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Župan je dal na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec,18. 4. 2017, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske
uprave in ostalih.
1. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: odprtje nove lekarne v Logatcu
Svetnik pove, da se njegovo vprašanje nanaša na lekarno v Logatcu in na sprejet
sklep Občinskega sveta - sklep je bil sprejet na izredni seji v mesecu novembru v
preteklem letu. Svetnik sprašuje, ali je bila na podlagi sprejetega sklepa podpisana
pogodba z ljubljanskimi lekarnami in to v obliki in vsebini, ki je bila predstavljena na
že prej omenjeni seji? V kolikor je bila pogodba podpisana, bi glede na takrat izraženo
nujnost, pove svetnik, pričakovali, da bi se v teh mesecih že pričele aktivnosti v zvezi
s pridobivanjem potrebnih dovoljenj. Svetnik pove, da je sam pričakoval, glede na
dane obljube, da bo zdaj že delovala druga enota v sončnem logu. Svetnik sprašuje,
kdaj lahko pričakujemo pričetek gradnje-širitve lekarniških prostorov v sklopu
Zdravstvenega doma in posledično tudi širitev prostorov samega Zdravstvenega
doma. Kdaj bo začela z obratovanjem še druga enota in kje? Svetnik tudi sprašuje,
kako je z danimi obljubami glede parkirnih mest na Poštnem vrtu, ki so obljuba
gospoda župana in jih potrebujemo pred samim pričetkom širitve sedanje lekarne in
samega Zdravstvenega doma? Svetnik pove,da je sam sicer prepričan, da je pri
podpisu te pogodbe morebiti prišlo do nezakonitosti v povezavi s sklepi in dokumenti
Evropske komisije – predvsem z direktivo 2014/23, ki določa, da je treba za širitev
lekarniške dejavnosti na območju občin pred podpisom izvesti javni razpis – pri nas
ga ni bilo.
Občina Logatec in Lekarna d.d. Ljubljana sta dne, 9.1.2017, sklenili Aneks št. 2 k pogodbi o
ureditvi obstoječega stanja na področju izvajanja lekarniške dejavnosti. Navedeni aneks
vsebuje besedilo sklepa Občinskega sveta Občine Logatec, sprejetega na seji dne
30.11.2016 in eno letni rok, v katerem se Lekarna Ljubljana zavezuje pričeti gradnjo prizidka.
Pri čemer se rok samodejno podaljša, če nastopijo razlogi za zamudo, ki niso pod vplivom
Lekarne Ljubljana, in sicer za čas trajanja takih razlogov. V kolikor takih razlogov ni, gradnje
pa tudi ne, Lekarna Ljubljana Občini Logatec plača pogodbeno kazen v višini 50.000,00
EUR.
Lokacija druge enote je predvidena v Sončnem logu. Za odprtje se zbirajo še zadnja
dovoljenja.
V zvezi z vprašanjem, kako je z obljubljenimi parkirnimi mesti na Poštnem vrtu lahko
pojasnimo, da smo z Lekarno Ljubljana dogovorjeni, da nas obvesti, ko bo projektna
dokumentacija v taki fazi, da bo znan že točen datum pričetka gradbenih del. V času do
začetka gradbenih del pa bo občina izvedla parkirna mesta na Poštnem vrtu.
Logaška lekarna je bila 1. januarja 1968 priključena Lekarni Vrhnika, kot d.e. Logatec. S 1.
aprilom 1983 pa se je Lekarna Vrhnika združila z vsemi enotami v zavod Lekarna Ljubljana,
in sicer na podlagi sklepa Temeljnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg. 364/83, z dne
8.8.1983. Pri tej združitvi so bila, predhodno, pridobljena vsa potrebna soglasja in sprejeti
sklepi takratnih skupščin Občine Vrhnika in Logatec in Občinskih zdravstvenih skupnosti
Vrhnika in Logatec. Tako Lekarna Ljubljana skladno z gornjimi navedbami opravlja
lekarniško dejavnost na območju Občine Logatec legitimno in zakonito na osnovi veljavnih
odločitev pravnih predhodnikov.
Nadalje je Občina Logatec, dne, 30. 4. 2007, z Javnim zavodom Lekarna Ljubljana sklenila
najemno pogodbo št. 711-2/2007, na podlagi katere Lekarna Ljubljana Občini Logatec
plačuje mesečno najemnino za uporabo prostorov v Zdravstvenem domu Logatec.
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V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 85/16) javni lekarniški zavod
na primarni ravni ustanovi občina ali več občin, pri čemer ima vsaka občina pravico in
dolžnost zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju ter sodelovati pri
ustanavljanju javnega zavoda (27. člen). Obenem javni zavod ustanovi lekarno in podružnico
kot svojo organizacijsko enoto za izvajanje lekarniške dejavnosti na območju občine
ustanoviteljice, v skladu z mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni po predhodnem
mnenju pristojne zbornice in s soglasjem ministra (28. člen).
Občina Logatec je ob koncu leta 2016, glede širitve mreže, za mnenje zaprosila tudi
Lekarniško zbornico Slovenije. Iz odgovora (št. 1747/2016, z dne 15.11.2016) predsednika
Mirana Goluba, mag. farm. izhaja, da ima Občina pristojnost, da po ugotovitvi potreb po
širitvi mreže lekarn zaradi preskrbe prebivalstva z zdravili za svoje območje odloči o izvajalcu
lekarniške dejavnosti na dva načina ali ustanovi svoj javni zavod ali organizira lekarno v
okviru že obstoječega javnega zavoda, katerega soustanoviteljica je občina ali razpiše
koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti. Tako je razpis potreben le v primeru, da
občina oddaja koncesijo privatnemu izvajalcu lekarniških storitev. Koncesije se javnemu
zavodu ne more podeliti, lahko pa javni zavod, katerega soustanovitelj ali ustanovitelj je
občina, na območju občine povsem v skladu z veljavnimi predpisi opravlja lekarniško
dejavnost.

2. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: dogajanje na OŠ Tabor Logatec – odnosi
med učiteljskim zborom in ravnateljico
Svetnik pove, da je že na prejšnji seji Obinskega sveta Občine Logatec bilo svetnikom
na mizo predloženo nekaj pisem tako s strani učiteljskega zbora kot s strani same
ravnateljice. Svetnik pove, da je takrat gospod župan obljubil, da bodo svetniki na
naslednji seji imeli o tem vprašanju posebno točko – žal župan te obljube ni držal,
pove svetnik. Točke s to tematiko namreč ni na dnevnem redu 17. redne seje OS,
razen če župan meni, da se rešuje že kar akutno situacijo na šoli z imenovanjem novih
predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda. Svetnik doda, da je skupaj s kolegi svetniki
v vsem tem času prejel še kar nekaj pisem in telefonskih klicev v zvezi s to
problematiko. Iz vsega tega je razvidno, da je stanje z vodstvom ustanove alarmantno.
Posamezniki in zaposleni iščejo pomoč zaradi šikaniranja in nemogočih razmer pri
psihiatru, na šoli so prisotni policisti, kriminalisti, sledijo obtožbe in tožbe.. Hitro bo
prišla zadeva v medije, kar bo predstavljalo veliko blamažo ne samo za šolo, ampak
tudi za ustanovitelja – nas, Očbino. Pri vsem tem pa trpi na kakovosti, urejenosti in
organiziranosti celotna šola. Vse skupaj se bo končalo na hrbtih naših otrok. Svetnika
zanima, kaj se torej dogaja na OŠ Tabor Logatec in kako v zvezi z nastalo situacijo
ukrepa Občinska uprava oziroma gospod župan? Kdaj in na kakšen način lahko
pričakujemo rešitev?
Občina Logatec je v zvezi z dogajanjem na osnovni šoli Tabor prejela tako dopise
zaposlenih, kot dopise ravnateljice. V zvezi s tem so nato potekali pogovori med županom in
vsemi zapolsenimi,kot tudi med županom in ravnateljico. Predvsem z namenom, da se
nastala situacija mirno in čim hitreje uredi.
Pri tem sta tako župan, kot Občinska uprava upoštevala predpise, ki določajo, da je Svet
zavoda najvišji organ šole in kot tak pristojen za ureditev stanja na šoli.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 popr., 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D,
2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., v nadaljevanju: ZOFVI) v svojem 48. členu
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nalaga svetu zavoda pristojnosti, med katerimi so tudi, da ta odloča o pritožbah v zvezi s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava
zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi.
Ta zakon v nadaljevanju določa tudi postopek ravnajanja zaposlenih, v primeru kršenja
pravic iz delovnega razmerja, in sicer, da ima delavec pravico vložiti pritožbo na svet šole v
primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo
pred pristojnim sodiščem. Svet šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve
pritožbe. Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta šole oziroma le-ta ne odloči v
roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred
pristojnim delovnim sodiščem.
Med pristojnostmi sveta zavoda je tudi imenovanje in razrešitev ravnatelja, pri čemer je
potrebno, pred imenovanjem in razrešitvijo ravnatelja, pridobiti še mnenje ministra, razen, če
se ravnatelja razreši na njegov predlog.
59. člen ZOFVI še določa, da mora svet pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjav.
Iz zapisa zakonodaje je razvidno, da ima Svet zavoda, v katerem so trije predstavniki
ustanovitelja, vsa pooblasila in pristojnosti za reševanje tovrastne problematike na šoli.
Iz navedenega jasno izhaja, da tako župan z občinsko upravo, kot drugi organi Občine
Logatec nimajo neposrednih pristojnosti vplivanja na delo ravnateljice ali zaposlenih na
Osnovni šoli Tabor. Vpliv je lahko neformalen ali posreden. Tako si je župan v večkratnih
pogovorih z zaposlenimi, z ravnateljico in tudi s sindikatom zaposlenih prizadeval, da se
nastala situacija pomiri in reši tam, kjer je nastala, v okviru same šole. Vpliv občinskega
sveta je prav tako le posreden, in sicer lahko na šolo vpliva preko treh predstavnikov
ustanovitelja v svetu zavoda (predstavljajo tri od skupno enajstih članov sveta zavoda, zato
je tudi njihov vpliv dokaj majhen). Ob tem se lahko spomnimo tudi na (ne)vezanost
predstavnikov ustanovitelja na navodila, ki jih ustanovitelj poda svojim predstavnikom, o
čemer je potekala razprava občinskega sveta v zvezi z dogajanjem v Vrtcu Kurirček. Prav
zato je potrebno posebno pozornost nameniti imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet
zavoda šole za mandat, ki prihaja.
3. Janez PODOBNIK, SLS – vprašanje: bankomat v Rovtah
Svetnik pove, da je že pred časom svetnik SD-ja predlagal, da bi se v Rovtah postavil
bankomat. Glede nato, da se stvar že kar nekaj časa vleče, svetnika zanima, ali se bo
postavitev bankomata kdaj realizirala, v kolikor je to možno? Z Rovtami je avtobusna
povezavazelo slaba. V kolikor hoče posameznik dvigniti le nekaj evrov mora za to v
Logatec, to pa mu vzame skoraj cel dan. Glede te situacije so krajani Rovt na slabšem
kot prej. Svetnik meni, da moramo gledati na to, da bomo živeli bolje in ne slabše kot
prej.
S sprejetjem proračuna Občine Logatec za leto 2017, je bil izpolnjen pogoj za postavitev
bankomata tako v Gornjem Logatcu kot v Rovtah. Dvanajstim poslovnim bankam so bile
poslane ponudbe za postavitev bankomata. Odzvale so se tri, od katerih pa je sodelovanje
ponudila le ena. Postavitev bankomata v Gornjem Logatcu bo izvedena v mesecu juniju
2017. Dogovori za postavitev bankomata v Rovtah še potekajo. V mesecu juniju se bodo
sestali predstavniki banke, družbe Petrol in Občine. Predvideno je, da bi se stalni bankomat
postavil pri bencinski črpalki. Predlog za postavitev bankomata pri črpalki je dala banka, saj
bi s tem povečali frekventnost uporabe bankomata zaradi državne ceste Logatec – Žiri.
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4. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: tržnica v Logatcu
Svetnica pove, da se pobuda nanaša na tržnico v Logatcu. Svetnica ve, da ima Občina
načrte za celostno ureditev mestnega jedra, ampak meni, da ni potrebe čakati na
realizacijo začrtanega, ampak lahko že danes z majhnimi ukrepi sami izboljšamo
izgled in pripomoremo k kvalitetnejši uporabi tega prostora. In sicer prva stvar je prepoved parkiranja na celotnem območju tržnice in ne samo toliko, kot je danes
označeno. Svetnica meni, da bi že to pripomoglo k kvalitetnejši uporabi prostora.
Dokler se bo dovoljevalo, da se ljudje pripeljejo skoraj pred stojnico, bodo to tudi
počeli. Razen če bo tako, pove svetnika, kot smo rekli mladi, lahko naredimo prvo
drive-in tržnico.
Komunalno podjetje Logatec in Občina Logatec se zavedata težav v zvezi s parkiranjem na
parkirnih mestih v neposredni bližini stojnic v času obratovanja tržnice.
Pobude o omejitvi parkiranja v neposredni bližini stojnic niso nove, podali so jih že svetniki v
mandatu 2010 – 2014.
O rešitvi opisanih težav smo v preteklosti že razmišljali in jih poskušali reševati. Preverjali
smo zasedenost parkirnih mest v času obratovanja tržnice in ugotovili, da so vsa parkirna
mesta v zgodnjih dopoldanskih urah zasedena (na asfaltiranem in neasfaltiranem delu), zato
bi morebitna zapora, prostorsko stisko s parkiranjem na območju tržnici še povečala. Menili
smo, da je pametneje počakati do načrtovane začasne premestitve tržnice na spodnji del
parkirišča (trenutno makadamsko parkirišče), ki bo vmesna rešitev do predvidene širitve
tržnice na območje stavb za nekdanjo občino. Takrat bo možno parkiranje na celotnem
parkirišču in zagotovljen neoviran dostop občanov do stojnic, preprečeno onesnaževanje z
izpušnimi plini v neposredni bližini le-teh in omogočeno večjemu številu ponudnikov, da
prodajajo svoje izdelke na tržnici.
Zaradi velikega povpraševanja po dodatnih prodajnih mestih smo leta 2016 postavili
dodatnih 8 stojnic na del parkirišča, ki stojijo nasproti stojnic na pločniku. S takšno
postavitvijo stojnic, smo preprečili parkiranje neposredno ob stojnicah in omogočili občanom
neoviran prehod po tržnici. Pred kratkim smo prostor namenjen tržnici še dodatno označili z
neprekinjeno rumeno črto.
S predlogom svetnice o popolni zapori parkirišča ob tržnici, bi se lahko strinjali v kolikor bi
bilo v bližini na voljo dovolj parkirnih mest. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da mnogi
kupci na tržnici kupujejo tudi večje količine zelenjave in sadja med njimi pa so tudi starejši
kupci, ki težko nosijo večje količine sadja in zelenjave.
Bojimo se, da je v dani situaciji in prostorski stiski trenutna rešitev najprimernejša.
Načrtujemo, da bomo tudi s pomočjo sredstev pridobljenih preko projekta v okviru LAS s
CILjem v prehodnem obdobju tržnico prestavili na lokacijo spodnjega parkirišča, ki bo bolj
prijazna do kupcev in prodajalcev, do voznikov in pešcev ter v zadovoljstvo nas vseh.
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5. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: izdelava elaborata - hrup
Svetnica pove, da je pobuda prišla s strani Kluba Logaških študentov, in sicer o
izdelavi elaborata emisij hrupa za vse javne prireditvene prostore v občini. Na ta način
bi pridobili informacije, kje vse so javni prireditveni prostori, da bi društva vedela za
njih, poleg tega pa bi se točno začrtalo, kakšna je točna dovoljena stopnja hrupa na
posamezni lokaciji. Tako ne bi bilo treba pred vsako prireditvijo zaprošati za
dovoljenje.
Skladno z določili Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom organizatorju prireditve ni treba pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne
povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, to je v primerih, ki jih določa drugi
odstavek 12. člena Uredbe. V ostalih primerih pa je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda
pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve. Uredba tudi natančno
določa, kaj točno je potrebno navesti v vlogi in kaj priložiti k vlogi za pridobitev dovoljenja,
med drugim tudi poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega izdelavo mora zagotoviti
organizator prireditve. 8. člen Uredbe pa določa izjemo, ko lahko organizator prireditve
pridobi dovoljenje tudi brez poročila o emisiji hrupa v okolje.
Območja stopnje varstva pred hrupom so določena z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter natančno v 98. členu
Občinskega prostorskega načrta (Logaške novice, št. 10/12, Uradni list RS, št. 97/12,
Logaške novice, št. 12/12-popr., 7-8/13, Uradni list RS, št. 110/13, Logaške novice, št.
12/14, 11/16, Uradni list RS, št. 53/15) in so vezana na namensko rabo prostora.
Vezano na pobudo svetnice je Občinska uprava Občine Logatec pri naključnih izdelovalcih
poročil o emisiji hrupa v okolje, ki jo povzročajo zvočne naprave na shodih in prireditvah,
naredila poizvedbo glede možnosti priprave enotnega elaborata emisij hrupa za vse javne
prireditvene prostore v občini. Mnenja izdelovalcev so sicer deljena, vendar bi bilo takšno
splošno poročilo možno, ob predpostavki, da bi bil oder na isti lokaciji, da bi bila ista
postavitev in usmerjenost zvočnika, ter da bi se določilo, kakšno naj bo ozvočenje v max. db
(decibel – raven zvočnega pritiska) pred odrom in stanovanjskimi objekti, ne bi pa se
določalo tipa ozvočenja. Merila so tudi odvisna od časa in trajanja prireditve, torej ali gre za
prireditev, ki poteka podnevi, ponoči ali prireditev, ki traja do 8 ur ali več kot 8 ur.
Treba pa je posebej opozoriti, da bi takšno tipsko poročilo prišlo v poštev le, če bi
organizator upošteval točno določeno mesto postavitve odra, usmerjenost zvočnikov in da bi
bila raven zvočnega pritiska zvočnikov v okvirih maksimalnih mej.
Glede na navedeno bo Občina pristopila k pripravi tipskega poročila le za lokacijo na igrišču
pred Narodnim domom.

6. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: Gregorjev sejem v Logatcu
Svetnica pove, da se pobuda nanaša na Gregorjev sejem, ki je že malo oddaljen, pa
vendar. To je ena izmed najbolj prepoznavnih in največjih prireditev v občini. Svetnico
zanima, ali Občina in župan razmišljata o razvoju te prireditve v prihodnje. Predvsem
jo zanima, kakšno je razmišljanje o viziji razvoja? Svetnica poe, da je vesela, da se
ohranja ta osnovna tradicija ampak se ji zdi, da bi lahko še marsikaj naredili za razvoj
te prireditve. Na tem mestu podaja zgolj nekaj idej in iztočnic za razmislek, in sicer:
razvoj v smislu povečanja prepoznavnosti, premik iz sejma z vsemogočo robo, kot so
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npr. stojnice s kitajskimi izdelki poleg domače obrti in predvsem spodbude za vse
tiste, ki prodajajo domače izdelke, prikaz določenih obrti, smiselna širitev sejma.
Svetnica ima s svojimi predlogi v mislih predvsem to, da se ponudi nekaj več, nekaj
tistega, kar nas bo popeljalo na zemljevid vseslovensko prepoznavnih prireditev ter
nam bo ponudilo širšo medijsko podporo in bomo lahko iz lokalnega oziroma
regionalnega sejma naredili širšo zgodbo.

Gregorjev sejem v Logatcu s je tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto skupaj organizira
Komunalno podjetje Logatec in Občina Logatec, in sicer v mesecu marcu – datum, ki je
najbližje praznovanju sv. Gregorja. Javno Komunalno podjetje Logatec in Občina Logatec (v
nadaljevanju: organizator)se trudita, da bi Gregorjevemu sejmu vsako leto dodali neko novo
noto, nekaj novega, a okviru sredstev, ki jih imamo na voljo v proračunu za posamezno leto.
Organizator je sam Gregorjev sejem prestavil iz tradicionalnih okvirjev, zdaj namreč
govorimo o Gregorjevem tednu, ki višek doseže s tradicionalnim sejmom po osrednjih
logaških ulicah. V letu 2017 smo tako pripravili (s pomočjo različnih izvajalcev): gledališko
delavnico za otroke, zvočno kopel z gongi, razstavo likovnih del udeležencev slikarskih
tečajev – odraslih in otrok, delavnico izdelovanja posebnih kruhkov – Dražgoški in
Škofjeloški medeni kruhki ter lončarsko delavnico - povabili oblikovalce gline iz Veržeja.
Navadno delavnice, predavanja in drugi podobni dogodki temeljijo na ohranjanju in
spoznavanju slovenske kulturne dediščine ter se vežejo na prebujanje narave – v preteklosti
smo imeli predavanja o zdravilnih rastlinah, turizmu itd.. V dneh pred sejmom smo
nekaterim lokalom, kavarnam – Logatec, Cerknica, Vrhnika, Ljubljana - dostavili tudi
Gregorjeve čokoladice s povabilom na sejem, ki so jih delili svojim gostom. Potencialne
obiskovalce smo na sejem vabili preko spletne strani, portalov, Logaških novic, Notranjsko
primorskih novic, radija, v Gornjem Logatcu je bil izobešen tudi transparent. Ustvarili smo
logotip sejma – dva vodomca – ki ga bomo od letos naprej lahko uporabljali z vsebinami
povezanimi z Gregorjevim, pa tudi drugače.
Sam sejemski dan je postregel s številnimi stojnicami in kulturnim programom na odru.
Komunalno podjetje se že več let trudi, da na osrednji ulici sejma – Cankarjevi, stojnice odda
ponudnikom, ki ponujajo tradicionalne izdelke – domača in umetnostna obrt, hrano, rastline,
sadike in semena. V zadnjih letih smo zaznali upad števila ponudnikov, ki prodajajo
čebulnice in semena. Da bi spodbudili prisotnost prodajalcev, ki ponujajo čebulnice, semena,
sadike, cvetje in izdelke domače in umetnostne obrti s potrdilom OZS, smo slednjim, pred
dvema letoma prepolovili cene. Na ta način smo povečali predvsem prisotnost ponudnikov
domače in umetnostne obrti, prodajalcev čebulnic in semen pa žal ne. Vzroke gre iskati v
zmanjšanju števila branjevk, svoje pa je verjetno prispevala tudi uvedba davčnih blagajn v
preteklem letu. Prav zaradi tega smo se odločili, da bomo v naslednjem letu še bolj
intenzivno iskali in ciljno vabili prav prodajalce čebulnic in semen.
Sestavni del sejma pa vseeno ostajajo tudi stojnice, ki ponujajo oblačila, igrače in ostalo
sejemsko robo – te stojnice so načrtno umaknjeno od glavnega trga pred cerkvijo sv.
Nikolaja proti pokopališču in na drugi strani, proti trgovinam – TUŠ. Čeprav so za nekoga
stojnice s to ponudbo skoraj nepomembne, nepotrebne, pa veliko ljudi, ki ne gredo pogosto
v trgovine in jim je ta način nakupovanja v krvi, dobrodošle. Letos smo imeli na odru novega
sejemskega glasnika Miho Brajnika, ki je na duhovit in svojevrsten način popestril dogajanje.
Poleg tradicionalnih nastopov otrok iz vrtca, šol in drugih društev, smo letos organizirali tudi
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neke vrste nagradno igro – kdor je sodeloval v skečih Mihe Brajnika, je dobil nagrado, ki smo
jo pridobili s strani ponudnikov na sejmu. V zameno smo jim ponudili kvašenega
Gregorjevega ptička za zajtrk ter nalepke – v znamenje njihovega sodelovanja. Prav tako,
smo predstavili njihovo dejavnost ob izročitvi nagrad. Pod samim odrom smo organizirali
predstavitev izdelovanja košaric in pasti za polhe – nekateri so tam dobili le nova znanja,
drugi so izdelke tudi kupili. Letos na odru nismo predstavili znanih pevskih imen, pomembno
se nam je zdelo, da na odru gostimo kar šolski bend OŠ 8 talcev Logatec, saj kot radi
rečemo, na mladih svet stoji.
Menimo, da je vsebina Gregorjevega sejma pestra in vsakdo lahko tam najde nekaj zase. V
prihodnje si želimo za vse ponudnike sejma pripraviti enotne tablice z napisi, jim ob plačilu
stojnice ponuditi tudi papirne vrečke ter nalepke z razpoznavnim Gregorjevim znakom – tako
bi kupec prejel izdelek v bolj primerni embalaži, ki je tudi za okolje bolj sprejemljiva. Še
naprej bi organizirali igre, tombolo, kjer bi obiskovalci prišli do nagrad ponudnikov sejma. Še
naprej želimo ob odru in na delavnicah širiti znanje o slovenskem kulturnem izročilu, sejem
pa nameravamo v prihodnje predstavljati tudi na katerem od turističnih sejmov po državi.
Vsekakor pozdravljamo pobude in usmeritve svetnice, z njimi se strinjamo in jih bomo
poskušali v čim večji meri upoštevati pri organizaciji v naslednjih letih.
7. Jerca KORČE, NaNo – vprašanje: vlaganje v območje Sekirice
Svetnica pove, da ima vprašanje v zvezi z načrti in dogajanjem na področju Sekirice.
Svetniso zanima, kakšno vlaganje lahko pričakujemo in kaj se bo storilo z žičnico - ta
že nekaj časa stoji in je pogled na propadajoče železo in žičnice klavern. Svetnica
predlaga, da se ta zadeva čimprej odstrani, se pripravi drug načrt oziroma se vsaj
pove, kakšni so nameni s to propadajočo infrastrukturo.
Občinska uprava proučuje možnosti prenove infrastrukture na območju športnega parka
Sekirica. Vsekakor vlaganje v staro vlečnico ni finančno sprejemljivo, predvsem zaradi
nezanesljivega vremena oz. snežnih padavin in s tem povezanim obiskom smučišča. Ideja,
ki jo zasledujemo je, da bi se kupila in usposobila, z vsemi potrebnimi dovoljenji, mobilna
vlečnica. Glede ostale infrastrukture pa se pripravlja prenova 50 metrske skakalnice, manjše
skakalnice pa so že prenovljene in bodo že v času poletne skakalne sezone na razpolago
otrokom oz. mladim smučarjem skakalcem tako za treninge kot za načrtovane tekme.
Področje športnega parka Sekirica bo na eni izmed letošnjih sej obravnaval tudi Svet za
šport občine Logatec in nadejamo se določenih strateških odločitev o nadaljnjem razvoju.
8. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: zaprtje ceste za promet - cesta na polju proti
Mercatorju
Svetnica pove, da se pobuda nanaša na zaprtje ceste za promet, in sicer gre za cesto,
ki poteka od Mercatorja do Navigatorja po Polju. Tam naj se uredi lepa kolesarska
steza in pešpot, po potrebi z zasaditvijo dreves - smiselna ureditev.
Cesta na polju od Spomenika padlim v NOB v Dolenjem Logatcu proti Mercator Trgovski
center Logatec se ureja glede na razpoložljiva sredstva. Potekajo dogovori z lastniki
zemljišč, izvedene so bile geodetske meritve. Navedeno cesto se ne da popolnoma zapreti
za promet saj bi bil s tem onemogočen lastnikom kmetijskih zemljišč dostop s traktorji do
obdelovalnih površin.
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9. Jerca KORČE, NaNo – pohvala: Civilna zaščita v Logatcu
Svetnica je izrazila pohvalo vsem pripadnikom in vodstvenim strukturam Civilne
zaščite za kvalitetno izvedeno prvo aktivnost sistema zaščite, reševanja in pomoči.
Kot aktivna članica Civilne zaščite opaža, da se sistem delovanja z CZ v Logatcu
močno krepi in nadgrajuje, kar je zelo pohvalno. Svetnica polaga tudi vsem ostalim
svetnikom na srce, da si ogledajo njihove aktivnosti in da jih imajo v mislih v času
sprejemanja proračuna.
10. Anja SEDEJ, SMC – pohvala: Civilna zaščita v Logatcu
Svetnica pove, da je Civilna zaščita v Logatcu OSEBA na FB in svetnica predlaga, da
postane spletna stran. Tako bodo posamezniki še raje postali njihovi prijatelji.
Pobudo je obravnaval štab Civilne zaščite in jo potrdil tako, da je bila oblikovana FB spletna
stran z imenom: Civilna zaščita Logatec s povezavo:
https://www.facebook.com/zascitaresevanjeLogatec/ .
11. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: povezava med Gubčevo ulico in Blekovo vasjo
Svetnica pove, da se bo na 17. seji OS govorilo o Gubčevi ulici in jo zto zanima, kaj se
dogaja v zvezi s povezavo med Blekovo vasjo in Gubčevo ulico – s pešpotjo? Svetnica
doda, da se je že lani dal predlog, da se to pešpot uredi.
Glede povezave med Gubčevo ulico in Blekovo vasjo - pešpot je težava v lastništvu, kjer
navedena pešpot, cesta poteka. Poleg peš prehoda je omogočen tudi prehod s kolesi
medtem, ko lastniki zemljišč kjer cesta poteka nasprotujejo prehodu z avtomobili saj imajo
na tem območju najboljše travnike oz. zemljišča za kmetijsko obdelavo. Za drugo (rezervno,
intervencijsko) povezavo med Gor. in Dol. Logatecem se iščejo oz. načrtujejo še druge
variante.
12. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: postavitev smetnjakov na območju Hoferja
Svetnica sprašuje, ali je mogoče, da se apelira na trgovino Hofer, da okoli trgovine
postavijo smetnjake oz. da to stori Občina.Stanje glede smeti, pove svetnica, je tam
namreč katastrofalno.
Pobuda za postavitev smetnjakov v okolici trgovine Hofer je bila podana tudi s strani
občanov. Občina Logatec že išče primerno lokacijo, kamor se bodo postavili koši.
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