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Župan je dal na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 29. septembra 2016,
besedo svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske
uprave in ostalih.
1. Janez PODOBNIK, SDS - vprašenje: parkiranje pred gasilnim domom v Rovtah
ter oznake za OŠ v Rovtah
Svetnik pove, da je okoli gasilnega doma v Rovtah še vedno veliko avtomobilov. V
primeru nujne intervencije – sile – gasilski avtomobili ne bi mogli na teren. Pove tudi,
da šola kot taka ni primerno označena in da so trije učenci zaradi tega zgrešili
vhod/objekt. Svetnik opozori, da bi bilo pred šolo treba narediti ustrezen prehod za
pešce.
Občinska uprava je pred gasilnim domom v Rovtah že izvedla talne označbe, ki
prepovedujejo ustavljanje in parkiranje vozil pred vhodom v gasilni dom. Tudi označbe na
vozišču, ki označujejo bližino šole so primerno izvedene in se nahajajo v neposredni bližini
šole. Kar se tiče prehoda za pešce, na izpostavljeni lokaciji izvedba trenutno ni mogoča, saj
cesta nima obveznega hodnika za pešce, ki je pogoj za vzpostavitev prehoda za pešce.
2. Jerneja RUPNIK, NSi – pohvala: obnavljanje cest v občini Logatec
Svetnica pove, da se izvajajo dela na številnih odsekih občinskih cest/poti. Za to gre
pohvala Občini – tako svetnica kot občani so tega veseli. Svetnica še doda, da se dela
izvajajo tudi na dveh republiških cestah: v drevoredu in cesta Logatec Žiri. Tudi ti dve
cesti sta bili potrebni obnove in vesela je, da se le-ta izvaja.
3. Jerneja RUPNIK, NSi – pohvala: pohvala zaposlenim v Zdravstvenemu domu
Logatec
Svetnica pove, da v imenu znancev, ki so se iz drugih občin preselili v Logatec,
sporoča, kako navdušeni so nad funkcioniranjem Zdravstvenega doma v Logatcu.
Svetnica doda, da včasih pozabimo na pohvale in da niso vedno na vrsti le kritike.
Zdravstveni dom Logatec v primerjavi z nekaterimi sosednjimi zdravstvenimi domovi
deluje izjemno učinkovito.
4. Jerneja RUPNIK, NSi – pobuda – avtobusna postaja v Blekovi vasi
Svetnica pove, da je v Blekovi avtobusna postaja, prehajanje čez cesto pa ni označeno
s prehodom za pešce. Nekateri s prečanjem ceste kršijo predpise zjutraj, drugi
popolda. Vsi prečkajo cesto brez prehoda za pešce, kar je izjemno nevarno. Svetnica
apelira na župana in pristojne, da zadeve uredijo predno se zgodi kaka nesreča.
V načrtu je izdelava dveh prehodov za pešce na Tržaški cesti v Logatcu. Po pridobljeni
projektni dokumentaciji ter pridobitev soglasja Direkcije RS za ceste, se bo šlo v izvedbo.

5. Jerneja RUPNIK, NSi – pobuda: prometni režim v okolici vrtca in Osnovne šole
Tabor Logatec v Gornjem Logatcu
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Svetnica pove, da kdor je bil kdaj na lokaciji ob osnovni šoli/vrtec med 7. in 8. uro
zjutraj je videl, kakšno je tam stanje. Svetnica se čudi, da se - glede na to, da je tam
veliko tovornega prometa, avtobusov, avtomobilo in otrok, ki hodijo vse naokoli - še ni
kaj hujšega zgodilo. Svetnica apelira na občinsko upravo, da zadevo v povezavi s
prometnim režimom uredi.
V okolici Osnovne šole Tabor so že bili izvedeni ukrepi umirjanja prometa (preventivna
radarska tabla, razširitev prehoda za pešce, postavitev prometnega znaka z notranjo LED
osvetlitvijo, ki označuje prehod za pešce), prav tako pa smo poskrbeli tudi za omejitev
tovornega prometa v kritičnem času, pred samim začetkom pouka. Trenutno potekajo tudi
aktivnosti za infrastrukturne ukrepe, ki bodo še dodatno povečali varnost na navedeni
lokaciji. Potrebno pa se je zavedati, da je navedena cesta obremenjena tudi s tovornim
prometom, ki je zaradi obsežnih gospodarskih panog v bližnji okolici stalno prisoten, saj nima
druge alternative pri uporabi cestne infrastrukture.
6. Janez OVSEC, NSi – vprašanje: čistilna naprava v Logatcu
Svetnik pove, da je pohvalno, da imamo novo čistilno napravo, ki dobro deluje. Nekaj
časo so bile pritožbe s strani sosedov, zadnje časa pa na KS, katere član je tudi
svetnik, niso prišli novi apeli v zvezi z njenim delovanjem. Svetnik doda, da pa se še
odpirajo nekatera vprašanja povezana z delovanjem čistilne naprave – ko je večji naliv
krajani poročajo, o tem se z njimi tudi pogovarjajo, da prihaja do nekih izlivov v
Logaščico, ki precej onesnažujejo vodotok. Pričakovanja občanov so bila, da bo to z
novo čistilno napravo tudi rešeno oz. bolje rešeno. Občina verjetno na to vprašanje
ima nek odgovor, še doda svetnik.
Logaščica je hudourniški potok, ki ima v sušnem vremenu sorazmerno majhen pretok, v
deževnem obdobju na prispevnem območju, pa ta pretok nekajkrat naraste. Takrat se
vodostaj bistveno poviša, pretok in hitrost vode pa se povečata. Logaščica v svojem toku
pere in pobira po bregovih vse kar se vanj steka in nalaga.
Odpadna voda v čistilno napravo vstopa preko črpališča. Ko je na vstopnem črpališču
dosežen zgornji nivo vode, se prične polniti razbremenilni bazen v velikosti 700 m3.
Razbremenilni oz. deževni bazen zagotavlja zadrževanje najbolj onesnaženega prvega
20 minutnega vala visokih vod in tako zagotavlja najzahtevnejše ekološke standarde
(minimalno prelivanje in maksimalno obremenitev čistilne naprave z onesnaženjem). Višek
razredčene padavinske vode odteka preko preliva v obstoječi iztok.
Monitoring odpadne vode na dotoku in iztoku iz čistilne naprave izvaja upravljalec. Meritve
izvaja pooblaščeni izvajalec NLZOH Novo mesto. Parametri na iztoku iz čistilne naprave so
znotraj mejnih vrednosti in v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
7. Klemen TRPIN, NANO - pohvala: dobro izpeljano Logaško poletje
Svetnik pohvali mlade , ki so letos izpeljali Logaško poletje. Prireditve so bile dobro
obiskane, program pa je bil pester. Svetnik doda, da ima prireditev nek grenak
priokus. Prireditve v okviru Logaškega poletja se namreč izvajajo že 14 let in Občina
Logatec jih je šele sedaj podprla. Do sedaj za to prireditev ni bilo nobene večje
podpore. Svetnika skrbi, da se bo v primeru, da se pojavi nek projekt na področju
turizma ali kulture postopalo enako.
8. Klemen TRPIN, NANO- vprašanje: namestitev avtomatiziranega defibrilatorja
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Svetnik pove, da je bil avtomatizirani defibrilator za KS Hotedršica obljubljen že pred
enim letom. Na mestu, ki je bil določen v Gasilnem domu, pa ga še vedno ni. Svetnika
zanima kdaj lahko pričakujejo to napravo?
Občina Logatec in PGD Hotedršica sta se o nakupu AED že pogovarjali, toda do realizacije
še ni prilšo. Bodo pa navedeni pripomoček kupili in ga namestili na Gasilski dom v
Hotedršici.
Ob pripravi odgovora na to svetniško vprašanje, se je ugotovilo, da tudi člani KS Hotedršica
razmišljajo o nakupu tega pripomočka. Sedaj se med seboj pogovarjajo (morda so se tudi že
dogovorili), da skupaj kupijo eno napravo, saj nakup dveh enot, po besedah predsednika KS
Hotedršica, iz finančnega stališča ni ustrezen.
Po končnem dogovoru med Prostovoljnim gasilskim društvom Hotedršica in svetom KS
Hotedršica, bo predsednik KS, odločitev, glede nakupa AED, sporočil Občini Logatec.
9. Klemen TRPIN, NANO- vprašanje: rušenje objekta v Hotedršici
Svetnika zanima, kdaj naj bi se rušila stavba pri mostu – v centru vasi? Ali naj bi bilo
to še letos oz, kdaj?
Trenutno je projekt rušitve objekta tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki bo
predvidoma pridobljeno v naslednjem tednu. Izvedba del, oz. rušitev objekta je predvidena
še v tem letu.
10. Zoran MOJŠKERC, SDS - vprašanje: otroško igrišče pri OŠ 8 talcev Logatec
Svetnik pove, da je na eni od prejšnjih sej že izpostavil problem čistosti otroških
igrišč. Takrat se je pobuda svetnika nanašala na igrišče pred upravnim centrom.
Tokrat je predmet svetniškega vprašanja igrišče med šolo v Dolenjem Logatcu in
cerkvijo. Svetnik pojasni, da se je na njihovo svetniško skupino obrnila skupina
občanov, ki je ob neki priliko opazila, da je med peskom veliko cigaretnih ogorko, da
pod mizami ležijo lončki od kave, odkrili pa so tudi določene vrečke z zeleno vsebino.
Skupina občanov je predlagala, da v kolikor ima šola nek video nadzorni sistem, da
naj se v okviru tega le-tega zajame tudi otroško igrišče pred šolo. Tako bi se videlo,
kakšne skupine ljudi se ponoči tam zadržujejo. Svetnik predlaga, da bi se v okviru
komunalne dejavnosti organizirala neka dežurna služba, ki bi med vikendom hodila po
teh igriščih in počistila- odstranila najbol nevarne odpake, ki ogrožajo otroke.
Urejanje otroških igrišč, ki so v bližini šol in vrtcev urejajo čistilke in hišniki navedenih javnih
zavodov, v katerih so ti zaposleni.
Ker pa se vprašanje nanaša na točno določeno otroško igrišče ob OŠ 8 talcev, je Občinska
uprava Občine Logatec pridobila stališče tudi ravnateljice navedene šole, ki pravi:
»Predstavljeno vprašanje je za nas že nekaj časa velika težava. Igrišče pred šolo je odprto, saj je tudi
naša želja, da je izkoriščeno tudi v popoldanskem času. Na žalost pa že popoldanski obiskovalci ne
poskrbijo za urejenost igrišča. V igrišče mečejo čike, grmovje izkoriščajo namesto wc‐ja za otroke,…
Vse to opažamo že dalj časa. Vprašljiva je torej tudi kultura posameznih staršev (seveda je večina
čisto normalna in ve, kako je treba ravnati na teh prostorih).
Sama šola, stopnišče na vhodu, mize pred zidom, klopi za šolo – vse to so prostorčki, kjer se ponoči in
za vikende zbirajo mladi. To so skupine predvsem fantov, ki so šolanje pri nas zaključili že pred vsaj
letom dni. Tudi ti mladi seveda ne poskrbijo, da bi za njimi ostalo čisto. Vsako jutro pobiramo
pločevinke in steklenice, plastične kozarčke in podobno. Kot omenjeno, hišnik vsako jutro pobere
večje odpadke, izprazni koše, pomete stopnišča in vsaj 2 x tedensko pregrabi igrišče.
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Šola ima videonadzor na vseh glavnih vogalih šole, vendar sam videonadzor nič ne pomaga, če ni
narejeno kaznivo dejanje. Za odmetavanje kozarcev in podobno tega posnetka ne moremo odnesti na
policijo, po drugi strani pa je že samo pregledovanje posnetkov zelo občutljiva tema, podvržena
Zakonu o varstvu osebnih podatkov,… Mladi na žalost še predobro vedo, kako lahko te posnetke
uporabimo.
Strinjamo se torej, da je izpostavljeno vprašanje res problematično in veseli bomo vsake pomoči pri
reševanju, predvsem pa čiščenja igrišča za vikend.
Ob tem bi še omenila, da nas načeloma ne moti to zbiranje pred šolo, dokler ne začnejo mladi česa
razbijat, uničevat,… ker menim, da so na ta način odmaknjeni od blokov, hiš, gostiln,… Dokler ni druge
lokacije, kamor bi lahko hodili je verjetno šolski prostor še najbolj umaknjen in za ostale prebivalce
Logatca najbolj sprejemljiv. Mladi se bodo na vsak način nekje zbirali, mi pa moramo vedeti, kje nam
naredijo še najmanj škode. Zaenkrat nas moti le umazanija, ki jo po kakšnih burnih vikendih pobiramo
okoli šole, včasih tudi razbite steklenice,…«
Karmen Cunder
Ravnateljica
Glede na zapisani odgovor, lahko Občina Logatec s svojimi zapolsenimi preko javnih del, ki
sicer pobirajo odpadke po Logatcu, te napotila tudi k otroškemu igrišču ob šoli, in sicer ob
ponedeljkih, ko je teh odpadkov več.
In kot je moč razbrati iz vsega napisanega, je težava predvsem v vzgoji otrok in njihovi
porabi prostega časa.
11. Špela TOMIĆ, NANO- pobuda: postavitev nadstreška – postaje za otroke
Svetnica pove, da ima pobudo, in sicer: postavitev nadstreška, pokritega prostora za
otroke, ki čakajo na avtobus – zgornji del Grčarevca. Ti otroci namreč čakajo na
avtobus ob regionalni cesti, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h. Sama cesta, ki pelje čez
naselje pa ima omejitev 40 km/h. Otroci tam nimajo pločnika in tako na avtobus čakajo
kar na cesti. Svetnica pove, da bodo pozimi razmere še slabše. Svetnica se zaveda, da
je to problematija celotnega Logatca in da bi bilo smoterno razmisliti, da se na
območjih, kjer je Občina lastnica zemljišča postavi takšna postajališča.
Občinska uprava bo skupaj s predstavniki SPV-ja in policije poizkušala najti primerno
lokacijo, nadalje se bo izvršil skupen ogled ter pripravila možnosti postavitve nadstrešnice
za otroke.
12. Špela TOMIČ, NANO - vprašanje: asfaltacija ceste ob Loki
Svetnica pove, da prebivalce Martinj Hriba zanima, kdaj bo asfaltiran še tisti majhen
del ceste ob železnici – ob Loki?
Modernizacija preostanka javne poti JP 726638 Loka v dolžini 91m in 155 m
nekategorizirane ceste, je predvidena v letu 2017.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti še 51,00m2 zemljišča v zasebni lasti in pravico
graditve dveh ponikalnic na dveh zasebnih zemljiščih.
Ocenjena vrednost vseh del znaša 48.000,00 EUR brez DDV.
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