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Župan je dal na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 10. 6. 2018, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske
uprave in ostalih.
1. Janez Ovsec, NSi, povabilo: Povabilo na kulturne prireditve
Svetnik pozdravi ob obletnici Ivana Cankarja, opomni na pomembnost podpore umetnikom in
njihovo delovanje ter ob tej priložnosti povabi na kulturne prireditve.

2. Janez Ovsec, NSi, vprašanje: Azilni dom
Svetnik pove, da ga krajani sprašujejo glede azilnega doma, ter kdo se v azilnem domu nahaja in
poudari, da je bil prvotno namenjen družinam. Pove, da sicer ni bilo nekih težav ga zanima v
kakšno smer se bo to razvijalo, glede na to da ta zadeva niha.
Odgovor župana:
Župan pove, da drži, da se stvari vsak dan spreminjajo, pove da je bilo v prejšnjem tednu v azilnem
domu malo manj kot 150 prosilcev za azil, nekaj tudi pribežnikov, danes pa je približno 50
pribežnikov in 25 prosilcev za azil. Pove, da je res, da je bilo v preteklosti dogovorjeno da je azilni
dom namenjen družinam, ter, da imajo dogovor da je azilni dom namenjen ranljivim skupinam do
150 ljudi. Pove, ad tako v preteklosti kot zdaj ni bilo nobenih incidentov, ter da so poslali pismo na
vodstvo azilnega doma, ter na ministrstvo za notranje zadeve, ter, da je obvestilo na spletni strani in
so vsakodnevno v stiku z azilnim domom, gospodo Potočnikom in gospo Štrukelj. Pove, da se tako on
kot gospod Damjan Barut, vodja civilne zaščite vsakodnevno odpeljeta v azilni dom in preverita
stanje., ter da so v vsakodnevnem kontaktu s komandirko milice. Pove, da sicer ni nobenih težav, da
je problem le v tem, ker so moški bolj opazni, saj so temnopolti. Župan pove, da vodstvo pripravlja,
da tiste, ki niso prosilci za azil, pošljejo naprej v Ljubljano, tukaj pa se bodo ohranile ranljive skupine
(matere z otroci, ženske in mladoletni), kot je bilo dogovorjeno. Pove, da se stanje vsakodnevno
spreminja, ampak da se stanje spremlja. Pove tudi, da števila pribežnikov ne pišejo vsak dan, saj je
težko sledljivo, ker jih veliko isti dan gre, saj želijo na zahod in ne želijo postati državljani Republike
Slovenije.

3. Janez Ovsec, NSi, vprašanje: Nekdanji upravni center
Svetnik pove, da ga krajani sprašujejo, kaj se dogaja s stavbo, ki je bila nekoč občina, upravna
enota. Pove, da se govori, da bo v stavbi policija, pripori. Zanima ga, v kolikor to drži, kako je lahko
zraven tržnica z določeni vsebinami, ki so za ta kraj planirane.
Župan pove, da je šla kmetijska zadruga v stečaj, ter da so ve tri stavbe, Tržaška 13, 15 in stavba štiri
tačke bile na licitaciji. Pove, da so stavbi na Tržaški 13 in 15 kupili agenti nepremičnin, ter, da je za
Tržaško 15 res predvideno, da bo tam policija. Doda, da se naj bi preselili do novega leta in da se v
kolikor ve policijska postaja ne veča ampak ostaja v istem številu in da sedanja stavba ni več
primerna. Pove tudi, da so v času prisotnosti azilantov povečane policijske patrulje. Župan pojasni, da
prisotnost policije ne bo moteča, da je moteče to, da niso v primerni stavbi in da je primerno, da
imajo glede na težak poklic, ki ga opravljajo primerne prostore. Župan pove, da je te prostore policiji
ponudil že štiri leta nazaj, ko je pripravljal pogodbo za vse tri stavbe, je lahko kupil zemljišča zadaj, ki
so namenjena za tržnico. Pove, da je v dogovoru z pristojnimi osebami, ter da je že imel sestanek z
nekaterimi od prisotnih ter upa da se bodo v prihodnosti prišli do nekega pravega dogovora, da bo
zadaj urejena tržnica, ter bo primerno za dejavnosti mladih.
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4. Janez Podobnik, SDS, vprašanje: Vodovod Petkovec
Svetnik pove, da ljudi zanima kaj se dogaja z vodovodom Petkovec in ali se bodo lahko kmalu
priklopili.
Odgovor župana:
Župan pove, da se vodovod dela naprej ter da se riše tudi sekundarni vodovod in bojo tudi priključki.
Župan pove da se dogovarjajo tudi za sredstva za sekundarni vodovod, ter, da je potrebno dokončati
še dva ali tri jaške in vgraditi črpalke, da bo možno tudi iz Logatca potisniti vodo v rezervoar v
Rovtah. Kajti en teden se bo vrtina, ki je stara več kot 30 let in je preparala, iz Žirov proti Rovtam
obnavljala, ter se bo vgradila potopna črpalka. Župan doda, da se stvari premikajo, vendar ne tako
hitro kot so si zamislili.

5. Janez Podobnik, SLS, pripomba: Neizpolnjena obljuba o sanaciji poti
Svetnik prebere pripombo krajana Medvedjega Brda in sicer ko je bil župan na ogledu na domu, je
župan obljubil sanacijo poti do hiše, v dolžini en kilometer, ki je v zelo slabem stanju. Obljuba ni
bila izpolnjena, zato so pot sanirali sami, s stroški v višini 390 evrov. Krajan ove, da je obljube
potrebno izpolniti.
Odgovor župana:
Župan pove, da omenjena cesta ni kategorizirana in tudi ne spada pod našo občino. Pove tudi, da
dotičnemu gospodu, vsako leto dajo kakšen kamion peska, ter da je dogovorjeno z izvajalci del, ki
urejajo makadamske ceste ter mu pomagajo in uredijo. Pove tudi, da je to njegova lastna cesta, ter
je potrebno take stvari, tako kot povsod drugje, urejati sam. Pove tudi, da taka obljuba ni bila dana,
ter da si vsak želi da bi bila cesta asfaltirana do njegove hiše, nihče pa ni pripravljen spomladi
pospraviti peska s cest in so s tem veliki problemi, ter, da je že sklican sestanek s predsedniki
krajevnih skupnosti, da se dogovorijo o oranju cest. Pove, da se ljudem pomaga po najboljših močeh,
vendar ko človeku ponudiš prst, zagrabi roko, a se vse stvari rešijo. Župan pove tudi, da prejšnjo zimo
niso orali ene ceste v Lavrovcu, ravno iz tega razloga, saj lastnik zemljišča tam na živi, ima pa z druge
strani dostop do hiše, nihče pa mu ne želi pomagati grabit travnikov in so ljudje nejevoljni ter
zahtevajo odškodnino. Pove, da se bodo morali o tem dogovoriti s predsedniki krajevnih skupnosti,
ter poudari, da je to velik problem.

6. Zoran Mojškerc, SDS, vprašanje: Migranti
Svetnik pove, da se bo navezoval na vprašanje gospoda Ovsca, ter izpostavi da so več kot dve leti
nazaj na eni izmed izrednih sej sprejeli sklepe, ki se jih država ne drži. Nato navaja sprejeti sklep, v
katerem je sprejeto, da je v Logatcu nastanjeno do največ 50 migrantov, pod določenimi pogoji pa
največ do 108 ljudi. Pove, da je trenutno nastanjenih tudi do 150 migrantov, ter da o tem občinski
svet ni sprejel nobenega sklepa. Zanima ga, zakaj ni prišlo do tega, saj bi to morali obravnavati.
Omeni tudi, da so takrat dobili zagotovilo da je to le začasno, sedaj pa se je izkazalo, da je to stalna
izpostava. Svetnik izpostavi, da glede na dogodke po svetu, ne želi da bi se enako dogajalo tudi v
Logatcu, posebej zato, ker smo izredno mlada občina, ter je izredno veliko število mladoletnih
otrok. Izpostavi tudi, da je varnost naših otrok na prvem mestu, ter da se država ne drži
dogovorov. Ponovi še besede gospoda Ovsca, da naj bi v domu prebivale zgolj ranljive skupine.
Odgovor župana:
Župan pove, da so z več dopisi obvestili tako ministrstvo, kot vodstvo azilnega centra v Ljubljani,
pove, da se dogovarjajo za skupni sestanek, da se držijo sklepov in dogovorov, ki so bili podpisani.
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Pove, da se bo v primeru, da se dogovorov ne bodo držali, sklicali občinski svet, ter se dogovorili o
drugačnih zadevah. Pove tudi, da imajo velik problem, ter da se v predvolilnem času podajajo
bremena drug drugemu. Župan doda, da na lokalni ravni spremljajo, da ne pride do težav, ter
obveščajo nadrejene, ter, da se mora vlada in ministrstva dogovorov držati. So v pogovorih s
pristojnimi, a obenem jih razumejo, saj je potrebno te ljudi nekam nastaniti ter zavarovati meje.
Župan pove, da so to resni problemi in je vesel, da je ta problem izpostavljen, saj lahko poda pritožbe
o nestrinjanju občinskega sveta naprej, ter opomni, da se je potrebno dogovorov držati.

7. Klemen Trpin, NaNo, vprašanje: Most iz Laz proti Planini
Svetnik pove, da prebivalce Laz zanima, kdaj bo urejen most, ki vodi iz Laz proti Planini, kdaj se bo
projekt začel odvijati.
Odgovor župana:
Župan pove, da se stvari premikajo, ter da je dogovor s Postojno podpisan, v proračunu si vsaka
občina deli polovico stroškov. Letos se bo izbralo izvajalce ter začelo z delom, če bo vreme
dopuščalo.

8. Klemen Trpin, NaNo, vprašanje: Vrtec v Hotedršici
Svetnik poudari, da je dotično vprašanje zastavil že pred dvema letoma, ter so ga popravili, da
nima pravih številk, sedaj pa se je izkazalo da bo potrebno 14 ali več otrok potrebno voziti v vrtec
v Logatec. Pove, da so starši primorani se sprijazniti in, da upa, da smo pripravljeni, na ustrezno
povečanje vrtcev in šol v Logatcu. Doda, da je podoben primer prostorske stiske tudi v Logatcu in
bo potrebno na tem področju nekaj storiti.
Odgovor župana:
Župan pove, da so dali odmero, za šolo je okoli 1500 kvadratnih metrov zemljišč. Dali so narediti
idejno zasnovo, da se vidi, kaj se lahko naredi. Župan pove, da se stvari premikajo in upa da se bodo
v razumnem času stvari naredile, doda da so težave v šolah tudi v Logatcu, ter, da v Dolenjem
Logatcu primanjkujeta dva razreda in se jih bo naredilo na terasi nad učilnicami. Pove, da v kolikor se
bo to naredilo, je cena 420.000 evrov za 200 kvadratov kar je nesmisel. V primeru, da se načrt
izvede, je potrebno spremeniti tudi požarno varnost, tako da se išče drugačne ureditve. Pogovarjali
so se tudi že z ravnateljico ter z oddelkom za družbene dejavnosti. Ta problem, naj bi bil rešen v
letošnjem letu.

9. Klemen Trpin, NaNo, vprašanje: Cesta proti avtocesti
Svetnik pove, da je vsakodnevna gneča proti avtocesti, ter da prebivalce Logatca zanima, kdaj j bo
urejeno levo zavijanje proti industrijski coni ter če se kaj razmišlja o parkirišču pri avtocesti, saj
mnogo ljudi hodi skupaj v službo, kar spodbuja tudi občina, za kar pa nima ustrezne infrastrukture.
Zanima ga, ali se kaj dogaja na tem področju.

Odgovor župana:
Župan pove, da se težave glede zavijanja proti industrijski coni rešujejo. Problem bo rešen v
naslednjem letu. Tudi pločnik in krožišče naj bi bila urejena v letu 2019. Kar se tiče parkirišča, so bili v
kontaktu s predsednikom DRS ter DARSA, vendar zaenkrat še niso dobili pozitivnega odgovora,
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čeprav se vidi, da je prostor in bi bili stvar pripravljeni urediti tudi sami. Župan doda še, da je vedno
več so potništva kar je pozitivno za celostno prometno strategijo.

10. Eva Černigoj, SMC, vprašanje: Kapacitete vrtcev in šol v občini
Svetnica poudari, da smo občina z velikim porastom prebivalstva, ter da, če se bo trend nadaljeval
v to smer, bo občina kmalu presegla številko 15.000. Vse šole in vrtci in šole v občini se srečujejo s
prostorsko stisko. Občinska uprava skuša težave reševati sproti, ter ni organiziranosti in
dolgoročnega pogleda, kako bi se težave lotili. Glede na to, da je vedno več prebivalstva,
kapacitete vrtcev, šol pa ostajajo enake, bi lahko imeli vsaj za osnovne šole pet letni plan, na
podlagi števila rojstev in se v okviru tega, dela za naprej. Predlaga, da se aktivno pristopi k težavi
in se oblikuje strategijo razvoja izobraževanja za celotno občino, za ve šole, vključno s
podružnicami in vrtci, želi tudi, da se ta predlog obravnava na pristojnem odboru ter se o tem
sklicu začne vsaj pogovarjati, če že ne bo sprejetih nekih konkretnih ukrepov. Doda, da je pravilno,
da se k strategiji povabi tudi ravnatelje in strokovnjake, ki se spoznajo na trende ter znajo najti
ustrezne rešitve. Predlaga, da se na podlagi analiz rojstev ter obstoječih kapacitet zavodov, analiza
umesti na naslednjo sejo, kot neko točko, ter se do takrat pripravi kratkoročne in dolgoročne
rešitve. Taka zadeva zahteva celostno reševanje, ter krpanje zadev, teh težav ne bo rešilo. Doda,
da je potrebno imeti, rezervne načrte, glede na število rojstev, da je zadeva bolj jasna za
prihodnost.
Odgovor župana:
Župan pove, da kar se tiče šol obstajajo problemi in da razmišljajo o spremembi šolskega okoliša. V
Rovtah so še proste kapacitete in bi lahko učence iz Rovtarskih Žibrš in Loga-Zaplane vozili namesto v
Gornji Logatec v Rovte. Župan pove, da imajo dolgoročni pogled in imajo evidenco kdo bo šel čez 5,6
let v šolo, koliko jih bo in ostale trende in se iščejo rešitve. Doda tudi, da imajo enake probleme vse
okoliške občine. Pove, da v kolikor bodo šle stvari v tej smeri, bo na pomoč morala priskočiti država,
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Smo občina, ki raste, gradi vrtce, obnavlja in širi šole,
potrebno je povečanje pokopališč.

11. Eva Černigoj, SMC, vprašanje: Parkirna mesta na Pavšičevi
Svetnica pove, da so se o tej težavi in njeni rešitvi že pogovarjali s strokovnjakom, ter da je
potrebna podrobna sprememba prostorskega načrta. Zanima jo, ali to drži? Zanima jo, ali se
občinska uprava strinja s tem, da bi šli v to spremembo OPPN-ja oz., kakšne rešitve se načrtujejo
na tem področju.
Odgovor župana:
Župan pove, da so pri krožišču na Pavšičevi predvidene parkovne površine. Tam se bodo uredile
stvari s podrobnim prostorskim načrtom – urediti parkirna mesta, morda v obliki parka, da zadeva ne
bo moteča. Tam se bo pridobilo kar nekaj parkirnih mest. V kolikor bi prebivalci Pavšičeve pristopili s
finančnim vložkom je na Grapovčniku ali na koncu Pavšičeve mogoče zgraditi tudi parkirno hišo. S
sredstvi občine to ni mogoče – proračunska sredstva . Z ureditvijo parkirnega mesta ob krožišču pa
se bo gotovo rešil znaten del težav povezanih s parkiranjem na Pavšičevi.
12. Eva Černigoj, SMC, vprašanje: Tunel pri narodnem domu
Svetnica pove, da občane zanima, kaj se dogaja z gradnjo tunela pri narodnem domu. Domnevno
naj bi se sredstva porabila in se je gradnja ustavila, dela pa še niso končana. Zanima jo tudi, kako
se bo rešilo težavo z vodo, ki zaliva tunel. Zanima jo tudi, kakšna je vizija uporabe tunela.
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Odgovor župana:
Župan pove, da se je tunel delal čez zimo, zalila ga je voda. Denarja za ta projekt ni zmanjkalo. V
tunelu je treba vodo izčrpati ter urediti ponikalnico. Čaka se gradbeno dovoljenje, brez njega ni
mogoče utrditi stranskih stranic. Aktivnost v zvezi s tunelom se odvijajo in večji del bo narejen v
letošnjem letu. Župan pojasni, da bo tunel namenjen turizmu, z njim se bo skrajšala pot od Čevice do
Upravnega center, bo del projekta Pot miru – Unesco, turistična zanimivost. Na koncu Mandrg se bo
postavila tabla z informacijami. Železnica, ki je bila grajena, pa nikoli končana, za oskrbovanje v času
Soške fronte, je neke vrste opomnik vojne.
Odgovor Občinske uprave:
V letu 2017 so bila ta namenska proračunska sredstva v celoti porabljena, in sicer za načrtovana
pripravljalna dela, ki jih je bilo potrebno opraviti pred samo izvedbo sanacije. Proračunska sredstva v
letu 2018 so namenjena sanaciji tunela in dostopa do njega. Po prejemu gradbenega dovoljenja bo na
Portalu javnih naročil izvedeno javno naročilo za izvedbo projekta. Po izbranem najugodnejšem
izvajalcu in sklenjeni pogodbi z njim, bomo pričeli z gradbenimi deli. Tunel bo poleg zgodovinske
sporočilnosti tudi funkcionalen. Skozenj bosta, skladno s projektom, vodili peš in kolesarska pot.
Aktivnosti, ki so povezane s tunelom in njegovo zgodovinsko vlogo v Logatcu ter širše, bodo
sofinancirane tudi preko dveh evropsko podprtih projektov. Projekt »POT MIRU – Dediščina prve
svetovne vojne« bo sofinanciran iz ESRR sklada, "Dediščina 20. stoletja" pa iz EKSRP sklada.
Prvi projekt je projekt sodelovanja skorajda polovice Slovenije. Na pobudo Občin Logatec in Idrija so
se v projekt vključili, poleg domače Lokalne akcijske skupine (LAS) s CILjem, še LAS Dolina Soče,
LAS v objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica in Ustanova ˝Fundacija Poti Miru
v Posočju". Aktivnosti tega projekta so povezane s postavitvijo informacijski tabel, promocijo projekta,
izobraževanjem turističnih vodnikov in izobraževanjem za turistične vodnike, specializirane za Zaledje
Soške fronte in samo Soško fronto. Na območju občine Logatec bomo zaradi narave projekta in
njegovih omejitev sofinanciranja lahko postavili informacijske table v Hotedršici, na Mandrgah, na
Železniški postaji in v neposredni bližini tunela. V Logatcu bo izvedeno izobraževanje za turistične
vodnike z območja naše občine, z območja vseh občin, ki sodelujejo v projektu, pa bodo v
nadaljevanju povabljeni že aktualni registrirani lokalni turistični vodniki, ki posedujejo licenco in kartico
za vodenje. Projekt je v fazi prijave na pristojna ministrstva.
Partnerstvo v projektu POT MIRU – Dediščina prve svetovne vojne je sklenjeno med Ustanovo
˝Fundacija Poti Miru v Posočju" ter LASi:
•

LAS s CILjem: Cerkno, Idrija, Logatec,

•

LAS Dolina Soče: Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin,

•

LAS v objemu sonca: Mestna občina Nova Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko
in Šempeter-Vrtojba,

•

LAS Vipavske doline: Ajdovščina in Vipava ter

•

LAS Gorenjska košarica: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko,
Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.
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Drugi projekt - "Dediščina 20. stoletja" je projekt sodelovanja Občin znotraj LAS s CILjem, torej
Cerknega, Idrije in Logatca. Ta projekt je v Logatcu povezan z aktivnostmi s sanacijo tunela in njegove
okolice. Oba projekta sta del Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem in sta izrednega pomena tako
za občine Logatec, Cerkno in Idrija kakor za vse ostale občine, ki sodelujejo v projektu povezovanja.
Fundacija Pot miru v Posočju pa je kot tretji projekt izvedla tudi kandidaturo celotne Poti miru na
seznam Unesca.

13. Eva Černigoj, SMC, vprašanje: Upravljanje čistilne naprave v Logatcu
Svetnica pove, da naj bi se za upravljanje naprave zanimala neka družba, in je župan to potrdil z
besedami, da občina preverja vse možnosti glede izvajanja javnih služb in, da želi od potencialnih
ponudnikov pridobiti ponudbe za model in način upravljanja čistilne naprave. Pove, da je za občino
najverjetneje pomembna ugodna cena, za upravljalce pa je pomemben zaslužek. Zanima jo, zakaj
tega ne upravlja komunalno podjetje, glede na to, da očitno upravljanje čistilne naprave prinaša
zaslužek, ter zakaj se misli, da bi bil nekdo drug boljši za upravljanje, kot je naše komunalno
podjetje.
Odgovor župana:
Župan pojasni, da se išče možnost za vzdrževanje čistilne naprave, ki bi bila racionalnejša, cenejša.
Zadeve še niso dokončne, potekajo pogovori. Ko bodo stvari tako daleč, da se bo odločalo o podpisu
pogodbe, bodo o tem obveščeni tudi svetniki. Takrat se bo doreklo, ali vstopamo v to ali ne.
Župan pove, da je Komunalno podjetje država v državi. Skozi Nadzorni svet, posameznike in druge
načine se poskuša zadeve spremeniti na bolje – stvari so se že spremenile na bolje, marsikaj pa bo
treba še urediti. Ljudje se morajo zavedati, da morajo za svoje plačilo določene stvari tudi narediti –
odslužiti. Ne moremo povečevati stroške vode, kanalščine; kar se tiče gospodinjstev se jim določene
zadeve tudi subvencionira. Gospodarskim podjetjem se tega ne da omogočiti, ker zakon ne
dovoljuje.

14. Anja Sedej, SMS, vprašanje: Prostor za gasilce PGD Dolnji Logatec
Svetnica pove, da se vsi zavedamo, kako pomembno delo opravljajo gasilci. V logaški občini jih
imamo veliko in v preteklih letih se je pokazalo, kako pomembno delo opravljajo. Po številu
članov, intervencija, izkušnjah pa izstopa PGD Dolnji Logatec – letos praznuje 140 let delovanja.
Imajo 160 članov in 70 od njih je operativcev. Usposobljeni so za posredovanje v nesrečah in samo
lani so se 100 krat odzvali na klic na pomoč – 1/3 klicev je bila za posredovanje na cesti. Svetnica
pove, da je treba povedati, da največkrat posredujejo na avtocesti med Štempetovim mostom in
Uncem, saj so pred leti dobili status enote posebnega pomena. To pomeni, da lahko namesto
poklicnih gasilcev posredujejo ob nesrečah na avtocesti. Svetnica pojasni, da se že nekaj časa
soočajo s prostorsko stisko in zato meni, da bi jim lahko pripravili nek primeren prostor za delo.
Prostor med Napoleonovim drevoredom in Konjikom se svetnici za ta namen zdi neprimeren – v
smislu hitrega dostopa do avtoceste. Svetnico zanima, ali je to edina rešitev, ki jo vidi občinska
uprava? Ali se Občinska uprava o tem pogovarja z gasilci PGD Dolnji Logatec – se načrtuje rešitev?
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Odgovor župana:
Župan pove, da PGD Dolnji Logatec letos res praznuje 140 let delovanja. V juliju bo v ta namen velika
proslava. Gre za eno najstarejših gasilskih društev v Sloveniji. Župan pojasni, da tečejo pogovori tako
z novim predsednikom, pogovori so tekli tudi s prejšnjim, kot poveljnikom. Preko Gasilske zveze se v
zvezi s tem išče rešitve. Župan pove, da so gasilci sami izrazili željo po lokaciji med Napoleonovim
drevoredom in Konjikom. Tam naj bi nekoč, morda tudi z gasilskim domom, naredili center za
reševanje – v obdobju 5 let. V to smer je zapeljana tudi strategija. Vsako leto je v proračunu 3
odstotke namenjeno gasilcem, v kolikor pa se bo šlo v novo investicijo se bo ta odstotek zvišal –s
soglasjem svetnikov. Župan pojasni, da je kar nekaj težav na različnih področjih – šole, gasilci,
pokopališče. V proračunu je omejeno število sredstev, za te vsebine pa zaenkrat še ni Evropskih
kohezijskih ali državnih sredstev. Gasilske domove se veliko dela s prostovoljstvom, na plečih samih
gasilcev. Občina lahko pomaga kolikor lahko, saj so PGD-ji samostojne pravne osebe. Kljub temu,
poudari župan, z njimi dobro sodelujemo, se pogovarjamo – preko Civilne zaščite Logatec se dobi
tudi nekaj opreme. Župan pove, da se gasilci nahajajo v stiski, a tudi ta se bo v doglednem času rešila.

Svetnica se po podanem odgovoru župana sprašuje, ali beseda sploh teče o gasilcih iz PGD Dolnji
Logatec. Svetnica pove, da so ji prav ti gasilci rekli, da se s predvideno lokacijo ne strinjajo.
Svetnica sicer ne ve, kdo je lokacijo predlagal, naj bi pa bil v upravi Občine Logatec, v oddelku za
družbene dejavnosti, oseba, ki močno navija za omenjeno lokacijo – to je namestnik poveljnika
Štaba CZ Logatec, Damjan Barut. Svetnica predlaga, da se o zadevi še enkrat pogovori.

Odgovor župana:
Župan pove, da se pogovarja s številnimi gasilci, saj jih večino tudi pozna. V primeru njihovih
strategij, lokacije pa tečejo pogovori z vodstvom posameznega PGD-ja – Rovte, Logatec in ostala
gasilska društva. Vseh sedem PGD-jev je imelo pred kratkim volitve – na pozicije so prišli mladi, mlad
veter. Ti so polni energije in predlogov. Župan pove, da za drugo lokacijo PGD-ja Dolnji Logatec,
razen to, o kateri teče beseda, ni slišal. Sicer se je z gasilci pogovarjal o različnih lokacijah, a želja je,
da so na tej lokaciji med Napoleonovim drevoredom in Konjikom. Ta lokacija jim ustreza saj tako
lahko hitro pomagajo našim občanom, njihovi lastnini.

15. Anja Sedej, SMC, vprašanje: Položitev asfalta na cesti proti Sekirici
Svetnica pove, da je župan večkrat omenil, da se bo asfaltirala makadamska cesta proti sekirici.
Svetnico zanima, kakšno težavo se bo s tem rešilo? Svetnica se spomni samo negativnih posledic
takšnega početja. Po njenem mnenju je v Logatcu veliko bolj prometnih cest, ki so potrebne
obnove. V kolikor pa je na voljo nekaj denarja, naj se ga nameni za ureditev pešpoti okoli Sekirice,
o čemer je že tekla beseda.
Odgovor župana:
Župan pove, da se iščejo projekti za ureditev stadiona. Nadeja se, da bo mogoče le-te videti še pred
poletjem, da se bo vložilo gradbeno dovoljenje. Stadion se namerava urediti - zravnati, urediti
odvodnjavanje in namakanje. Naredilo se bo atletsko stezo – štiri steze – in tribune. Od parkirišča do
vrha stadiona naj bi se uredile garderobe, prostor za sodnike, sanitarije. Parkirišče pod »stadionom«
se bo delno asfaltiralo, delno ostaja makadamsko. Po mnenju župana je prav, da se uredi tudi to
cesto do stadiona, kajti tu se pojavlja problem s pluženjem in odnašanjem peska na njive, travnike.
Spomladi je to treba očistiti, lastniki se jezijo. Glede na promet, ki bo povečan, ko bo stadion urejen,
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je prav, da se uredi tudi ta cesta. To cesto je treba urediti tudi zato, če se bo morda v prihodnje na ta
prostor umestil tudi skate-park (župan sicer poudari, da ta prostor ni najboljši za izvajanje takšnih
aktivnosti, ker je preveč oddaljen iz naselja). Kdaj se bo asfaltirala cesta je odvisno od sredstev, ki so
na voljo oz. bodo na voljo preko različnih razpisov za mlade v prihodnjih letih – perspektivah. Stadion
pa bo treba narediti še pred tem.
Svetnica po podanem odgovoru župana pove, da s ceste sicer res odnaša material, vendar meni, da
bi bilo treba razmisliti o tem, kako in na kakšen način se pluži v zimskem času. Letošnja situacija po
koncu zime – pluženja kaže, da so bile zadeve narejene brez občutka. V povezavi s tem, bi se, po
mnenju svetnice, dalo še kaj narediti.
Odgovor župana:
Župan pove, da bodo za omenjeno cesto projekti zrisani, predstavljeni. Župan meni, da je prav, da
bodo pod stadionom tudi sanitarije, saj je v zimskem času Sekirica zelo obljudena in mora biti to
urejeno. Ureja se tudi mala hišica pod Sekirico (kjer je bila nekoč elektrika in pogon za vlečnico), saj
se jo želi malo povečati, da bi se tja lahko umaknilo tudi ratrak, topovi, morda se uredijo tudi
sanitarije. Zadeve se rišejo, planirajo, ne bodo pa končane čez noč.

16. Anja Sedej, SMC, vprašanje: Gradnja kanalizacije na Brodu
Svetnica pove, da so se nanjo obrnili prebivalci Broda, ki že dolgo časa niso doživeli tako velikega
posega v prostor. Zanima jih, ali jih bo Občina obvestila s potekom del, da se lahko na to pripravijo
– tudi na priključitev? Svetnica pove, da jih zanima, ali se bo sočasno z gradnjo kanalizacije
polagalo tudi optiko in obnovilo most ob hiši – Cesta talcev 7? Občane tudi zanima, ali se bo ograjo
mosta prilagodilo tamkajšnji okolici?
Odgovor župana:
Župan pove, da bi morala biti kanalizacija na Brodu že narejena. Župan upa, da bodo z delom začeli
15. maja in občani bodo pred tem z aktivnostmi seznanjeni. V cesto bo vstavljena vsa infrastruktura –
optika, plin. Sledi asfaltacija in ulica bo urejena. Ko bodo tam zgrajene še trgovine bo to umirjen in
urejen konec. Župan pojasni, da se je za most pridobilo projekte. Vrednost obnove mostu je 90.000
EUR. Planirano je, da se most uredi v času, ko se ureja kanalizacija – zapore v sklopu izgradnje
kanalizacije.

17. Jerca Korče, NaNo, vprašanje: Komu nameniti strateške lokacije
Svetnica pove, da se zavedamo problema gasilcev, kapital pa je tisti, ki ve, kje so strateške pozicije
in kam postaviti svoje objekte. Morda gre razmisliti, da ni dobro, da se prepušča dobre in strateške
lokacije, ki bi jih bilo mogoče koristiti za druge dejavnosti – ki so bolj v službi ljudi – ne zgolj
kapitala.

18. Jerca Korče – Domovi za ostarele
Svetnica pove, da se vsi strinjamo in zavedamo problematike vrtcev, pokopališč, potrebno pa bo
razmisliti še o domovih za ostarele. Svetnica pojasni, da se v tujini izvajajo projekti, kjer se vrtec v
nekaj korakih spremeni v dom za starejše občane ali medgeneracijski center. Demografski trendi trenutno se pojavljajo težave z vrtci, ne vemo, kakšno bo stanje čez dvajset let. Svetnica na tem
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področju pogreša bolj dolgoročno strategijo in plan občine – kako se bo v teh primerih delalo,
ravnalo v prihodnje.

Odgovor župana:
Župan potrdi besede svetnice in pove, da so pri starejših trenutno največji problem dnevno varstveni
centri. V Logatcu ni prostore, da bi nek objekt razširili za ta namen. Župan pove, da se je pogovarjal z
direktorico doma starejših Grapovčnik. Breme teh dnevno varstvenih centrov naj bi padli na ramena
Občine, ta pa z dohodkom glavarine, ki znaša 530 EUR/os., ne zmore pokrivati vseh potreb, ki se
kažejo. Župan pojasni, da se vse Občine v okolici Ljubljane soočajo z istimi težavami – šole, vrtci… Na
probleme se opozarja vlado, ministrstva – vendar tudi tam denarja ni. Država zahteva, tudi z
izvajanjem Uredbe o varstvu osebnih podatkov, da se izvedejo določene aktivnosti, sredstva pa bodo
morali iti iz proračuna. Izvajanje uredbe se začne 25. maja in k njej so zavezane tudi šole, zavodi, vsi,
ki delajo z ljudmi. To predstavlja ponovno veliko dela in stroškov – župan ne ve, kje se bo jemalo.
Župan pove, da, ko je sam hodil v šolo dopoldan in popoldan. Danes o tem noče slišati nihče – starši
še malo, učitelji sploh ne. Dela se na dolgoročnem planu in iščejo se rešitve. Županu pove, da mu
marsikdo reče, kaj da dela in da bo izgubil volitve. Župan pojasni, da ga zaradi tega ne boli srce. Dela
pošteno in za dobrobit občanov. Po svojih najboljših zmožnostih se trudi, da se naredijo zadeve,
seveda v okviru sredstev, ki so na voljo. Veliko sredstev se je dobilo, nekaj se jih boše v prihodnje,
zadeve pa žal ne gredo tako hitro. Proračun Občine Logatec – 10 milijonov – se porabi za šole vrtce,
nekaj cest in plače zaposlenih na občini. Brez zunanjih sredstev ne bi uspeli narediti več kot toliko,
zahteve pa so velike. Občina sama več kot toliko ne zmore, peša pa tudi solidarnost , prostovoljstvo –
zadeve niso več vzdržne Na tem področju bo morala pristopiti tudi država, kajti družba je iztirila na
vseh področjih. Tisti, ki so v politiki poskušajo voz, ki je iztiril potegniti nazaj v normalne tirnice smernice, v življenje.
Župan pove, da je na Občini v Logatcu vsak dan kakšen incident. Na dan 10. maja je prišel v Upravni
center občan le v spodnjem perilu in z brisačo. Zahteval je denar. Drug primer je gospod, ki je bil
rojen v Postojni leta 1983 in nima državljanstva. Vsak dan se pojavi kakšna težava, s katero se na
Občino obrnejo občani. Župan doda, da se jim skuša pomagati, kolikor se jim da, seveda v okviru
zakonodaje, pravnega reda. Poskušamo jim pomagati ven iz teh osebnih in duševnih stisk, ki jih imajo
tako mladi kot tudi starejši. Če imate možnost pomagajte takim osebam v svoji bližini. Ponudite jim
lepo besedo, kavo, kozarec vode, kruha – stvari gredo potem lažje naprej. Župan poudarja, da je
takšnih stisk vse več. Smo družba, ki rada gleda številne »televizijske limonade«, kjer imajo ljudje
velik življenjski standard. V teh nadaljevankah, pa ni nikoli prikazano, kako je nekdo do tega
standarda prišel. Po mnenju župana je standard: pridno delo, študij ter uspešno plasiranje – prodaja
znanja na trgu. To je podlaga za dober avto, veliko hišo, bazen.
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