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OBČINA LOG - DRAGOMER 
OBČINSKA UPRAVA 

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

 
Številka: 032-5/2015-6 
Datum: 8. 12. 2015 
 
 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE LOG - DRAGOMER  
 
 
 
ZADEVA:  Pregled  izvajanja  sklepov  Občinskega  sveta  Občine Log - Dragomer  in 

pregled izvajanja drugih nalog  
 
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 
33/07) v nadaljevanju posredujemo pregled realizacije sklepov sej občinskega sveta in 
pregled izvajanja drugih nalog.  
 
POJASNILO: Navedene so točke dnevnega reda, o katerih je OS sprejel sklepe, razen točke 
Pregled in potrditev zapisnika. V gradivo ni vključen pregled pobud in vprašanj svetnikov ter 
Pregled izvajanja sklepov. Seje so navedene po datumih. 
 
 

I. 
 
1. redna – konstitutivna seja, 29. 10. 2015 
 
1. Potrjeni so bili mandati članic in članov občinskega sveta. 
2. Potrjen je bil mandat župana Mirana Stanovnika. 
3. Imenovana je bila Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne 

zadeve 
 
2. redna seja, 19. 11. 2014 
 
1. Imenovanje 

– nadzornega odbora 
– statutarno-pravne komisije 
– odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 
– odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
– odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 
Točka je bila umaknjena. 

2. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015 – splošna razprava 
Pri tej to čki je bila seja prekinjena.  
 

1. izredna seja, 15. 12. 2014 
 

1. Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Log - Dragomer in 
članov Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer  
Delovna telesa ob činskega sveta in nadzorni odbor Ob čine Log - Dragomer so bili 
imenovani.  
 
 

2. Predlog sklepa o nadaljevanju aktivnosti za ureditev plinske napeljave v ŠP Dragomer  
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Sprejet je bil naslednji sklep: 
1. Občinski svet Občine Log - Dragomer daje soglasje k nadaljevanju aktivnosti za ureditev 

plinske napeljave v ŠP Dragomer. 
2. Strošek porabi plina nosi upravljavec šotora. 
3. V primeru, da občina ne doseže dogovora v okviru JZP, se priključek izvede na stroške občine. 

Objekt JZP se priključi, ko bo zasebni partner poravnal sorazmerni del stroškov. 
4. Vsi objekti v območju ŠP Dragomer (Dom krajanov, vrtec, šotor in objekt JZP) se priključijo 

sočasno, razen v primeru iz tretje točke tega sklepa. 
5. Občina z Energetiko, d.o.o., opravi dodatna pogajanja in glede na potencialno veliko porabo 

plina se poskuša doseči ugodnejšo ceno izvedbe priključka. 
6. Občina z vsemi udeleženci v ŠP Dragomer sklene pogodbo, s katero uredi medsebojna 

razmerja.  
Sklep ni bil realiziran. Plinski priklju ček se ni izvedel. ogrevanje balona je bilo zagotovl jeno z 
uteko činjenim naftnim plinom.  
 

2. redna seja, nadaljevanje 11. 2. 2015 
 

1. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015 – splošna razprava 
Odlok o prora čunu je bil v prvi obravnavi sprejet in je bil dan v  javno razpravo. 
 

2. izredna seja, 11. 2. 2015 
 
1. Soglasje lokalne skupnosti k razrešitvi direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika 

Direktor zdravstvenega doma Tomaž Glažar je bil raz rešen. 
2. Soglasje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Vrhnika. 

Dano je bilo soglasje k imenovanju Romana Strgarja za direktorja Zdravstvenega 
doma Vrhnika.  

3. Imenovanje članov Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - 
Dragomer 
Imenovani so bili štirje predstavniki LAS za prepre čevanje zasvojenosti. 

4. Imenovanje predstavnika Občine Log - Dragomer v Svetu zavoda Zdravstveni dom 
Vrhnika 
Predstavnik ob čine v svetu zavoda ni bil imenovan. 

5. Predlog spremembe cene storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in MKČN 
Spremembe cen so bile potrjene. 

6. Seznanitev Občinskega sveta Občine Log - Dragomer s povzetkom regijskih izvedbenih 
načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014–2016 za Osrednjeslovensko 
statistično regijo 
Informacija je bila sprejeta. 

7. Soglasje Občinskega sveta Občine Log - Dragomer k sklenitvi predpogodbe za menjavo 
zemljišč, parc. št. 2025/7, 1357/3, 1357/8, del 2025/2, del 1322/8, vse k. o. Log,  za parc. 
št. 1367/8, del 1324/1, vse k. o. Log; 
Soglasje je bilo dano.  

8. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - 
Dragomer 
Sklep je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu R S, št. 11/15. 

9. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka za leto 
2015 
Sklep je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu R S, št. 15/15. 
 

3. redna seja, 18. 3. 2015 
1. Sklep o potrditvi cen najema šolskih prostorov za leto 2015 
      Sklep je bil sprejet. Cene najema šolskih prostorov veljajo do preklica cene.  
2. Imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Log - Dragomer  

Imenovani so bili člani (5 članov) Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Log 
- Dragomer. 

3. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Log - 
Dragomer 
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Imenovani so bili člani (7 članov) Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
Občini Log - Dragomer. 

4. Imenovanje članov Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - 
Dragomer  
Imenovana sta bila še dva manjkajoča člana Lokalne akcijske skupine za preprečevanje 
zasvojenosti v Občini Log - Dragomer. 

5. Imenovanje predstavnika Občine Log - Dragomer v Svetu zavoda Zdravstveni dom 
Vrhnika 
Za predstavnika Občine Log - Dragomer v Svetu zavoda Zdravstveni dom Vrhnika je bila 
imenovana Hermina Šabanov. 

6. Sklep o nakupu zemljišč, parc. št. 37/10, del parc. št. 41/16, del parc. št. 40/1, del parc. št.    
35/2, vse k. o. 1996 Log 

      Sklep je bil sprejet. 
7. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015 

Sklep je bil sprejet z dopolnitvijo, da se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2015 dopolni z nakupom parc. št. 37/10, del parc. št. 41/16, 
del parc. št. 40/1, del parc. št. 35/2, vse k. o. 1996 Log. 

8. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - prva 
obravnava 
Opravljena je bila prva in druga obravnava. Odlok je bil sprejet po skrajšanem postopku.  

9. Informacija o aktivnostih v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave  
Informacija je bila sprejeta. 

10. Letni program športa za leto 2015 
Letni program športa je bil sprejet.  
 

1. dopisna seja, 6. 5. 2015 od 10.40 ure do 13. ure 
1.  Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča, parc. št. 175/7, k. o. 1996-Log, na Občino Log - 

Dragomer 
Sklep je bil sprejet. 

 
4.redna seja, 6. 5. 2015 
1.  Letno poročilo Osnovne šole Log - Dragomer za leto 2014 
     Sklep je bil sprejet. 
2. Predlog sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Log - Dragomer, Enota Vrtec Log 

- Dragomer za šolsko leto 2015/2016, predlog soglasja k  predlaganemu številu in vrsti 
oddelkov v   Enoti Vrtec Log - Dragomer za šolsko leto 2015/16 

      Sklep je bil sprejet. 
3. Predlog sistemizacije nadstandardnih delovnih mest v Osnovni šoli Log - Dragomer za 

šolsko leto 2015/16 
      Sklep je bil sprejet z dodatkom: hišnik – vzdrževalec (0,5 delovnega mesta) 
4. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-

proizvodno cono na Logu 
      Sklep je bil sprejet. 
5. Letno poročilo Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2014 
      Sklep je bil sprejet. 
6. Odlok o zaključnem računu Občine Log - Dragomer za leto 2014 in poslovno 

poročilo Občine Log - Dragomer za leto 2014 
     Sklep je bil sprejet. 
7. Imenovanje kandidata za člana Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer 
      Za članico NO Občine Log - Dragomer je bila imenovana Janja Kalin. 
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Log - Dragomer 
      Naziv častnega občana prejme Dušan Suhadolnik. Priznanje Občine Log - Dragomer    

prejmejo: 
- Jožef Jesenovec,  
- Emilija Erbežnik,  
- Jasna Vidaković. 

       V 5. točki se doda: ter da preuči možnosti spremembe sestave komisije. 
9. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer  
      Sklep je bil sprejet. 
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10. Urbanistična presoja – legalizacija neskladne gradnje večstanovanjskega objekta, parc. št. 
1368/45 in 1368/48, k. o. Log  

      Sklep je bil sprejet. 
11. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča, dela parc. št. 1723/1, k. o. 1996-Log, na Občino 

Log - Dragomer, o izravnavi meje dela parc. št. 1724/2 in dela parc. št. 2028/1, obe k. o. 
1996-Log 

      Sklep je bil sprejet. 
 

2.dopisna seja, od četrtka, 7. maja 2015, od 14.10 ure do petka, 8. maja 2015 do 8. ure  
1. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča, parc. št. 159/2 in 170/9, k. o. 1996-Log, na Občino  

Log - Dragomer 
Sklep je bil sprejet. 
 

5. redna seja, 22. 6. 2015 
1. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno 

proizvodno cono na Logu 
      Sklep je bil sprejet. 
2. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 

2014 
 Sklep je bil sprejet. 

3. Predlog spremembe cen obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
      Sklep je bil sprejet. 
4. Predlog spremembe cen obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki 
      Sklep je bil sprejet. 
5. Predlog spremembe cen obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode 
      Sklep je bil sprejet. 
6. Poslovno poročilo ZD Vrhnika za leto 2014 
      Sklep je bil sprejet. 
7. Reševanje prostorske problematike vrtca Log - Dragomer, lokacija Log in predlogi rešitev 
      Sklep je bil sprejet. 
8. Poročilo o poteku projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Log - Dragomer 

– izgradnja kanalizacije in čistilne naprave 
      Sklep je bil sprejet. 
9. Poročilo o poteku projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – Izgradnja vodovoda 

Visoka cona Lukovica 
      Sklep je bil sprejet. 
10. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer (parc. št. 

2022/17, k. o. 1996-Log) 
      Sklep je bil sprejet. 
 
6. redna seja, 30. 9. 2015 
1. Imenovanje direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
      Sklep je bil sprejet. 
2. Odlok  o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer 
      Odlok je bil sprejet. 
3. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015 
      Odlok je bil sprejet. 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Log - Dragomer za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
      Poročilo je bilo sprejeto. 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer 
      Odlok je bil sprejet. 
6. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča, dela parc. št. 2109/0, k. o. 1996-Log, na Občino Log - 

Dragomer 
     Sklep je bil sprejet. 
7. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis – 

uradno prečiščeno besedilo 1 
      UPB Odloka je bilo sprejeto. 
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7. redna seja, 25. 11. 2015 
1. 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 
Odlok je bil sprejet po skrajšanem postopku. 

2. Imenovanje članov odbora Naš časopis, d.o.o. 
Sklep je bil sprejet. 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer – druga 
obravnava 
Odlok je bil sprejet. 

4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe 
vrtca  
Pravilnik je bil sprejet. 

5. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2016–2020 
Program je bil sprejet. 

6. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča, dela parc. št. 1389/6, k. o. 1996-Log, na Občino Log - 
Dragomer  
Sklep je bil sprejet. 
 

II. 
 
Pregled realizacije ostalih nalog 
 
OPOMBA: Pregled vključuje tudi naloge, ki v preteklem obdobju niso bile zaključene in bodo  
po oceni občinske uprave pomembne tudi v tem mandatu. 
 
A) INVESTICIJE 
Opomba: navedene so investicije, za katere je bil začet postopek izbire izvajalca 

Naziv projekta izvajalec Pogodbeni znesek v 
EUR 

OPOMBE 

1. Vodovod Visoka 
cona Lukovica − 
izgradnja 

GPZ, d.o.o., 
Ljubljana 

469.894,67 € 
brez DDV 

Odločitev glede podpore 
sredstev kohezije je 
pozitivna, potrjuje se IP na 
vseh OS vključenih občin,  
pogodba o sofinanciranju 
še ni podpisana, prav tako 
ne izvajalska pogodba 

Aktivnosti za pridobitev kohezijskih sredstev se nadaljujejo.  
2. Kanalizacija in ČN 

− izgradnja 
 14 mio € brez DDV vloga za pridobitev 

kohezijskih sredstev 
oddana 

Aktivnosti za pridobitev kohezijskih sredstev se nadaljujejo. 
3. Vrtina Bevke 

BV-1/2013 
JP KPV, d.o.o. 
in-house naročilo 

72.046,75 € 
brez DDV 

delež občine: 
36.023,37 € 

vrtina je izvedena; izvaja 
se črpanje in kontrola 
neoporečnosti vode  

4. Prenova kotlovnice 
v OŠ L-D 

TAMES d.o.o. 51.452,88 EUR z 
DDV 

Prenova zaključena 
30.6.2015 

Naloga je vključena v proračun za leto 2015 
5. Izgradnja povezav 

na Vrtni in Rožni 
poti 

LEKSMAT INT, 
d.o.o. 

doplačilo 1.600,00 € 
z DDV 

Če je izdelava PGD 
potrebna, se bo preverilo 
v okviru prometne študije. 

6. Sanacija Molščice Hidrotehnik d.d. 48.748,00 EUR z 
DDV od tega: 

ARSO:7.792,94  
OBČINA:30.425,12  

ZASEBNIK:10.529,94 

Je zgrajena. 

Naloga bo predvidoma vključena v proračun za leto 2015. 
7. Izgradnja 

kanalizacije R2-
409 

KGG, d.o.o. 
 
nadzor: 
PROPLUS, d.o.o. 

 
 

380.000, 00 € brez 
DDV 

Operativna izgradnja 
kanalizacije je zaključena 
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8. Izgradnja 
vodovoda R2-409 

KGG, d.o.o. 
 
nadzor:  
PROPLUS, d.o.o. 

 
 

100.000,00 € + DDV 
 

izgradnja je zaključena; 
opravljen je bil tehnični 
pregled, pridobili smo 
uporabno dovoljenje  

9. Izdelava projektne 
naloge za ureditev 
dveh prehodov čez 
regionalno cesto 
na Logu 

APPIA, d.o.o.  projekt za izvedbo (PZI) je 
izdelan; začasno 
ustavljeno 

10. Pokopališče 
Dragomer 

MEGARON, 
d.o.o. 

50.000,00 € Projekt sanacije 
pokopališča in izgradnje 
poslovilnega objekta je 
izdelan, pred vlogo za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno 
urediti zemljiško lastniška 
razmerja in pridobiti 
soglasja 

 
 

B) DRUGE NALOGE 
 
1. Objekt JZP v ŠP Dragomer 

Vpis etažne lastnine ni realiziran. Sporna vprašanja niso razrešena. Teče postopek pred 
arbitražo. 
 

2. Občinski prostorski načrt (OPN) 
Izdelovalec OPN-ja Kaliopa, d.o.o., je pripravila stališča do pripomb, ki so bile podane v 
javni razgrnitvi. Stališča do pripomb  so  na odboru za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami že usklajene. Na tej osnovi bo pripravljen predlog stališč 
in posredovan v mnenje nosilcem urejanja prostora.  
 

3. OPPN PPC Log 
Odlok je bil sprejet na 18. redni seji občinskega sveta dne 26. junija 2015. 
Postopek komasacije na vzhodnem delu OPPN-ja je ustavljen. V nadaljevanju bo 
potrebno pripraviti in sprejeti program opremljanja, ki bo uredil gradnjo in financiranje 
komunalne infrastrukture. Še prej bodo potrebne spremembe odloka OPPN. Dogovorjeno 
je, da se pristopi k programu opremljanja, ko bo usklajena komasacija na zahodnem delu 
in sprejete potrebne spremembe OPPN-ja. 
 

4. OPPN za Športni park Log (izdelovalec KALIOPA, d.o.o.) 
Osnutek OPPN je izdelan in poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice. 
Izdelovalec je pridobil vse smernice in izdeluje dopolnjen osnutek. Imenovana je delovna 
skupina, ki pripravlja osnutek idejne rešitve glede na strategijo in predlog OPN.  
 

5. OPPN Snežak 
Izdelovalec OPPN-ja je Kaliopa, d.o.o., izdelovalec idejne zasnove vodnogospodarske 
ureditve je Ehoprojekt, d.o.o. Idejna zasnova je bila izdelana v več variantah; problematika 
je bila predstavljena občanom, ki živijo v bližini potoka. Idejna zasnova je v usklajevanju.  
Osnutek OPPN še ni izdelan. 
 
Aktivnosti so trenutno ustavljene.  

 
6. Prostorski ureditveni pogoji 

Sklep župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev odlokov o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Log in Dragomer - Lukovico je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
107/13. V Uradnem listu RS, št. 66/14 z dne 12. 9. 2014 je bil objavljen tudi sklep župana 
za spremembo odlok o splošnim merili in pogojih PUP. 
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Ustavno sodišče je razveljavilo tista določila odlokov o PUP, ki določajo Lokacijske 
smernice.  
 
OPPN Športni park Log je v izdelavi. 
 

7. Gradnja kolesarske poti in pločnikov ob regionalni cesti R2-409 
Investitor gradnje je Direkcija RS za infrastrukturo, izvajalec pa Komunalno podjetje 
Ljubljana, d.o.o. Projekt za ureditev križišča pri Mercatorju je v pripravi in bo končan v 
začetku leta 2016.  
 

8. Ostale naloge v zvezi z regionalno cesto 
– pločnik na Lukovici − v območju DPN za priključek na avtocesto: Pridobljeno je 

soglasje DARS, da občina izvede pločnik v lastni režiji. V območju DPN se izdeluje 
projekt priključitve na AC. 

– AP Lukovica: Sprejeta je bila odločitev, da izgradnja avtobusnih postaj v tem območju  
realno ni možna. Počakat je potrebno na priključek. 

 
9. Gradnja protihrupnih ograj 

DARS, d.d., je že postavil protihrupne ograje.  
 

10. Gradnja priključka na AC na Lukovici 
Izbran je bil projektant, v letu 2016 in 2017 bo DARS odkupil zemljišče, v letu 2018 in 2019 
je predvidena gradnja. 

 
 
 Direktor občinske uprave 

Igor Rojec, univ. dipl. prav., l.r. 
 
 
Vložiti v zadevo 032-5/2015 


