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Župan je dal na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 22. decembra 2016,
besedo svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja so povzeta iz posnetka seje. Dodani so odgovori strokovnih služb občinske
uprave in ostalih.

1. Janez PODOBNIK, SDS – pohvala: uspešno izvedena dela na cesti Rovtarske
Žibrše
Svetnik je pohvalil izvajalca del na cesti Rovtarske Žibrše, ki je delo končal zelo
uspešno
2. Janez PODOBNIK, SDS – vprašanje: odmera zemljišč na področju ceste
Židanek – Veharše
Svetnik pove, da je bila širitev ceste Židanek-Veharše začeta 3. Novembra 1997. Pred
tem je bila cesta zelo ozka, avtomobili se na njej niso mogli srečevati. Krajani, lastniki
zemljišč, so Občini podarili ta zemljišča. Svetnika zanima, kdaj bo glede teh zemljišč
prišlo do odmere?
Višina sredstev za geodetske odmere je omejena na 20.000,00 EUR na leto. Prednost imajo
tekoče investicije, kjer za samo izvedbo nujno potrebujemo lastništvo zemljišč. Stare zadeve
rešujemo postopoma, kolikor je možnosti, zaradi finančnih omejitev. Predmetna cesta
Židanek – Veharše je delno že zemljiškoknjižno urejana, ne pa v celoti. Letos je naročena
geodetska odmera na Planinah, kjer je bila cesta rekonstruirana na koncu preteklega leta.
Na pobudo občanov pa bo odmerjena tudi cesta proti Revnovim. Naš cilj in želja je, da bodo
postopoma odmerjene in zemljiškoknjižno urejene vse ceste v naši občini.
3. Janez PODOBNIK, SDS – praznično voščilo
Svetnik je občankam in občanom voščil vesele božične praznike ter obilo sreče in
zdravja v letu 2017.
4. Jerca KORČE, NANO – vprašanje: drsališče v Logatcu
Svetnica pove, da vsebinsko idejo postavitev drsališča v Logatcu v Naši Notranjski
pozdravljajo in so veseli, da imajo občani možnost uporabe takšnega drsališča. Pove
tudi, da pa se težko izognejo pomislekom glede finančne konstrukcije tega projekta.
Svetnica pove, da je iz aplikacije e-rar razvidno, da je Občina 6. 12. Podjetju Lucky
Luka nakazala sredstva v višini 24.326,00 EUR. Svetnico veseli, da je znesek manjši od
vrednosti, ki ga predvideva Zakon o javnem naročanju, pa vendar nam ta isti Zakon
zapoveduje, da je tudi pri naročilih manjših vrednosti potrebno upoštevati načelo
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter predvsem načelo transparentnosti.
Glede na to, da bo drsališče obratovalo 44 dni nas bo stalo 552,00 EUR na dan. Kljub
temu, da ni bilo zakonske prisile za izvedbo javnega naročila svetnico zanima, ali je
Občina pridobila primerljive ponudbe in se obnašala kot dober gospodar javnega
denarja. Svetnica pove, da je pregledala kar nekaj Občin s podobnim oz. boljšim
mobilnim drsališčem od istega ali drugega ponudnika in cene so bile nižje. Svetnica
pove, da je v medijih zaslediti, da bo pri drsališču gostinsko ponudbo zagotovil lokalni
gostinski ponudnik. Svetnico zanima, na kakšen način je Občina zagotovila
transparento izbiro tega ponudnika ter na kakšen način je Občina zagotovila višino
najemnine za izbranega ponudnika in kakšna je ta najemnina. Glede na dejstvo,
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ugotavlja svetnica, da so tovrstni objekti izredno zanimivi za morebitne sponzorje jo
zanima tudi, koliko sredstev se je pridobilo na tak način – donacije za namestitev
reklamnih transparentov na stranicah drsališča. Vse ostale Občine imajo na svojih
drsališčih popolnjena ta mesta in si na tak način zagotovijo financiranje iz drugih
virov. Svetnico tudi zanima zaračunavanje drsalk 2 EUR. Zanima jo, kdo je prejemnik
tega denarja – Občina ali podjetje, ki je postavilo to drsališče? Svetnica sklepa, da je
to podjetje in da je ta denar še dodaten vir njegovega prihodka. S tem je cena najema
občutno previsoka.
Odgovor:
Občina Logatec ima v skladu s priporočili Računskega sodišča RS sprejet interni Pravilnik o
izvedbi evidenčnih in enostvnih postopkov javnih naročil, št. 007-27/2015-2, z dne
11.11.2015, v katerem so urejeni postopki naročanja storitev, blaga in gradenj, katerih
vrednosti so manjše od mejnih vrednosti, ki jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. V
skladu z internim pravilnikom je občina za za vsa naročila, katerih vrednost na področju
naročanja blaga in storitev presega 3.000,00 EUR in na področju gradenj 8.000,00 EUR
zavezana k pridobivanju vsaj treh ponudb. V skladu s tem pravilnikom in z načeli
gospodarnosti in smotrnosti porabe je občina pridobila tri ponudbe in izbrala najugodnejšo
izmed njih. Ker je bilo naročilo oddano po načinu »na ključ« je bilo oglaševanje in
zagotavljanje gostinskih storitev prepuščeno samemu izvajalcu, ki pa tema segmentoma ni
posvetil zadostne pozornosti, na kar je bil večkrat opomnjen. Kot že navedeno je izvajalec
prevzel izvedbo projekta »na ključ« kar pomeni, da je sam zaračunaval drsalke.
V zvezi s samo ceno je potrebno pojasniti, da je npr. za vstop na drsališče v Ljubljani (Lumpi
park) potrebno plačati 4 EUR (otroci do 12 let) oziroma 5 EUR (odrasli) ter da je npr. Občina
Kamnik za najem drsališča plačala 30.000,00 EUR. Iz navedenega izhaja, da je bila
ponudba, ki jo je izbrala naša občina nekje v okvirih tržne ponudbe. Vsekakor pa se
strinjamo, da so cene visoke in bomo za naslednjo sezono k temu projektu pristopili na
nekoliko drugačen način.
5. Jerca KORČE, NANO – vprašanje: izvajanje javnih del v Logatcu
Svetnica pove, da je Zavod RS objavil javno povabilo za prijavo in oddajo ponudb za
sofinanciranje izvajanja javnih del. Rok za oddajo se je iztekel, 11. 11. 2016. Na
seznamu izbranih izvajalcev objavljenem na spletni strani Zavoda ni niti enega
javnega dela za območje Logatca. Svetnico zanima, zakaj ter predvsem kdo je
odgovoren, da se naša občina ni prijavila. Tovrstne oblike dela so se v preteklosti
izkazale za dobro prakso, ki je koristna za obe strani tako za dolgotrajno brezposelno
osebo kot tudi za Občino, ki si s tovrstnimi deli zagotavlja urejanje in vzdrževanje
javnih površin. Take oblike dela bi lahkoizkoristili tudi za pokrivanje kadrovskega
manjka znotraj drugih sektorjev – npr. knjižnica. Dober primer tovrstnih praks je tudi
Vrhnika, ki je ravno na tem razpisu pridobila 5 javnih delavcev za delo v knjižnici.
Svetnico zanima, zakaj se je to zgodilo, kdo je odgovoren in kako co Občina postopala
pri reševanju nastale situacije.
Občina Logatec se je, tako kot vsako leto, tudi za leto 2017 prijavila na javni poziv za javna
dela, vendar je njena prijava na poziv prispela v času, ko so bila sredstva javnega poziva že
razdeljena, zato njena ponudba ni bila odobrena. Navedeno se ni zgodilo privič, saj vsako
leto poteka »borba« med prijavitelji, kdo bo prvi oziroma kdo bo še dovolj zgoden, da bo še
dobil sredstva, ki jih vsako leto primanjkuje. Vsekakor se strinjamo z mišljenjem svetnice, da
je taka oblika dela dobra praksa in se je vsekakor nameravamo posluževati tudi v naprej.
Kot zanimivost pa lahko povemo, da so bila očitno letos sredstva še toliko hitreje razdeljena,
saj jih iz občine niso uspeli pridobiti tudi drugi običajni prijavitelji (npr. Dom starejših
Logatec).
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6. Jerca KORČE, NaNo – pobuda: ureditev zelenic in parkirišč v blokovskem
naselju na Pavšičevi
Svetnica pove, da se je pogovarjala z nekaterimi občani, ki živijo na območju
Pavšičeve, stari bloki. Pogovor je nanesel tudi na urejanje zelenice, ki se nahaja med
bloki – v neposredi bližini vrtca. Svetnica poda pobudo za premislek:
- pripravi se plan za ureditev zelenice,
- uredi se igrišče,
- najti je treba smiselno rešitev, kako naj se ureja tovrstne skupne površine v
blokovskih naseljih.
Poleg navedenega svetnico zanima tudi, kako urediti parkirišča na tem območju.
Parkirišč je premalo in po podatkih redarstva se dogajajo tudi hude kršitve v prometu.
Prekrškarje je nesmiselno kaznovati, saj je pred uporabo sankcij treba najti rešitve za
nastalo situacijo.
Dolžnost urejanja zelenih površin v blokovkem naselju Pavščičeva je na vsakokratnem
etažnem lastniku oz. skupnem upravljavcu, saj je bilo v letu 2014 na tem območju teh
vzpostavljeno pripadajoče zemljišče, katerega lastniki so vsakokratni etažni lastniki v blokih.
Poleg Pavšičeve je v Logatcu še nekaj površin okrog blokov, ki so v zasebni lasti oz. v lasti
vsakokratnih etažnih lastnikov, zato na teh zemljiščih Občina Logatec nima pristojnosti,
dolžnosti ali pravice poseganja ali urejanja teh zelenic.
Za območja (javne površine), ki pa so v lasti Občine Logatec pa je Občinski svet Občine
Logatec v letu 2013 sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v občini Logatatec (Logaške novice, št. 5/13, v nadaljnjem besedilu:
Odlok). V Odloku je določeno, da izvajanje javne službe poteka na podlagi strateškega
načrta, ki ga za dobo šestih let sprejme občinski svet. Občinska uprava Občine Logatec je
pripravila strateški načrt v letu 2013, ki pa ga Občinski svet Občine Logatec ni potrdil. Odlok
določa tudi, da izvajalec (Komunalno podjetje Logatec) pripravi izvedbeni program za
prihodnje leto in ga pošlje v uskladitev pristojnemu občinskemu organu do 1. septembra.
Izvedbeni program temelji na strateškem načrtu in ker ta ni bil potrjen, ga izvajalec še ni
pripravil. Zaenkrat ostajamo brez podlag za načrtno urejanje teh površin. S strani Občine
Logatec pa je za zelenice med bloki poskrbljeno tako, da se izvaja redna košnja, tudi
postavitev igral, klopi ipd...
Ob tem še dodajamo, da so v proračunu za leto 2017 namenejna sredstva za pripravo
novega strateškega načrta.
V zvezi s parkirišči na tem območju je potrebno poudariti, da se zavedamo težave in iščemo
možnosti, kje bi se v bližini parkirna mesta lahko na novo vzpostavilo. Tudi občinski redar je
s problematiko seznanjen in kaznuje le na območjih, ki so ključna za dostop ali do
posameznih delov območja, do smetnjakov ali pa z namenom, da se lahko izvajajo določene
službe (npr. zimska služba).
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