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ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 14. 2. 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, Vasja RUPNIK, Matej SKVARČA, Klemen
STOŠEVSKI, Tomaž ŠEN, Jana ŠTIRN, Klemen TRPIN in Jasna VODNIK URŠIČ.
Opravičila se je svetnica Janja KRMAVNER.
Ostali navzoči na seji so: Berto MENARD – župan, Andrej VRHUNC – direktor Občinske uprave,
Mateja ČUK – sekretarka, Zvonka MOLJK - višja svetovalka, Samo MERVAR – podsekretar, Zoran
MIHAJLOVIĆ – višji svetovalec, Darja KAVČIČ – občinska inšpekcija, Janja MASLE - svetovalec,
Damjan BARUT – višji svetovalec, Mojca IGLIČAR - preizkušeni računovodja – višji svetovalec,
Florijan MASLE – predsednik KS Tabor, Blanka MARKOVIČ KOCEN – urednica Logaških novic in
Romana HRIBAR – višja svetovalka.
Seja se prične ob 18. uri ob navzočnosti 20 svetnikov.
Župan je na začetku seje svetnike obvestil, da so na mize prejeli mnenja in stališča odborov. Hkrati je
pojasnil, da je pri sklicu za 3. redno sejo prišlo do neljube napake. Pod 4. točko - OBRAVNAVA
PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA
LOKALNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC je bilo v gradivu
navedeno, da gre za skrajšani postopek, na sklicu pa je bilo navedeno, da gre za 1. branje. Župan
svetnike seznani, da se bo o zadevi se odločalo, kot je navedeno v gradivu in to po skrajšanem
postopku.
Župan je odprl razpravo v zvezi s predloženim zapisnikom 2. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
dne, 10. 1. 2019.
Svetnica Nada Cindrić je povedala, da zapisnika ni zasledila med gradivom. Župan je predlagal, da se
o zapisniku glasuje na naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.
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.
Svetnica Nada Cindrić na tem mestu pove, da se ji zdi malo sporno, da je med kandidati za Nadzorni
odbor Komunalnega podjetja Logatec tudi Brigita Šen Krže, glede na Odlok o ustanovitvi – 12. člen, ki
govori, kdo ne more biti oseba, ki opravlja funkcije člana. Svetnica pove, da bi rada, da zadeva ne bi
bila sporna, ker je kandidatka za v svet poslovodja neke druge firme, ki opravlja isto dejavnost.
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Pojasnilo poda župan in direktor Občinske uprave. Direktor pojasni, da se celotne točke – mandatne
zadeve ne da umakniti. Delnih umikov po poslovniku ni, se pa zadeva lahko zavrne v delu, ko se bo
govorilo o tej vsebini.
Nadalje župan pove, da se 3. točka - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC in 4. točka
predlaganega dnevnega reda - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA LOKALNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV NA
OBMOČJU OBČINE LOGATEC, sprejemata po skrajšanem postopku.
Župan je zato dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 3. točka predlaganega dnevnega reda 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC sprejme po
skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da se 4. točka predlaganega dnevnega reda 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Logatec - OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH
ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA LOKALNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV
NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC sprejme po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

S sklicem so svetniki prejeli naslednji predlog dnevnega reda 3. 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 sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini
Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih
prevozov potnikov na območju občine Logatec, 1. obravnava
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Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, sekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
5. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2019, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
6. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Matjaž Martinšek, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti
7. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Mihajlović, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
8. Predlog Sklepa o pooblastilu župana za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
do določene vrednosti
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
9. Predlog Sklepa o spremembi meje z Občino Žiri
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Janja Masle, svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
10. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
11. Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo
v porečju Ljubljanice – 2. sklop
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, podsekretarka
Samo Mervar, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
Nato župan predlaga, da se glasuje o dnevnem redu 3. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Pripomb ni bilo, zato da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval noben 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. Zoran Mojškerc, SDS , vprašanje – Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta
Svetnik pove, da zadnje čase dobiva veliko vprašanj s strani občanov, in sicer, kaj se dogaja s
spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta. Svetnik doda, da zadeve
stojijo že od leta 2014. Svetnik pove, da so verjetno opravičljivi razlogi, da zadeve še niso
izvedene in da verjetno ni kriva Občina – verjetno se postopki vlečejo zaradi različnih
soglasodajalcev. Kljub temu, pa ljudje čakajo na gradbene parcele, da bi gradili… Svetnik prosi
za informacijo, kako daleč je prišla Občina s temi spremembami?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da gre za dolgotrajen postopek. Pove, da so bile dane pobude, ki jih je okoli 350. Te se
bodo zdaj obravnavale, in sicer v dveh sklopih. Prvi sklop – obravnava bo hitrejša – prioritete; ki so
nujne tudi za samo Občino. Drugi sklop – zadeve se bodo obravnavale po rednem postopku. Župan
pojasni, da prej kot v 3-4 letih to ne bo izvedeno. Župan doda, da je veliko Občin, ki nima zadev
izpeljanih niti do te mere, Občina Logatec pa pripravlja že drugi prostorski načrt. Župan pove, da bi
nekateri radi imeli stavbno zemljišče, drugi bi radi stavbo zemljišče umaknili. Polno je pobud in zadeve
je treba celostno obravnavati. Občinski urbanist Peter Lovšin se na zadeve pripravlja, a prej kot v 3-4
letih postopki ne bodo zaključeni.
2.

Aljoša Peček, SD, vprašanja

a) Vsebine na dnevnem redu - proračun
Svetnik pove, da ima predlog glede dnevnega reda. Svetnik predlaga, da bi bilo v prihodnje
smiselno, da bi se proračun in podobni obsežni dokumenti obravnavali posebej in ne skupaj z
drugimi odloki, gradivom – za pregledati je veliko gradiva. Svetnik predlaga, da bi se v
prihodnje posvetili le obravnavi proračuna, saj so te zadeve pomembne. Svetnik razume, da je
za določene vsebine časovna stiska.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je bil proračun obravnavan že dvakrat – pred sejo – to pa je prvi predlog javne
obravnave. Ta predlog proračuna je mogoče še dodelati – dodati zadeve. Župan prizna, da je na tej
seji res veliko točk – probalo se bo dajati manj. Glede na pravilnik, nekatere Občine so sicer že
sprejele proračun v decembru, imamo mi drugačen način sprejema proračuna. Morda bi bilo treba
razmisliti, da se to spremeni. Župan pojasni, da se z nekaterimi stvarmi mudi in potrditev – sprejem
točk, ki so na dnevnem redu 3. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, so pomembne za
nadaljnje delo. Za prihodnje se bo razmislilo o predlogu svetnika.
b) Sklep o sofinanciranju projektov drugih društev
Svetnik pove, da je bilo s strani društev posredovano vprašanje glede Sklepa o uvedbi javnega
razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov drugih društev na območju občine
Logatec. Med pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljitelj je tudi alineja, da ne smejo kandidirati
na drugih razpisih Občine. Svetnik pove, da to ni smiselno. Eno društvo ima lahko program, ki
se veže na kulturo, ima pa tudi program, ki se veže na šport oz. katerokoli drugo področje.
Svetnika zanima, ali se zadeva lahko zaradi tega izključuje, ali se društvo lahko prijavi le na en
razpis?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je bilo v prejšnjem mandatu sprejet tak sklep, ker se nekatera društva, kot so
modelarji, veterani, zveza borcev, niso mogli prijaviti na druge razpise. Za ta in podobna društva se je
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odločilo, da je prav, da imajo svojo postavko. Je pa določeno, da če se prijavi na en razpis, se ne
more prijaviti na drugega.

c) Upravnik GRC Zapolje
Svetnik pove, da ima vprašanje povezano s kompleksom GRC Zapolje – Športna dvorana.
Svetnik pove, da po informacijah, ki jih ima, je Občina največji posamični lastnik objekta – delni
lastnik. Po zakonu, bi morale imeti objekti -stavbe, kjer je več lastnikov- upravitelje. Po
podatkih, ki jih ima svetnik, upravitelja omenjena stavba še nima, zadeve pa so nedorečene –
elektrika… Glede na proračun so stroški glede tega dokaj visokil. Svetnik meni, da bi bilo
smiselno, da se to zadevo uredi; nekaterim so bile izključene varovalke, ker niso hoteli
poravnati računa za elektriko. To Občina ne bi smela dopustiti.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se 2/3 lastnikov strinja, da se postavi upravnika. Problem je, ker je del stavbe od
banke – stečaj. Problemi, pove župan so, vendar Občina strmi k temu, da se bo zadeva kmalu uredila.
Občina je tudi ta proces sprožila. Župan upa, da se bo zadeva kmalu uredila in bodo zadeve začele
delovati tako kot morajo ter da se bodo tudi stroški racionalizirali. Takšna stavba, kot je GRC Zapolje,
ne more delovati brez upravnika, drugače se dela škoda.
d) Obnova tunela
Svetnika zanima obnova tunela in ureditev lokacije. Svetnik pove, da je bil en del narejen –
izkop, v proračunu so nadalje planirane postavke. Svetnika zanima, ali se bo v letošnjem letu
2019 zadeve pripravilo do te mere, da se zemlja ne bo vsuvala nazaj in da bo varno za okoliške
prebivalce – predvsem otroke. Po mnenju svetnika zadeva zdaj ni taka kot bi morala biti -dokler
se nekaj ne uredi.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je področje tunela Naklo še gradbišče. Cena za obnovitev tunela, pove župan, je taka
kot bi gradili novega. Župan pojasni, da se bo oporni zid in ograje naredilo – da ne bo ogroženo
življenje ljudi, otrok. Zadevo se bo obnavljalo po fazah. Računa se tudi na kohezijska sredstva in
sredstva LAS-a. Župan doda, da je tunel bo eden tistih elementov, ki jih želimo vpisati na UNESCOV
seznam – Soška fronta z zaledjem. Župan obljubi, da ko bo vreme primerno, se bodo uredile vsaj
stvari na katere je opozoril svetnik.
e) Živa meja in varnost
Svetnik pove, da ga skrbi varnost ob cesti, kjer so žive meje. Po njegovih informacijah je bilo s
strani SPV-ja že opravljena kontrola glede tega (redar in policist sta bila na ogledu). Naredil naj
bi se zapis nevarnih mest po Logatcu – tam kjer so žive meje postavljene na ovinek, na
nepreglednih mestih. Svetnik pove, da je bilo po njegovih informacijah s strani SPV-ja že
sproženo in je bilo v delo predano Komunalnemu podjetju Logatec, kjer pa se je zadeva
ustavila. Svetnik pove, da po njegovem mnenju zadeve potekajo tako: najprej se obvesti
lastnike kritičnih mest, če se zadeva ne realizira, pa zadeve uredi zunanji izvajalec in se zadeve
zaračunajo lastniku zemljišča. Svetnik pove, da je kar nekaj mest, kjer lastniki grejo čez rob, a
varnost je na prvem mestu.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da sta si inšpektor in SPV zadeve ogledala in lastnike o tem obvestila. V kolikor lastniki
tega ne uredijo to naredi Komunalno podjetje oz. nekdo drug. Župan pove, da se mora o tem, ali so
bile zadeve odstranjene ali ne pozanimati – naročeno je bilo. Župan pove, da je to velik problem. Vsi
lastniki zemljišč, parcel postavijo škarpe, zidove, žive meje čisto na mejo parcele. Zaradi tega je
slabša preglednost, pozimi ni kam odriniti. Zato so postavljene zahteve, da kjer je več hiš mora biti
cesta široka vsaj 5,20 m. Ponekod, npr. Cesta 5. maja, so hiše zelo blizu skupaj in je to velik problem.
Zadeve se bodo preverile.
3. Klemen Stoševski, NANo, vprašanja
a) Energetska sanacija stavb
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na zastavljeno vprašanje na 2. redni seji
Občinskega sveta Občine Logatec – energetska sanacija stavb. Svetnik pove, da se z g.
županom nista čisto dobro razumela. Svetnik pove, da v Naši notranjski podpirajo projekt, saj
so bile sanacije energetsko potratnih stavb potrebne. Prostori so tako pridobili na izgledu in
funkcionalnosti, stavbe so veliko varčnejše in lepše. Svetnik pove, da je pri tem želel izpostaviti
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sam nadzor in vodenje projekta. Pred izvedbo ni bilo nobenega konkretnega sestanka z večino
uporabnikov prostorov, kjer bi projekt predstavili, postavili bi se neki časovni okvirji, društva –
uporabniki prostorov pa bi podali neke želje – predloge. Svetnik ne razume odgovora župana,
kjer je navedena ležernost in neodzivnost društev. Svetnik ne ve, od kje županu ta informacija.
Svetnik pove, da ima župan prav, ko navaja, da so morali enemu od društev vdreti v prostore –
ampak do tega je prišlo, ker je izvajalec del izgubil ključe in ne za to, ker bi bilo to društvo
neodzivno in neprofesionalno. Ker ni bilo predstavljenega nobenega časovnega termina, da bi
društva vedela, kdaj bo potekala sanacija, da bi se pripravila in shranila svoj inventar, so bila
primorana le-tega pustiti v prostorih in ga zaščititi po svojih najboljših močeh. V slabem tednu
– štirinajstih dneh jim takšnih prostorov ni uspelo najti. Glede na to, da je poleg navedenih
površnosti, ki jih je svetnik izpostavil, eno od stavb dodobra namočila voda zaradi padavin in
tako so bile povzročene dodatne nevšečnosti. Svetnik pove, da je bilo glede ležernosti,
neprofesionalnosti in neodzivnosti ravno obratno od navedb župana. Svetnik še enkrat opozori
Občino, na izvajanje nadzora in na usklajevanje z društvi pri podobnih projektih. Svetnik prosi,
da oseba, ki je pisala vprašanja na zapisnik iz prejšnje seje, še enkrat posluša magnetogram
oz. si pogleda posnetek seje in dopolni vprašanje, saj svetnik še vedno pričakuje finančno
poročilo projekta.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da v kolikor ni bil podan pravi odgovor v zvezi z vprašanjem svetnika, se ga bo dopolnilo,
okoli ležernosti, je povedal župan, pa ne namera izgubljati besed. Za stvari je bil zadolžen predstavnik
Komunalnega podjetja Logatec, ki tudi nekako skrbi za to stavbo. Ve se, kakšen je odziv, kako so ti
prostori urejeni in župan svetnikom predlaga, da bi si prostore enkrat tudi ogledali. Občina bo postavila
človeka, ki bo vse prostore, tudi dvorane in ostalo, pregledal. Občina ima v infrastrukturi zelo veliko
vrednost in se s stvarmi ne moremo obnašati kot slab gospodar. Župan pove, da je treba tudi mlade
navaditi, da so dobri gospodarji, da za tisto, kar dobijo tudi skrbijo. Sredstev namreč vedno
primanjkuje in če se zadeve ureja, se stvari naredi tako, da je za nekaj časa urejeno – dobro. V kolikor
je bila v času sanacije narejena škoda, pa je izvajalec dolžan za to poskrbeti. Nadzor se je izvajal –
ena zunanja oseba in s strani Občinske uprave ena oseba. V kolikor so stvari potekale tako kot
morajo, ne bi smelo priti do težav.
b) Športni park Kovk – Rovte
Svetnik pove, da njegovo vprašanje prihaja s strani ŠD Rovte. Tudi njim v zadnjem času še ni
bil predstavljen dokončni projekt – Športno rekreacijski center Kovk – Rovte. Zanima jih, kako
kaže s tem projektom, kdaj se bodo pričela dela in do kdaj bodo trajala – tam v poletnem času
namreč poteka kar nekaj prireditev in v primeru večjih posegov na tem zemljišču bodo le-te
onemogočene.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se je nedolgo nazaj pridobilo gradbeno dovoljenje, leto dni pa se je vlekel postopek
nakupa nekaterih zemljišč. Ta projekt bo predstavljen tudi v Rovtah. Čaka se, da se s strani fundacije
oz. kakšnih drugih virov dobi sredstva za začetek gradnje. Dela naj bi se izvajala po fazah – gre za
vrednost od 500-600.000,00 EUR. Ta projekt je izjemno pomemben za Rovte, osnovno šolo in vsa
društva, ki delujejo v Rovtah.
c) Objava svetniških vprašanj in odgovorov v Logaških novicah
Svetnika zanima, zakaj v Logaških novicah ni več mogoče zaslediti svetniških vprašanj in
odgovorov, saj je bilo to med občani zelo dobro sprejeto? Svetnik pove, da v Naši notranjski
predlagajo, da se koledar izida Logaških novic za prihajajoče leto javno objavi in postavi roke,
do kdaj na uredništvu sprejemajo prispevke občanov za določeno izdajo.
Odgovor župana na seji:
Logaške novice so sopotnik sej Občinskega sveta – notri so dodane Uradne objave. Več o datumih bo
povedala tudi urednica, zadeve se lahko objavijo na Občinski spletni strani. Te stvari se je mogoče
dogovoriti.
4. Klemen Trpin, NaNo, vprašanje – Kuhna na Gregorjevem sejmu 2019
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na Gregorjev sejem, ki bo 9. marca v Logatcu.
Svetnik pove, da je bilo v Logaških novicah, dve številki nazaj, objavljen razpis za odprto
kuhinjo na Logaškem Gregorjevem sejmu. Po svetnikovih informacijah, ki jih pridobil s strani
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nekaterih obrtnikov, je bil ta razpis, ko je bilo že vse izpeljano, umaknjen. Ljudje so se že javili,
prišli, izkazali interes, potem pa je Občina prišla do spoznanja, da to ni v redu. V prejšnjem
mandatu je Naša notranjska že opozorila, da bo treba na Gregorjevem sejmu nekaj narediti,
ljudem ponuditi nekaj več. Svetnik pove, da so tudi oni po tihem podpirali to idejo, ker se jim je
zdela res dobra. Svetnik pričakuje odgovor, zakaj se je ta zadeva umaknila, saj je šla v dobro
smer. Svetnik pove, da so bila že podana neka pojasnila, kot recimo – problem elektrike. To po
svetnikovem mnenju ne bo ponovno pilo vode. Svetnik prosi za odgovor – zakaj se je to
zgodilo? Svetnik meni, da v kolikor se bo čez čas še enkrat prosilo ljudi – obrtnike, npr. čez
leto dni, k sodelovanju, da je vprašanje, če se bodo ponovno odzvali.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da ravno to je problem – elektrika. Vsak, ki bi tam nekaj počel, kuhal, potrebuje elektriko.
Vsa grelna telesa imajo najmanj 2KW, tam pa ni odjemnega mesta. Takih ponudnikov naj bi bilo od 810 in če ima vsak porabe 5 KW, se lahko izračuna, koliko to pride. Župan pove, da se pričakuje s
strani ponudnikov, da se jim vse to pripravi; sami bi zadeve lahko pripravljali tudi na plinu. Župan pove,
da ker je bila kuhna umaknjena iz Gregorjevega sejma, se bo zadeva izpeljala kasneje – v nekem
drugem obdobju, morda 12. na mesečih sejmih oz. nek drug dan; zadeva bo izpeljana. Župan pove,
da je bilo med gostinci postavljeno tudi nekaj zahtev – kaj kdo lahko, kaj kdo ne more. Treba je vedeti,
pove župan, da imajo nekateri gostinci svoje prostore na sejmu že več let – lovci, društvo
upokojencev, gasilci. Ti niso del gostinske ponudbe čez leto. Je pa želja, da se promovira gostince,
njihove izdelke, ki jih sami izdelujejo -npr. žlikrofi podjetja Eniko in druge stvari. V Logatec bo prišla v
povezavi s tem svoje izkušnje deliti oseba, ki te zadeve uspešno pelje v Domžalah – predavanje,
pogovor z gostinci. Gre za eno od oblik, ki bo v prihodnjih letih Gregorjev sejem popestrila, bo pa treba
za ta namen zagotoviti močno odjemno mesto, da se bodo uporabniki elektrike nanjo lahko priklopili.
5. Ožbej Istenič, NaNo, vprašanja
a) Širitev Zdravstvenega doma Logatec
Svetnika zanima, kaj se dogaja s širitvijo ZD Logatec? Občina je takrat izpolnila svoj del
dogovora in dala prostor Lekarni Ljubljana z dogovorom, da razširi ZD in svoje prostore.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da so imeli v zvezi s tem sestanek, obravnavali pa so tudi druge stvari – koncesije. Na
sestanku so se zbrali župani Občin, kjer ima Lekarna Ljubljana svoje poslovalnice. Župan pojasni, da
je zdaj na potezi glede širitve Občina. Občina je pridobila stavbo pravico, na eni od prihodnjih sej
Občinskega sveta Občine Logatec pa bo treba, v skladu z novim gradbenim zakonom, izglasovati in
potrditi še nekaj stvari. Potem bo Lekarna Ljubljana lahko začela z deli. V njihovem proračunu imajo
za to letos tudi zagotovljena sredstva. V letošnjem letu bi tako morale biti stvari narejene vsaj do
strehe. Župan še enkrat pove, da je zdaj na potezi Občina. Izvesti je treba še nekatere postopke –
verjetno bo to obravnavano na naslednji seji Občinskega sveta Občine Logatec.
b) OPPN in osrednji del Logatca s trgom
Svetnika zanima OPPN, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, in sicer o centru Logatca. Gre za
prostor za starima občinama in za 4 tačkami. Svetnik pove, da glede na to, da ima tam zdaj
prostore policija, nihče ne pričakuje, da bo glavni trg v sosedstvu s policijo in parkiriščem.
Svetnika zanima, kje se vidi plan Občine, da bo imel Logatec center?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je za ta to namenjeno: vse tri hiše, in sicer Tržaška 13 in 15 ter »stara mesnica« na
Cankarjevi cesti – to so odkupili nepremičninarji Župan pove, da se ti niso držali dogovora, ki so ga
imeli z Občino. Občina je lastnik vrtov za stavbama na Tržaški 13 in 15. Tam se namerava zgraditi
center – tržnico in večnamenski družabni prostor. Policija ima za svoje potrebe zagotovljenih dovolj
parkirnih mest, stavba na Tržaški 13 in »stara mesnica« pa teh parkirnih mest nimata na voljo.
Ponujena je bila ideja, da Občina da stavbno pravico in da se pod tržnico zgradi galerija, kjer bi bilo na
voljo od 48 do 72 parkirnih mest. Župan pove, da je vse odvisno od investitorjev, Občina pa ta prostor
hrani za namen tržnice. V kolikor bi šli bodoči investitorji v izgradnjo galerije, pa bo treba OPPN
spremeniti. Čaka se na odločitev investitorjev.
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6. Matej Skvarča, NSi, pobude
a) Varnost prometa na Notranjski cesti
Svetnik pove, da ima pobudo v zvezi z varnostjo prometa na Notranjski cesti na Martinj hribu.
Martinj hrib je zagotovo velika pridobitev, da se je uredila Notranjska cesta, k večji varnosti je
pripomogla tudi izgradnja sicer večinoma enostranskega pločnika. Svetnik pove, da je po celi
dolžini Notranjske, in sicer od krožišča do konca naselja, le en označen prehod za pešce. Pešci
tako cesto po večini prečkajo izven prehodov, kar je sicer na preglednih mestih manj
problematično, večji problem pa predstavlja prečkanje ceste pri križišču – Notranjska in
Poljska pot. Gre za nepregleden ovinek – težave za prečkanje ceste za pešce in vključevanje
vozil iz hiše Notranjska 25 – zraven dovozne poti. Svetnik, tudi na željo občanov iz Martinj
hriba, ki uporabljajo ta prehod, predlaga, da bi se postavilo ogledalo na nasprotni strani ceste,
glede na pločnik. Podoben problem je tudi na koncu Martinj hriba – križišče Notranjske in
Rožne ulice – zadnje križišče v smeri proti Lazam. Tu je podoben primer – zaradi ovinka in tudi
hitrosti vozil, ki je na tem delu večja, se je nevarno vključevati na Notranjsko cesto. Svetnik
tudi tu predlaga postavitev ogledala.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da bodo zadeve proučile Občinske službe in hkrati doda, da je treba vedeti, da je lastnica
te ceste Direkcija za ceste – treba bo dati pobude. Zadeva ne bo urejena takoj, saj te stvari dolgo
trajajo, pove župan. Treba je preveriti, če so slučajno te pobude že zavedene in še ne izpeljane –
posredoval se bo pisni odgovor.
b) Osvetlitev parkirišča na Notranjski 14
Svetnik pove, da se pobuda nanaša na osvetlitev parkirišča za stavbo na Notranjski 14.
Parkirišče je neosvetljeno, varnost pa se je z odhodom policije na drugo lokacijo poslabšala.
Svetnik predlaga osvetlitev parkirišča z uličnimi svetilkami ali namestitev luči na stavbo na
Notranjski 14.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se strinja, da je treba parkirišče za Notranjsko 14 razsvetliti. Skušalo se bo to izvesti v
letošnjem letu – odvisno od sredstev.
c) Postavitev smetnjaka pri nogometnem igrišču pod Sekirico
Svetnik predlaga, da se postavi koš za odpadke na parkirišču pod nogometnim igriščem na
Sekirici. To parkirišče je tudi označeno na cesti in v poletnem času kar nekaj turistov zaide na
to parkirišče z avtodomi. Tu je veliko odpadkov; kaj si o tem mislijo turisti? Svetnik pove, da se
je to predlagalo že v okviru krajevne skupnosti, pa se stvar ni realizirala – svetnik se sprašuje,
zakaj ne? Strošek je majhen, čakati na ureditev parka Sekirica, pa nima smisla. Svetnik prosi za
postavitev koša, saj bo tudi onesnaženost okolja v tem delu veliko manjša. Svetnik si skupaj z
občani želi, da bi se predlagane pobude čimprej uresničile.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da postavitev koša ne bi smela biti problem in hkrati doda, da je Občina želela postaviti
še več košev za smeti okoli Sekirice, vendar tam, kjer so bile želje po postavitvi, Občina ni lastnica
zemljišča. Na delu, kjer svetnik predlaga postavitev, pa je Občina lastnica zemljišča.
7. Dr. Jože Hladnik, NLMB, vprašanje – Prostor v vrtcu
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na prostor v vrtcu. Po informacijah, ki jih ima,
naj bi izven vrtca ostalo 40 otrok v 1. starostni skupini in nekaj tudi v 2. starostni skupini.
Svetnika zanima, kje so na voljo informacije, kako se bo to rešilo?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da ima informacije ravnateljica vrtca, na Občini pa mag. Nevenka Malavašič in on sam.
Župan pojasni, da nekaj mest manjka, v maju mesecu naj bi prišlo do težav. O tem se razmišlja, doda
župan. V Gornjem Logatcu, kjer je sedaj Slovenska filantropija, bi se dalo pridobiti dva prostora. Je pa
treba za Slovensko filantropijo dobiti nadomestni prostor. Razmišlja se tudi o prostorih v stari šoli v
Logatcu – da bi se prostore preuredilo za potrebe vrtca – igralnice. Stara šola ni več primerna za
izvajanje pouka, lahko pa se uporabe kot igralnica za potrebe vrtca. Stara šola je Občinska. Treba bo
govoriti z najemniki, ki so v stavbi in po fazah se bo to uredilo. Tudi na podstrehi je prostor, ki bi se ga
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lahko preuredilo za pisarniško – uradniško delo. Stavbo pa je treba energetsko sanirati – zamenjava
oken, fasade peči – je trenutno na plinsko olje.

AD 2.
MANDATNE ZADEVE

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli naknadno.
Svetnik Zoran Mojškerc za gradivo, ki se nanaša na mandatne zadeve poda proceduralni predlog, in
sicer, da se o zadevah glasuje v paketu – za vse hkrati.
Razprave ni bilo.
Župan da na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi, da o vseh točkah mandatnih zadev, 2. točka dnevnega reda na
3. reni seji Občinskega sveta Občine Logatec, glasuje v paketu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.1
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V NADZORNI SVET JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D. O .O.
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Nato župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja
Komunalno podjetje Logatec d. o. o. na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V Nadzorni svet javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.se imenujejo naslednji
predstavniki:
1.
2.
3.
4.

Zoran Mojškerc,
Mag. Brigita Šen Kreže,
Andrej Rupnik,
Boris Hodnik.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
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AD 2.2
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
KNJIŽNICA LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica
Logatec na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Knjižnica Logatec se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Janez Ovsec,
2. Tina Menard,
3. Martina Puntar.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.3
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET CENTRA ZA
SOCIALNO DELO LJUBLJANA
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za socialno delo
Ljubljana na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
Občinski svet Občine Logatec imenuje naslednjega predstavnika:
1. Vladimir Lenaršič.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.4
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni
dom Logatec na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec se imenujejo naslednji predstavniki:
1.
2.
3.
4.

Nevenka Kerezovič,
Anže Zorman,
Mag. Matjaž Žigon,
Janez Istenič.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.5
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola
8 talcev na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Osnovna šola 8 talcev se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Andrej Perc,
2. Vesna Istenič,
3. Janez Istenič.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.6
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA TABOR
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola
Tabor na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Osnovna šola Tabor se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Dr. Mateja Jemec Tomazin,
2. Nada Cindrić,
3. Tatjana Selan.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.7
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA ROVTE
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola
Rovte na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Osnovna šola Rovte se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Bogomir Jurca,
2. Viktor Trček,
3. Dr. Jože Hladnik.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.8
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
VRTEC KURIRČEK
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega
zavoda Vrtec Kurirček na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
12

V svet javnega zavoda Vrtec Kurirček se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Božena Furlan Mojškerc,
2. Marija Žagar,
3. Tomaž Šen.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.9
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITEVLJA V SVET JAVNGA ZAVODA DOM STAREJŠIH
LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom starejših
Logatec z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Dom starejših Logatec se imenuje naslednjega predstavnika:
1. Vojko Panič.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.10
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA MIKLAVŽEV VRTEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika v svet zavoda Miklavžev vrtec z javnim
glasovanjem.
V svet zavoda Miklavžev vrtec se imenuje naslednjega predstavnika:
1. Helena Škrlj.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
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AD 2.11
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena
šola Logatec na podlagi zaprte liste, z javnim glasovanjem.
V svet javnega zavoda Glasbena šola Logatec se imenujejo naslednji predstavniki:
1. Matej Hozjan,
2. Urška Menard,
3. Branko Mrak.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.12
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje predstavnika v svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
z javnim glasovanjem.
V svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec se imenuje naslednjega predstavnika:
1. Klavdija Nagode Celarc.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
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AD 2.13
IMENOVANJE ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Župan k uvodni obrazložitvi povabi Borisa Hodnika, predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Župan predlaga v glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec imenuje člane Občinske volilne komisije na podlagi zaprte liste, z javnim
glasovanjem.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo naslednji člani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marjan Gregorič – predsednik komisije,
Neža Križaj – namestnica predsednika komisije,
Jolanda Ovsec – član 1,
Andreja Trpin – član 2,
Božena Furlan Mojškerc – član 3,
Christian Jereb – namestnik člana 1,
Primož Godina – namestnik člana 2,
Matej Arko– namestnik člana 3.

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
Sklep je bil sprejet.
Župan je vsem potrjenim kandidatom čestital.
AD 3.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PODROČIJ
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOGATEC, SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Damjan Barut, višji svetovalec.
Stališče Odbora družbene dejavnosti je podal Klemen Stoševski.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so naslednji svetniki: Vasja Rupnik, Jasna Vodnik
Uršič, Aljoša Peček in Zoran Mojškerc. Odgovore podata župan in Damjan Barut.
Po zaključku razprave je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa
športa v občini Logatec, v predloženem besedilu, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 4.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN
NAČINU IZVAJANJA LOKALNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV NA OBMOČJU
OBČINE LOGATEC, SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka Malavašič, sekretarka.
Stališče Odbora družbene dejavnosti je podal Klemen Stoševski.
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. Razpravljala sta svetnika: Aljoša Peček in Klemen Stoševski.
Odgovore je podal župan.
Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja
lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, v predloženem besedilu s
pripombami, po skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOGATEC ZA LETO
2019, 1. OBRAVNAVA
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda 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: dr. Jože Hladnik, Klemen
Stoševski, Aljoša Peček, Zoran Mojškerc, Klemen Trpin, Boris Hodnik, Nada Cindrić, Tomaž Šen.
Odgovore podata župan in Mojca Igličar.
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Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec daje Predlog Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2019 v javno
razpravo.
Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2019 je vsem zainteresiranim na vpogled v pisarni št. 115
Občine Logatec (I. nadstropje), v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, v
času od 15. 2. 2019 do 1. 3. 2019, vsak delovnik v poslovnem času Občine.
Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine Logatec do 1. 3.
2019.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 17 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Ob 20. uri in 23 minut župan odredi odmor.

AD 6.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA
PODROČJU KULTURE V OBČINI LOGATEC
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda mag. Nevenka Malavašič, sekretarka.
Stališče Odbora družbene dejavnosti je podal Klemen Stoševski.
Stališče Statutarno-pravne komisije je podala predsednica Jasna Vodnik Uršič.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala sta svetnika: Nada Cindrić in Matej Skvarča.
Odgovore podata župan in mag. Nevenka Malavašič.
Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v
občini Logatec.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 7.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O RAZVELJAVITVI SKLEPA O DOLOČITVI
VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Zoran Mihajlović, višji svetovalec.
Svoje mnenje poda tudi župan.
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: Klemen Trpin, Aljoša Peček,
Zoran Mojškerc.
Po končani razpravi župan predlaga odmor za uskladitev in pripravo sklepa.
Župan da na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec potrdi odmor v zvezi z uskladitvijo-pripravo spremenjenega sklepa pod
7. točko dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec – Obravnava predloga
sklepa o razveljavitvi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
Sklep je bil sprejet.
Po končanem odmoru župan pove, da se subvencija ne ukine v celoti, ampak v višini 50 odstotkov.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja
cene storitve občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v predlaganem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 8.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O POOBLASTILU ŽUPANA ZA SPREJEM
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM DO DOLOČENE
VREDNOSTI
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda 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. Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec Berta Menarda za sprejem načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti 30.000,00 EUR.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O SPREMEMBI MEJE Z OBČINO ŽIRI
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Janja Masle, 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. Razpravljal je svetnik Zoran Mojškerc.
Obrazložitev poda župan in Janja Masle.
Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o spremembi meje z Občino Žiri, v predloženem
besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10.

OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev poda Darja Kavčič, inšpektor svetnik.
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. Razpravljala sta svetnika Tomaž Lukančič in Zoran Mojškerc.
Po končani razpravi, je dal župan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Sklep o financiranju političnih strank v predloženem besedilu.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

AD 11.
OBRAVNAVA PREDLOGA SKLEPA O POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 2.
SKLOP
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev podata Mateja Čuk, sekretarka in Samo Mervar, podsekretar.
Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala predsednica Jerneja
Rupnik.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal ni nihče, zato župan v glasovanje predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Potrdi se dokument Novelacija investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in Škofljica), izdelovalca
Milt, poslovno, nepremičninsko in drugo svetovanje, d.o.o., december 2018.
II.
Vrednost celotne investicije je ocenjena na 12.239.564,93 EUR brez DDV in se bo izvajala med
letoma 2016 in 2019.
Vire financiranja zagotavljajo:
Občina Brezovica
v znesku 1.104.755,76 EUR (od tega DDV 472.389,53 EUR)
Občina Log-Dragomer
v znesku 239.363,29 EUR (od tega DDV 120.603,12 EUR)
Občini Logatec in Postojna
v znesku 2.550.738,8, EUR (od tega DDV 1.385.047,54 EUR)
Občina Škofljica
v znesku 1.577.169,83 EUR (od tega DDV 698.925,74 EUR)
Republika Slovenija
v znesku 1.407.361,73 EUR
Drugi javni viri iz državnega proračuna v znesku 73.220,97 EUR
Kohezijski sklad EU
v znesku 7.975.049,75 EUR
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III.
V skladu s tem sklepom se prilagodi občinski in državni Načrt razvojnih programov.
IV.
Ta sklep stopi v veljavo takoj, ko ga podpišejo vse odgovorne osebe investitorjev.
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.
Za je glasovalo vseh 20 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.
Župan je sejo zaključil ob 21. uri in 38 minut.

Zapisala:
Romana Hribar
Višja svetovalka
Berto Menard
župan

21

