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Župan je dal na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 21. junija 2016, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske
uprave in ostalih.
1. Jerneja RUPNIK, NSi – vprašanje: prijava na razpise Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo
Glede na napoved razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, svetnico
zanima, ali je Občinska uprava pripravljena na prijavo na te razpise, na katerega in s
katerim projektom?
Na podlagi objavljene najave razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot
tudi same objave aktualnih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev je bil primeren razpis
za našo občino (ali pa samouporavne lokalne skupnosti - občine) Javni razpis za
sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.
Upravičeni stroški po tem razpisu so bili gradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture, nakup
nezazidanih zemljišč, oprema in druga opredmetena sredstva, stroški informiranja in
komuniciranja ter stroški zunanjih izvajalcev. Pogoj pri tem razpisu je bil, da bo moral
prijavitelj pred samim podpisom pogodbe o sofinanciranju predložiti kopijo gradbenega
dovoljenja, Občina Logatec pa treutno še nima pridobljenega gradbenega dovoljenja za
obvoznico, se pa ze izvajajo potrebne naloge, z namenom, da bo gradbeno dovoljenje
pridobljeno do naslednjega tovrstnega razpisa. Za vse potrebno za pridobitev gradbenega
dovoljenja pa bodo potrebna finančna sredstva višini cca 150.000 EUR.
2. Dušan JERINA, NLŽBM – VPRAŠANJE: novice v zvezi z azilanti
Svetnik pove, da smo pred časom v Logatcu dobili azilni center. Svetnika zanima, kaj
se na tem področju novega dogaja, koliko je azilantov? Trenutno ni nobenih
problemov na tem področju, pove svetnik, a obljubljeno je bilo, da se bo o stanju na
vsake toliko časa podalo neko obvestilo.
V zvezi z vprašanjem posredujemo spodnji odgovor Ministrstva za notranje zadeve
(objvaljeno na spletni strani Občine Logatec; www.logatec.si: na osnovni strani je vstopno
mesto z naslovom – migranti), ki predstavlja odgovor na vprašanje zastavljeno s strani
Občine logatec, ki se je glasilo: Zaprosilo za podatke v zvezi z morebitnimi dodatnimi
namestitvami v izpostavi Azilnega doma v Logatcu in poziv k spoštovanju obstoječih
dogovorov.
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Namestitve v izpostavi azilnega doma v Logatcu
vaš dopis št. 901-1/2016-78 z dne 25. 8. 2016

V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vas obveščamo, da trenutno ni nobene nevarnosti
nekontroliranih migrantskih prihodov. Na policiji so sicer zaznane ilegalne migracije, ki pa niso v
obsegu,
ki
bi
povzročale
kakršne
koli
resne
težave.
Kljub
temu
ministrstvo
redno spremlja dogajanja v regiji in zlasti tistih državah, ki bi lahko predstavljale določeno tveganje za
spremenjene razmere na področju migracij. Ministrstvo prav tako redno sodeluje v okviru razširjene
operativne skupine z drugimi ministrstvi in organi ter ima pripravljene različne opcije, ki jih sproti
dopolnjuje in jih lahko aktivira, če bi bilo to potrebno.
V zvezi z izpostavo azilnega doma v Logatcu veljajo vsi dogovori in dogovorjeno število prosilcev za
mednarodno zaščito, ki se lahko zadržujejo v tej izpostavi. V primeru kakršnih koli sprememb, bi se
posvetovali s predstavniki občine in občani, še preden bi bila sprejeta kakršna koli spremenjena
odločitev.
V naslednjih tednih načrtujemo delovne sestanke z vsemi predstavniki lokalnih skupnosti, ki so
kakorkoli vključeni v aktivnosti povezane z migracijami; predlog termina vam bo sporočen naknadno.
Opravili smo že sestanek s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem
mestnih občin Slovenije, s katerimi bomo tudi v prihodnjem obdobju v tesnih stikih.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo.
S spoštovanjem,

Boštjan Šefic
državni sekretar

Poslati: naslovniku, po e-pošti.
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