znotraj pokopališča. Zadevo urejata Krajevna skupnost in Komunala. Župan pove, da bi zadeve morali
doreči v nekem doglednem času.

b) Objekt na Ostrem Vrhu
Svetnik pove, da je za gradnjo na Ostrem Vrhu že pridobljeno gradbeno dovoljenje – ni še
pravnomočno. Svetnik naproša, da se predstavi objekt, ki se bo tam gradil.
Odgovor Občinske uprave:
Občina Logatec je, dne 5. 6. 2019, pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo Zbirnega centra Ostri vrh
na delu zemljišča parc. št. 378/3 in 378/2, obe k.o. 2016 Blekova vas. Na izdano gradbeno dovoljenje
je bila vložena pritožba s strani ene stranke. Pritožbo stranke na izdano gradbeno dovoljenje je
Upravna enota Logatec, dne 5.7.2019, odstopila na Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa o pritožbi še
ni odločilo, tako da gradbeno dovoljenje za gradnjo Zbirnega centra Ostri vrh ni pravnomočno.
Vsekakor se projekt gradnje Zbirnega centra Ostri Vrh lahko predstavi za kar vas prosimo, da
posredujete termin, ko bi želeli imeti predstavitev projekta.

7. Klemen Trpin, NaNO– vprašanje: Javni razpis s področja Turizma
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na javni razpis s področja turizma. Svetnika
zanima, kako je neko društvo, organizacija dobila relativno velik delež sredstev glede na to, ,
da je bila ustanovljena šele v maju 2019? Svetnik doda, da je pri drugih razpisih navadno tako,
da mora društvo delovati nekaj let in šele nato lahko kandidira na razpisih. Svetnik ugotavlja,
da bolj kot gleda društva in občinsko politiko turizma ne najde neke skupne note. Občina
Logatec se trudi vzpostaviti turizem okoli 1. svetovne vojne, društva, inštitucije pa gredo v
drugo smer. Svetnika zanima, ali gredo društva z vizijo v eno smer, Občina v drugo – skrb za
planinsko polje?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da ravno tako kot zadevo opisuje svetnik ni. Glede društva, organizacije iz
svetnikovega prvega dela vprašanja župan pojasni, da gre za kozolec nekje okoli Tičnice. Lastnik želi
kozolec obnoviti – bil bi namenjen turizmu, za javno rabo, postanek za rekreativne športnike – se
preobujejo, preoblečejo. Župan meni, da se je morda na ta način – preko razpisa – našla rešitev, da
se za to nameni nekaj sredstev, se zadeva obnosi. Župan bo zadevo preveril in podal pisni odgovor.
Župan glede usmeritve turizma pove, da je le-ta v 60. in 70. letih bolje cvetel, potem so stvari šle v
zaton. Zdaj se skuša preko Turističnega društva postaviti nek nivo. Turistično društvo je pred kratkim
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organiziralo tudi tečaj za turistične vodnike. Turistično društvo v Lazah, pove župan, je dobro delovalo,
pa mu je nato zmanjkalo moči, v Hotedršici deluje dobro. Skozi ta društva se želi pospešiti zadeve, da
se bo nato ustanovilo Zvezo turističnih društev in kasneje tudi kakšno drugo organizacijsko obliko, kot
jih imajo drugje. Župan doda, da mora turizem rasti in priti od spodaj navzgor. Tisti, ki živijo od turizma
– gostinski obrati, nočitvene kapacitete- morajo k temu pristopiti. Občina je temu podpora. Župan
pove, da je za to področje na Občini zadolžen g. Martinšek in bo poskušal delati na način, da bodo
stvari malo zaživele. Poznamo rek: Turizem nosi zlata jajca, a treba jih je znati pobrati. V turizmu je
treba veliko delati, v občini pa je večina gostinskih lokalov popoldan zaprtih. Tudi, če bi prišli ljudje na
ogled naših znamenitosti, jih potem skoraj ni mogoče nikamor peljati na kosilo ali malico. Na tem se
gradi, doda župan, in upa na uspeh.
8. Vasja Rupnik, SD – vprašanje: Prometna ureditev v okolici OŠ Tabor Logatec
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na prometno ureditev v okolici OŠ Tabor. Pred
časom se je znotraj Sveta za preventivo v cestnem prometu – policija, ravnatelji, krajevna
skupnost – podalo predlog, kako na novo urediti problematiko jutranjih in popoldanskih konic
okoli šole. S to ureditvijo bi se sprostilo košarkarsko igrišče, ki ga zdaj uporabljajo učiteljice za
parkirišče. Krajevna skupnost je ob pomoči Občine zagotovila kar nekaj dodatnih parkirišč,
prometna ureditev pa ostaja ista. Problem se poraja s prehodom za pešce in parkiranimi
kamioni. Z rešitvijo, ki je bila podana, da bi se naredilo nek krožni promet čez igrišče, se je
obvestilo vse prisotne tudi Občino, spremenilo pa se ni nič. Svetnika zanima, kako bi lahko ta
problem uredili v čim krajšem času ? Svetnik pove, da je problem v dostavi otrok. Obvoz bi bilo
treba urediti pred šolo, in sicer mimo Doma krajevne skupnosti. Tako bi se razbremenilo cesto
za avtobuse in tovornjake, starši pa imajo še vedno možnost parkiranja. Tako se sprosti igrišče
za vrtec.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je glede prometne ureditve tam res velik problem – posebno zjutraj. Dorečeno je, kdaj
kamioni tja lahko pridejo in kdaj ne. Občinski uslužbenci in stroka so se okrog tega že pogovarjali,
vendar se kaj dosti ne da narediti. V času, ko otroci prihajajo v šolo, kamioni tam ne morejo stati. Da bi
se kje drugje uredila obvoznica pa ni mogoče – potem se obremeni Pokopališka cesta… Župan upa,
da bo peskokop izkoristil kapacitete, ki jih ima na voljo – koncesija poteče leta 2021. Upa, da bo potem
boljše, tudi za stanovalce. Nekaj stvari se je uredilo, kolikor se je seveda glede na prostor dalo, je pa
tudi stvar kulture voznikov, kako stvari potekajo. Župan pove, da ko bo »pri Grase« narejeno
parkirišče, bi lahko uslužbenci parkirali avtomobile tam in se peljali z avtobusom. Idej je polno,
razmišlja se, rešitve pa ni – na tem mestu ni prostora. Podano bo pisno poročilo, kaj je bilo narejeno,
kaj se razmišlja in da se bo predlog svetnika proučilo.

9. Aljoša Peček, SD, vprašanje: Odstranjevanje plakatov v času cirkusa
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na dopis občanke. Logatec je pred časom gostil
cirkus. Po vseh lokacijah po Logatcu so izobesili plakate – izobešeni na neprimernih,
nedovoljenih mestih. Plakati tako visijo npr. iz obcestnih luči in kazijo Logatec – moti občane.
Svetnik pove, da je od njihovega gostovanja minil že mesec dni, plakati pa še vedno niso
odstranjeni. Drugič naj se jih opozori, da morajo plakate po koncu dogodka odstraniti,
pospraviti.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je cirkus – cirkus; pridejo, slabo pokasirajo, so slabe volje in gredo. Občina za takšne
primere od njih ne dobi odškodnine, le nekaj denarja za porabljeno elektriko. Cirkus je neka
popestritev za najmlajše, a izgublja na pomenu. V prihodnje se bo pri izdaji soglasja dodalo dikcijo, da
morajo plakate po nastopih odstraniti. Res je, da so plakatna mesta določena in kakšen je red
plakatiranja. Župan tudi pove, da je sicer zelo veliko povpraševanja glede postavljanja plakatnih mest,
a se temu Občina, kolikor se le da, zoperstavlja.
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10. Klemen Stoševski, NaNo, vprašanja
a) Oglaševanje na lokalnih linijskih prevozih
Svetnik pove, da se je 14. 2. 2019, na 3. redni seji Občinskega sveta razpravljalo in sprejelo
Predlog odloka o spremembah odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih
prevoza potnikov na območju občine Logatec. Sprejeto je bilo, da se k 9. členu Odloka doda
dikcija – možnost financiranja iz sredstev, ki bi bila pridobljena s pomočjo oglaševanja. Ker je
za lokalni potniški prevoz v letošnjem letu namenjenih kar nekaj sredstev v proračunu svetnika
zanima, ali se kaj dogaja v tej smeri? Ali se je pripravil cenik oglaševanja, pogoji oglaševanja?
S pridobljenimi sredstvi iz tega naslova bi zmanjšali stroške, ki gredo iz Občine za prevoz.
Odgovor župana na seji:
Glede oglaševanja na lokalnem avtobusu župan pojasni, da septembra poteče koncesija in ko bo
pridobljena nova koncesija se bo to dalo v pogodbo – stroške prevoza se na ta način razbremeni.

b) Ostanek denarja iz zimskega vzdrževanja cest za asfaltacijo
Svetnik pove, da je Naša Notranjska v predlogu za proračun predlagala, da se sredstva
namenijo za asfaltacijo ceste od Lukan Janeza proti Smrečju, Praprotnem Brdu - tudi ta cesta
je že nekaj časa obljubljena. Svetnik doda, da je bilo rečeno, da so sredstva namenjena na
določeni proračunski postavki, kjer je bilo navedenih 100.000 EUR ter da se bo videlo, koliko
sredstev bo ostalo od zimskega vzdrževanja cest – ta sredstva se bi prenesla v letno
vzdrževanje, asfaltacijo cest. Glede na to, da je bila letošnja zima mila, svetnika zanima, koliko
sredstev je ostalo in ali je zaradi tega ostanka denarja v načrtu asfaltacija katere ceste?
Odgovor župana na seji:
Župan povem da je v načrtu asfaltacija dela ceste na Vrh Sv. Treh Kraljev. En krak se je asfaltiral v
Cuntovi grapi – gre za manjše zneske, za kaj več pa denarja ni. Asfaltacija ceste, ki jo omenja svetnik
– Praprotno brdo – stane okoli 400.000 EUR in tega denarja v proračunu ni. Za asfaltacijo teh cest bo
treba vzeti kredit. Župan pove, da je obljubil, da se bo asfaltiralo glavno cesto, cesta z Vrha pa je
zasebna. Gospod Lukan je za cesto na Praprotno Brdo odstopil kar nekaj zemljišč, saj mora imeti
Občina pridobljeno soglasje in biti lastnica teh zemljišč pred posegi. Z njim se pogovarja, na kakšen
način se mu bo pomagalo. Na tem delu je tudi odprto vprašanje vodovoda. Župan pove, da je cesto
treba urediti, a brez rebalansa in kredita to v letošnjem letu ni izvedljivo. Od zimske službe je ostalo
izjemno malo sredstev. V naslednjem letu bo za ureditev cest treba nameniti milijon evrov ali več.

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

AD 2.1
SOGLASJE K IMENOVANJU NOVEGA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo.
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Nato župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Kandidat za direktorja javnega zavoda Knjižnica Logatec naj se predstavi na seji občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Kandidat za direktorja javnega zavoda Knjižnica Logatec Marko Zupanc se predstavi. Župan se za
predstavitev zahvali in poda svoje mnenje.
Razpravljali so naslednji svetniki: Jerneja RUPNIK, Jože HLADNIK, Nada CINDRIČ. Odgovore poda
župan.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet poda soglasje k imenovanju g. Marka Zupanca za novega direktorja javnega zavoda
Knjižnica Logatec.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 19 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Župan je novoizvoljenemu direktorju Knjižnice Logatec čestital.

AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE
ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V ODLOKU, KI
UREJA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE LOGATEC, II. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva je bil posredovan naknadno.
Župan je predal besedo poročevalki mag. Katji Žagar, sekretarka.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal podpredsednik Matej
Skvarča.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je svetnik Zoran Mojškerc, ki je v sprejem predlagal
amandma.
Župan je svetnikom za pripravo zapisa vsebine amandmaja v sprejem predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se za oblikovanje amandmaja k točki - OBRAVNAVA
PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA
SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V ODLOKU, KI UREJA OBČINSKI PROSTORSKI
NAČRT OBČINE LOGATEC, II. OBRAVNAVA, odredi odmor.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
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Župan pojasni zakaj se vlaga predlog amandmaja in da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi amandma na predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt
Občine Logatec, ki je bil v I. obravnavi sprejet na seji občinskega sveta dne 16. maja 2019 :
2. člen (višina takse)
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega člena
znaša:
- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 300,00 evrov,
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 300,00 evrov.
(2) Za pobudo za spremembo namenske rabe iz območja stavbnih zemljišč v območja gozdnih,
kmetijskih ali vodnih zemljišč, se taksa ne plača. Taksa se zmanjša na 50,00 evrov, če gre za
spremembo namenske rabe prostora, ki obsega 1.000 m2 ali manj.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje naslednji
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 II. obravnavi s sprejetim amandmajem.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI SPV OBČINE LOGATEC, PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan preda besedo poročevalcu Juretu Plečniku, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega
redarstva
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal podpredsednik Matej
Skvarča.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali ni nihče, zato je župan v glasovanje podal naslednji.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v občini Logatec v predloženem besedilu, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE –
INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ZA
STANOVANJSKO SOSESKO KALCE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan je predal besedo poročevalki mag. Katji Žagar, sekretarka. Vsebinsko je zadeve predstavil Nejc
Gosak, Studio Formika.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal podpredsednik Matej
Skvarča.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Aljoša Peček, Jože Hladnik,
Rafael Cepič, Nada Cindrič, Ožbej Istenič in Jasna Vodnik Uršič.
Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce nad križiščem – ID: 1157, v
predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA KOMISIJE ZA PRIZNANJA O PODELITVI OBČINSKIH
PRIZNANJ OBČINE LOGATEC ZA LETO 2019
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan je k besedi povabil Petra Antičeviča, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala ni nihče zato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec v skladu s 4. členom Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec (Logaške novice št. 4/01, 11/08 in 5/16) sprejme sklep o podelitvi Občinskih
priznanj Občine Logatec za leto 2019, ki se glasi:
•

Tekaškemu smučarskemu klubu Logatec se na predlog Jelke Lorenčič Kožman podeli
Občinsko priznanje Listina Občine Logatec za 40 let uspešnega delovanja.

Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.
OBRAVNAVA PRIJAV IN PRIPRAVLJENIH PROJEKTOV NA SREDSTVA EU IN SREDSTVA
KOHEZIJSKEGA SKLADA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje, del gradiva je bil posredovan naknadno.
Župan je besedo predal Andreju Vrhuncu, direktor Občinske uprave Logatec.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance bo podala predsednica Jerneja
Rupnik. Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Klemen Stoševski, Jože
Hladnik, Ožbej Istenič, Klemen Stoševski, Zoran Mojškerc in Nada Cindrič. Po razpravi je župan
predlagal v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s stanjem prijav in prijavljenih projektov na sredstva EU in
sredstva Kohezijskega sklada.
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ob 20. uri in 45 minut je župan odredil odmor. Seja se nadaljuje ob 21. uri.
AD 8.
OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE LOGATEC ZA
LETO 2018
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan preda besedo poročevalcu Juretu Plečniku, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega
redarstva.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal podpredsednik Matej
Skvarča.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji
Nato župan predlaga v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s poročilom o delovanju Varnostnega sosveta Občine
Logatec za leto 2018 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Nihče ni glasoval proti.
Sklep je bil sprejet.
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AD 9.
OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU VARNOSTNEGA SOSVETA OBČINE LOGATEC ZA
LETO 2018
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan preda besedo poročevalcu Juretu Plečniku, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega
redarstva. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal podpredsednik Matej
Skvarča.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali ni nihče, zato je župan dal na glasovanje naslednji
Nato župan predlaga v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s poročilom o urejanju prometa v občini Logatec za leto
2018 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 10.
OBRAVNAVA OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE
LOGATEC ZA LETO 2018
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Župan preda besedo poročevalcu Juretu Plečniku, mag., višji svetovalec – vodja Občinskega
redarstva. Svoje mnenje poda tudi župan.
Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo je podal podpredsednik Matej
Skvarča.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Ožbej Istenič, Aljoša Peček,
Nada Cindrič, Peter Antičevič, Jože Hladnik, Boris Hodnik, Jerneja Rupnik.
Odgovore podajo Jure Plečnik, župan in direktor.
Nato župan predlaga v sprejem naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine
Logatec za leto 2018 v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 11.
POROČILO O DELOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE NA
OŠ 8TALCEV LOGATEC
Predsednik delovne skupine Zoran Mojškerc pove, da je delovna skupina prejela poročilo o
kratkoročnih ukrepih v zvezi s problematiko. Posredovano je bilo gradivo o odpovedi najema z NTK
Logatec. Občinska uprava je proaktivna z deležniki s katerimi se pogovarja o reševanje prostorske
stiske. Svoje mnenje poda tudi župan.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala je svetnica Jerneja Rupnik.
Po razpravi je župan v glasovanje predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec se seznani s poročilom delovne skupine, ki je bila za reševanje
prostorske stiske na OŠ 8 talcev Logatec oblikovana s stranic predstavnikov svetniških skupin
zastopanih v Občinskem svetu Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 12.
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Svetniki so odgovore na svetniška vprašanja, zastavljena na 5. redni seji Občinskega sveta Občine
Logatec, prejeli z gradivom.
Župan je sejo zaključil ob 21. uri in 32 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan
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