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Župan je dal na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 10. januarja 2019, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja svetnikov in na sami seji podani odgovori s strani župana so povzeti iz posnetka
seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske uprave in ostalih.
1. Aljoša Peček (SD) – Drsališče v Logatcu
Svetnik pove, da mu je kar nekaj občanov postavilo vprašanja v zvezi z drsališčem v
Logatcu. Svetnika zanima, ali je bila dana prošnja na Elektro; ker sta bili dve različni
informaciji. Svetnik prosi za pojasnilo.
Župan pove, da je bilo drsališče v Logatcu dvakrat. Prvič, ko je Elektro naredil priklop, je bila
Občina opozorjena, da drugič tega ne bodo storili – povezava med transformatorsko postajo
in razdelilno omarico, kjer je možen priklop, je preslaba. Naslednje leto je Občina g.
Hamovca in g. Krmavnarja sprosila, da so to še enkrat – zadnjič naredili. V času delovanja
drsališča konec leta 2017 je bilo kar nekaj težav in tudi poškodovano nekaj opreme. Občina
zato v letu 2018 Elektra za priklop niti ni prosila – vprašala. Župan pojasni, da je g. Ribič na
televiziji res izjavil, da je to laž, da za priklop Občina ni zaprosila, vendar Občina za priklop ni
zaprosila ravno iz razloga, ker je bilo že v preteklosti rečeno, da to ne gre več. V naslednjem
letu – 2019 bo v proračunu namenila 60.000€ za drsališče in Občina Logatec bo uradno
zaprosila Elektro Ljubljana za priklop drsališča na električno napeljavo. Župan pove, da bo
vesel, če se bo izkazalo, da bo Elektro naredil priklop in bo konec leta 2019 v Logatcu
drsališče. Župan še pojasni, da bi morali po zagotovilih strokovnjakov na terenu od
transformatorske postaje do odjemnega mesta zamenjati kabel in odjemno mesto prirediti za
priklop drsališča. Ker namerava Občina Logatec v prihodnosti obnoviti Narodni dom in
knjižnico, se za sanacijo ni odločila. V kolikor bi se našel nek drug prostor, pa bi Občina
probala drsališče postaviti stacionarno in tudi za druge namene. Župan pove, da je bilo nekaj
vprašanj s strani občank/občanov v zvezi z drsališčem, klicale so tudi mamice. Župan pove,
da jim je razložil težavo. Odgovoril je tudi na elektronska sporočila. Kot ugotavlja župan, to
očitno ni bilo dovolj. Župan pove, da je prepričan, da je vsaj 70 odstotkov prisotnih v dvorani,
verjelo njegovi izjavi, obrazložitvi.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Glede drsališča v Logatcu je Občina Logatec svojo odločitev pojasnila že na več mestih,
med drugih tudi na svoji uradni spletni strani in v Logaških novicah. Kot je župan pojasnil že
na sami seji, je priključno mesto pod Narodnim domom zaradi dovodnega kabla med trafo
postajo in samim priključnim mestom neprimerno za priključitev varovalk zadostne moči za
obratovanje hladilnega agregata in spremljevalnih porabnikov elektrike (osvetljitev, grelniki,
grelniki toplih napitkov, itd.). Ker je predvidena gradnja novega Narodnega doma in
knjižnice, smo presodili, da bi bila investicija v zamenjavo električnega kabla, ki bi ga v
kratkem v okviru novogradnje morali odstraniti, nesmotrna. Slednje je poglavitni razlog za
odločitev, da v zimski sezoni 2018/2019 občina ni pristopila k postavitvi drsališča.
2. Klemen Stoševski (NaNo)– Prednovoletne aktivnosti v Logatcu
Svetnika zanima, zakaj Občina ni priskrbela nadomestnih aktivnosti v prazničnem
času v Logatcu. Svetnik meni, da bi se dalo že za majhen vložek izpeljati nekaj vsebin.
Župan pove, da sicer ne ve točno, kakšne aktivnosti ima svetnik v mislih, a določene
aktivnosti v prednovoletnem času so bile narejene v okviru tabora odbojke. Po mnenju
župana, je aktivnosti v Logatcu sicer dovolj – odvisno predvsem od društev, kako se
organizirajo. Župan pove, da je v Logatcu dovolj športnih dvoran, bazen, kjer se lahko
izvedejo aktivnosti in se popestri vsakodnevno življenje. Župan meni, da je zmogljivosti v
občini dovolj in ni potrebe po tem, da bi Občina izvajala dodatne aktivnosti. Potrebne so le
vzpodbude in lastna iniciativa.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
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Občina pozdravlja pobudo svetnika po več aktivnostih v prazničnem zimsem času, pri čemer
pa vsekakor drži s strani župana izpostavljeno dejstvo, da izvajanje teh aktivnosti ni primarna
naloga občine, ampak je to naloga subjektov, ki jih v ta namen občina spodbuja s
sofinanciranjem njihovih programov in projektov. Bo se pa občina potrudila, da bo te
organizacije bolj povezala in bodo skozi boljše povezovanje lahko zagotavljali bolj bogat
program za občane.
3. Klemen Stoševski (NaNo)- Okrasitev mesta
Svetnika zanima, kdo v Logatcu je zadolžen za okrasitev mesta? Svetnik predlaga, da
se v prihodnje razmisli o tem, da se večja pozornost nameni samo enem delu mesta,
ulici, trgu. Tam bi se lahko izvajale razne aktivnosti, stojnice – kjer bi se prodajali
izdelki domače obrti in društev. Gostinska ponudbo pa bi se dopolnila s stojnicami,
kjer se prodaja kuhano vino in čaj. Kot pove svetnik, bi bil to urejen center
prednovoletnega dogajanja v Logatcu.
Župan pojasni, da je okrasitev v domeni Komunalnega podjetja Logatec. Za konec leta 2019
se je zaprosilo, da bi se izdelala ideja, kako bi se zadeva skoncentrirala le na določenih
mestih. Okrasne – osvetljene zvezdice ob glavnih cestah in cesti skozi Logatec bodo ostale,
saj se tako čuti utrip novoletnih praznikov. V dogovoru s krajevno skupnostjo bi se ponovno
organiziral Miklavžev sejem in dejavnosti v decembru. V preteklosti so bile te stvari že
utečene, organizirane, za izvajanje je bil zadolžen JSKD. Nato je prišlo do določenih težav,
nekaj aktivnosti je prevzela šola, a ljudje si želijo drugačnih tržnic - na terenu.
4. Klemen Stoševski (NaNo) - Projekt energetske sanacije stavb
Svetnik pove, da bi rad izpostavil projekt energetske sanacije stavb, ki se je izvedla v
preteklem letu v Občini Logatec. V Naši Notranjski jih zanima, kdo je bil zadolžen za
nadzor nad izvedbo del pri energetskih sanacijah. Po informacijah svetnika je bil
namreč nadzor zelo slab. Od številnih društev, ki se jih je projekt tako ali drugače
dotaknil, je izvedel, da so bile zadeve izpeljane zelo površno in brez predhodnih
dogovorov in posvetovanj z uporabniki prostorov. Kar nekaj jih je imelo težave, saj so
bili skoraj pol leta, kolikor časa je trajala sanacija, njihovi prostori praktično
neuporabni. Ko so jih nedavno prejeli v uporabo, so ugotovili kar nekaj napak in
nedokončanih za katere je potrebno dodatno delo in finančni vložek. Svetnik želi pisni
odgovor z obrazložitvijo.
Župan pojasni, da se je za energetsko sanacijo dobilo nekaj državnih in kohezijskih sredstev.
Izvedbo je peljalo podjetje Golea. Župan pove, da je vesel, da se je uredilo, saniralo pet
stavb. Zadeva v celoti še ni čisto zaključena in takšna kot bi morala biti. Treba je še izvesti
monitoringe. Župan je poudaril, da so bili uporabniki občinskih prostorov neodzivni,
neprofesionalni in včasih malo ležerni. Ponekod je bilo treba celo vdreti v prostore, da se je
nekaj izvedelo v okviru sanacije – bili so kratki stiki. S strani Občine je projekt vodil inženir
Gvido Bokal, imeli pa smo tudi zunanjega nadzornega inšpektorja, ki je skrbel, da je vse
potekalo po predpisih. Župan pojasni, da je vesel, da se je pet starih stavb energetsko
obnovilo, se je pa pojavilo tudi nekaj težav – kjer so toplotne črpalke. Se bodo pa stare hiše
skozi nameščeno talno gretje in zračenje ustrezno presušile.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Projekt Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec, se je izvajal v skladu
z veljavnimi zakoni in področnimi predpisi. Nadzor nad izvedbo del je vršil nadzornik;
STATIK Podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor d.o.o., ki ima dolgoletne izkušnje in
dobre reference. Najmanj enkrat tedensko oziroma po potrebi se je izvajal gradbeni nadzor,
nadzor strojno instalacijskih del in elektroinštalacijskih del, najmanj enkrat na teden pa so
potekali operativni sestanki, na katerih se je spremljal in usklajeval potek gradnje. Gradnjo je
natančno spremljal tudi predstavnik investitorja Občine Logatec, zato ne drži trditev, da so
dela izvedena površno. Ker je bil rok izvedbe zelo kratek in ker je bila izvedba na treh
objektih vezana na počitniški čas, junij - avgust ni bilo veliko manevrskega prostora in časa
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za dogovarjanje, ampak je bilo potrebno začeti z deli in dinamiko napredovanja del prilagoditi
časovnemu okvirju. Ker je sama izvedba del, zlasti v mansardnih prostorih zahtevala prazne
prostore, se je izvajalec del z koordinatorjem za posamezen objekt in tudi s posameznimi
uporabniki prostorov, dogovarjal za čas in način izpraznitve prostorov. Želje in pogoji
posameznih uporabnikov prostorov, so bile v času gradnje v veliki meri upoštevane,
povzročene poškodbe na opremi zaradi poteka gradnje pa sanirane. Menimo, da smo z
energetsko sanacijo 5 stavb prišli do energetsko varčnejših objektov s sodobnimi naprav za
ogrevanje in prezračevanje in posledično do zmanjšanja obremenjevanja okolja. Posamezni
prostori v objektih pa so prenovljeni in prijaznejši za uporabo.
Izpostaviti je potrebno še to, da je lastnica prostorov, kjer so se prenove vršile občina sama,
krajevna skupnost ali javno podjetje, zato je občna uporabnike prostorov pred posegom
pozvala, da naj jih izpraznijo ali naj opremo zaščitijo predvidenim posegom primerno. Kjer
uporabniki tega niso storili, dopuščamo, da je lahko prišlo tudi do poškodovanja, saj tako
lastnik prostorov, kot izvajalec, nimata pravice posegati v opremo v lasti uporabnikov.
5. Peter Antičevič (NLBM) – sanacija mostu proti Reški dolini
Svetnik pove, da je bilo s strani krajevne skupnosti na Občino že poslano pismo, kjer
je navedeno, obrazloženo stanje mostu - iz strani Gorenjske ceste proti Reški dolini.
Svetnik pove, da je most ne samo v slabem stanju, ampak alarmantnem stanju.
Svetnik si ga je ogledal na terenu in ugotovil, da je celotna železna armatura pod
mostom zunaj. Po tem mostu peljejo vsakodnevno težki tovornjaki, ki gredo preko
Reške doline - napolnjeni z lesom, betonom. Čez most se vozijo tudi otroci v šolo.
Svetnik pove, da je v proračunu za leto 2019 sicer predvidena sanacija tega mostu, a
zaradi alarmantnosti stanja je treba k sanaciji pristopiti že v zgodnjih pomladanskih
mesecih. K sanaciji mostu je treba pristopiti predno pride do
Župan pove, da se s svetnikom strinja in hkrati doda, da se je na tem delu prekoračilo –
obremenitveno os To se je reševalo s pomočjo Občinskega redarja in policije. Ker se čez
most prevažajo kamioni, ki prevažajo les, beton. Občina bo v letošnjem letu ta most sanirala,
morda se bo saniral tudi most »pri Gabrijelu«. V preteklosti se je glede mostu že urejalo
zadeve - glede lastništva zemljišč, potrebni so dogovori z ARSO, a je v letu 2018 zmanjkalo
sredstev za izvedo sanacije.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Za izvedbo sanacije mostu proti Reški dolini je že izdelana projektna dokumentacija – projekt
za izvedbo. Proračunska postavka za izvedbo bo predlagana v predlogu proračuna za leto
2019.
6. Ožbej Istenič (NaNo) - Prostorska stiska v osnovnih šolah v občini
Svetnik pove, da se je v času volilne kampanije slišalo kar nekaj predlogov v zvezi s
prostorsko stisko v osnovnih šolah v Logatcu. Zdaj, ko je volilnega časa konec v Naši
Notranjski menijo, da si občani zaslužijo izvedeti za načrte, ki jih Občina pripravlja v
zvezi s prostorsko stisko v šolah v občini. Svetnik pove, da jih zanima, kako se je
Občina lotila reševanja omenjene problematike.
Župan pove, da zadevo trenutno preučujejo trije projektanti, arhitekti. Do meseca marca naj
bi imeli pripravljene zadeve, kje, kaj, kako bo. Ko bo Občina s strani omenjenih oseb dobila
neke idejne zasnove, bo o tem obvestila širšo javnost. Pred volitvami je bilo ogromno idej, a
zadeve niso enostavne. Rešitve, ki jih išče Občina morajo biti učinkovite in za dlje časa.
Župan pove, da kljub temu, da se v medijih veliko govori o tem problemu, zadeva vseeno ni
tako slaba. Res je, da se v letu 2019/2020 potrebuje dva razreda in kasneje vsako leto še
nekaj. Zagotovo potrebe so, pove župan. Za OŠ Tabor v Gornjem Logatcu se bo v letu 2019
pridobilo gradbeno dovoljenje. V kolikor ne bo šlo drugače, se bodo postavili kontejnerji ali
poiskalo dva prostora izven šole za OŠ 8 talcev. Kljub temu ta zadeva ne predstavlja
tolikšnih težav, kot so težave na drugih področjih.
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Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Vezano na potrebo po širitvi OŠ 8 talcev je bil že opravljen ogled ustreznih prostorov v bližini
šole za začasno rešitev (zagotovitev dveh dodatnih učilnic), vzporedno potekajo pogovori o
morebitnih opcijah vzpostavitve modularnih objektov, ki bi prav tako lahko predstavljali
kratkoročno ali tudi dolgoročno rešitev. Išče se ustrezna lokacija za postavitev večjega
števila (8) učilnic s spremljevalnimi prostori.
Glede širitve OŠ Tabor pa je občina na Upravno enoto že vložila vlogo za gradbeno
dovoljenje.
7. Ožbej Istenič (NaNo) - Ekološki otoki
Svetnik pove, da ima pobudo povezano z ekološkimi otoki v občini. Glede na to, da se
občina nenadzorovano širi, se veča tudi količina odpadkov, ki jih občani proizvedejo.
Svetnik pove, da je večjih košev za smeti premalo in nekateri otoki ne zmorejo pritiska
občanov. Vizualna podoba kraja je zelo pomembna – splošno počutje občanov, zagon
podjetji, turizma v Logatcu. Svetnik pove, da v Naši Notranjski predlagajo povečanje
ekoloških otokov.
Župan pove, da je po njegovem mnenju ekoloških otokov dovolj, za njih pa je potrebno
skrbeti. V času božično – novoletnih praznikov Komunalno podjetje ni dovolj odvažalo smeti.
Smo pa tudi ljudje – občani pri ravnanju z odpadki nedosledni – pripeljemo, razmečemo
smeti. Tudi po drugih občinah imajo podobne ali še večje težave. Veliko je odvisno od nas
samih. Svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti morajo v okolju, v katerem živijo, opozarjati
na ravnanja občanov. Župan pove, da bo treba več poudarka dati na ločevanju odpadkov –
poostrilo se bo kriterije in na tem področju naredilo red (tudi glede pasjih iztrebkov).
Dopolnitev odgovora s strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
Na Komunalnem podjetju Logatec menimo, da je ekoloških otokov dovolj. Res je bilo med
Božično-novoletnimi prazniki na ekoloških otokih zaznati povečano obremenjenost z
odpadki, kar gre na račun večje količine odpadkov zaradi specifike praznikov, ne smemo pa
pozabiti, da so bili dela prosti (2 x po 2dni), sicer delovni dnevi. Posledično med prazniki
nismo izvajali odvoza odpadkov. Naše podjetje je po praznikih poskrbelo za dodaten odvoz
in čiščenje kritičnih (prenatrpanih z odpadki) ekoloških otokov.
Pri pregledih ekoloških otokov, zabojnikov pri stanovanjskih naseljih in stanovanjskih hišah
smo zaznali neprimerno odlaganje odpadkov. Velik problem predstavljajo predvsem
zabojniki embalaže in papirja. V obeh primerih gre za nedoslednost nekaterih občanov, saj
embalaže ne stiskajo, kartonastih škatel ne raztrgajo, kar posledično pripelje do potrebe po
bistveno večjem zbirnem volumnu, kot bi ga ob primernem odlaganju potrebovali.
Komunalno podjetje Logatec se zaveda problematike na ekoloških otokih, zato se bomo v
prihodnje še bolj angažirali na tem področju. Verjamemo, da bomo z načrtovanimi dodatnimi
ukrepi, predvsem z ozaveščanjem občanov, pripomogli k lepši podobi ekoloških otokov.
Poleg komunikacije preko facebooka, naše spletne strani in obvestil pri položnicah, smo
predvideli aktivnosti z izobraževalnimi delavnicami s področja učinkovitega ločevanja
odpadkov in ozaveščanja občanov, otrok in mladine. Eden izmed ukrepov, ki jih bomo v
prihodnosti bistveno pogosteje izvajali je tudi dosleden pregled zabojnikov.
Radi bi omenili še, da je občina skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec zaznala motnje s
praznjenjem kontejnerjev Tekstilko. Zato smo aktivno pristopili k reševanje težav z občasno
prenapolnjenimi kontejnerji. Skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec smo v dogovarjanju z
mednarodnim humanitarnim ponudnikom teh storitev, ki bi lahko izboljšal podobo ekoloških
otokov in celotne občine.
8. Jerneja Rupnik (NSi) – Drsališče
Svetnica se pridruži vprašanju glede drsališča.
Župan podal odgovor pod točko 1.
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9. Jerneja Rupnik (NSi) - Energetska sanacija stavbe
Svetnica pove, da vsak, ki je kdaj gradil ali renoviral ve, da gredo takšne zadeve le
redko gladko skozi – rezultat nikoli ni idealen. Svetnica pohvali odločitev, da se je
energetska sanacija izvedla, saj se je v sanacijo vložilo malo sredstev, dobili pa smo
pet prenovljenih stavb, ki so bile sanacije izjemno potrebne.
10. Jerneja Rupnik (NSi) - Prehod za pešce v Blekovi vasi
Svetnica pove, da se o prehodu za pešce v Blekovi vasi pogovarjamo že dve leti.
Svetnica pove, da naj bi bilo po zagotovilih župana to urejeno – izvedeno v zadnjih
mesecih preteklega leta, izvedlo pa se ni. Svetnica prosi, da se zadeva pojasni
občanom. Kje se je zataknilo, zakaj se je zataknilo in kdo je za to odgovoren?
Župan pojasni, da je bila cena za izvedbo dveh prehodov za pešce zelo visoka, 70.000 €
(dva prehoda, osvetljava z lučmi). Cena za izvedbo je previsoka. Župan pove, da če bi za
vse zadeve porabili več kot je predvideno, ne bi mogli narediti nič. Župan pojasni, da je bil
sicer izvajalec izbran, vendar se z izvajalcem ni dalo dogovoriti o znižanju cene, zato do
izvedbe ni prišlo, kljub temu, da je bil pogodba že podpisana – da se jo razveljaviti. Občina
takšnega zneska za izvedbo niti ni imela na voljo; po projektantski oceni je bila izvedba za
dela nižja od dejanske. Ponudniki, ki se javijo na razpise dela ocenijo z vrtoglavimi cenami,
Občina pa tega ne more dopustiti. Župan pove, da se bo zadeva uredila v letošnjem letu.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Resničen je podatek svetnice, da traja projekt izgradnje navedenih prehodov že skoraj dve
leti. V letu 2017 je občina izdelala projektno dokumentacijo PZI, ki je osnova za izvedbo, v
letu 2018, pa so bila v proračunu predvidena sredstva za izvedbo, vendar je občina na
razpisu dobila ponudbo izvajalca in z njim podpisala pogodbo. Ker sta tako ponudnik, kot
izvajalec po podpisu pogodbe ugotovila, da niso vključena vsa dela, kljub temu, da je bila
cena del več kot 40.000 EUR, in bi bilo potrebno za izvedbo celotnih del plačati še nekaj
manj kot 20.000 EUR, je občina odstopila od izvedbe pogodbe v letu 2018. Ob poznavanju
stanja na trgu gradbeništva, kjer so bile cene v letu 2018 izjemno povečane, je bilo smotrno,
da z izvedbo počakamo v leto 2019 in vzporedno poskušamo izvesti optimizacijo projektne
dokumentacije z namenom optimizacije cene izvedbe.
11. Zoran Mojškerc (SDS) - Vandalizem
Svetnik pove, da je bilo pred časom na FB zaslediti informacije o prevrnjenih koših za
smeti okoli čistilne naprave. Tam se dogaja marsikaj, še doda. Polomljena so tudi že
vsa drevesa, ki jih je Občina zasadila v prejšnjem letu – polomljena so bila v začetku
šolskega leta. Svetnika zanima, ali je Občina o tem obveščena in če je, ali sodeluje s
policijo v zvezi s to zadevo. Svetnik pove, da so včasih policisti po tem delu
patruljirali, v zadnjem času pa jih ni videl.
Župan pove, da se s svetnikom glede vandalizma strinja. Te stvari so ogledalo naše družbe,
vzgoje naših otrok. Šole bi se morale ukvarjati tudi z vzgojo. Nekateri pravijo, da se zbirajo
različne etične skupine in da so nemočni. Prav tako so nemočni policisti. Naloga občinskih
svetnikov in krajevnih skupnosti bo tudi ta, da na takšna ravnanja opozarjajo. Občina bi
lahko postavila še več zabojnikov za odpadke in pasje iztrebke vendar, če ti niso 100
odstotno pritrjeni se vse zadeve polomi. Tu gre za veliko škodo. Na tem področju je treba še
veliko narediti, začeti pa je treba pri sebi.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
S porastom vandalizma v naši občini smo seznanjeni, zato smo tudi letos Policijski postaji
Logatec predlagali, da v svojem letnem načrtu dela poseben poudarek nameni prav
vandalizmu. Prav tako bomo predmetno lokacijo sporočili tudi varnostni službi, ki bo tam
izvajala pogostejše kontrole.
Praksa je pokazala, da se v primeru povečanega nadzora Policije, vandalizem nekoliko
zmanjša.
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12. Zoran Mojškerc (SDS) - Postavitev brezplačnega interneta v Logatcu
Svetnik pove, da je bil pred časom objavljen evropski razpis. Rezultati omenjenega
razpisa so bili objavljeni v časopisu Finance. Svetnik v časopisu med kandidati ni
zasledil Občine Logatec. Svetnika zanima, ali se na razpis Občina ni prijavila, se je
razpis zgrešilo oz. Občina Logatec ni bila izbrana?
Župan pove, da je v Logatcu WI-FI dostop že dobro podprt. Ko se je hotelo zadeve
nadgraditi je bila proti osnovna in glasbena šola. Zadeve naj bi vplivale na otroke; sevanje večina jih ima telefon pri sebi. Župan pa pove, da ko je pregledoval predlog proračuna za
2019 pa je notri videl predlog, da se WI-FI naredi tudi v osnovni šoli. Iz razloga, ker je bilo
toliko ljudi, inštitucij proti temu, se Občina na ta razpis ni prijavila. Občina, ki sledi razpisom,
pa ugotavlja, da so ti povezani tudi z velikimi težavami. Občina Logatec je glede tega dobro
pokrita, vključiti, dodati bo treba še Gornji Logatec. Pokritost z WIFI - jem je v parku pri
Glasbeni šoli dobra, sredstva so se dobila pred 3 leti preko drugega projekta – ne omogoča
pa snemanja filmov, le pogovore in sms-sporočila.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Kot je navedel že župan, so bile pri vzpostavitvi sedanjega brezplačnega brezžičnega
internetnega dostopa velike težave. Ob pregledu samega mesta Logatec, so bile kot najbolj
smiselne točke za pokrivanje identificirane naslednje lokacije: območje med Narodnim
domom in Upravnim centrom, območje parka ob Mercatorju, območje pred Zdravstvenim
domom in cerkvijo ter območje pred OŠ Tabor. Od teh je občina že pred razpisom evropskih
sredstev vzpostavila pokritost na vseh omočjih, razen pred OŠ Tabor. Z vzpostavitvijo so bile
velike težave, kot jih je izpostavil že župan, zato se je projekt začasno ustavil in nismo videli
smisla po kandidiranju na razpisu.
13. Klemen Trpin (NaNo) – Ogrevanje v bodočem novem gasilskem domu v Rovtah
Svetnik pove, da njegova pobuda prihaja iz KS Rovte. Svetnik pove, da nameravajo
Občina, gasilsko društvo in Gasilska Zveza v prihodnje tam postaviti nov gasilski
dom. Po informacijah svetnika pa v zvezi s projektom še ni rešeno ogrevanje objekta.
Skupaj s predstavniki gasilskega društva so prišli do ugotovitve, da bi bilo smiselno v
objekt dati centralno ogrevanje. V Rovtah in okolici je veliko lesno-predelovalnih
obratov, vir takšne energije je trenutno hit in tudi EKO sklad to podpira. Svetnik poda
predlog, da naj Občina razmisli, ali bi bilo smiselno iti v to – kot javno-zasebno
partnerstvo.
Župan pove, da se o tem razmišlja in se je o tem tudi že pogovarjalo s šolskimi predstavniki
in gasilci. Namen Občine je, da bi se tudi stanovanjski blok opremil na ta način in bi bila tam
tudi kurilnica. Tak sistem je bil uveden v vrtcu v Rovtah – povezalo se je tudi del, kjer deluje
knjižnica, krajevna skupnost, mladi (Stara šola); Župnišče se takrat za to ni odločilo. Župan
pove, da se o tem pogovarja in razmišlja - na kakšen način se bo k temu pristopilo npr.
javno-zasebno partnerstvo ali ne – pa se bo še videlo. Pri izgradnji gasilskega doma so v
tem trenutku druge težave – pridobitev gradbenega dovoljenja, a v roku 4-5 let bo objekt
zgrajen.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Glede navedenega se skupaj z Agencijo GOLEA – lokalnim energetskim managerjem išče
ustrezna rešitev najprej na nivoju izdelave projektne dokumentacije ter pridobitve morebitnih
sofinancerskih sredstev iz razpisov za obnovljive vire energije.

14. Vasja Rupnik - Silvestrovanje Sekirica
Svetnik pove, da se je iz medijev izvedelo, da je bilo dogajanje pod Sekirico
silvestrovanje na prostem za Logatčane. Oglaševano ni bilo. Svetnik doda, da je
Sekirica športno središče in bi bilo smiselno, da se ga izkoristi, ne samo za odbojko,
kar je bilo zabavno, ampak tudi za povezovanje in sodelovanje s strani ostalih - med
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različnimi športnimi zvrstmi. Na dogodek bi bili lahko povabljeni npr. skakalci, revija
skokov, tekači,..
Župan pove, da sta dogodek pod Sekirico organizirala odbojkarski in skakalni klub. Problem,
pove župan, se kaže v tem, da športniki nimajo posebne volje, da bi sodelovali med seboj –
to je narobe. Župan pove, da se je v preteklosti v razpis za določene dejavnosti dalo tudi
določilo, da bodo društva, ki se bodo povezovala, dobila na razpisu več točk. Župan pove, da
že v preteklosti, ko je bil organiziran dan košarke, niso prišli zraven iz drugih društev, da bi
pomagali. Tek v Hotedršici, Olimpijski tek – ni podpore organizatorjem s strani drugih
društev, da bi se videlo tudi na ven, da gre za množični dogodek. Z odzivnostjo se da
tistemu, ki organizira določen dogodek, neke vrste plačilo za njihovo delo, trud. Pred
časom, pove župan, je dobili pobudo, da bi se organizirali tek-rolkanje – relacija iz Logatca
do Godoviča. S strani Občine je šlo ven o tej ideji obvestilo, nazaj pa je Občina prejela le en
odgovor. V Logatcu imamo tudi Športno zvezo, ki bi morala biti bolj aktivna, pa tudi
posamezni klubi in športna društva bi morala med seboj več sodelovati. V okviru
odbojkarskega odbojkarskega tabora v Logatcu, je v Logatec prišlo 80 otrok, sicer se jih je
pričakovalo še več. Otroci so tu opravili zdravniške preglede in uporabljali športne objekte. S
takšnimi aktivnostmi bi morali nadaljevati. To za nas pomeni popestritev dogajanja in zato se
razvija tudi turizem. V Logatcu je bilo sicer v tem času težko zagotoviti toliko toplih obrokov
za udeležence, saj je šlo za čas počitnic. Župan se je ob tem javno zahvalil gostilni Jeršin,
da so zadevo prevzeli in vse skupaj odlično izpeljali. V zvezi z oglaševanjem dogodka pa
župan pove, da morajo ljudje spremljati spletne strani, Radio 94, lokalno televizijo... Hkrati
poudari, da so prireditve v Logatcu slabo obiskane, le na redkih koncerti, npr. tistih ki jih
organizirajo Logaški študentje -pripeljejo res znana imena, se zbere okoli 1000 udeležencev.
Ko je Občina organizirala silvestrovanje na prostem, se ga je udeležilo le 150-200 ljudi.
Takšne prireditve stanejo od 10 do 15 tisoč evrov in vprašanje je smiselnost porabe denarja
za dogodke, kjer ni pričakovati velikega obiska. Ko bo zaznati, da se športna in ostala
društva med seboj sodelujejo in da ljudje tudi pridejo – npr. 10% prebivalcev Gornjega in
Dolnjega Logatca- se bo organiziralo več takšnih dogodkov. Župan še doda, da je
pomembno, da pri športu zraven sodelujejo tudi starši. Družine morajo biti povezane, ne da
se družine skozi šport razdvajajo. Na treninge in tekme morajo z otrokom tudi starši. To je
prava podlaga za pravi razvoj otroka in družine.
15. Vasja Rupnik – Problematika Žibrškega mostu
Svetnik pove, da je o tem govoril že svetnik Peter Antičevič, sam bi le še dodal, da je
na tem delu problematično odvodnjavanje med mostovi. V zimskem času pride voda
iz hribov, dolin in je zaledenelo vozišče med temi tremi mostov – predvsem v
zgornjem delu doline.
Župan pove, da je treba obnoviti most v Kobalovi grapi in most pri Turkovem malnu – tu je
zaradi narave mostu poledenela cesta in prihaja do zdrsov avtomobilov v potok. Ta del
občine je bogat z vodo, kadar je veliko vode pride cesta poledenela. Na tem področju se
cesto posipa, bodo pa verjetno na tem delu vedno težave. Potrebno bo dvigniti cestišče, da
ob večjih nalivih cesta ne bo zalita.
16. Janja Krmavner – Ceste v Lazah
Svetnica pove, da prinaša predloge Krajevne skupnosti Laze. Precej pritožb je glede
cest po izdelavi kanalizacije. Po mnenju svetnice je izvajalec dela zelo slabo zaključil.
Predstavniki krajevne skupnosti zato prosijo, da bi se prišlo na ogled. Ceste na
Ravnik, Grič so zelo slabo asfaltirane. Na nekaterih križiščih – železniška postaja je
preglednost križišča zelo slaba. Svetnica predlaga, v kolikor je v pristojnosti Občine,
da se postavi tabla za železniško postajo. Svetnica prosi, naj Občina opomni državo,
da je cesta Laze – Logatec potrebna prenove. Svetnica pove, da je Planinski most, po
njenem vedenju, tik pred začetkom obnove – most je namreč zelo nevaren.
Župan obljubi, da se bodo ceste pregledale in pojasni, da se po določenih posegih zadeve
začnejo posedati. V kolikor so bile zadeve slabo narejene, bo zadeve izvajalec moral
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popraviti. Župan predlaga, da se predloge glede postavitve ogledal in ostalega zapiše in
posreduje na Občino. Pristojne službe bodo nato zadeve pogledale v naravi ter podale
predlog, ali je postavitev ogledal upravičena. Za postavitev tabel – za važnejše objekte – tudi
železniške postaje – se izdelujejo elaborati. Župan pojasni, da v preteklem letu na cesti
Logatec – Laze res ni bilo narejenega nič, v preteklosti pa so uredili – obnovili nekaj
kilometrov. Župan pove, da se Občina sicer obrača na odgovorne – pristojne na Direkciji za
ceste - in z njimi dobro sodeluje. Lani je bila na primer asfaltirana cesta Rovte – Logatec.
Župan sicer ne ve, koliko bo mogoče narediti glede ceste Logatec – Laze v letu 2019, je pa
zagotovo poleg ceste potrebno urediti še pločnik. Župan pove, da je pri sanaciji Planinskega
mostu prišlo do določenih težav. Most je na meji med dvema občinama – Logatec in
Postojna. Občina je sicer že podpisala pogodbo, zataknilo pa se je pri podpisu sofinancerske
pogodbe. Občina Postojna zadeve ni dala v proračun. Občina Logatec ima zadevo v svojem
proračunu, izbran je izvajalec – z njimi sicer še ni bila podpisana pogodba. Z Občino
Postojna je dogovorjeno, da se na to temo dobijo na sestanku in dogovorijo. Župan je
mnenja, da se ta most obnovi, četudi bo sanacijo v letu 2019 financirala Občina Logatec - v
letu 2020 pa bi dolg vrnila Občina Postojna. Na enk način se je gradilo tudi poslovilno vežico
– Zaplana (2018) in pri tem ni bilo težav. Župan pojani, da je težava v tem, da so proračuni
»šibki« in vsi imajo postavljene v ospredje projekte, ki so sofinancirani s strani države ali
kohezije. Želja župana je, da se most začne graditi, saj je izvajalec izbran in cena primerna.
Dejstvo je tudi, da se tega mostu ne da obnavljati kadar želimo, ampak kadar so za to
ugodne vremenske razmere.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Po pregledu občinskih cest po izgradnji sanitarne kanalizacije Laze, ni opaziti večjih poškodb
in nepravilnosti na asfaltnih površinah in ob revizijskih jaških kanalizacije.
Nekaj poškodb je evidentiranih vzdolž državne ceste, ki poteka v vzdolžnem naklonu proti
naselju Laze iz smeri Logatec. Vzrok teh poškodb je neurejeno zadostno odvodnjavanje
državne ceste, za kar je pristojna DRSI, občina Logatec pa bo z dopisom na to opozorila.
Most in kamniti zidovi na lokalni cesti čez reko Unico, naj bi se začeli obnavljati v letošnjem
letu. Izdelan je že PZI projekt za izvedbo sanacije, pridobljena vsa soglasja, izbran izvajalec
del, potreben je še podpis izvajalske pogodbe obeh investitorjev Občine Logatec in
soinvestitorja Občine Postojna.
17. Aljoša Peček – Postavitev kontejnerjev za rešitev prostorske stiske šol
Svetnik pove, da je prebral zapisnik 4. redne seje Sveta staršev OŠ 8 talcev Logatec,
27. 9. 2018 – vezano na možnost reševanja prostorske stiske s kontejnerji. V
zapisniku, pove svetnik, je navedeno, da je cena štirih montažnih kontejnerjev 200.000 € in cena odkupa zemljišča v bližini šole -700.000 €. Svetnik pove, da je mag.
Nevenka Malavašič na tem sestanku povedala, da podjetje kontejnerjev noče dati v
najem – hoče jih prodati. Svetnik doda, da je zaposlen v podjetju, v katerem so leto
dni in pol delali v kontejnerjih, ki so jih imeli v najemu - velika kompozicija
kontejnerjev za 1200 € najema na mesec. Svetnika presenečajo številke in izjave.
Župan pojasni, da se na Občini iščejo rešitve in to je ena izmed njih. Občina je pridobila
ponudnika za dobavo kontejnerjev z opremljenimi prostori, kabineti. Nakup pride od 160200.000 €. Kontejnerje bi povezali skupaj, kasneje pa je takšno konstitucijo težko porabiti
drugače. Župan še enkrat poudari, da je na voljo več možnosti in se bo o tem več povedalo,
ko bo mesec marec. Ena rešitev je bila nadzidava na obstoječem objektu OŠ 8 talcev,
vendar s pridobitvijo dveh razredov za ceno več kot 400.000 € ne bi dosegli dosti. Zadeve,
rešitve se je treba lotiti kompleksno, dela se resno, povečalo se bo tudi kuhinjo šole. Župan
predvideva, da bi imeli v letu 2020 v rokah gradbeno dovoljenje in morda bi se začelo tudi že
z gradnjo. Župan še doda, da je imel na svetu staršev občutek, kot da so se ljudje tja prišli z
njim kregat. Župan pove, da tam kjer se stvari delajo na silo – čuti odpor. Sam se je
pripravljen pogovarjati, na silo pa pri njem nikoli ni šlo. Ne dovoli, da ljudje nanj ali na
občinske uradnike povzdigujejo glas. Župan pove, da se problema zaveda, da se ga že
rešuje in se ga bo tudi rešilo. Na vodstvu šole, zaposlenih pa je organizacija, vodenje –
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sposobnost reševanja stanja. Res je, da je šola v Logatcu velika, ampak šola na Vrhniki je
še večja, pa takšnih težav ni. Velike stiske ima tudi ravnatelj v Rovtah, pa nimamo takšnih
težav – se rešujejo sproti. V kolikor so se na šoli pripravljeni pogovarjati oz. če so se
pripravljeni pogovarjati samo preko medijev, je to »fino za ušesa«, kot pravi župan, pa to
problema ne bo rešilo. Zadeve ne bodo rešili novinarji, ampak Občina in vodstvo šole.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Podjetje, na katerega je Občina Logatec, v mesecu maju 2018, naslovila svoje
povpraševanje po najemu modularnih objektov za učilnice, sanitarije, garderobe in kabinete,
je posredovalo ponudbo le za prodajo konjenerjev, ker so ti povezani in sestavljeni na način
(specifično po normativih šole), kot ga zahteva uporabnik. Temu pa je prilagojena tudi cena.
V kolikor bi šlo za kontejnerje, ki se jih ne prilagaja uporabniku (npr. na gradbiščih), potem bi
jih podjetje brez težav oddalo v najem, ker pa gre za specifične predelave, takih kontejnerjev
ne morajo po prenehanju najema porabiti kje drugje.
18. Jože Hladnik – Obveščanje občanov
Svetnika zanima, ali je predviden kakšen sistem oz. pristop za izboljšanje sodelovanja
z občani - boljše obveščanje o stanju projektov, katere se dejansko izvaja? Svetnik
poda primer, in sicer, ko se je prenavljala cesta proti Rovtam se je nekaj dni prej
izvedelo, da bo zapora ceste, ne pa, kaj vse se bo delalo, bo prenovljeno. Svetnik
meni, da imajo občani dovolj znanja, da se lahko vključijo v priprave določenih stvari.
Župan pojasni, da sistem je urejen, in sicer: .Krajevne skupnosti, svetniki, Občina. Na voljo
je spletna stran, aplikacije, telefon, a velikokrat je težava - »več babic – kilavo dete«. Župan
pove, da bodo novi svetniki v prihodnje videli, kako in kaj je na terenu. Župan je vesel, da so
svetniki odprti za nove stvari, kar vzpodbuja. Župan še doda, da je sam veliko med občani,
na številnih prireditvah, se z ljudmi pogovarja (slaba cesta, zasneženost). Iz tega naslova je
stranka Berta Menarda dobila tudi toliko glasov in ne zato, ker župan sedi v pisarni, ampak je
med ljudmi. Župan tudi pove, da so svetniki in tudi on sam, izvoljeni od ljudi in da morajo
delati za ljudi. Občinski uslužbenci predstavljajo strokovno pomoč, kot klešče kovaču, da so
stvari v okviru predpisov, zakonov. Obnovo ceste, ki se je obnavljala je vodila DRI – državna
cesta Žiri- Logatec in je obveščala na svoj način. Župan pove, da DRI ene od cest sploh ni
imel vrisane (Trate, Zadružni dom, Žirovska cesta) – tam bi se lahko vozili tovornjaki; Občina
jih je na to opozorila. Dejstvo je, pove župan, da se Občina z njimi ne more »prepirati«, kajti
njihovo pomoč potrebuje pri mnogih stvareh. Z dobrim sodelovanjem je Občina uspela urediti
cesto skozi drevored, cesto iz Grčarevca proti Planini se je delno asfaltiralo, prav tako cesto
proti Lazam, Rovtam. Na območju občine Logatec se je veliko naredilo, čeprav so morda v
drugih občinah ceste, ki so bolj potrebne obnove. Župan pove, da je prav, da so občani o
vsem tem obveščeni in je morda v zvezi z obveščanjem tam nastala tudi kakšna napaka.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Občina ažurno spremlja napredek pri projektih t.i. »Pametnih mest« (Smart City), ki
predstavlja projekte spodbujene s strani EU. V okviru teh rešitev želimo nadgraditi tudi
sistem komunikacije z občani, obveščanja občanov in njihovega alarmiranja. Občina sicer
nima še izbranega izvajalca, se pa pogovarja z večimi, da bi vstopila v kakšnega od
projektov kot testna občina.
19. Jerneja Rupnik – Zastava na razgledišču
Svetnica pove, da je Planinsko društvo Logatec veliko prostovoljnih ur vložilo v
ureditev razgledišča. Razgledišče je dobro obiskano in planinci so na njem razobesili
tudi zastavo Občine Logatec – kar je lepa gesta, poudari svetnica. Svetnico pa moti,
da je zastava strgana, zato predlaga Občini, da za Planinsko društvo zagotovi dovolj
zastav.
Župan pove, da je vesel, da se je razgledišče zgradilo. Občina je pri tem tudi pomagala. Kar
se tiče zastav, pove župan, morajo biti le-te narejene iz pravega materiala – ne sme biti
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platno (tako kot za jadra), mora biti propustno blago -predvsem na vetrovnih področjih.
Verjetno, razmišlja župan, se bo enak problem pokazal tudi pri zastavi izobešeni v Rovtah –
pri vodohranu. Župan pove, da je na enake težave z zastavami naletel tudi v domačem
podjetju – menjali so jih 2- krat na leto. Župan pove, da je v Logatcu strokovnjak za izdelavo
zastav in upa, da bo uspel narediti, to kar želimo.
20. Matej Skvarča – Cesta in pločnik od Martinj hriba do uvoza v Obrtno cono za
KLI-jem
Svetnik pove, da ga zanimajo aktivnosti Občine v povezavi s pločnikom od Martinj
hriba, do uvoza v Obrtno cono. Hkrati ga zanima tudi stanje križišča ob uvozu v
Obrtno cono. Ta predstavlja ozko grlo v jutranjih konicah, pa tudi čez dan. Svetnika
zanima, ali se v kratkem pričakuje prenova križišča? Svetnik doda, da naj bi v kratkem
v coni začela delovati velika tovarna, s tem se bo povečala prometna obremenitev
križišča in lahko se pričakuje še več pešcev ob tej nevarni cesti.
Župan pove, da je Občina pridobila sredstva v višini 200.000 € za pločnik od krožišča pri
Martinj hribu do krožišča, ki naj bi se gradil pred vstopom v Obrtno cono za KLI-jem. Na
direkciji za ceste, pove župan, mu je bilo pred novim letom obljubljeno, da je zadeva v
proračunu in da se projekti pripravljajo. V letu 2019 se naj bi zadeva izvedla. Župan ob tej
priliki tudi pojasni, saj se je o tem veliko pisalo tudi po FB, medijih, in sicer o rekonstrukciji
ceste od priključka za avtocesto do Obrtne cone. Cesta od avtoceste do Logatca se je
posodobila le do križišča zato, ker je do tam lastnik – avtocesta, naprej pa drug lastnik–
Direkcija. Nadaljnja ureditev je v planu, finančna sredstva so zagotovljena. Stvari naj bi bile
izvedene v letu 2019.
21. Nada Cindrić – Obveščanje občanov
Svetnica pove, da ima pobudo v zvezi z obveščanjem občanov o aktivnostih s strani
Občine. V ta namen bi bilo mogoče izkoristiti Logaške novice, kot občinsko glasilo. V
glasilu bi se objavljali projekti, ki se v občini peljejo; občane bi tudi seznanjali s
potekom projektov.
Župan pove, da je bilo morda glede obveščanja v preteklih dveh letih s strani Občine
narejenega premalo. Malo se je objavljalo o tem, kaj se dela, kaj je bilo narejeno. Župan
pove, da je njegovo stališče tako, da občni, če je nekaj novega, že sami vidijo in o tem ni
treba pisati. Je pa res, pove župan, da so v času pred volitvami na drugih občinah obveščali
o vsem kar so naredili- pri nas je bilo tega malo, skoraj nič. Župan pove, da stoji na stališču,
da je bistveno, da se stvari naredijo in da so ljudje zadovoljni. Strinja pa se, da je treba ljudi
obveščati o tem, kaj Občina namerava. Postavlja pa se problem glede obveščanja,
seznanjanja javnosti. Župan poudari, da morda lahko pride do določenih težav,
nepredvidenih situacij (npr. težave pri Planinskem mostu, težave pri prehodu za pešce v
Blekovi vasi). Glede obveščanja lahko v prihodnje razmislimo tudi o Logaških novicah v
elektronski obliki (ni vse tiskano) – lažji dostop.
22. Nada Cindrić – Energetska sanacija stanovanjskih stavb
Svetnica pove, da prihaja iz ene od teh hiš in po njenem mnenju so bile zadeve že v
sami zasnovi čudno zastavljene. V stavbi je tudi vrtec in v previjalnici, kjer se otroke
previja, so bile sprva nameščena okna, ki se iz tal niso dala odpreti. Na njihove
pripombe je nekdo – verjetno Občina – to popravil in stvari so urejene. Svetnica pove,
da po profesiji ni gradbenik in se ne spozna na te stvari, vendar se sprašuje, ali je šlo
v tem primeru za dvojne stroške?
Župan pojasni, da dvojnih stroškov pri tem ni bilo in hkrati pojasni, da je bil problem sanacije
teh petih stavb v tem, da je bila takrat velika konjuktura v gradbeništvu – za delo ni bilo na
voljo veliko ljudi. Zadeve je bilo treba rešiti v določenih rokih, saj je bilo treba oddati situacije
– da so se povrnila sredstva Občini. Občina Logatec je v lanskem letu iz tega naslova vzela
700.000 € premostitvenega kredita, kar je bilo županu tudi očitano v času pred volitvami. Ta
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kredit je bil s sredstvi, ki jih je Občina dobila povrnjene, tudi poplačan. Občina, razen za vrtec
v Rovtah – kredit bo poravnan do konca leta, nima nobenega kredita. V kolikor ne bo
sredstev s strani Ministrstva za šolstvo, pa bo verjetno morala Občina vzeti kredit za šolo.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Na splošno velja, da se okna naj ne bi oziroma čim manj odpirala pri energetsko saniranih
objektih, zaradi toplotnih izgub. Zato projektant ni predvidel odpiranje višje postavljenih oken
s pomočjo teleskopske palice.
V praksi pa ta teorija vedno ne zdrži, še zlasti v manjših sanitarnih prostorih in previjalnicah.
Zato je bila na predlog zaposlenih v teh prostorih naknadno dograjena možnost nujnega
odpiranja višje postavljenih oken s teleskopsko palico. Obračun pa se je izvedel v okviru
dodatnih del samo enkrat.
23. Nada Cindrić – Vrtec v Hotedršici
Svetnico zanima, kakšni so načrti Občine v zvezi z vrtcem v Hotedršici.?
Župan pove, da se za vrtec v Hotedršici delajo projekti. Treba je odkupiti še nekaj zemljišča,
pridobiti gradbeno dovoljenje, a stvari gredo naprej.
Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Izdelava projektne dokumentacije za preprojektiranje vrtca ter izdelava idejne zasnove za
ločeno večnamensko dvorano ter izdelava osnutka podlog za spremembo OPN, za
umestitev dvorane in objekta vrtca na lokacijo zemljišča ob POŠ Hotedršica je v izvedbi.
24. Boris Hodnik – promet skozi Tabor
Svetnik pove, da posreduje pobudo občanke. Občanko namreč moti težak promet
skozi Logatec – skoti krajevno skupnost Tabor – peskokop, beton, les. Svetnik
naproša Občinsko upravo, da pridobi – pripravi poenostavljeno poročilo, povzetek
postopkov zapiranja peskokopa – eksplotacija naj bi bila v zapiranju. Svetnika zanima,
ali ima Občina Logatec, Občinski svet sploh kakšne pristojnosti glede tega? Svetnika
tudi zanima, ali se lahko v tej perspektivi na ravni občine v zvezi s tem sploh kaj
odločimo oz. se bo lahko le godrnjalo o preobremenjenosti cest in mostov? Poskusi,
ugotavlja svetnik, da bi dobili drugo cesto do peskokopa niso realni. Svetnika zanima,
kakšne pristojnosti ima Občina Logatec v zvezi s tem, glede na to, da naj bi postopke
vozilo Ministrstvo za okolje in prostor?
Župan pove, da za te stvari podeljuje soglasja Ministrstvo za okolje in prostor – tudi za
peskokop v Logatcu. Občina z zaporo ceste ne sme regulirati prometa – ne sme ovirati
izkoriščanje peskokopa. Župan pa pojasni, da lahko peskokop izkoriščajo do določene mere,
nato se to sanira. Župan pove, da bodo službe na Občini Logatec pripravile, kar se da.
Župan še doda, da so bile ceste v občini Logatec po žledu in lubadarju zelo obremenjene s
prevozom hlodovine. V občini je tudi veliko žag in tudi iz tega naslova so ceste uničene.
Ceste so bile včasih zgrajene za traktor in fičota in ne za takšne obremenitve. Od tistih, ki
imajo žage je za sanacijo cest težko dobiti denar – veliko jih ni niti zavezancev za NUSZ.
Župan pove, da smo v občini Logatec s cestami zelo «šibki« in bo glede tega treba nekaj
ukreniti. Župan pa k temu doda, da se gospodarske dejavnosti morajo odvijati. To je kruh
marsikomu – naj gre za peskokop, žago… S stvarmi je treba iti z roko v roki. Župan pove, da
je je vesel, kadar na avtocesti vidi veliko tovornjakov, saj to pomeni, da se industrija razvija,
dela se posel in ljudje imajo kruh. Župan pove, da je po radiu poslušal g. Hana – poslanec
DZS, ki je rekel, da je zadovoljen z razvojem – znižana je brezposelnost, iz davkov je dovolj
denarja. Župan še doda, da se je treba zavedati, da ko na cesti ne bo kamionov, ne bo tega
veselja. Včasih so bile na deželi majhne žage in niso nikogar motile. Zdaj so večje in stvari
marsikomu preveč ropotajo, preveč se kadi… Iz tega naslova pride na Občino veliko klicev,
izvedejo se številni pogovori. Med sosedski odnosi so se skozi to skrhali. To je problem in
težko ga je rešiti, še doda župan.
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Dopolnitev odgovora s strani občinske uprave
Ministrstvo za infrastrukturo izdaja na podlagi 52. člena Zakona o rudarstvu in 7. člena
Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo odločbo za plačilo koncesnine.
Odločbo izda v celoti, vendar polovica koncesnine pripada državnemu proračunu polovica
občinskemu proračunu.
Odločba je izdana družbi Storitve s težko gradbeno mehanizacijo pridobivanje peska in
gramoza Rajko Čerin s.p., Litijska cesta 6, 1000 Ljubljana in velja od 11.1.2002 do
11.1.2022.
Naveden podjetnik je neplačnik in koncesnine ne plačuje redno ali jo sploh ne plačuje.
Zaradi neplačevanje je Ministrstvo za infrastrukturo že vložilo izvršbe.
Na dan 31.12.2018 dolguje Občini Logatec 72.354,46€. Odločbe za leto 2018 še nismo
prejeli.
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