
 

OBČINA LOG - DRAGOMER 
OBČINSKI SVET 

 Dragomer, Na Grivi 5  
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici 
tel.:   01/750 77 00 
e-naslov: obcina@log-dragomer.si 

 
Številka: 032-12/2015-3 
Datum: 18. 11. 2015 
 

 
Z A P I S N I K  

 
 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, ki je bila v sredo, 18. novembra 
2015, ob 18. uri v OŠ Log - Dragomer, Šolska ulica 1 (učilnica za kemijo). 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: 
1. mag. Domen Cukjati – SDS  
2. Mirjam Čuden Kocbek – N.Si  
3. Branko Gorjan – Lista Štorklja  
4. Andrej Jerman Blažič – SD  
5. Franc Kozjek – DeSUS 
6. Ivan Klenovšek – NLRO  
7. Alenka Kuzma – LiDLL 
8. Iztok Novak – SLS 
9. Tina Rebernik Kovač – LiDLL 
10. Roman Remškar – SDS 
11. Gregor Stanišič – LiDLL  
12. dr. Simon Strgar – LiDLL 
13. Mladen Sumina – LiDLL  
 
OSTALI PRISOTNI: 
1. Miran Stanovnik, župan 
2. Igor Rojec, direktor občinske uprave – od 18.30 dalje 
3. Jolanda Fon, občinska uprava 
4. Martin Martinčič, občinska uprava 
5. Tjaša Koren, občinska uprava 
6. Tatjana Čamernik, občinska uprava 
7. k točki 5: Dean Stepančič in Zala Arnolj, SU MIRED   
8. Franc Jelovšek, Irukandji – snemalec 
9. Stanislav Plevnik – občan 

 
Seja se je snemala.  
 
Župan je vse prisotne pozdravil in ugotovil, da seji prisostvuje 13 svetnic in svetnikov. Občinski 
svet je sklepčen in lahko nadaljuje z delom.  
 
Župan je glede na prisotnost zunanjih poročevalcev predlagal, da se 5. točka – Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - 
Dragomer, Horjul – obravnava po skrajšanem postopku, obravnava kot 2. točka dnevnega 
reda in podal predlog na glasovanje. 

 
Predlog je bil sprejet.  

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  

   1
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Ivan Klenovšek je predlagal, da se točka 4 – Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za 
leto 2016 – splošna razprava umakne z dnevnega reda, zato je župan dal predlog na 
glasovanje: 

 
Predlog je bil sprejet. 
 
Župan je predlagal v potrditev spremenjeni DNEVNI RED, in sicer:  
 
D N E V N I    R E D : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnikov:  

- 6. redne seje, z dne 30. 9. 2015  
- 3. izredne seje, z dne 4. 11. 2015 

2. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, 
Borovnica, Log - Dragomer, Horjul – obravnava po skrajšanem postopku 

3. Imenovanje članov odbora Naš časopis, d.o.o. 
4. Pobude in vprašanja svetnikov 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer – 

druga obravnava 
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v 

programe vrtca  
7. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 

2016–2020 
8. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča, dela parc. št. 1389/6, k. o. 1996-Log, na Občino 

Log - Dragomer  
9. Odgovori na vprašanja svetnikov iz 6. redne seje Občinskega sveta Občine Log - 

Dragomer z dne 30. 9. 2015 
10. Pregled izvajanja sklepov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer in pregled izvajanja 

drugih nalog 
11. Razno 

 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnikov  
- 6. redne seje, z dne 30. 9. 2015  
- 3. izredne seje, z dne 4. 11. 2015 

 
Ivan Klenovšek je opozoril, da je pri zapisniku 6. redne seje, pri 5. tč. – Odlok o spremembi 
proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015, napačno navedeno glasovanje, ker se je pri 
obeh glasovanjih vzdržal. 
 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:    7 - mag. Domen Cukjati, Mirjam Čuden Kocbek, Branko Gorjan, Franc 

Kozjek, Ivan Klenovšek, Iztok Novak in Roman Remškar  
PROTI:     6 - Andrej Jerman Blažič, Alenka Kuzma, Tina Rebernik Kovač, Gregor 

Stanišič, dr. Simon Strgar in Mladen Sumina 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  10 - mag. Domen Cukjati, Mirjam Čuden Kocbek, Branko Gorjan, Andrej 

Jerman Blažič, Franc Kozjek, Ivan Klenovšek, Iztok Novak, Roman 
Remškar, Gregor Stanišič in Mladen Sumina 

VZDRŽANI:     3 - Tina Rebernik Kovač, Alenka Kuzma in dr. Simon Strgar 
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdita se zapisnika:  
- 6. redne seje, z dne 30. 9. 2015  
- 3. izredne seje, z dne 4. 11. 2015 
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

2. Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave Medob činski inšpektorat 
in redarstvo ob čin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gor enja vas 
- Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul – obravnava po skrajšanem 
postopku 

 
Uvodno obrazložitev sta posredovala Dean Stepančič in Zala Arnolj.  
 
Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je posredoval 
predsednik Branko Gorjan. 
Mnenje Statutarno-pravne komisije je posredoval predsednik Roman Remškar 
 
Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi.  
 
V razpravi je sodeloval Branko Gorjan. 
 
Po razpravi je župan predlagal naslednji 
 

SKLEP:  
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer sprejme  Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medob činski inšpektorat in redarstvo ob čin Vrhnika, Brezovica, 
Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žir i, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul 
po skrajšanem postopku . 
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

3. Imenovanje članov odbora Naš časopis, d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev je posredovala predsednica KMVVIAZ, Alenka Kuzma. 
 
Branko Gorjan je postavil vprašanje glede oddanih predlogov; odgovor sta posredovala 
Alenka Kuzma in župan.  
 
Župan je predlagal tajno glasovanje in dal predlog na glasovanje: 
 

 
Predlog je bil sprejet. 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  
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Župan je predlagal komisijo za tajno glasovanje, in sicer v sestavi: Miran Stanovnik, Alenka 
Kuzma in Iztok Novak. 
 
Svetnicam in svetnikom so bile razdeljene glasovnice in kasneje tudi pobrane. 
 
Poročilo o tajnem glasovanju je predstavila Jolanda Fon, in sicer: 
 
Število razdeljenih glasovnic: 13 
Število oddanih glasovnic: 13 
Število neveljavnih glasovnic: 2 
Število veljavnih glasovnic: 11 
 
Kandidatka pod zap.št. 1 Katarina Davidović je prejela 9 glasov ZA in 0 glasov PROTI. 
Kandidatka pod zap.št. 2 Jasna Vidaković je prejela 3 glasove ZA in 0 glasov PROTI. 
Kandidat pod zap.št. 3 Branko Šefran je prejel 10 glasov ZA in 0 glasov PROTI. 
 
Ugotovitev: 
Kandidatka pod zap.št. 1 Katarina Davidović je bila imenovana. 
Kandidat pot zap.št. 3 Branko Šefran je bil imenovan.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer za člana soizdajateljice Ob čine Log - Dragomer v 
Komisijo za izdajanje glasila Naš časopis imenuje: 
 

1. Katarino Davidovi ć, 

2. Branka Šefrana. 
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Mladen Sumina: 
Predlagam, da se pravno preveri legitimnost sklepa, ki smo ga sprejeli pred glasovanjem o 
dnevnem redu. Jaz osebno mislim, da je sklep o umiku točke proračun občine nelegitimen, ker 
je preprečena ustavna in zakonska pravica in dolžnost, predvsem, da župan OS predloži 
proračun. Župan je to storil, OS mu je preprečil to nalogo, ki jo je dolžen opravljati. To OS 
lahko stori navsezadnje na vsaki seji, vsakič, ko župan predlaga, kaj to pomeni, kakšna ozadja 
so to, vemo vsi, zato predlagam, da se to pravno ugotovi in utemelji legitimnost tega sklepa. 
Sicer govori, tam pri odločanju o DR, da je treba o umiku točke se opredeljevati, ampak 
postopek za sprejem proračuna je eksplicitno posebej naveden v zakonodaji in tudi v naših 
aktih. Hvala.  
 
Župan: 
Hvala lepa. Zdaj verjetno bomo nekaj časa rabili, da bomo to ugotovili, zato bi jaz kljub temu 
nadaljeval s to točko DR, če se strinjate, pobude in vprašanja svetnikov. Izvoli. 
 
Andrej Jerman Blažič: 
Jaz se oglašam še šestič z določeno pobudo. Danes imamo tukaj sejo sveta, jaz sem komaj 
parkiral ob tej šoli. Dal sem nekajkrat pobudo, da občina ugotovi, ali je možno, da razširi 
parkirišče ob vznožju hriba, torej ob cesti. Da uredi z eventualnim lastnikom uporabnost tega 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  
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zemljišča in pridobi cca 25 parkirnih mest, za minimalno ceno 1 ure bagerja in 2 kamionov 
šodra. Hvala.  
 
Župan: 
Hvala lepa, Andrej, izvoli Alenka.  
 
Alenka Kuzma: 
Jaz imam 2 pobudi občanov. Prvo je vprašanje, bi prosila za odgovor. Zakaj otroci iz vrtca ne 
telovadijo več v TC-ju. Vem, da so plačevali najprej, ne vem, da je bilo plačano 120 ali koliko € 
na mesec za 2 uri ali za 2 × na teden, zdaj pa je to prekinjeno in baje tudi zastonj otroci ne 
smejo več hodit, da bi zastonj torej otroci iz vrtca hodili v TC k telovadbi in bi prosila za uradno 
razlago tega, drugo pa je tudi vprašanja staršev in bi prosila, da šola, se pravi ravnateljica 
skozi občinsko pobudo pripravi pregled popoldanskih aktivnosti oz. zasedenosti telovadnic. To 
pomeni, koliko na teden, koliko kateri dan ima katero društvo, katera aktivnost poteka in tudi 
kakšni so finančni učinki tega. Hvala lepa.  
 
Župan: 
Hvala lepa, Alenka. Zdaj jaz bi samo povedal, na prvo vprašanje je zelo jasen odgovor 
objavljen na spletni strani, ne vem, ali je samo na občina.si, tudi na i-občina in na naši strani, 
poleg tega bo pa to objavljeno tudi v Našem časopisu. Veste približno, zakaj gre, občina je v 
arbitraži s Tehnocommercem in TC-jem in skratka v tej naši zgodbi, kar se tiče javno-
zasebnega partnerstva in tukaj imamo določene obveznosti, tudi glede postopka in vse skupaj 
in tudi odgovarjamo za morebitne škodljive posledice. Tam notri si boste pa lahko natančno 
prebrali, zakaj tukaj gre. Izvoli, nekaj si hotela vprašati.  
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
Jaz sem hotela vprašati ob priložnosti, ko se občina spopada z urejanjem stoječega prometa, 
z ureditvijo teh parkirišč in tega, to je in vprašanje in pobuda občanov, kdaj bo občina in na 
kakšen način pristopila tudi k urejanju cestišč, to se pravi premikajočega se prometa. Vsi 
vemo, da kar veliko parcel, zasebnih parcel, ki so na javnih voznih površinah in to vem, da po 
zakonu ima občina, to obveznost, k temu pristopiti. Zanima me, kdaj se bo to v naši občini 
začelo dogajati, kdaj bo občina popisala vse te površine, ki pašejo v to kategorijo, to se pravi, 
da je javna ali pa bom rekla občinska cesta na javnem zemljišču in kako bo to reševala.  
 
Župan: 
Mislim, da je, da lahko takoj na to odgovorim. To se dogaja, to poteka. Nekaj je začelo 
potekati lansko leto v povezavi s pridobivanjem dokumentacije, ki je bila potrebna za oddajo 
vloge za kohezijo za kanalizacijo in ČN. Nekaj, skratka večina teh dogodkov poteka v 
povezavi z vzdrževalno investicijskimi deli v naši občini. Na zadnji del vprašanja je pa prav, da 
odgovorim, da imamo nekako 3 kategorije teh cest, ki jih ni malo, oz. teh zemljišč, ki jih ni 
malo v tej občini, in prve rešujemo tiste, za katere so se lastniki odločili, da bodo dali njihova 
zemljišča v javno dobro. Mi se obnašamo, ali pa se poizkušamo obnašati čimbolj gospodarno. 
Druga kategorija so s tistimi, s katerimi bomo dosegli eno primerno ceno, ki je normalno 
vzdržna, za taka zemljišča. Tretja kategorija je pa tista, ki pašejo med problematične lastnike, 
s katerimi se je treba pogajati in včasih bo treba tudi poseči po inštitutu, ki se mu pravi, 
razlastninjenje. Imamo tudi take primere, vendar jih delamo nekako po prioriteti in tudi ti 
lastniki bodo dobili ene informacije na dom, da uvidimo, za kakšno vrsto prehoda tega 
zemljišča so se pripravljeni odločiti. Torej ne bomo najprej ponujali nekih abnormalnih zadev, 
ampak kot sem vam povedal, po takem vrstnem redu. 
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
To se pravi, občina ima že v bistvu spisek problematičnih mest, kot razumem in tudi lastnikov, 
s katerimi bo vizavi. Hvala za odgovor.  
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Župan: 
Ja, je pa usmeritev ta, da ne želimo cest preplačevati in se bomo tudi v tem smislu. Izvoli 
Andrej. 
 
Andrej Jerman Blažič: 
Hvala Mirjam, da si spodbudila to temo, jaz bi samo dodal, da se temu problemu priključi tudi 
obratna dejstva, kjer so posamezniki presegli, bi rekel uporabnost svojih zemljišč in zgradili 
škarpe, zidove ali pa sadili na zemljiščih, ki so namenjena prometu, ali pa tik ob asfaltu in 
cestišču in s tem zožujejo, torej upočasnjujejo  
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
Ja, samo morate zdaj povedati, čigavo je zemljišče, a veste. 
 
Andrej Jerman Blažič: 
Ne, ne, zemljišče je identificirano, da je občinsko oz. da ni zasebna last in teh primerov ni 
malo in zato dajem pobudo, da se tudi vsi ti primeri ob tem, ki si jih predlagala, absolutno 
evidentirajo in rešujejo. Hvala.  
 
Iztok Novak: 
Ko smo ravno pri cestah, bi zastavil vprašanje, zakaj občina nima nobenih gozdnih cest, ker bi 
lahko iz državnega proračuna dobivali kakšne finance za urejanje teh gozdnih cest. Pa še 
drugo vprašanje, ali lahko občina sprejme odlok za urejanje gozdnih vlak, po delu v gozdu. 
Mislim, da naloži izvajalcu poseka, da povrne vlake v prvotno stanje. Če je možno ta občinski 
odlok sprejeti in da se to ... 
 
Direktor: 
Ne rabiš za to posebej odloka.  
 
Župan: 
A dovoliš. Začel bi zadaj. Lahko mi sprejemamo marsikaj, samo naj mi nekdo pove, saj to že 
vsi vejo, samo kontrolira se ne, izvaja se ne, občinska uprava pa nima kadra, ki bi to izvajala 
in hodila po gozdovih. Kar se ujame, se ujame, sicer pa nimamo mi služb, ki bi to kontrolirala, 
to je problem.  
 
Iztok Novak: 
Saj je redarstvo.  
 
Župan: 
Redarstvo pa dela. Zakaj pa nimamo kategoriziranih gozdnih cest, bo pa mogoče tudi Martin 
povedal, ali pa bomo napisali. Lahko bi imeli kategorizirano eno cesto, ki pelje na Ferjanko, 
ampak kot je, če gledam ekonomsko, mislim, da se nam ekonomsko bolj izide, če je občinska, 
če je to občinska cesta, ker dobimo več za njo, kot pa če imamo kategorizirano gozdno cesto. 
Imamo pogoje za gozdno cesto, eno, in to je tistih par 100 m mimo Branka gor do tistega 
obračališča oz. tistega platoja za les, ampak to je pa vse. Nimamo pogojev za enkrat, ko bomo 
pa naredili gozdne ceste take, da bodo ustrezale pogojem, bomo pa tudi to gotovo imeli. Izvoli. 
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
Jaz bi se samo na tisto vprašanje, ker sem prej tudi pozabila. Mi imamo čisto konkreten primer 
v Dragomeru, zamočilo tam gor pod gozdom, to je menda še občinska cesta in je zdaj ob teh 
ogromnih prevozih kubatur povsem propadla. Tam je menda izvajalec, ki po navadi to 
popravlja, rekel, da ni bil plačan in da ne bo več tega delal, tako da samo sprašujem, kaj je res 
in kaj ni res.  
Župan: 
Res je to, da če sem jaz, če govoriva o pravi cesti, če misliva isto cesto, je to tukaj gor v tisto 
vodo, ko pride cesta potem čez vodo. 
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Mirjam Čuden Kocbek: 
Tako, ko gre po vodi, po potoku in gor do gozda.  
 
Župan: 
Tam je nekaj občinske ceste, naprej, kot pa nekateri vemo, da je udor betonske cevi, so pa 
krivi verjetno tisti, ki so pa služili s tem lesom, tudi vemo, kateri so.  
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
To je zdaj treba vedeti, da je to katastrofa. To ni služenje, to je zdaj po odloku, vse je sanitarna 
sečnja, to dobiš odločbo in tukaj res niso lastniki tisti, ki zdaj služijo, ampak so tisti, ki morajo 
na posamezno odločbo v roku tudi odreagirati, to pomeni, spraviti les iz gozda in tukaj ni 
nobenih debat, da bi kdo kaj služil, ker nič ne služijo, ampak gre za to, da mora tudi občina v 
svojem delu, če je to občinska cesta, jaz ne vem, če je, jaz nisem uspela pogledati si, ampak 
mora jim pa tudi zagotoviti pogoje, da ta les lahko prepeljejo in na enem mestu je zdaj udor.  
 
Župan: 
Vem jaz dobro. 
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
Zdaj ne vem, če je občinsko potem, ne vem.  
 
Mladen Sumina: 
Župan, če dovoliš, proceduralno. Ob pobudah in vprašanjih ni razprave, dajmo se opredelit, 
kaj je pobuda in kaj je vprašanje. Če boš na vprašanja odgovarjal, odgovarjaj, sicer pa 
nehajmo. Škoda časa za take razprave.  
 
Mirjam Čuden Kocbek: 
To bi bilo vprašanje, ali je to občinska cesta. 
 
Župan: 
Vemo, tudi vemo, kdo je lastnik gozdov, ki jih je čistil in temu primerno tudi že reagiramo. To je 
kratek odgovor. Izvoli, Roman. 
 
Roman Remškar: 
Hvala. Jaz bi se samo navezal še na Mirjam in Andreja, pa bi dal mogoče pobudo oz. samo 
vprašam, da se za odkup teh cest določi enotno ceno, da ne bi prišlo do prevelikih razlik, tisti 
ki je boljši pogajalec. V redu, samo toliko.  
 
Župan: 
Preverjamo, iz izkušenj lahko rečemo, da ne gre. Izvoli Branko. 
 
Branko Gorjan: 
Hvala lepa. Torej, jaz sem v prejšnjih 2 mandatih absolutno že postavil vprašanje gozdnih 
cest, ki je bilo že danes izneseno. Gre za to vprašanje, da po zakonu kmetje ali lastniki gozdov 
imajo tako imenovani katastrski dohodek, od katerega plačujejo davek na katastrski dohodek 
in tudi prispevek za gozdne ceste, v vsakem primeru, in ta denar nekje obtiči, ampak dejstvo 
je, da ta denar v občino ne pride. Jaz sem v zvezi s tem že sprožil nekajkrat pobudo v 
prejšnjih 2 mandatih, ampak tukaj je bilo gluho. Zdaj, če je to res, kar pravite, mislim v 
odgovoru, da gre za to, da bi rajši kategorizirali občinsko cesto, verjetno tudi to, v tem primeru, 
pa mora biti podana določena, standard za tako cesto, ampak v vsakem primeru in če dobimo 
več denarja, bi prosil, da do naslednjič mi, do naslednjega OS, koliko denarja bi lahko v enem 
in drugem primeru lahko dobili, za to cesto, ki je zdaj v bistvu, kot gozdna cesta. To je prva 
stvar. Druga stvar. Še do danes, prej, preden sem odšel iz službe, sem ugotovil, da še zdaj ni 
na spletu občine nobenih zadev, kar se tiče prejšnjih dveh mandatov in to se mi zdi 
nevzdržno. V zvezi s tem, bi prosil, če jaz kot občinski svetnik, ki sem bil tudi svetnik na 
prejšnjih 2 mandatih, mi na CD-ju uprava pridobi, pripravi in da vse te stvari, ki so bile v, to se 
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pravi zapisniki, gradiva, vse to, kar je bilo na spletu in posnetki vseh sej, ki so bile v prejšnjih 2 
mandatih. To prosim. In tretje, ja, tretje, je vprašanje, ki je bilo prej navrženo v zvezi s 
proračunom. Jaz bi prosil, g. župan, če lahko v roku 1 tedna, 10 dni, se pravi najkasneje drugi 
teden skličete nekako posvet predstavnikov list in strank v OS in se malo pogovorimo o teh 
stvareh za naprej. To je moja pobuda. Tretja stvar, pa naj bo v takem terminu, nekako zvečer, 
da se lahko v miru usedemo. Lahko je tudi v gostilni, če že mislite, ni problem, ampak samo, 
da se dobimo. In zadnja zadeva, kar sem hotel vprašati, je pa ponovno glede krožišč na 
regionalni cesti. Torej, kakorkoli že je, jaz mislim, da imamo osnove in podpiram župana v tem 
smislu, da se absolutno gre do ministra in se dejansko, tako kot imamo primere na območju 
regionalne ceste ali pa magistralne ceste Izola–Piran oz. Izola–Portorož z majhnimi otoki, so 
gabariti, kjer bi lahko tudi mi konkretno lahko take otoke manjše imeli, pa bi recimo na ta način 
idealno lahko umirjali promet čez našo občino. Hvala lepa.  
 
Župan: 
Hvala lepa. Če ni, izvoli, Domen.  
 
mag. Domen Cukjati: 
Hvala za besedo. Moja pobuda je zelo podobna Brankovi, na temo, kar je Ivan predlagal. Pred 
skoraj 1 letom smo se pogovarjali o proračunu in smo spremenili prakso, takrat smo se zmenili 
bolj ali manj soglasno, da bomo uvedli to, da se pred prvo, preden župan da OS v prvo branje, 
predlog proračuna, da se usedemo na en neformalni pogovor, da se začuti utrip, to je en 
razlog, zakaj smo zavrnili danes to točko, in drugi razlog je, ker je v bistvu, so že notri veliki 
investicijski programi in projekti, mi pa smo rekli, da bomo najprej naredili neko strategijo. Zdaj 
ta naloga, ta task, ta projektek, ta strategija razvoja občine, gre proti koncu in so že neki 
rezultati. O tem bi nekaj več vedel povedati Simon in bi bilo fino, da se na temu neformalnemu 
sestanku ali pa formalnemu, vseeno, par besed reklo o tej strategiji, karkoli je ven prišlo in da 
vidimo, kako to skupaj gre. Zato smo spremljali, zato smo zabremzali, na nek način zvezali 
roke županu z investicijami in bi bilo fino, da v bistvu tukaj smo dosledni sami do sebe, zato 
imamo, bi bilo fino, da se začne investirat in ta umik točk ni bil kot negativen, ampak pozitivna 
pobuda, to je v bistvu predlog, da se dobimo.  
 
Župan:  
Hvala. Jaz bi se, zdaj smo se tudi dokopali do tolmačenja tistega, kar je Mladen vprašal, in bi 
prosil Jolanda, če prebereš, kaj piše.  
 
Jolanda Fon: 
V našem poslovniku je v 90. členu v 5. odstavku navedeno takole. Če svet meni, da predlog ni 
ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge, ter naloži županu, da v roku 
7 dni predloži svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi 
sveta v njem upoštevani.  
 
Župan: 
Če smo prav razumeli tole razlago, jaz si poizkušam razlagati tisto, kar sem slišal. Gledam 
Brankota, pa me bo mogoče popravil, bi jaz potem v tem primeru pričakoval, da pridete ven z 
jasnimi predlogi, kje so vprašanja.  
 
mag. Domen Cukjati: 
Proceduralno. Ta dikcija se nanaša na predlog, ki je obravnavan, na točko. Ne govori o tem, 
ali točko lahko umaknemo, ampak če točka je in jo obravnavamo in če je v obravnavi.  
 
Jolanda Fon: 
Če se obravnava, posebej pa ni navedeno v zvezi s postopki za sprejem proračuna. 
mag. Domen Cukjati: 
Da bi lahko, ali ne smeli umikati točke. 
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Jolanda Fon: 
Ni navedeno o umiku, ne. 
 
mag. Domen Cukjati: 
Torej, če bi imeli točko in razpravljali o njej, bi lahko to predlagali, mi pa smo zavrnili.  
 
Župan: 
No, verjamem, da vemo, za kaj gre. Tudi dobrohotno sprejemam pobude, ki nas lahko 
pripeljejo do še boljših ciljev. Ali imate še kakšno pobudo, vprašanje, na to temo, če ni, se vam 
zahvaljujem. 
 
Jolanda Fon: 
A lahko samo jaz tole, tako bi rekla. Dejansko v 4. odstavku pravi, če po predstavitvi predloga 
proračuna opravi svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna 
razprava, če pa svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, to se pravi, da 
še ni bilo javne razprave. Če to ni podlaga za javno razpravo, v tem primeru, bi jaz rekla, da ta 
5. odstavek drži.  
 
Župan: 
Nismo še obravnavali, nismo obravnavali. 
 
Branko Gorjan: 
Ne razumeš, ne, ne, ne. 
 
Jolanda Fon: 
Ne, nismo obravnavali, seveda ne. 
 
mag. Domen Cukjati: 
Predstavitve še ni bilo.  
 
Jolanda Fon: 
Aja, predstavitve, a ni to javna razprava?  
 
Župan: 
Ni bilo predstavitve, ker je bila točka dnevnega reda umaknjena in jaz sem to tako razumel.  
 
Branko Gorjan: 
Daj, lepo prosim župan, drugi teden, če se dobimo, res se pogovorimo, bi bilo dobro. Prav 
prosim, no.  
 
Župan: 
Če dovolite, to vprašanje sem jaz postavil. Jolanda, ali je sklep bil legitimen ali ni? Pravno mi 
povejte. To, kar je sprejel sklep, pred glasovanjem o dnevnem redu. Če ne veste, lahko za 
drugič, jaz ne insistiram, da je treba danes to rešiti. Jaz menim, da ni, vi pa preverite. Samo to.  
 
Jolanda Fon: 
Raje bi preverila, čeprav piše, da lahko župan umakne, ne govori ... 
 
Župan: 
Smo razumeli, smo razumeli, sem razumel tudi Brankota. Sem vas razumel v tem smislu, v tej 
luči.  
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5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prome tni ureditvi v Ob čini Log 
- Dragomer – druga obravnava 

 
Župan predlagal naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitva h Odloka o prometni ureditvi 
v Občini Log - Dragomer v predlaganem besedilu.  
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencionira nju varstva otrok, ki niso 

vklju čeni v programe vrtca  
 
Uvodno obrazložitev je posredovala Jolanda Fon. 
 
Mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je predstavila 
predsednica Mirjam Čuden Kocbek. 
Mnenje Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik Roman Remškar. 
 
Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi.  
 
V razpravi so sodelovali: Ivan Klenovšek, mag. Domen Cukjati, Mirjam Čuden Kocbek, Branko 
Gorjan, Franc Kozjek, dr. Simon Strgar, Mladen Sumina, Roman Remškar, Alenka Kuzma in 
Iztok Novak. 
 
Med razpravo so odgovore posredovali župan, direktor in Martin Martinčič. 
 
Med razpravo je Branko Gorjan predlagal, da se obravnava te točke prestavi na naslednjo 
sejo. Župan se s predlogom prestavitve ni strinjal in tega ni dal na glasovanje.  
 
Po razpravi je župan predlagal naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer sprejme  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki nis o vklju čeni v programe vrtca v 
predlaganem besedilu. 
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:    6 - Andrej Jerman Blažič, Alenka Kuzma, Tina Rebernik Kovač, Gregor 

Stanišič, dr. Simon Strgar in Mladen Sumina 
PROTI:    4 - mag. Domen Cukjati, Branko Gorjan, Ivan Klenovšek in Roman 

Remškar  
VZDRŽANI:    3 - Mirjam Čuden Kocbek, Franc Kozjek in Iztok Novak 
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7. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesre čami in požarnega varstva 
za obdobje 2016–2020 

 
Mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je posredoval 
predsednik Branko Gorjan. 
 
Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi.  
 
V razpravi so sodelovali: Tina Rebernik Kovač, Mladen Sumina, mag. Domen Cukjati, Franc 
Kozjek, Andrej Jerman Blažič, Branko Gorjan in Mirjam Čuden Kocbek. 
Med razpravo so dodatne obrazložitve posredovali župan, direktor in Jolanda Fon.  
 
Po razpravi je župan predlagal naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer sprejme Program varstva pred nar avnimi in 
drugimi nesre čami in požarnega varstva za obdobje 2016–2020. 
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. Sklep o brezpla čnem prenosu zemljiš ča, dela parc. št. 1389/6, k. o. 1996-Log, 

na Občino Log - Dragomer  
 
Uvodno obrazložitev je posredovala Jolanda Fon. 
 
Mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je predstavil 
predsednik mag. Domen Cukjati 
 
Župan je pozval svetnice in svetnike k razpravi.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan predlagal naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer sprejme sklep o brezpla čnem prenosu dela parc. 
št. 1389/6, k. o. 1996-Log v izmeri cca 17 m 2, na Občino Log - Dragomer.  
 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. Odgovori na vprašanja svetnikov iz 5. redne seje  Občinskega sveta Ob čine 

Log - Dragomer z dne 22. 6. 2015 
 
Ni bilo razprave. 
 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  12  
VZDRŽAN:    1 - mag. Domen Cukjati 

Glasovanje:  
Navzočih:  13  
ZA:  13  
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10. Pregled izvajanja sklepov Ob činskega sveta Ob čine Log - Dragomer in 

pregled izvajanja drugih nalog 
 
Ni bilo razprave.  
 
 
Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje in prisotnost ter zaključil sejo ob 20.20.  
 
 
 

Zapisala: Občina Log - Dragomer 
Tatjana Čamernik Župan 
 Miran Stanovnik, l.r. 
 
 


