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Župan je dal na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 9. 11. 2017, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori župana, iz same seje, in
strokovnih služb občinske uprave ter ostalih.
1. Janez Podobnik, SDS, pobuda - Popravek v Logaških novicah (LN – 2017,
številka 7 – objavljeno na 8. strani)
Svetnik pove, da je v Logaških novicah pomota – napisano je, da spada v stranko
SLS, kar pa ni res. Pove, da v tej stranki nikoli ni bil, je pa v stranki SDS, in sicer od
leta 1993. Prosi za popravek.
Odgovor uredništva:
Popravek je bil objavljen v Logaških novicah št. 11/2017.
2. Janez Podobnik, SDS, vprašanje - Zagotovitev sredstev za odmero ceste
Židanek - Vehrše
Svetnik pove, da je osebno sodeloval pri KS Trate na vseh projektih, ki so se izvajali
od leta 1997 dalje - vodovodi, ceste in pri tem niso imeli nobenih težav z lastniki
zemljišč. Pravi, da se zadnje čase pojavljajo »iznajdljivi«, ki bi radi za dokončanje
ceste veliko iztržili, vzporedno pa uredijo še novo na račun KS. Svetnik predlaga
Občini Logatec, da zagotovi sredstva za odmero ceste Židanek – Vehrše in zagotovi
vsem lastnikom zemljišč enake pravice.
Odgovor Občinske uprave:
Višina sredstev za geodetsko odmero je omejena na 20.000,00 EUR na leto. V letošnjem
letu smo zemljiškoknjižno uredili dva dela te ceste, na začetku in v sredini. V letu 2018 se
planira rekonstruirati več odsekov cest, katere bomo po končanih delih odmerili in lastniško
uredili. V kolikor bodo sredstva še na voljo bomo urejali tudi stare ceste, med njimi tudi
predmetno.
3. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Organizacija prireditve ob Občinskem prazniku
Svetnica je najprej pohvalila vse, ki se trudijo pri organizaciji vseh prireditev v občini.
Pohvala naj gre tudi samemu programu prireditve ob občinskem prazniku. Svetnica je
čestitala vsem prejemnikom visokih priznanj ob občinskem prazniku. Svetnica pove,
da naj se njeno kritiko jemlje v smislu širše skrbi za racionalno in smiselno porabo
javnih sredstev. Zanima jo, kakšen je bil strošek celotne organizacije prireditve ter
analiza slabega obiska po uradnem delu prireditve pod šotorom. Svetnico zanima
tudi, kdo je podal idejo za izvedbo glasbe s skupino Mambo Kings ter kako takšno
udeležbo in izbiro ocenjujeta župan in podžupan. Svetnica poda tudi osebno mnenje
in pove, da imamo v Logatcu dober Pihalni orkester, ki bi lahko nastopal in ki se
vseskozi srečuje s problematiko pomanjkanja sredstev za nakup novih glasbil.
Svetnica pove, da je bilo pojasnilo glede financiranja s strani Občine vedno naslednje
- da zakonsko ne smejo zagotoviti direktnih proračunskih sredstev. Svetnici se zdi
bizarno, da se skupine, ki so primerne za študentske veselice, financirajo iz
proračuna. Svetnica prosi, da se razmisli in v prihodnje oblikuje program, ki bo v prvi
vrsti primeren za počastitev takega praznika ter da je programsko naravnan v smeri
podpiranja domačih izvajalcev. Nenazadnje bi honorar zadostoval za nakup vsaj
enega inštrumenta Logaški godbi.
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Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je organizacija Občinske prireditve v okviru župana in služb, ki so za to
zadolžene. Kot je povedal župan, je bil tudi sam razočaran nad pasivnostjo občanov na tej in
drugih prireditvah, ki se jih občani ne udeležujejo, kljub temu, da so prireditve kvalitetne.
Župan doda, da ugotavlja, ob zadnjih volitvah, da je tudi tam udeležba slaba. Ravno iz teh
razlogov je sam predlagal, da pride glasbena skupina, ki je primerna za srednjo generacijo in
tudi malo starejše. Z udeležbo na takem dogodku bi ljudje malo pozabili na skrbi, žal pa se
to ni uresničilo. Župan predlaga, da vsi organizatorji prireditev naredijo čim več na promociji
prireditve. Župan pove, da je naša družba iztirjena in da je treba skozi prireditve, kulturo,
šport in lastnim načinom življenja pokazati, kako se je treba vključiti in delat v lokalni
skupnosti. Skozi to dobimo pozitivno mišljenje o življenju in o načinu življenja. Župan doda,
da se tudi zaveda, da številni posamezniki zelo težko živijo z nizkimi plačami in pokojninami.
Občinska uprava:
Občina Logatec ob Občinskem prazniku občine Logatec pripravi kultuno prireditev z
druženjem. Vsebina kulturne prireditve je navadno povezana z delom in življenjem
nagrajencev posameznega leta. Letos so kulturni del programa pripravili domačini v
Kulturnem društvu Drevored Logatec, za kar se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujemo.
Del kulturnenega programa je tudi predstavitev dobitnikov Občinskih priznanj in podelitev leteh. Po kulturnem programu navadno sledi pogostitev in program primeren druženju in
zabavi občanov. Kot je pojasnil že župan na sami seji, smo se letos odločili za postavitev
šotora pred Narodnim domom in najemom glasbene skupine Mambo Kings, ki se nam je
zdela primerna za širšo populacijo občanov. Kot je bilo že omenjeno, smo Občinski praznik
razdelili v dve zaključeni celoti, in sicer na kulturni in družabni del, saj smo želeli dati
nagrajencem in obiskovalcem uradnega dela s kulturnim programom prav posebno težo in
jim izkazati čast, ki jim pripada. Družabni del je bil namenjen zabavi, druženju, pogovoru, ki
ga, kot je že omenil župan na sami seji, vsi potrebujemo.
Naj povemo, da je bilo v času Občinskega praznika kar nekaj dogodkov, ki so bili posvečeni
temu prazniku in pri katerih je Občina Logatec tudi sodelovala – Teden Obrti in podjetništva,
18. – 21. september 2017, prireditev Rdečega križa Logatec s podelitvijo priznanj. Tako se je
postavljen šotor pred Narodnim domom uporabil za različne namene s strani različnih
izvajalcev.
Občina Logatec pripravlja številne dogodke in prireditve v katere velikokrat vključi lokalne
izvajalce in ponudnike storitev (tudi pri organizaciji tega dogodka, kar je razvidno iz spodnje
tabele stroškov). Pri nadaljnjem delu pa bomo poskušali le-te še bolj vpeti v naš program
dela.
V spodnji tabeli stroškov so določeni stroški vezani deloma tudi na sodelovanje občine pri
Tednu obrti in podjetništva.
Poraba sredstev:
IZVAJALEC
ZŠAM Logatec
DEMAGO d. o. o.
DEMAGO d. o. o.
DEMAGO d. o. o.
IZIDOR ZELENC s. p.
MAMBO KINGS d. o. o.
DODIČ ROMAN s. p.
KD DREVORED
LOGATEC
ŠKD VRH
ANVINA d. o. o.
ONJA KNOL ČUK s. .p

NAMEN
varovanje
tisk priznanj za dobitnike
tisk plakatov
tisk vabil in ovojnice
pogostitev
glasbeni nastop
leplenje plaket
kulturni program
šotor
blago - oder
aranžiranje, cvetje

VREDNOST V EUR (z DDV)
388
12,2
162,16
115,03
2.587,99
2.737,50
21,96
600
1.120,00
123,24
113
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DEJAN STOJKO s. p.
TOMAŽ PLUT
SKUPAJ

ozvočenje, tehnična podpora
audio-video predstavitev nagrajencev

376,8
554,29
8912,17

4. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Parkiranje na Pavšičevi
Svetnico zanima, kaj Občina dela glede ureditve parkirišč na Pavšičevi ulici – ali se v
tej smeri kaj premika. Svetnica zastavlja vprašanje, saj v nadaljevanju seje ne zasledi
reševanja te tematike.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se je iskala neka hitra rešitev za rešitev te problematike, vendar se na
mestu, kjer se je želelo postaviti parkirišče, tega ne da urediti - v prostorskih načrtih Občine
so te površine označene kot zelene. V nadaljevanju, pojasni župan, se bo poskušalo
spremeniti namembnost teh zemljišč in ko bo to izvedeno, se bo vzpostavilo parkirišče v
krožišču levo, predno se zavije na Pavšičevo ulico.
Odgovor Občinske uprave:
Kot je bilo že odgovorjeno na sami seji, projekt izgradnje parkirišča na Pavšičevi ulici izrecno
ni naveden v predlogu proračuna, ker obstoječa namenska raba (zelene površine), na
zemljišču, ki je najbolj primerno za izgradnjo parkirišča, ne dovoljuje izgradnje parkirišča.
Kljub temu pa občina išče vzporedne mogoče začasne rešitve, v okviru obstoječega
prostorskega načrta, ki bi se lahko izvedle še pred spremembo prostorskega načrta. Če bo
kakšna od rešitev mogoča, se bo izvedla iz v predlogu proračuna navedenih postavk.
5. Jarca Korče, NANO, vprašanje - Inovativni projekti v trajnostni mobilnosti
V luči izpostavljene problematike trajnostne mobilnosti, ki se vseskozi pojavlja v
družbi, svetnico zanima, ali ima Občina predviden določen projekt na tem področju –
izvedba pilotnega projekta –carsharing-a v enem izmed blokovskih naselij.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da se je iz tega projekta dobilo 180.000,00 EUR. S tem denarjem se
namerava narediti pločnik od krožišča na Martinj Hribu do industrijske cone, kjer je nekdanji
KLI. Župan pove, da je bil z direktorjem Občinske uprave na sestanku na Direkciji za ceste
na to temo. V prostorskih planih je tudi na voljo zemljišče za ureditev križišča za zavijanje v
KLI – krožišče oziroma zavijalni pasovi; mnenje bo podal projektant. Kot pove župan, naj bi
se projekt izvedel v letu 2019.
Odgovor Občinske uprave:
Občinska uprava v zvezi s trajnostno mobilnostjo v letu 2018 načrtuje aktivnosti, izhajajoče iz
Celostne prometne strategije (CPS). Eden od ukrepov je tudi uvedba lokalnega prevoza ki
se že izvaja. Poleg navedenega CPS predvideva tudi uvedbo tako imenovanega »prevoza
na klic«, kjer potniki vnaprej prijavijo vožnjo, kar omogoča prevoznikom lažjo organizacijo in
s tem možnost za širitev ponudbe tudi na odročnejše lokacije, na katere sicer zaradi
premajhnega števila potnikov ni mogoče vzpostaviti redne povezave. Občina o izvedbi
projekta »carsharing« zaenkrat še ne razmišlja.
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6. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Neobjava članka Kluba Logaških študentov
Svetnica pove, da so se nanjo obrnili predstavniki KLŠ-ja. Na uredništvo Logaških
novic so naslovili prošnjo za objavo članka o Logaškem poletju. Kot pove svetnica,
njihova prošnja ni bila uslišana z argumentacijo, da ni prostora v pretekli številki.
Kljub temu argumentu svetnico zanima, zakaj je do tega prišlo? Svetnica pove, da gre
za tradicionalno prireditev, ki je financirana s strani proračuna in je največji festival v
občini. Glede na to, pove svetnica, da so bili svetniki pred kratkim deležni posegov in
široke diskusije v uredniško politiko v negativnem smislu, glede objave fotografije na
naslovnici, ali so pripravljeni narediti diskusijo tudi v tej pozitivni smeri – zakaj se
takih člankov ne objavlja.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da si Klub Logaških študentov zasluži pohvalo, zakaj pa zadeva ni bila
objavljena v LN pa bo povedala urednica. Gre za enega od tistih klubov oziroma društev, ki
zna privabiti vsaj mlade k druženju – njihove prireditve so vedno dobro obiskane.
Odgovor urednice:
Vsebino vsake številke Logaških novic predlaga urednica, dopolnjuje in potrdi pa petčlanski
uredniški odbor glasila. Zaradi strogo določenega obsega glasila se včasih zgodi, da je
treba kakšen prispevek umakniti ali prestaviti v naslednjo številko – odvisno od aktualnosti.
Za septembrsko številko, v kateri naj bi bilo objavljeno poročilo o logaškem poletju, ki ga
pripravlja KLŠ, praviloma velja, da je izredno polna. Med drugim napoveduje dogodke ob
občinskem prazniku in Tednu mobilnosti. Osrednja tema septembrskih številk je praviloma
začetek šolskega leta, večji dogodek je še Teden obrti in podjetništva.
Zaradi omejenega obsega tiskanega medija se je urednica s soglasjem uredniškega odbora
odločila v LN september 2017 ne objaviti poročila o logaškem poletju.
Prispevke KLŠ sicer v Logaških novicah, kadar jih prejmemo, objavljamo, v prihodnje pa
smo se dogovorili za redno sodelovanje in mesečno pripravo ter objavo prispevkov KLŠ.
7. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Postavitev označevalnih tabel - Praprotno
Brdo
Svetnica pove, da je prišla ponudba s strani Praprotnega Brda, in sicer v zvezi s
postavitvijo označevalnih tabel. Svetnica pojasni, da je v proračunu za naslednje leto
prebrala, da so za to predvidena sredstva, vendar kljub temu predlaga, da se ta stvar
umesti na prednostno listo.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da smo na tem področju še šibki, na vseh koncih, v vseh naseljih. Nekatere
KS to rešujejo same, se je pa tudi Občina odločila, da se bodo te stvari začele sistemsko
urejati.
Odgovor Občinske uprave:
V sredini leta 2017 je bila na pobudo več različnih deležnikov (med drugim tudi
Gospodarskega sveta) imenovana delovna skupina, sestavljena iz uslužbencev občine in
predstavnikov gospodarstva in turizma v občini, ki bo koordinirala izvedbo projekta do
oblikovanja izhodišč za izdelavo elaborata, ki bo služil za samo izvedbo označevalnih tabel.
Tako bo ta projekt vsekakor obravnavan prednostno.
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8.

Jerca Korče, NANO, vprašanje - Gradbena dovoljenja – stanovanja poleg
svečarstva Šubic

Svetnica pove, da se je tik pred sejo nanjo obrnila občanka z vprašanjem glede
podeljevanja gradbenih dovoljenj. Sama svetnica nima posebnih podatkov v zvezi s
to zadevo, ima pa informacijo, da naj bi investitor izdeloval večje število stanovanj v
stavbi poleg svečarstva Šubic, in sicer brez zagotovila za uporabno dovoljenje - zaradi
števila parkirnih mest in zelenih površin. Svetnica prosi za odgovor, če se spoštujejo
vsa pravila določena z zakonom v vseh primerih investicij v Logatcu ter ali se v
splošnem vodi nadzor nad spoštovanjem teh pravil?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da investitor, po njegovem vedenju, dela vse po predpisih. Občina za to ne
izdaja soglasja, če je potrebno ga izda Upravna enota. V kolikor je kaj narobe, so za to
pristojne inšpekcijske službe iz gradbene stroke. Občinski inšpektor/inšpektorica, ki jo
imamo, je pristojna predvsem za komunalne zadeve, ki se tičejo naše občine.
9. Janez Ovsec, NSi, vprašanje - Bazen v Logatcu
Svetnik pove, da se je že pred časom kupilo bazen in obisk je bil skromen. Svetnika
zanima, ali so stekli dogovori med šolami in upraviteljem bazena v Zapolju ter
Občino? Koliko je obiska, koliko so se stroški racionalizirali in kakšne so perspektive
bazena?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da so kapacitete bazena polne – večji del terminov je zaseden. Občina je
zadovoljna in z upravnikom je bilo dogovorjeno, da se v prihodnje dvigne najemnina.
Odgovor Občinske uprave:
Občina Logatec je dne, 14. 4. 2015, objavila Javni poziv za zbiranje ponudb o upravljanju
bazena v GRC Zapolje. Po koncu roka, določenega za zbiranje ponudb, se je sestala
strokovna komisija, ki je na javnem odpiranju ponudb, ki je potekalo, dne 4. 5. 2015,
ugotovila, da je ponudba Gregorja Prezlja s.p. najugodnejša.
Z izbranim ponudnikom je bila dne, 18. 6. 2015, sklenjena pogodba o upravljanju bazena, za
obdobje treh let, in sicer do 30. 6. 2018, z možnostjo podaljšanja.
Bazen je po najbolj potrebnih vzdrževalnih delih, začel obratovati 19. 9. 2015.
Od takrat pa do 30.6.2017 je bazen obiskalo 36 828 obiskovalcev.
Tabela 1: Podatki o obiskovalcih v sezonah 2015/2016 in 2016/2017.
obdobje
obdobje
program
2015/2016
2016/2017
odrasli
4386
5671
otroci
3165
2951
šola
7868
7868
tečaji
608
615
savna
1749
1947
SKUPAJ

17776

19052

Pri številu obiskovalcev niso upoštevane brezplačne vstopnice za bazen, ki so bile oddane
različnim društvom, ob različnih prireditvah (saj brezplačna vstopnica še ne pomeni
zagotovljenega obiska):
Nočni tek na Vrhniki (20 vstopnic), Logaški teki v Blekovi vasi (30 vstopnic), Dan logaške
odbojke (20 vstopnic), CSD (50 vstopnic mesečno) in podobno.
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Bazen redno obiskujejo skupine:
OŠ 8 talcev Logatec, OŠ Tabor Logatec, OŠ Rovte, Vrtec Kurirček Logatec, Miklavžev vrtec
Logatec, OŠ Antona Globočnika Postojna, Zavod Naraven otrok, OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, Vrtec Ilirska Bistrica, OŠ Idrija – Godovič, Vrtec Postojna, OŠ in vrtec Borovnica,
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, OŠ Ilirska Bistrica, Vrtec Horjul, OŠ Toneta Šraja
Aljoše Nova vas, Župnijski vrtec Vrhnika, VDC Vrhnika, Košarkarski klub Logatec, Cici
telovadba Postojna, Vrtec Postojna, Triatlon klub Logatec, Smučarski klub Kalič, OŠ Idrija,
…
Tabela 2: Prihodki in stroški upravnika v sezonah 2015/2016 in 2016/2017.
Višina
obdobje
obdobje2
Sredstev
Prihodki
Stroški
Razlika

2015/2016
137.081 €
125.360 €

2016/2017
145.964 €
132.660 €

11.721 €

13.304 €

Prihodki, v obeh sezonah, znašajo: 283.045 €, stroški pa: 258.020 €.
Poslovanje dejavnosti bazena, brez upoštevanja investicijskih vlaganj in stroškov
vzdrževanja, posluje pozitivno. Pri prihodkih so upoštevana plačila prodanih vstopnic. Pri
stroških pa so upoštevani: stroški dela (21 oseb), nabava materiala, servisi in manjša
popravila, reklama, materialni stroški, internet, telefon, izobraževanja, licence vaditeljev,
različna dela zunanjih izvajalcev, posodobitev opreme in pripomočkov, itd. Upravnik, v
skladu s pogodbo, Občini Logatec, plačuje mesečno najemnino, ki znaša: 1.000 €. Ta se je v
sezoni 2017/2018, na predlog Nadzornega odbora Občine Logatec, zvišala na 1.300 €.
Občina Logatec je v tem obdobju za začetek obratovanja (zagon bazena), večja in manjša
popravila ter za vzdrževanje bazena porabila 359.750 EUR. Za ponovni zagon bazen je bilo
potrebno odpraviti vrsto napak in nepravilnosti ter poškodb, ki so nastale v preteklih letih,
bodisi zaradi obratovanja, bodisi zaradi nekaj letne ne-uporabe bazenskega prostora. Pri
tem je bila največja investicija menjava bazenske folije.
Sicer pa je bilo v tem obdobju opravljenih tudi več manjših in hitrih servisov, popravil, ki so
posledica dotrajanosti in drugih okvar. Ker je pri tovrstnih servisih, zaradi nemotenega
delovanja bazena potrebno predvsem hitro ukrepanje, je stroške teh servisov prevzel tudi
najemnik. Ta z bazenom upravlja v skladu s predpisi in pogodbenimi določili. Obisk bazena
namreč narašča, program dejavnosti pa prav tako.
10. Janez Ovsec, NSi, vprašanje - Gneča na cesti proti AC priključku
Svetnik pove, da je promet od krožišča, mimo KLI cone, proti avtocesti velik – 5 do10
minut se vozila ne premaknejo z mesta . Prihaja zima in stvari se bodo še poslabšale.
Svetnik pove, da je ureditev križišča pri KLI-ju »mejno«-urgentna. Svetnik ve, da je
ureditev tega križišča že v planih Občine, vendar bi bilo zadevo treba pospešiti in
rešiti čimprej.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je v zvezi s tem že podal odgovor in da v letošnjem letu to križišče še ne bo
zgrajeno. Župan pojasni, da se v preteklosti to križišče ni dalo urediti, saj je bilo zemljišče
urejeno kot stavbno in kmetijsko To je po novem urejeno, narediti je treba še projekte –
pločnik, križišče/krožišče, odvajanje vode. O nadaljnjih korakih bodo svetniki obveščeni.
Odgovor Občinske uprave:
Zaradi zelo močnega prometa na odseku glavne ceste G2-102/1461 Logatec - (krožišče
Martinj hrib - AC priključek), prihaja zlasti ob konicah do zastojev prometa. Zaradi ureditve
razmer na tem odseku ceste in zaradi povečanja varnosti je DRSI že pridobila projekt za
izvedbo PZI Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec - (krožišče
Martinj hrib) do IOC. Gradnja naj bi se začela v letu 2018.
7

Za pospešitev ureditve križišča na G2-102 (križišče IOC), pa bo Občina Logatec naročila
projekt za izvedbo PZI ureditve tega križišča. Na osnovi izdelanega projekta, ki ga mora
potrditi DRSI in po predhodni pridobitvi potrebnih zemljišč bo možen začetek gradnje. V tej
smeri potekajo tudi dogovori z upravljalcem te ceste DRSI.
11. Eva Černigoj, SMC, vprašanje – Pitna voda v Logatcu
Svetnica spomni na obdobje v preteklem mesecu, ko smo občani prekuhavali vodo.
Svetnica pravi, da se je iskalo informacije o tem na različne načine - preko različnih
kanalov. Na Občini so dobili uraden odgovor, da je prišlo do onesnaženja z bakterijo
E-coli, pri čemer je prekuhavanje bolj preventivno dejanje. Svetnica pravi, da naj bi do
onesnaženja prišlo na vrtini, zaradi gnojenja in deževja. Svetnica pove, da se je o tej
tematiki pogovarjala tudi s strokovnjaki, hidrologi, ki pravijo, da se vrtina, ki je
globoka 120 m, tudi ob tako obilnem gnojenju ne bi smela onesnažit. Svetnica meni,
da je to skoraj neverjetno - je bilo to onesnaženje načrtno oziroma je pravi razlog
drugje. Svetnica se zaveda, da to ni težava le naše občine temveč se s tem srečujejo
tudi v občini Loška Dolina, Pivka, Postojna. Tam gre za bolj kraško prst; sklicujejo se
na podobne težave – na gnojenje in dež. Apelirali so tudi na Ministrstvo za kmetijstvo
in Ministrstvo za okolje in prostor, da naj zadeve uredijo. Svetnico zanima, kaj je
Občina Logatec naredila na tem področju, da bi odkrili prave vzroke onesnaženja? Ali
so bile podane kakšne kazenske ovadbe? Ali se ve kaj je povzročilo bakterijo E-coli?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se je posvetoval s Komunalnim podjetjem Logatec, ki je podal podoben
odgovor, kot ga je že navedla svetnica. V odgovoru je bilo navedeno, da je podtalnica nizka
in zaradi tega pride do podtlaka in potegne snovi iz površja v vodo. Župan se strinja s
svetnico, da obveščanje ni transparentno. Pravi, da so razmišljali o SMS obveščanju, vendar
meni, da je treba razmišljati o drugih oblikah – plakatih na plakatnih mestih, v ustanovah, ki
jih obiskuje večje število občanov, obveščanje preko šoloobveznih otrok v šolah, saj je treba
ukrepati takoj. Župan pravi, da je obveščanje občanov pri takih zadevah naloga Komunale.
Pove, da se zavedajo problema, o tem so razpravljali tudi na Nadzornem svetu
Komunalnega podjetja Logatec.
Odgovor Občinske uprave:
Komunalno podjetje Logatec d. o. o., upravljavec na območju občine Logatec, izvaja
obveščanje svojih uporabnikov na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju: pravilnik), ki vsebuje navodila oz.
usmeritve za obveščanje uporabnikov glede na razlog za obveščanje. V primeru, ki se je
dogodil septembra 2017, ko je upravljalec objavil navodilo o obveznem prekuhavanju pitne
vode, je ravnal na način, kakršen je opredeljen v navodilu Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, ki povzema prej navedeni pravilnik. Kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov
neskladnosti pitne vode, mora upravljavec prek sredstev javnega obveščanja obveščati
uporabnike in sicer z objavo na lokalnem radiu, z objavo na spletni strani upravljavca in/ali
občine ter na drug način, ki ga določi upravljavec.
Upravljavec je postopal skladno z navodilom ter na krajevno običajen način. Obvestilo je
objavil na lokalnem radiu – Radio 94, na spletni strani Komunalnega podjetja Logatec d. o.
o., na oglasni deski in na spletni strani Občine Logatec ter preko portala NI VODE.
Občina in upravljavec oz. izvajalec javne službe oskrba s pitno vodo bosta preverila, kako bi
lahko še na kakšen drugačen način obveščala občane o težavah pri zagotavljanju oskrbe s
pitno vodo, z upoštevanjem, da je pravočasno oz. v najkrajšem možnem času o težavah na
javnem vodovodu obveščeno največje možno število občanov.
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Odgovor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.:
Prisotnost bakterije E.coli je bila ugotovljena na vodnem viru Brana v dolini reke Reke, kjer
surovo vodo pred vtokom v sistem do sedaj ni bilo potrebno obdelati. Surova voda je
ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju Pravilnik). Escherichia Coli, na kratko E.coli, so
bakterije, ki so vedno prisotne v človeškem in živalskem blatu v velikem številu ter
posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami (človeka, domačih in divjih
živali, uporaba v poljedelstvu). Prisotnost E.coli v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je bila
voda fekalno onesnažena.
Intenzivne in obilne padavine v mesecu septembru so preprečile počasno odtekanje
padavinske vode skozi prst in kamninske sloje ter povzročile spiranje onesnaževal v zgornjih
delih prsti v vodonosnik. Prst ima v okolju vlogo filtriranja, zato je njena globina zelo
pomembna. Poleg globine je pomembna tudi tekstura prsti, ki vpliva na njeno prepustnost.
Se pravi, da je od tipa prsti odvisno, kakšna je njena sposobnost filtriranja, zadrževanja in
nevtralizacija škodljivih snovi v prsti. Prsti na območju občine Logatec oziroma na območju
vodonosnikov so predvsem rendzine oziroma rjave pokarbonatne prsti, za katere pa je
značilno, da so slabše razvite, ki v povprečju segajo okoli 1 m globoko (kar jih uvršča med
plitve prsti) in sodijo med zelo prepustne prsti. Hkrati je za kraško območje značilna velika
prepustnost kamnin in je težko točno določiti, od kje vse se vodonosnik napaja, saj ni
mogoče točno določiti območje napajanja, ker razvodnice potekajo v podzemlju.
Problematično je tudi to, da je vodni krogotok kraškega ekosistema kratek. Krog se od izvira
do oskrbovanca in nazaj zaključi že v nekaj dneh. Posledično zaradi slabe filtracije prsti in
kraške razpokanosti kamnin intenzivne in izdatne padavine hitro dosežejo vodonosnik skupaj
z onesnaževali, ki jih prst in kamnine ne zadržijo.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. izvaja obveščanje svojih uporabnikov v skladu s
Pravilnikom o notranjem nadzoru pitne vode, ki je izdelan na osnovi Pravilnika. Skladno s
Pravilnikom navodilo oziroma usmeritve za obveščanje uporabnikov izdaja Nacionalni inštitut
za javno zdravje. Zadnja posodobitev navodila je bila objavljena 20.9.2017. Način
obveščanja občanov in ustreznih institucij je usklajen s tem navodilom.
Vsako leto v začetku leta vsak uporabnik skupaj z računom za januar prejme prilogo k
položnici, kjer je navedeno, kako bo obveščen v primerih neustreznih vzorcev pitne vode.
Obveščanje se izvede na lokalnem radiu – Radio 94, na spletni strani podjetja, oglasni deski
Občine Logatec ter preko portala NI VODE. Obveščanje institucij, to so zdravstveni
inšpektorat, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja in Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in prehrano, pa se izvede preko aplikacije Notranji nadzor pitne vode
(http://www.npv.si/). Preko portala NI VODE so obveščeni tudi vsi posebni uporabniki, to so
javne ustanove, gostilne in turistične kmetije ter upravljavci blokov in večstanovanjskih
objektov, ki se odzovejo na poziv za posredovanje kontaktnih podatkov.
Z namenom izvedbe čim hitrejšega obveščanja in odprave problema, kako najhitreje
obvestiti vsakega našega uporabnika, smo konec leta 2013 pristopili tudi k vzpostavitvi
obveščanja preko SMS sporočil. S prijavo na portal, ki jo morajo izvesti uporabniki sami,
dobijo obvestilo preko e-pošte in SMS sporočila, ki ga podjetje izda v primeru neustreznosti
pitne vode oziroma ob vzpostavitvi ukrepa prekuhavanja vode iz javnega vodovoda.
O možnosti prijave v sistem obveščanja preko e-pošte in SMS sporočila s prijavo v portal NI
VODE so bili uporabniki obveščeni preko obvestil, ki jih mesečno, kot prilogo računom,
pošiljamo občanom že 15 let in kjer jih obveščamo na najbolj oseben možen način o
novostih in pravilih, ki se tičejo dejavnosti Komunalnega podjetja Logatec in njih samih kot
naših uporabnikov.
Odprti smo za nove predloge o načinu obveščanja in z veseljem predlagan način obveščanja
tudi sprejmemo in izvedemo, če bo predlog učinkovitejši in hitrejši od obstoječega načina
obveščanja.
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12. Eva Černigoj, SMC, pobuda - Pobuda za vzpostavitev mreže SMS obveščanja
Svetnica poda pobudo, da se v primeru, kot je bil ta z onesnaženjem vode, vzpostavi
mrežo obveščanj. Svetnica pove, da so imele šole in vrtci pravočasno objavljeno
sporočilo, otroci so vedeli, da se mora voda prekuhavati, starši pa več ne. Svetnica
pove, da verjame, da bi SMS obveščanje lahko rešilo takšne probleme.

Odgovor Občinske uprave:
Možnost obveščanja preko SMS obvestil obstaja od leta 2013, vendar morajo prijavo v portal
NI VODE izvesti uporabniki sami. Na spletni strani Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. je
bilo 18. 11. 2014 objavljeno obvestilo z naslovom Portal NI VODE. Obvestilu je dodana
povezava za registracijo na portal. Prav tako obvestilo navaja, da so navodila o postopku
registracije objavljena na spletni strani komunalne podjetja, pod temo Oskrba s pitno vodo.
13. Eva Černigoj, SMC, vprašanje - Parkirišče pred zdravstvenim domom
Svetnica pove, da se na parkirišču pred Zdravstvenim domom Logatec čez dan ne da
parkirati. Težave imajo starejši občani in starši, ki vozijo otroke v Zdravstveni dom.
Meni, da je parkirišče bolj namenjeno le-tem, kot pa uslužbencem Glasbene šole in
Zdravstvenega doma. Svetnico zanima, ali se namerava to urediti in kako?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da dopoldan ni problem parkirati pred ZD, saj je tam modra cona. Se pa strinja,
da so večji prometni zamaški, ko hodijo starši po otroke v Glasbeno šolo. Župan pove, da se
glede tega išče rešitve - parkirna mesta ob Poštnem vrtu, na desni strani ceste. Poleg
omenjenih parkirišč pa se bo vzpostavilo tudi nekaj parkirnih mest, ko bo urejena tržnica.
Župan se zaveda, da ni to edini problem parkiranja v Logatcu. Potrebno pa je povedati tudi
zaposlenim v ZD, da parkirajo dlje in gredo v službo peš.
Odgovor Občinske uprave:
Občina kot dodatni možni ukrep, poleg zagotovitve dodatnih parkirnih mes, vidi le še poziv
vodstu Zdravstvenega doma in Glasbene šole, da svoje zaposlene preusmerijo na parkirišča
v okolici.
14. Eva Černigoj, SMC, Vprašanje - Obešanje občinskih zastav
Svetnico zanima zakaj se v naši občini na večje občinske praznike ne razobesi zastav,
kot je to navada v ostalih občinah? Zanima jo, ali je problem v javni razsvetljavi – da
luči niso primerne? Meni, da je to lepa gesta, ki pa jo v naši občini pogreša.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da na kandelabrih za javno razsvetljavo nimamo ustreznih nosilcev za zastave.
Načrtuje se ureditev kandelabrov vsaj v strjenem naselju.
15. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje - Izvajanje nadzora nad priključitvijo na
javno kanalizacijo
Svetnico zanima, kdo je pristojen za izvajanje nadzora nad priključitvijo na javno
kanalizacijo za tiste občane, ki že imajo revizijski jašek. Svetnica pravi, da se dogaja,
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da se občani ne priklopijo na javno kanalizacijo, čeprav so dobili rok za priključitev.
Hkrati svetnico zanima, ali se ta nadzor izvaja in kako bodo oziroma so sankcionirani
tisti občani, ki kršijo roke za priključitev? Svetnico zanima, v kolikor se nadzor ne
izvaja oziroma se kršitelje ne sankcionira, ali se v enak položaj postavlja občane, ki se
priključijo na sistem in plačujejo vse ustrezne dajatve?
Odgovor Občinske uprave:
16.člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Logatec
(Logaške novice, št. 10/09, 10/09 in 6/12; v nadaljevanju: odlok) določa, da je na območjih,
kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, priključitev stavbe ali
preureditev obstoječega kanalizacijskega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe
obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora
pod nadzorom izvajalca javne službe opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o
obvezni priključitvi.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje prijaviti
občinski inšpekcijski službi, saj le-ta izvaja nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, če s
predpisi ni drugače določeno.
Globe za posamezne prekrške so predpisane v 54. členu odloka, pri čemer je višina globe
za prekršek, ki ga stori fizična oseba s te, da objekta ne priključi na javno kanalizacijo
300,00 EUR.
Občinska inšpekcijska služba deluje po uradni dolžnosti, vendar pa, ko pridobi obvestilo
izvajalca javne službe, da objekt na območju, kjer je priključitev na javno kanalizacijo
obvezna, ni priključen nanjo, ustrezno in postopoma vodi postopek zoper kršitelje.
16. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje - (Ne)urejenost optičnega omrežja
Telekoma, vodovodnega omrežja, kanalizacije in električne energije
Svetnica pove, da je od občana prejela dopis o neurejenost optičnega omrežja
Telekoma, vodovodnega sistema ter kanalizacijskega priključka na javno omrežje ter
dobavi električne energije v naselju Kalce. Svetnico zanima, kako je z dobavo
električne energije v naselju Kalce, saj imajo občani težave s sočasno uporabo
gospodinjskih aparatov in podobno? Svetnica pove, da predlagajo postavitev nove
transformatorske postaje z večjo kapaciteto, saj se je naselje zelo razširilo. Zanima jih
kdaj se bo začelo graditi optično omrežje, saj je bilo rečeno, da se bo začelo v
letošnjem septembru? Kako je z vodovodnim omrežjem in kanalizacijo v tem naselju,
ker omrežje ni v celoti zgrajeno? Svetnica pravi, da občane zanima tudi, ali je možno
postaviti po naselju hitrostne ovire, da se zmanjša hitrost voznikov po naselju?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da pri odcepu od kmetije na Kalcah proti Režišam še ni kanalizacije, se pa bo
naredila. Optična kanalizacija in elektrovodi naj bi se od krožišča proti Kalcam (ali v drugi
smeri) izvajala, optika naj bi se delala hitreje, a se čaka projektiranje Tudi transformator je
odvisen od Elektro Ljubljane, ni občinska pristojnost, lahko pa Občina da pobudo. Župan
pravi, da je lahko problem sočasnega delovanja električnih aparatov tudi v posamreznih
stavbah in ne le v transformatorju.
Župan meni, da so hitrostne ovire dobre za umirjanje prometa, ovira pa zimske službe kmalu pride tudi do pobude, da se jih odstrani. Župan pravi, da imamo zato redarja in radar,
predvsem pa je naloga voznikov, da vozimo po pravilih in ne ogrožamo ostalih udeležencev
v prometu.
Odgovor Občinske uprave:
Na območju Logatca Telekom Slovenije gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem omogočilo
višje internetne hitrosti in boljšo izkušno spremljanja televizije. V Telekomu Slovenije
sporočajo, da predvidevajo, da bi izgradnjo celotnega novega optičnega omrežja na
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predvidenem območju zaključili do konca leta 2019. Trenunto dela že potekajo v naseljih
Hotedršica, Grčarevec, Kalce in do Logatce proti rondoju pri bencinskem servisu MOL.
Izvedba investicije širitve optičnega omrežja na območju Logatca je v pristojnosti Telekoma
Slovenije, ki bo objavil članek v Logaških novicah ter na spletni strani Občine. Glede elektro
omrežja ter s tem povezano dobavo električne energije predlagamo, da se občani obrnejo
neposredno na Elektro Ljubljana d.d., Nadzorništvo Logatec. V naselju Kalce se nahaja
javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ki pa na posameznih območjih še ni v celoti
zgrajeno. Za posredovanje podrobnejših informamcij glede težav pri delovanju javnega
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bi potrebovali več podatkov na katerem območju
naselja Kalc so težave. Posamezni deli območja Kalc še niso opremljeni z javno kanalizacijo,
tu izpostavljamo naselje na Režiški cesti, za kar je potrebno najprej izdelati projektno
dokumentacijo ter nato pridobiti gradbeno dovoljenje. Hitrostnih ovir v naselju Kalce na
državni cesti »glavna cesta 2. reda 102« ni mogoče postaviti. Umiritev hitrosti v naselju je
urejena oz. se ureja s postavitvijo prometnih znakov.
17. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje - Parkirišče na Pavšičevi
Čeprav je bilo to vprašanje na seji že zastavljeno, svetnico zanima, kdaj se bo lahko
namembnost spremenila? Pravi, da so nekaj časa parkirali ob cesti, sedaj pa je tam
postajališče Logaškega lokalnega prevoza, tako da sedaj še tam ne morejo več
parkirati.
Odgovor župana na seji:
Župan se zaveda problematike parkiranja na Pavšičevi in pravi, da delamo na rešitvi tega
problema. Župan pove, da je tudi sam doživel karambol – ve da je nekaj narediti na tem.
Odgovor Občinske uprave:
V tem delu se slicujemo na že podan odgovor na vprašanje št. 4.
18. Jasna Vodnik Uršič, NLŽBM, vprašanje -SMS obveščanje
Svetnica pravi, da se strinja s pobudo Eve Černigoj in pravi, da so poleg tega tudi
plakatna mesta dobra rešitev, predvsem za starejše občane, ki ne bi uporabljali SMS
obveščanja. Svetnica prosi Komunalo, da na vprašanje obveščanja občanov odgovori
že na naslednji seji.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se tudi na tem dela.
Odgovor Občinske uprave:
Podroben odgovor je zapisan pod vprašanjem svetnice Eve Černigoj, SMC, pod zaporedno
številko 11 – pitna voda v Logatcu. Bo pa občina v okviru posodabljanja načina obveščanja
kot opcijo preučila tudi obveščanje na plakatnih mestih oziroma postavitev kakšne
multimedijske table s tem namenom.

19. Anja Sedej, SMC, pobuda - Pobuda v zvezi z Napoleonovim drevoredom
Svetnica pove, da je kljub obnovitvenim delom po žledu precejšen del lani na novo
zasajenih lipovih dreves znova poškodovanih in odmrlih. Svetnica predlaga Občini, da
vztraja in redno pritiska na Zavod za varstvo kulturne dediščine, da bi se drevored res
vzdrževalo vestno in redno – mogoče je ravno pred zimo to še bolj pomembno. Morda
bi se Občina lahko obrnila tudi na Direkcijo za ceste RS. Svetnica pravi, da krošnje
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mladih dreves namreč poškoduje frezanje snega zimskih služb, kar se je izkazalo lani.
Svetnica predvideva, da na magistralni cesti za zimsko službo skrbi Direkcija za ceste
in predlaga, da bi zahtevali od njih, da po pluženju in frezanju odvažajo sneg in ga ne
odrivajo na rob cestišča.
Odgovor župana na seji:
Župan odgovarja, da se zaveda škode na drevesih, da je sicer za drevored zadolžen
Arboretum Volčji Potok in da Občina na njih vztrajno pritiska. Župan pravi, da vse poteka v
dogovoru s profesorjem gozdarstva g. Brusom iz Hotedršice, ki je predlagal, da ceste ne bi
solili ampak jo posuvali s kalcijevim karbonatom. Občina daje pobude, veliko pa je odvisno
od Cestnega podjetja Gorica, ki ima koncesijo za upravljanje s to cesto.
Odgovor Občinske uprave:
Predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, je podala
informacijo, da je za obrezovanje in zamenjavo poškodovanih dreves v Napolenovem
drevoredu zadolženo podjetje Arboretum Volčji Potok. Dodala je, da bodo občino glede
rednega vzdrževanja drevoreda obvestili oziroma kontaktirali, vendar šele, ko zapade doba
dveh let, ko poteče pogodba z Arboretum Volčji Potok, saj je le ta vezana na pridobljena
evropsaka sredstva.
20. Anja Sedej, SMC, vprašanje - Cesta talcev – kanalizacija in most čez Logaščico
Svetnica poziva Občino, da se na Cesti Talcev zgradi kanalizacijsko omrežje. Svetnica
pravi, da je videla v proračunu, da se namerava to delati hkrati s plinovodom. Svetnica
predlaga, da bi se skupaj s tem obnovilo še most preko Logaščice, da se uredi vse
naenkrat.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se za izvedbo del na Cesti talcev trenutno izbira izvajalca del. Most se sedaj
še ne popravlja ravno zato, da ceste ne bodo zaprte ves čas. Ko se bo delala kanalizacija,
se bo istočasno gradil tudi most. Župan pove, da je plinovod čez Logaščico že postavljen –
pri Hoferju in Sparu, saj se bo tam gradil plinovod in kanalizacija. Ostalo pride na vrsto v
prihodnjem letu.
Odgovor Občinske uprave:
Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Brod – Cesta talcev je Občina Logatec izvedla
postopek javnega naročila. V mesecu oktobru je bil vložen zahtevek za revizijo odločitve o
oddaji javnega naročila, tako da se potopek izbire izajalca gradnje kanalizacije nadaljuje pri
Državni revizijski komisiji. Sočasna gradnja kanalizacije in plinovoda bo potekala od odcepa
za Sekirico do Sončnega loga. Za izvedbo obnove mostu na Brodu je izdelana projektna
dokumentacija. Izvedba je predvidena v naslednjem letu, tako se že predvideva sočasna
gradnja tako komunalne infrastrukture kot tudi obnova mostu.
21. Anja Sedej, SMC, pobuda – Gradivo za seje
Svetnica predlaga, da se gradivo za seje pripravlja oziroma svetnikom deli v PDF
formatu, ne skeniranih vezij. Svetnica pravi, da je tako lažje berljivo ter da je lažje
iskati po dokumentu.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da bomo v prihodnje poskrbeli, da bodo dokumenti v tej obliki.
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Odgovor Občinske uprave:
Občinska uprava si bo pri pripravi gradiv prizadevala (v določenih primerih tega ni mogoče
zagotoviti zaradi različnih virov gradiva), da bodo vsa v taki .pdf obliki, ki bo omogočala
iskanje po vsebini.
22. Klemen Trpin, NANO, vprašanje/pobuda - Bankomat v Gornjem Logatcu
Svetnik je najprej pohvalil dobro lokacijo bankomata, zanima pa ga število transakcij.
Prav tako svetnika zanima število transakcij na bankomatu v Rovtah, saj vidi, da je v
proračunu del denarja namenjen financiranju bankomata. Svetnik predlaga, da se
postavi v bližino bankomata tudi označevalno tablo, da ga najdejo tudi tujci. Predlaga
tudi, da se nad bankomatom naredi nadstrešek.
Odgovor župana na seji:
Župan odgovarja, da glede na izpisek iz bankomata v Gornjem Logatcu, ki ga je Občina že
dobila, vidijo, da transakcij še ni dovolj in je potrebna subvencija, prav tako v Rovtah. O
nadaljnjih informacijah bodo svetniki obveščeni. Župan se strinja s predlogom glede
nadstreška.
Odgovor Občinske uprave:
Bankomat v Gor Logatcu, na naslovu Tržaška cesta 148, Logatec ima naslednje število
transakcij: julij: 1418, avgust: 1795, september: 2193, oktober: 2594, november: 1292 (izpad
delovanja med 13.11. in 22.11.2017).
Bankomat v Rovtah, ob trgovini, ima naslednje število transakcij: oktober: 527, november:
1087.
Ker je število transakcij razmeroma nizko, Občina Logatec subvencionira njuno delovanje.
Označevalno tablo in zastavo bo, v sklopu celostne grafične podobe, ki je v pripravi, uredila
in zagotovila banka.
Nadstrešek pa v sodelovanju z banko že ureja Občina Logatec.
23. Klemen Trpin, NANO, vprašanje – Trajnostna naravnanost občine
Svetnik je pohvalil vse organizatorje za tako veliko število prireditev in Občino, da je
vse to pripravila. Svetnik je izrazil skrb, slogan letošnjega dogodka je bil »Združimo
moči – delimo si prevoz«, Občina pa v tej smeri naredi premalo – lokalni avtobus zanj
ni odgovor. Svetnik od Občine pričakuje več – tu se nanaša na vprašanje svetnice
Jerce Korče, ki je omenila Car-sharing, Prostošofer, parkirna mesta ob glavnih cestah
in podobno.
Odgovor župana na seji:
Župan pravi, da je Občina naredila Celostno prometno strategijo in na tem še dela
(parkirišča in podobno). Župan pravi, da je lokalni prevoz dober za Logatec, da sicer ni
primerljiv z Idrijo ali pa Ljubljano, tam imajo drugačen način življenja, smo pa pripravljeni
Lokalni prevoz tudi nadgraditi. Sicer pa se sledi celostni prometni strategiji.
Odgovor Občinske uprave:
Občinska uprava v zvezi s trajnostno mobilnostjo v letu 2018 načrtuje aktivnosti, izhajajoče iz
Celostne prometne strategije (CPS). Eden od ukrepov je tudi uvedba lokalnega prevoza ki
se že izvaja. Poleg navedenega CPS predvideva tudi uvedbo tako imenovanega »prevoza
na klic«, kjer potniki vnaprej prijavijo vožnjo, kar omogoča prevoznikom lažjo organizacijo in
s tem možnost za širitev ponudbe tudi na odročnejše lokacije, na katere sicer zaradi
premajhnega števila potnikov ni mogoče vzpostaviti redne povezave. Občina o izvedbi
projekta »carsharing« zaenkrat še ne razmišlja.

14

24. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Prekuhavanje vode
Svetnik pove, da ga poleg obveščanja skrbi, da vitalni deli občine Logatec, kot
Zdravstveni dom ipd., nimajo urejenega čistilnega sistema, ki bi bil sposoben
prečistiti vodo, da bi kljub onesnaženju delo potekalo nemoteno – takšno delovanje
lahko vidimo v Kliničnem centru v Ljubljani in podobno.
Odgovor župana na seji:
Župan pravi, da bi za to moral poskrbeti ZD sam, zdi pa se mu dober predlog.
Odgovor Občinske uprave:
Občinska uprava je za pojasnilo zaprosila vodstvo Zdravstvenega doma Logatec, ki je
sporočilo:
Zdravstveni dom Logatec res nima sistema za čiščenje vode, ki prihaja iz vodovoda v
stavbo. V preteklosti onesnaženj vode v logaškem vodovodu ni bilo, zato tudi ni bilo zaznane
potrebe po postavitvi sistema za čiščenje vode na vhodu v stavbo. Ob onesnaženju vode
logaškega vodovoda jeseni je zdravstveni dom takoj, ko je bil z onesnaženjem seznanjen,
poskrbel za varnost pacientov. Največje tveganje za prenos okužbe na paciente je bilo v
zobozdravstvenih ambulantah, kjer je zdravstveni dom deloval omejeno v času, ko logaški
vodovod ni zagotavljal pitne vode. Izvajal je le tiste zobozdravstvene storitve, pri katerih ni
moglo priti do prenosa okužbe iz vode logaškega vodovoda na pacienta. V vseh ostalih
ambulantah so uporabljali prekuhano vodo ali vodo iz plastenk. Je pa bil ta izredni dogodek
signal, da je potrebno preučiti možnost postavitve čistilnega sistema na vhodu vode v
stavbo, ob predhodni preučitvi nekaterih vprašanj, kot so verjetnost ponovitve onesnaženja
vodovodnega sistema, izbor ustreznega sistema glede na kakovost vode, ki jo zagotavlja
vodovod ter pričakovanimi izhodi, ekonomska upravičenost postavitve sistema v povezavi z
možnim obsegom omejenega poslovanja, vzdrževanje sistema in monitoring. Znotraj stavbe
pa zdravstveni dom obdobno kontrolira ustreznost vode in tekoče izvaja preventivne ukrepe
za vzdrževanje neoporečne vode.
25. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Spodbujanje podjetništva
Svetnik pove, da v Logatec vsak mesec pridejo nova podjetja, ki so večja in imajo
boljšo tehnologijo. Svetnika zanima, če se razmišlja o podjetniških oziroma
Coworking prostorih za mlade, za manjše podjetnike, da se jim omogoči prostor za
delovanje.
Odgovor župana na seji:
Župan pravi, da Coworkinge delamo preko LAS-a, zaživel bo (verjetno) v Obrtni zbornici, kjer
imajo temu namenjene prostore.
Odgovor Občinske uprave:
Občina Logatec skupaj z Občino Idrija in Občino Cerkno sodeluje v projektu LAS »Formica
Cerkno-Idrija-Logatec«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Republika Slovenija. Prostori za coworking so zagotovljeni v prostorih
OOZ Logatec. V letu 2017 je bila zagotovljena oprema prostorov, v letu 2018, po uradnem
odprtju prostorov, pa izvajalci coworkingov pričnejo z naborom zainteresirane javnosti.
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26. Klemen Trpin, NANO, vprašanje/pobuda Širitev POŠ Hotedršica z vrtcem in
šolo
Svetik pove, da odgovor, ki ga je dobil na prejšnji seji, ni bil zadovoljiv, zato apelira na
zaposlene na Občini, da povedo, kakšni so kratkoročni in dolgoročni cilji?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je imel glede tega sestanek s KS v Hotedršici. Župan pove, da so predlagali,
da se poišče projektanta in naredi idejno zasnovo za spremembo. Podružnico bi oblikovali
tako, da bi bilo v njej prostor za petletko šole in tri do štiri prostore namenjene vrtcu. V njej
pa bi bila vsaj ena manjša večnamenska dvorana.
Odgovor Občinske uprave:
Krajevna skupnost Hotedršica je, dne 27. 9. 2017, na naslov Občine Logatec naslovila
pobudo o širitvi POŠ Hotedršica, kjer je tudi enota Vrtca Kurirček Logatec. V pobudi so bili
navedeni opisi, izračuni in utemeljitev predloga za gradnjo prizidka. Na podlagi prejetega
dopisa, je bil dne, 8. 11. 2017, v uradu župana sestanek med zaposlenimi v občinski upravi,
predsednikom KS Hotedršica in ravnateljicama OŠ Tabor in Vrtca Kurirček Logatec. Na
sestanku so se izoblikovali predlogi, glede potreb po širitvi navedenega objekta. Potrjena pa
je bila tudi časovnica izvedbe. Tako se bo v letu 2018 pripravila idejna zasnova in
dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Nato pa bi sledila gradnja prizidka, ki bo rešila
prostorsko stisko tako v šoli, kot vrtcu, kot tudi potrebo po rekreacijskem prostoru za
krajane, v skladu z demografskimi kazalci, s katerimi razpolaga Občina Logatec.
27. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Opuščen peskokop v Hotedršici
Svetnik pove, da si želijo krajani v opuščenem peskokopu urediti družabni prostor.
Postavili bi vadbeni center za gasilce – Hot fire center, saj je najbližji tak center na Igu,
ki pa je večino časa zaseden. Svetnik predlaga Občini in Gasilski zvezi, da bi uredili
vse priključke in odvodnavanje.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se gradi, letos se je nameravalo položiti asfalt, a ni bilo sredstev - prednost
se je dalo stolpu ob skakalnicah na Sekirici, saj se podira in je nevaren za okolico. Župan
pravi, da bo prostor v Hotedršici na vrsti prihodnje leto.
Odgovor Občinske uprave:
Glede lokalnega vadbenega centra je štab Civilne zaščite pobudo že obravnaval na zadnji
seji in je v predlogu Letnega načrta dela zaščite in reševanja 2018 tudi predviden nakup
starih – odrabljenih transportnih kontajnerjev, ki lahko služijo za postavitev konstrukcije za
tovrstni objekt. Istočasno bomo predlagali gasilski zvezi, da o tem razpravlja na nivoju
poveljstva in da pomaga pri realizaciji. Lokacijo smo strokovno že ovrednotili kot primerno in
bomo v letu 2018 nadaljevali s tem projektom. Tak objekt potrebujemo, saj so čakalne vrste
za poligon v Izobraževalnem centru za ZiR na Igu ali v Sežani predolge in prezasedene. Tak
objekt bi pomenil bistveni dvig pripravaljenosti lokalnih gasilcev in celotnega sistema. Objekt
bi se lahko tudi tržil za sosednje enote (v mislih imamo enote iz področja občin Idrija,
Cerknica in Postojna) in bi se lahko teoretrično sam financiral v amortizacijskih stroških.
Potrebno bi bilo le vzpostaviti sistem dostopnosti do objekta v popoldnaksem in dela prostem
času. Strokovne službe predlagajo, da bi to funkcijo lahko prevzelo PGD Hotedršica.
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28. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Pločnik v Hotedršici
Svetnik pove, da je bila javna razgrnitev za pločnik v Hotedršici, ki so se jo udeležili
nekateri krajani. Svetnika zanima, kako ima Občina Logatec urejeno geodetsko stanje
– zarisane so bile meje iz leta 1970, projektant je imel novejše podatke in lastništva se
niso ujemala?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je za pločnik izbran izvajalec, pristopila je tudi Direkcija za ceste. Zadeva je
v postopku zbiranja izvajalca, sredstva za pločnik so zagotovljena, cesta in vodi za
kanalizacijo, ki prečkajo cesto.
Odgovor Občinske uprave:
Občina oz. PISO pridobiva podatke iz Gursa, vendar ne dnevno, temveč mesečno, zato
prihaja do zamika. Lastništva v Hotedršici se ujemajo. Zaradi večje natančnosti pri kasnejši
parcelaciji, so bili vnešeni in obdelani podatki odmere ceste iz leta 1969. Za lažjo predstavo
posega pločnika na sosednje parcele, pa so bile osnovne točke projekta označene v naravi.
Krajanom je bila, ob pomoči geodeta in projektanta, na voljo strokovna obrazložitev o načinu
in posegu predvidenega hodnika na parcelo posameznega krajana.
29. Klemen Trpin, NANO, vprašanje - Premikanje avtobusnih postajališč
Svetnik meni, da so se avtobusna postajališča premaknila brez potrebe, eno
postajališče naj bi celo zaprlo občanom dovoz do ceste. Poleg avtobusnih postajališč
se postavlja tudi otoke, kar po mnenju svetnika ni primerno, saj so potem otoki na
kmetijskih zemljiščih.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da potekajo pogovori s projektantom - pripravljeni smo se prilagoditi potrebam.
Odgovor Občinske uprave:
Avtobusno postajališče je bilo izvedeno skladno z IDZ oziroma IP. Na avtobusnem
postajališču je bila predvidena izvedba ločilnih otokov zaradi zgotovitve večje prometne
varnosti, saj se zaradi terenskih razmer avtobusnih postajališč ne da zamakniti skladno s
pravilnikom o avtobusnih postajališčih (10. in 14. člen, Uradni list RS, št.106/11), omejena je
tudi preglednost v območju avtobusnega postajališča. Ta člena v nobenem pogledu na
lokaciji nista izpolnjena, zato so bili predvideni prometni otoki, s katerimi se izboljša
prometna varnost. Glede morebiti zaprtega dovoza zaradi ločilnega otoka pri postajališču, pa
občina že v sodelovanju z direkcijo in projektantom išče možnost spremembe v smeri, da se
dovoz ohrani.

30. Klemen Trpin, NANO, pobuda – Stavba Kmetijske zadruge Logatec
Svetnik predlaga Stanovanjskemu skladu, da odkupi stavbo v Hotedršici, kjer je sedaj
trgovina. Svetnik pove, da bi bila to dobra naložba glede na situacijo z zemljišči v
Idriji.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da stavbo prodaja stečajni upravitelj in, da upa na dobrega kupca. Občina
interesa nima, pravi pa, da je vesel, ko vidi, da napremičninarji kupijo stavbe in jih predelajo
- Kmetijska zadruga na Stari cesti in na Tržaški cesti.
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31. Klemen Trpin, NANO, pobuda - Fundacija za šport
Svetnik pravi, da fundacija za šport spet razpisuje sredstva. Svetnik predlaga, da se
prijavi tudi Občina Logatec in da se v opuščenem peskokopu naredi odbojkarsko
igrišče.
Odgovor Občinske uprave:
Fundacija za šport, zaradi spremembe Zakona o športu in manjkajočega podzakonskega
akta, še ni razpisala sofinanciranje za leto 2018. Na njihovi spletni strani je objavljena
naslednja informacija: »Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je
bila zaradi sprejetja novega Zakona o športu primorana spremeniti Pravilnik o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa, ki ga je svet fundacije ob uspešnem in konstruktivnem
sodelovanju z Direktoratom za šport, Strokovnim svetom RS za šport ter Olimpijskim
komitejem Slovenije pripravil v dogovorjenem roku in ga sprejel na seji 26. oktobra.
Za objavo razpisa fundacija potrebuje ustrezno pravno podlago, torej veljaven pravilnik, ki ga
je v roku poslala v obravnavo v Državni zbor RS z željo po uvrstitvi na dnevni red
novembrske seje in s tem čim hitrejšo objavo ter kasneje razdelitev prepotrebnih sredstev
športnim organizacijam. Prek telefonskega razgovora je Državni zbor RS Fundacijo za šport
obvestil, da je pravilnik uvrščen na dnevni red decembrske seje, kar pomeni, da bo objava
razpisa, v kolikor bo pravilnik potrjen, možna šele konec decembra ali v začetku januarja,
razdelitev sredstev pa bo zato potekala približno dva meseca kasneje kot doslej.«
Iz tega izhaja, da bomo dejanske pogoje razpisa vedeli šele konec meseca decembra in
bomo lahko pripravcili ustrezno dokumentacijo. Na podlagi preteklih izkušenj in pod
pogojem, da bodo razpisni pogoji enaki, bo možnost uspeha na razpisu večja (bo vloga
prejela več točk, kot če se prijavlja občina), če se na razpis prijavi npr. Športno društvo
Hotedršica. Vsekakor so določena sredstva predvidena v letnem programu športa, ki jih bo
potrebno še detaljno ovrednotiti v toku leta. Po potrebi se bo spremenil tudi letni program
športa, saj je tako tudi predvideno v primeru vmesnih sprememb.
32. Janez Istenič, SD , vprašanje - Razgledišče V Lazah
Svetnik prebere pismo občanke. Projektant biroja Lovrenc Erker d.o.o. ji je pokazal
načrte razgledišča v Lazah. Projekt sicer še ni potrjen. Občanko zanima, kje bi lahko
dobila več informacij o tem?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da so ideje, da bi to postavili, ampak je problem z lastništvom zemljišč. Župan
pojasni, da so imeli na to temo sestanek v Lazah, a imajo kmetje bolj odklonilna stališča
glede tega, saj se jih že tako omejuje z Naturo 2000 in območjem UNESCA. Župan pove, da
naj bi bilo razgledišče na Jakovškem griču poleg vodohrama. Pove tudi, da dobijo občani
informacije pri Simoni Šušteršič Štrukelj in Renati Gutnik.
Odgovor Občinske uprave:
Razgledišče je ena izmed aktivnosti operacije Izboljšanja stanja naravovarstveni
najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem
polju - KRAS.RE.VITA. Odločitev o podpori operacije je 13. 10. 2017 sprejela Služba vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sklep o sofinanciranju
operacije pa je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo 9. 11. 2017. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe
6.2 »Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih
storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«, specifični cilj
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»Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim
stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst«. Partnerji v projektu so Javni zavod Park Notranjski
regijski park, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic, Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec. Občina
Logatec je v letu 2017 izvedla zbiranje projektnih idej izgleda razgledišča. Po zagotovitvi
idealnega zemljišča bo izveden postopek izbora projektanta, ki bo pripravil projektno
dokumentacijo za postavitev razgledišča. Po pridobljeni projektni dokumentaciji, kjer bo znan
tudi izgled razgledišča, bo izveden postopek izbora izvajalca, ki bo razgledišče postavil. Ta
aktivnost je ena izmed aktivnosti, s katero se bo usmerilo obiskovalce Planinskega polja ven
iz občutljivih habitatnih sistemov na obstoječe poti. Razgledišče predstavlja zamenjavo z
razgledom nad večino Planinskega polja za hojo/vožnjo/zadrževanje obiskovalcev na
občutljivem dnu Planinskega polja. Vzpostavitev intepretacijske pešpoti po obstoječih poteh
je druga aktivnost operacije, tretja pa ureditev šestih parkirišč izven Planinskega polja, s
čimer se zagotovi zmanjšanje prometa z avtomobili po zavarovanem območju.
33. Janez Istenič, SD, vprašanje - Plinovod Kalce-Idrija
Svetnik predlaga Občini, da bi se temu pridružila in v okviru tega naredila še kakšno
kolesarsko stezo, saj si jo občani zelo želijo.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da so se glede tega že pogovarjali z odgovornimi, a je treba paziti na varovalni
pas plinovoda. Župan pove, da se je pogovarjal z županom Idrije, ki pripravlja kolesarsko pot
iz Idrije, vzporedno z reko Idrijco, na Črni Vrh, Novi Svet do Kalc. Tudi v okviru Ljubljanske
urbane regije se pripravlja kolesarska pot do Vrhnike – proti Štampetovem mostu na
Mandrge, skozi Logatec na Martinj hrib ter skozi Laze. Pravi, da je problem iz Kalc proti
Planini, a se dela tudi na tem. Župan pove, da je to vseslovenski projekt na katerem z
veseljem sodeluje.
Odgovor Občinske uprave:
Kot je župan izpostavil v odgovoru na sami seji, Občina že aktivno sodeluje pri projektu
izgradnje povezovalnih kolesarskih stez, pri čemer se projekt odvija na ravni Direkcije za
infrastrukturo, ki bo za izvedbo tega projekta prejela tudi evropska sredstva, zato se tudi pri
nas nadejamo, da bo financiranje projekta iz sredstev države in EU. Občina pa bo aktivno
sodelovala pri določanju trase, pridobivanju služnosti in projektiranju.
34. Janez Istenič, SD, vprašanje - Lokalni prevoz
Svetnik opaža, da so občani navdušeni nad Lokalnim prevozom in je tudi sam
presenečen nad uporabo avtobusov. Svetnik opozori na neskladnost voznega reda na
spletu in na tablah (relacija Kalce-Logatec). Svetnik tudi pove, da mu je občanka
povedala, da je čakala na avtobus pa ga ni bilo.
Odgovor župana na seji:
Župan se strinja s tem, da bi morala biti vozna reda usklajena.
Odgovor Občinska uprava:
V mesecu maju 2017 je bila organizirana dvomesečna testna vožnja lokalnega logaškega
avtobusa. Ta je je imela določen vozni red, ki pa se je v septembru 2017, z novim delom
testne vožnje spremenil. Ob tem so spremenile tudi tablice, ki so bile izdelane v skladu z
voznim redom, katerega je Občina Logatec objavila na spletni strani, v prilogi Logaških novic
in na tablicah ob postajališčih. Pri preverjanju neskladja je bilo ugotovljeno, da med
tablicami, ki so bile postavljene v septembru, z novim voznim redom in med objavo novega
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voznega reda na spletu, ni neskladij. Ugotovilo pa se je, da sta na postajališču, na
Mandrgah dve enaki tablici. To pomanjkljivost se je takoj odpravilo.
Sicer pa je Občina Logatec, v tem času, prejela številne pohvale pa tudi predloge za
spremembo voznega reda in relacij. Navedene pobude beleži in zbira za pripravo novega
voznega reda, ki bo še prijaznejši do občanov in uporabnikov avtobusa.
V kolikor avtobusa ni na postajališču, ali pa občani želijo še kaj sporočiti, glede navedenega
prevoza, naj to storijo in svoj predlog naslovijo na Občino Logatec.
35. Jerneja Rupnik, NSi , vprašanje - (Po)govor na Občinskem svet
Svetnica pove, da jo moti način pogovora na Občinskem svetu – pravi, da ni spoštljivo
do župana in drugih nastopajočih na sejah.
36. Jerneja Rupnik, NSi, vprašanje – Cepljenje in ozaveščanje o bolezni gripe
Svetnica pohvali Zdravstveni dom Loagtec in pove, da so ji na pobudo/vprašanje zelo
dobro odgovorili. Pravi, da zelo veliko naredijo na ozaveščanju predvsem starejših
občanov. Svetnica pove, da ZD pripravlja dne, 13. 11. 2017, širšo akcijo o
popularizaciji cepljenja proti gripi za ogrožene.
Odgovor župana na seji:
Župan se strinja s cepljenjem, meni pa, da je to stvar vsakega posameznika. Župan se je
zahvalil svetnici za skrb in osebju ZD za organizacijo cepljenj.
Odgovor Občinske uprave:
Zdravstveni dom Logatec si prizadeva za organizacijo in izvedbo vrsto preventivnih ukrepov
in programov. Mednje sodijo tudi cepljenja in oblikovanje novih programov. Tako se v
mesecu decembru Zdravstveni dom Logatec, skupaj z Občino Logatec, prijavlja na javni
razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje »nadgradnjo in razvoj preventivnih programov
ter njihovo izvajanje«. Ob uspešni prijavi, bo Zdravstveni dom Logatec občanom ponudil
programe centra za krepitev zdravja.
Občinska uprava je za dodatno pojasnilo zaprosila še vodstvo Zdravstvenega doma
Logatec, ki je sporočilo:
V letošnjem letu je stekla akcija za večjo precepljenost proti gripi. Pripravili smo informativne
zloženke o gripi, 28.10.2017 smo imeli stojnico na sobotni lokalni tržnici, kjer smo
obiskovalce osveščali o gripi, kako jo preprečevati, pa tudi o zdravem življenjskem slogu in o
delavnicah, ki jih zdravstveni dom ponuja na področju preventive oziroma preprečevanja
nastanka bolezni. Načrtovano je bilo, da bomo promocijo izvajali tudi na sejmu dne
13.11.2017, ki pa je žal zaradi sneženja odpadel. V akciji so se nam priključile tudi
prostovoljke Adrijana Dolenc, Maja Treven in Jolanda Munih, vse zaposlene na Infekcijski
kliniki v Ljubljani. Objavili smo tudi strokovni članek v Logaških novicah in pa na portalu Moja
občina.si pod naslovom Gripa ne izbira, cepimo se, ki sta ga pripravili ga. Jolanda Munih in
strokovna vodja ZD Logatec Špela Albreht.
Proti gripi se je do konca novembra 2017 cepilo 400 oseb, v istem obdobju leta 2016 pa 294
oseb.
37. Jerneja Rupnik, NSi, vprašanje Pomanjkanje informacij glede gradnje optičnega
omrežja
Svetnica pove, da so se nanjo obrnili občani, saj so čutili pomanjkanje informacij
glede gradnje optičnega omrežja. Svetnica pove, da se je v tej smeri angažirala tudi
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sama, organizirali so sestanek s Telekomom, ki je za to zadolžen. Svetnica pove, da je
bil sestanek dne, 11. 10. 2017, predstavniki Telekoma so zagotovili izčrpno poročilo za
občane v roku 14 dni. Svetnico zanima, zakaj po skoraj mesecu dni še vedno ni dobila
tega obvestila ?
Odgovor župana na seji:
Župan se strinja s svetnico, da Telekom z njegovim načinom obveščanja ne dela v skladu z
dogovorom. Župan pove, da se je treba zavedati, da znotraj Telekoma delujejo različna
podjetja (tista, ki gradijo, marketing, ..), vsak pa se drži svojih pravil, med seboj pa niso
dobro povezani. Župan pove, da ne bi rad dajal izjav v njihovem imenu. Župan pravi, da se
bo podalo informacije v Logaških novicah. Župan pojasni, da se pri Elektru in Telekomu
pojavljajo tudi te težave, da so neodzivni glede popravil jaškov. Župan meni, da ko bodo
Elektrovi projekti od krožišča do Kalc pripravljeni, bodo tudi dela glede optike stekla hitreje.
Poleg tega pa izvajamo še tri faze projekta: od krožišča do Gornjega Logatca , od krožišča
proti Dolnjem Logatcu ter od krožišča proti avtocesti in Martinj hribu – dela naj bi bila
končana v letu in pol.
Odgovor Občinske uprave:
Obvestilo glede gradnje optičenga omrežja pripravlja Telekom Slovenije, ki je investitor v
izgradnjo optičenga omrežja na območju Logateca. Obvestilo Telekoma Slovenije glede
izvajanja investicije bo objavljeno v Logaških novicah in spetni stani Občine Logatec.
Dopolnjeno obvestilo za objavo je Občina Logatec prejela, dne 4.12.2017, tako da bo
obvestilo objavljeno v decembrskih Logaških novicah.
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