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Župan je dal na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec,22. 6. 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 OVSEC, NSi - pohvala: izgradnja poti in cest v občini Logatec
Svetnik je zbrane pozdravil in izrazil pohvalo Občini Logatec in vsem, ki se trudijo, da
urejajo različne poti in ceste v naseljih. Še prav posebaj se za urejanje poti
zahvaljujejo prebivalci Loke, kjer se intenzivno dela. Obljube, ki so bile lansko leto
dane se zdaj uresničujejo, kar je zelo pohvalno in krajani so z izvajanjem del zelo
zadovoljni.

2. Janez OVSEC, NSi
Logaških novicah

- vprašanje: objava svetniških vprašanj in odgovorov v

Svetnik pove, da je bil prejšnjo sejo podan odgovor uredniškega odbora Logaških
novic na pobudo, da bi se v Logaških novicah na kratko objavilo – svetniška
vprašanja in odgovore. Tako bi prebivalci, ki vsebin ne prebirajo na internetu, lahko
vseeno sledili dogajanju v Občinskem svetu. Svetnik pove, da je bil razočaran nad
odgovorom uredniškega odbora Logaških novic, ki pravi: »Zaradi prostorske
omejenosti tiskanega medija Logaške novice in pogodbene vrednosti javnega
naročila, je uredniški odbor mnenja, da se vprašanja in pobude svetnikov trenutno ne
objavljajo v Logaških novicah, objavljajo pa se na Občinski spletni strani. Uredniški
odbor predlaga, da se v okviru Občinskih sej vzpostavi zavihek, kjer bo ta tematika
pregledno zbrana na enem mestu.«. Svetnik pove, da so svetniki Občinskega sveta
Občine Logatec izvoljeni s strani ljudi in jih tudi zastopajo. Ljudje morajo biti
obveščeni in informirani, kako se jih zastopa, kaj svetniki sprašujejo in kakšne
odgovore dobijo. Časopis Logaške novice je namenjen tudi temu, da so ljudje
informirani in da se sliši vsak glas svetnika. Po mnenju svetnika je nesprejemljivo, da
uredniški odbor pravi, da je za objavo te tematike premalo denarja in da ni prostora v
časopisu, ko je vendar na voljo toliko strani časopisa. Svetnik pove, da je po sprejemu
Pravilnika na Občinskem svetu ta objavljen v celoti – ne glede na to, kako dolg je. Po
njegovem mnenju uredniški odbor s podajo takšnega odgovora dela samocenzuro,
samoomejitev - kako je škoda denarja in strani. Svetnik naproša župana in pristojne,
da Logaškim novicam namenijo dovolj denarja, da se lahko stiska ena ali dve dodatni
strani za svetniška vprašanja in odgovore ter obravnave. Ne glede na kompetenco
urednice in uredniškega odbora, svetnik pričakuje odgovor s strani župana.
V skladu z županovo potrditvijo bodo v Logaških novicah v prihodnje objavljena svetniška
vprašanja, pobude ter odgovori, in sicer kot povzetki. Bralce Logaških novic pa se bo ob
zapisu vprašanj in odgovorov napotilo tudi na spletno mesto Občine Logatec, kjer bodo
navedena vprašanja, pobude in odgovori zapisani v celoti.
3. Janez OVSEC, NSi - pobuda: ponudba in delovanje tržnice
Svetnik pove, da je bilo že veliko pobud glede tržnice - prejšnji župan, zdajšnji župan,
projekt LAS. Te pobude naj bi vplivale na razvoj in pomen tržnice. Svetnik kot občan
ugotavlja, saj je redni obiskovalec sobotne tržnice, da je ponudba usahnila kljub temu,
da je nekaj ponudnikov sicer stalnih. Po njegovem mnenju je treba tržnico nadgraditi
– zanimirati. To naj naredijo odgovorni, Komunalno podjetje pa tudi Občina mora pri
tem pomagati. Projekt dogodkov na tržnici je bil verjetno enkraten, denar je porabljen,
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a svetnik je mnenja, da je treba na tak način stvari – tržnico oživljati tudi naprej.
Svetnik hkrati predlaga, da se namestijo table – levo, desno iz glavne ceste, da se ve
kje je tržnica, kakšen je red tržnice itd. Morda bi bilo smiselno tržnico premakniti iz
asfaltnega dela na makadamski del. Pobuda svetnika je, da bi bilo na tržnici več
aktivnosti.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da gre za projekt, ki se ga pelje, vse pa je povezano z ekonomijo, s
subvencijami. V tem trenutku se v zvezi s tržnico dela na projektu, da bi tržnico preselili na
peščeno parkirišče, na asfaltnem delu, kjer je tržnica sedaj, pa bi bila parkirna mesta. Ta
rešitev je začasna, pojasni župan, saj se čaka na gradbeno dovoljenje, ki bi omogočilo da
ureditev tržnice za bivšimi občinskima stavbama - kjer je sedaj vrt. Župan pojasni, da so
postopki za ureditev vseh dokumentov dolgi, je pa res, da se ideja tržnice prijema in da
število trgovcev niha. Idejo o posodobljeni tržnici se namerava peljati naprej ter na tržnici
ponuditi pridelke, ki je pridelana na našem območju.
Odgovor občinske uprave:
Projekt LAS
Občine Logatec, Idrija in Cerkno, sicer združene v LAS s CILjem so na podlagi analiziranih
potreb pripravile skupni projekt z naslovom Dobimo se na tržnici – Skupno trženje lokalnih
produktov Cerkno – Idrija – Logatec.
Cilj projekta je povezovanje lokalnih ponudnikov, motiviranje in animiranje novih ponudnikov,
stalna bogatitev in nadgradnja lokalne ponudbe, izobraževanje in mentorska podpora
obstoječim in novim ponudnikom, izobraževanje potrošnikov, skupno trženje in promocija
lokalnih tržnic in lokalne ponudbe, zagotovitev ustrezne opreme tržnic v Cerknem, Idriji in
Logatcu.
Projekt predstavlja pridobitev za zainteresirane posameznike s podjetniškimi načrti in za
širšo skupnost. Z njegovoo realizacijo se bo izvedlo naslednje aktivnosti in to so tudi koristi
izvedenega projekta:
- vzpostavilo se bo kakovostne lokalne tržnice in ugotovljalo možnosti za njihovo skupno
upravljanje,
- zagotovilo se bo ustrezno opremo za delovanje lokalnih tržnic,
- spodbujalo se bo dejavnosti lokalne trgovine z lokalnimi pridelki in izdelki,
- promoviralo se bo kratke verige, lokalno pridelavo, zdrav način življenja in prehranjevanja,
ekološko kmetovanje,
- razvijalo partnersko sodelovanje z dobavitelji in odjemalci,
- vzpostavilo sodelovanje z javnimi institucijami, lokalnimi gostinci in društvi,
- povezovalo vse ponudnike na območju,
- izvajalo skupne marketinške in promocijske aktivnosti.
Časovna dinamika: začetek projekta bo izveden v drugi polovici leta 2017, od septembra
dalje.
Celotna vrednost investicije v letu 2017 znaša 31.934,71 EUR in se bo izvajala v okviru
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem. Investicija bo
izvedena in bo sofinancirana v okviru sredstev, pridobljenih za izvajanje strategije, ki jih bo
LASu dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Zaprošena vrednost za izvedbo investicije znaša 20.940,79 EUR.
Ostali del investicije v višini 10.993,92 EUR bo zagotovljen s strani vseh treh občin in LAS in
sicer v sledečih zneskih:
- Občina Cerkno: 3.984,50 EUR,
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- Občina Idrija: 3.648,50 EUR,
- Občina Logatec: 3.236,99 EUR,
- LAS s CILjem: 123,93 EUR.
V vsaki od občin bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- pridobivanje novih ponudnikov, mentorstvo,
- organizacija in izvedba enega večjega in dveh manjših dogodkov,
- preverba pogojev za vzpostavitev spletne trgovine,
- izvajanje promocijskih aktivnosti,
- aktivnosti za pridobitev skupnega upravljavca vseh treh tržnic,
- koordinacija projekta.
V vsaki občini pa bodo izvedene tudi posamezne aktivnosti, s katerimi se bo uredilo najbolj
pereče področje, ki se ga lahko za začetek projekta z danimi sredstvi (3000 do 4000 EUR),
in sicer:
v Idriji bodo izvedli 4 izobraževanja za potrošnike ter nakupili opremo za pokrito tržnico
(predvidoma hladilno omaro). V Cerknem bodo nabavili podobno opremo za pokrito tržnico
in 4 navadne odprte stojnice, v Logatcu pa bomo kupili 5 zaprtih stojnic.
Projekt z nadgrajevanjem vsebin glede na potrebe, bo izvajan in sofinanciran na ta način v
obdobju celotne finančne perspektive 2014-2020.
Investicija v izgradnjo infrastrukture
Izdeluje se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za Ureditev tržnice Logatec,
ki vključuje ureditev tržnice na območju parcelnih št. 36/4 in 38 k.o. 2017-Dolenji Logatec, ki
se v naravi uporabljajo kot parkirišče in delno že tržnica. S projektom Ureditev tržnice
Logatec je predvidena ureditev pločnika, preplastitev dostopne ceste iz smeri Notranjske
ceste ter obnova škarpe ob parcelne meji. Za uporabnike (prodajalci in obiskovalci) tržnice
se postavi sanitarni kontejner s priključki na elektro omržeje, vodovod in kanalizacijo ter
zunanji lijak / pitnik. Pričakujemo, da bomo v mesecu novembru pridobili PGD z vsemi
potrebnimi soglasji. Sledila bo oddaja vloge za Upravno enoto za gradbeno dovoljenje sama
izvedba ureditve tržnice pa je predvidena v letu 2018.
4. Janez OVSEC, NSi - vprašanje: naslovnica majske številke Logaških novic
Svetnik pove, da je bila za njihovo svetniško skupino in Novo Slovenijo objava in
način objave fotografije na naslovnici majske številke Logaških novic – slovenska
zastava s peterokrako zvezdo – nesprejemljiva. Svetnik pričakuje, da urednica
oziroma uredniški odbor, v kolikor je pri tej odločitvi sodeloval, primerno pojasni
zadevo in se opraviči v prihodnji ali tekoči številki Logaških novic.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da je glede na »zdrs« - objava fotografije (slovenska zastava s peterokrako
zvezdo) na naslovnici majske številke Logaških novic, predlagal urednici, da ponudi svoj
odstop Župan pove, da je objava te fotografije nalila olje na ogenj. Dobil je preko 150 klicev
ter kar nekaj sporočil v smislu - da kaj se to dogaja, da so nekateri dali življenje za to kar
imamo danes, naj se nehajo »zafrkavat«. Župan pojasni, da je dobil razne odgovore - da se
župan ne sme vtikati v uredniški odbor in v Logaške novice. Kljub temu, da se ne sme
»vmešavati« pa je vseeno odgovoren za vse. Kako se dojema objavljena fotografija na
naslovnici je odvisno od presoje vsakega posameznika, župan pa poudari, da je namen
Logaških novic obveščanje Logatčanov.
Župan pove, da so Logaške novice namenjene obveščanju občanov ter da vedno poudari,
da mora biti pri delu tendenca, da časopis ne sme nalivati olja na ogenj in ljudi razdvajati.
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Logaške novice morajo delovati povezovalno, saj kadar smo povezani, ko razmišljamo
skupaj, gremo lahko naprej. V primeru, da je kaj narobe, neprimerno je prav, da se o tem
piše in da smo med seboj obveščeni. Podatki, ki se jih deli pa morajo biti verodostojni,
preverjeni - ne da se širi neresnice po elektronski pošti, kot se to dogaja sedaj.
Odgovor urednice podan pri 6. svetniškem vprašanju.
5. Janez OVSEC, NSi - vprašanje: majski koncert Kluba Logaških Študentov
Svetnik pove, da je bil malo razočaran in bi pričakoval nekaj več inovativnosti v zvezi z
organizacijo majskega koncerta, ki ga je organiziral Klub logaških študentov. Svetnik
pove, da ne ve več, kaj je namen kluba študentov. Ko je bil svetnik sam študent, so
tudi organiziralo koncerte – imeli so predskupine, ki se jih je povabilo zraven, da so
pokazali svoje začetke, potem so nadaljevali z resno glasbo. Danes pa se, po mnenju
svetnika, v Logatcu dogaja, da se ob podpori vseh sponzorjev in tudi Občine
organizira koncert jugo glasbe – hrvaške pevke, balkanboys. Svetnik v okviru
koncerta ni zasledil nobene slovenske pesmi. Svetnika zanima, kaj študentje sploh
razmišljajo, ko organizirajo tak koncert? Svetnik ima občutek, da se organizirajo le
koncerti, ki so zgolj komercialne narave, da se nekaj zasluži, ne gre pa pri vsem
skupaj za nek razvoj glasbe. Svetnik je mnenja, da če Občina financira koncerte, da je
treba nekam zapisati, kakšne koncerte se pričakuje in kaj mora biti izvedeno, drugače
lahko Klub logaških študentov komercialne zadeve organizira tudi sam.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da so organizatorji majskega koncerta mladi in zelo pridni fantje in dekleta ter
da spoštuje njihovo delo - so marljivi. Po njegovem mnenju naj vrtijo, predvajajo glasbo, ki
jim je všeč in v to ne želi posegati. Res je, da v Logatcu nimamo na voljo nobenega
primernega prostora, da ne bi z nastopi motili okoliških ljudi, vendar je tovrtnih koncertov
malo – majski koncert, nekaj koncertov v sklopu Logaškega poletja. Župan meni da se je
treba na koncerti pridružiti mladim, strinja pa se, da je treba podpirati tudi domačo,
slovensko glasbo. Župan pa poudari, da se svet globalizira na vseh področjih - od
gospodarstva, kulture, športa – in tudi pri glasbi je enako. Trenutno, pa tudi prejšnje vodstvo
Kluba logaških študentov, je zelo dobro, in kot pove župan, imajo prave namene in
razmišljajo v pravo smer.
Odgovor Kluba logaških študentov:

Pozdravljeni,
Pišem vam v imenu Kluba logaških študentov in sicer z namenom pojasnitve zastavljenega
svetniškega vprašanja svetnika Janeza Ovsca, na seji dne 22.06.2017. Citiram njegove
besede: ¨ Sem bil tudi malo razočaran in tudi rekel bi, da sem pričakoval na malo več
inventivnosti je bil v maju mesecu organiziran koncert, ki so ga organizirali Klub logaških
študentov. Sedaj bom tako rekel, nevem kaj je namen kluba nekih študentov. Ko sem bil še
jaz študent smo tudi naredili neke koncerte in smo imeli tudi neke predskupine začetnikov, ki
so se pokazali kako so začeli igrati in potem neke večje bende, ki so pokazali resno stvar in
smo zaradi tega prišli na koncert. Kaj se je zgodilo v Logatcu? Ob podpori občine in vseh
sponzorjev je Klub logaških študentov naredil koncert jugo glasbe. Hrvaške pevke, neke
Balkan Boyse in vseh ostalih. Ko sem sledil temu ni bilo praktično ene slovenske pesmi.
Sedaj pa se sprašujem na nek način kaj je ta podpora oziroma kaj študenti sploh razmišljajo
ko tak koncert organizirajo, ker imam občutek, da je to predvsem komercialne narave, da s
tem se nekaj zasluži na koncu pod črto, namesto, da bi gojili neko napredno, neko napredno
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revolucijo, da so takrat rekli metalik in to in to, tega ni, samo komerciala, tako da tukaj če že
financiramo kot občina moramo nekaj zapisati, da mora biti take vsebine in, da pričakujemo
take vsebine in jih mora klub tudi spoštovati, sicer lahko komercialno to organizira tudi sam.
Hvala lepa. ¨.
Naj prvo na kratko obrazložim namene in cilje Kluba logaških študentov (v nadaljevanju
KLŠ). Kot že pove samo ime društva, je namen združevati mlade ( mladostnike med 15 in 29
letom starosti ) na najrazličnejših dogodkih, delavnicah, predavanjih, tečajih,… Letno Klub
logaških študentov organizira približno 25 večjih in manjših projektov na področjih sociale,
zdravstva, športa, kulture, izobraževanja in zabave. Poleg raznoraznih športnih turnirjev in
tečajev, delavnic, družabnih in glasbenih dogodkov, izletov in gledaliških predstav smo
izvedli še tri večje projekte. Prvi je bil Majski koncert na katerem je nastopila hrvaška pevka
Neda Ukraden, slovenska skupina Kingstoni, slovenska skipina Prevara ter slovenski
izvajalec elektronske glasbe DJ Vuki. Dogodka se je udeležilo skoraj 1800 obiskovalcev.
Konec avgusta smo organizirali največji in najbolj obiskan festival na logaškem, Logaško
poletje. Festival združuje glasbene večere z različnimi stili glasbe, kulturne dogodke, športne
turnirje in raznorazna predavanja in delavnice. Skupno se je dogodkov udeležilo približno
3000 ljudi. Festival je imel tudi dobrodelno noto, saj smo se priključili projektu 20 za 20 in
tekom festivala zbirali prostovoljna sredstva za nakup glasbil za Osnovno šolo »8 talcev
Logatec«. Prostovoljnih sredstev se je zbralo zelo zelo malo, tako, da je večino glasbil
financiral KLŠ. Konec leta 2016 smo se lotili še povsem novega projekta. Izvedli smo koncert
dveh dalmatinskih pevskih skupin (klap). Dogodka se je takrat udeležilo približno 1100 ljudi.
V letu 2016 smo tako izvedli veliko dogodkov z najrazličnejšimi izvajalci ter tematsko zelo
raznolikimi vsebinami tako, da se za čisto vsakega najde nekaj.
Ker se je preteklo leto izkazalo, da smo na pravi poti (kar dokazujejo tudi številke
obiskovalcev) smo se za podobno strategijo odločili tudi letos. Organizirali smo brezplačno
gledališko predstavo Ženske na robu (v sodelovanju s knjižnico Logatec), nekaj
izobraževalnih delavnic, stand up večer na katerem smo v sklopu projekta Botrsvo zbirali
sredstva za otroke,… Tudi letošnje leto bomo tako sledili ciljem ter delali na pestrosti in
raznolikosti naših dogodkov, saj imamo veliko število članov z najrazličnejšimi zanimanji in
interesi.
Toliko o namenih in ¨ o tem kaj razmišlja vodstvo KLŠ-ja ¨. Sedaj pa o Majskem koncertu
2017, kateri je pri prej omenjenem govorcu požel izredno veliko zanimanje. Letos so
nastopili hrvaška pevka Jelena Rozga, slovenski band Balkan Boys ter slovenski izvajalec
elektronske glasbe DJ Vuki. Kakor v preteklosti je bilo sedaj skoraj enako. Predstavila se je
mlada skupina, ki še nima velike prepoznavnosti, mlad solo izvajalec ter neka glavna
skupina, ki je pokazala veliko resnosti in profesionalnosti pred, na in tudi po koncertu. Naj
vam takoj povem, da je bil samo en izvajalec od treh tujec vsi ostali so Slovenci. Skupina
Balkan Boys združuje mlade šolane perspektivne glasbenike, ki prihajajo iz Ljubljane,
Divače, Novega Mesta ter Slovenj Gradca. Ustvarjajo predvsem avtorsko glasbo in tak je
pač njihov stil. Poleg glasbenih skupin je na dogodku nastopil tudi mlad (23 let star)
slovenski izvajalec elektronske glasbe z imenom DJ Vuki, ki prihaja iz Kopra.
Če bi bili poznavalec omenjenih dveh skupin in bi se koncerta udeležili, bi lahko slišali, da je
bilo na dogodku lahko slišati kar nekaj odlične slovenske avtorske glasbe. Ne vem točno kaj
je gospod mislil s tem, da na dogodku (čeprav ga tam ga ni bilo) ni bilo slišati niti ene
slovenske glasbe, čeprav je nastopala slovenska skupina devetih mladih slovenskih
glasbenikov, ki so izvajali avtorsko glasbo. Koncerta se je udeležilo skoraj 1000 ljudi
(predvsem mladih), kar dokazuje da delamo prav ter, da je današnji mladini to všeč.
Dandanes se poslušajo najrazličnejše zvrsti glasbe in med njimi je tudi ta, ki smo jo ponudili
udeležencem Majskega koncerta 2017.
Morda si nekdo, ki z organizacijo tako velikih zadev, na takem nivoju in s takimi zahtevami
ne zna predstavljati koliko dela je tu vloženega. Organizacijska ekipa šteje 10 članov KLŠ-ja
starih od 17 do 23 let, ki so pripravljeni za svoje sovrstnike in ostale ljubitelje glasbe žrtvovati
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svoj čas in povsem prostovoljno pomagati pri izvedbi projekta. Načrtovanje tega dogodka se
je pričelo že v decembru leta 2016. Priskrbeti je bilo treba izvajalce, prostor, primerno
ozvočenje in razsvetljavo, varovanje z varnostno službo, nujno medicinsko pomoč, šotore,
sanitarije in ograje, narediti celotno grafično podobo in promocijo dogodka, priksrbeti
ogromno dovoljenj in pogodb,… Ampak največ dela sledi šele, ko se pričnejo dela na
prizprišču. Najbolj pridni člani ekipe niso spali tudi po več kot 30 ur, ker so svoj čas (namesto
da bi se zabavali) namenili temu, da so se lahko zabavali drugi in (še enkrat) za to niso
prejeli nobenega plačila.
Za take zadeve je potrebna posebna oprema, ki ima posebno ceno. Gospod, ki ga zanima
delovanje KLŠja in Majski koncert je omenil, da je mnenja, da je ta dogodek predvsem
komercialne narave ter, da se na tem služi. Škoda mi je izgubljati besede na tako
pravokacijo. Naj povem samo, da priprava prostora zahteva ogromno drage opreme in ne
samo postavitev stolov v stekleni dvorani ter, da so znane glasbene skupine zelo drage (tudi
več kot 10 000 €). Seveda pa je te zadeve nemogoče vedeti, če z organizacijo takih
projektov nimaš izkušenj. Običina Logatec dogodek sofinancira in ne financira. Skupen
znesek, ki ga preko razpisa dobimo za ta projekt je v primerjavi s celotnimi stroški izredno
majhen in pokrije res majhen del naših stroškov (cca. 2,4% vseh stroškov), ampak bolje
malo kot nič. Tu so potem še naši zvesti sponzorji (prispevajo cca. 4,6% vseh stroškov), ki
nas podpirajo pri naših dejanjih ter Študentska organizacija Slovenije (preostanek).
Ni mi jasno kaj je gospod s tem svetniškim vprašanjem želel doseči. KLŠ se ne vtika v
delovanje in financiranje ostalih društev, ki delujejo v občini Logatec. Mladi smo sposobni
razumevanja in spoštovanja raznolikosti. Seveda pa smo sposobni tudi provokacije, če smo
izzvani. Imamo pomisleke glede financiranja turističnih izletov v Argentino, bolj nam je všeč
sodobna vizualna umetnost in ne zgolj akvareli (ne pravimo pa, da je z njimi kaj narobe)...
Skrajno žalostno se nam zdi, da namesto konstruktivne kritike in morebitne pobude za
sodelovanje in soustvarjanje dogajanja v Logatcu slišimo besede, ki so naravane negativno
in svoje zaledje iščejo v konfliktu.
Če je bil problem samo v Majskem koncertu in po njegovih besedah v ¨koncertu jugo glasbe
komercialne narave ¨, potem sem mu sedaj obrazložil, da temu ni bilo tako. Pa tudi, če bi
temu bilo tako. Svet postaja vse bolj kulturno in nacionalno mešan pa če to želiš ali ne. Vsak
ima rad svoj stil glasbe in ne vem zakaj taka nestropnost do drugih in povročanje konfliktov
zaradi drugačnih.
Sedaj, ko smo razložili zadeve ga vljudno vabim na festival Logaško poletje, kjer bodo 4
večere nastopili samo slovenski glasbeniki.Od tega bodo en oziroma dva večera prepevali
samo v slovenskem jeziku tako, da ni ovir za neudeležbo.
V kolikor imate še kakšno vprašanje glede delovanja Kluba logaških študentov, preteklih ali
pa prihajajočih projektih sem vam na voljo in vam rade volje na vse odgovorim in razložim
oziroma pojasnim zadeve.
Klemen Stoševski
6. Ladislava FURLAN, SDS – vprašanje: naslovnica majske številke Logaških
novic
Svetnica pove, da v imenu Slovenske demokratske stranke podaja pripombo na
fotografijo, ki je bila objavljena na naslovnici majske številke Logaških novic –
slovenska zastava s peterokrako zvezdo. Svetnica pove, da so stvari ušle izpod
nadzora, da so se zadeve sicer pojasnjevale, vendar svetnica pove, da gre tukaj za
veliko več. Župan govori o strpnosti, povezalnosti, vendar te povezovalnostni po
mnenju svetnice ne bo, če se bodo simboli, emblemi bivših sistemov pojavljali na ta
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način. Svetnica se sprašuje – kje je vaše domoljubje? Slovensko državo imamo že 25
let in v tem času se največkrat pojavljajo zastave, rdeče zvezde, povsod tem, kjer so
institucije, ki bi morale kljub temu skrbeti za to, da se ne bi. Svetnica pove, da je
župan na nek način kriv za vse in hkrati za nič. Vendar naloga župana pa na nek način
je, da o določenih vsebinah razpravlja in zadeve pojasni.
Svetnica pove, da razume, da je uredniški odbor samostojen. Hkrati poudari, da če so
urednici Markovič – Kocen-ovi stvari ušel izpod nadzora, je bil gospod Štefančič, ki je
član uredniškega odbora v kolikor so stvari take, je mnenja, da se zamenja cel
uredniški obor. V kolikor se je taka fotografija na naslovnici lahko izmuznila urejanju,
se bo lahko stvar čez mesec ali dva ponovila. Svetnica pove, da to niso enostavne
stvari. Razume, da pride do lapsusov, vendar v uredniškem odboru je vendar več ljudi.
In če smo domoljubi, potem bi urednica oziroma uredniško odbor to stvar moral
zaznati. Svetnica ne krivi za to objavo samo urednice ampak cel uredniški odbor. Kaj
je delal uredniški odbor, da ni videl, kakšna naslovnica bo objavljena. V kolikor ne gre
drugače, naj se sprejme pravilnik, kjer bo zapisano, da noben simbol bivšega režima
ne more biti v tem sistemu, v tej državi na javnem mestu. To je po mnenju svetnice
nedopustno. Svetnica še doda, da je slišala zelo veliko pripomb na račun
urednikovanja Logaških novic, in sicer da se pojavlja problem, ko hočejo neke
vsebine, ki nasprotni strani niso najbolj po godu, objaviti v Logaških novicah.
Svetnica se sprašuje, če v teh primerih pa uredniški odbor pravilno presoja?
Svetnica je mnenja, da takšna objava fotografije na naslovnici zahteva resno
obravnavo. Lahko sicer razume, da je to zdrs, vendar bi rada, da tudi gospod
Štefančič pove, kako jim je to »ušlo«. Svetnica tega dejstva ne more razumeti.
Sprašuje se, ali bi si v katerikoli drugi državi to lahko dovolili? Svetnica ugotavlja, da
je to mogoče le pri nas v Sloveniji in da se to vedno bolj dopušča. Na drugi strani
svetnica pohvali vrtec, kjer so otroci ob Dnevu državnosti peli pesmice, risali
Slovensko zastavo. Izobraževalni sistem je tisti, ki mora začeti vzgajati. Na drugi
strani pa moramo vsi ceniti svojo domovino. Svetnica se sprašuje - Kako nas bodo
cenili drugi, če se sami ne? Vprašajmo se v kakšni luči se predstavljamo – o tej objavi
govori cela Slovenija. Kaj pa vaša občina, vaše glasilo dela?. Svetnica ponovno
poudari, da razume zdrs urednice, vendar so tu še člani uredniškega odbora in da ne
more verjeti, da do objave ni prišlo namerno. Pri tej sestavi uredniškega odbora –
starostna struktura odbora je taka, da je težko verjetno, da jim je uspelo kaj takega.
Zato svetnica predlaga, da naj se izve, kdo je organiziral dogodek in naj organizator
prevzame posledice. Svetnica je mnenja, da je o delu Logaških novic potrebno
zadeve doreči.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da se je samoiniciativno pridružil zasedanju uredniškega odbora Logaških
novic po izidu majske številke časopisa. Župan je odboru in urednici pojasnil vidik objave te
fotografije na naslovnici. Na samemu sestanku je urednica in odbor pojasnil, da gospod
Štefančič in ostali člani uredniškega odbora o tej naslovnici niso razpravljali in je niso videli.
Župan je nato besedo predal urednici.
Odgovor urednice na seji:
Urednica svetnikom uvodoma pojasni namen in pomen naslovnice časopisa – pritegniti
pozornost. Poudari, da objava rdeče zvezde na fotografiji, ki jo je uporabila za naslovnico, ni
bila zlonamerna, še najmanj z namenom koga užaliti. Ker so nekateri Logatčani v času
bivšega režima utrpeli hude izgube, se je le-tem opravičila in poudarila, da gre za opravičilo
ljudem, ne zaradi same objave. Pojasni, da je šlo zgolj za prikaz trenutka, utrinka dogajanja
na prvomajskem pohodu. Mnogi so stopali mimo zastave z zvezdo, pa je bodisi niso opazili
ali pa se na opažanje niso odzvali, saj nihče ni zahteval umika zastave, opomni urednica in
poudari, da zastave na prikazano mesto ni postavila sama, pač pa organizator, breme pa
nosi sama. Po njenih besedah bi simboliko lahko razumeli tudi drugače – kot odhajajoči bivši
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režim – glede na to, da je zaradi vetra zvezda deloma zakrita. Urednica še poudari, da je
Logatec poln rdečih zvezd, nihče se ob tem ne zgraža. Spomni, da smo tovrstnim objavam
priča nenehno, v številnih medijih, pa televizijski uredniki ali uredniki tiskanih, predvsem
nacionalnih medijev zaradi objav niso odstavljeni. Urednica svetnikom predstavi pravna
mnenja - Skupnost občin Slovenije, Ministrstva RS za kulturo oz. Direktorata za medije,
Ministrstva RS za javno upravo in mnenje Društva novinarjev Slovenije, za katera je
zaprosila. Svetniki so prejeli tudi izjavo podpore Uredniškega odbora Logaških novic.

Zakon o medijih:
Svoboda izražanja ne varuje le širjenja mnenj, ki so sprejeta z naklonjenostjo, temveč
zajema tudi kritične in ostre izjave, tudi take, ki šokirajo.
Odločitev nacionalnih sodišč, ki omejuje ali prepoveduje objavo fotografij, pomeni poseg v
pravico iz 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin.
18. člen ZM: Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora izdajatelj, torej
Občina v našem primeru, pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem aktu določen celo
močnejši vpliv le-tega – Izjavo uredniškega odbora Logaških novic ste dobili v gradivu za
sejo.

Ministrstvo za javno upravo:
Zakon o javnem redu in miru: izobešanje jugoslovanske zastave pri t. i. neuradnih prireditvah
bi v skladu z določili omenjenega zakona lahko opredelili le kot PREKRŠEK, če bi bili
izpolnjeni znaki nedostojnega vedenja
»Menimo, da v primeru uporabe bivše jugoslovanske zastave ne gre za izobešanje zastave v
pravem pomenu besede, pač pa gre za uporabo zgodovinskega simbola in posledično ima
posameznik pravico izražati svoje mnenje ali stališče.«
Urednica Blanka Kocen Markovič je prepričana, da z objavo naslovnice, na kateri je bila med
drugim tudi bivša slovenska zastava z rdečo zvezdo, ni kršila slovenske zakonodaje, saj
noben zakon izrecno ne prepoveduje izobešanja starih zastav (razen na državnih objektih in
prireditvah) niti ne prepoveduje javne objave rdeče zvezde.
7. Janez NAGODE, SLS - vprašanje: naslovnica majske številke Logaških novic in
simboli nekdanje države
Svetnik pove, da se strinja z mnenjem, da takšna fotografija ne bi smela biti objavljena
na naslovnici Logaških novic – kakšne bodo posledice, je to stvar župana in njegove
odločitve. Svetniku pa se pri tej zadevi postavlja eno vprašanje. Peterokraka zvezda se
namreč pojavlja marsikje, ali obstaja dokument na nivoju države, da je ta simbol
prepovedan? Svetnika zanima kako lahko nekaj sankcioniramo, če nimamo takšne
demokratične države, ki bi to prepovedala? Svetnik sprašuje – ali kdo ve, kako je s to
vsebino urejeno na državnem nivoju?

Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da mora v funkciji župana ščititi našo ustavo. Župan pojasni, da je leta 1991
Jugoslovanska vojska odšla iz Slovenije z vsemi simboli. Bila je razobešena Slovenska
zastava z zvezdo. Noben ni imel s tem nobenih težav. V vlogi župana pa branim ustavo
republike Slovenije. Ni zapisano, da se nekdanji simboli ne smejo uporabljati, vendar z njimi
pa se v naš narod ne sme vnašati nemir. Vsi skupaj moramo občane združevati. Župan
pojasni, da se udeleži vseh občinskih prireditv, pa naj jih organizirajo levi, desni ali sredinski.
Bistvo Logaških novic pa je, da se ne vnaša med občane nemir, ampak da se z njimi ljudi
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povezuje in se jih obvešča o pozitivnih novicah. V našem okolju je že tako veliko težav in
gorja iz naše pol-pretekle zgodovine, ki si jo različno razlagamo. Čas je, da se to vsebino
preda v roke zgodovinarjem, da se končno te stvari uredijo, da se poravna škoda, če je bila
kdaj komu storjena. Zato imamo na voljo posebne službe, zgodovinarje in on naj to peljejo
naprej. Župan pove, da se s tem ne smejo obremenjevati ljudje, ki so rojeni po 2. svetovni
vojni. Nemir se tako ponovno vnaša v naše otroke in stvar ne bo nikoli končana. Zgodovina
Slovencev je zelo težka – nasilje, prišlo je do bratomorov - in vse to poznamo. Župan meni,
da moramo vso našo energijo vložiti v gospodarstvo in znanje – edino to predstavlja
napredek za našo družbo.

8. Klemen TRPIN, NANO – vprašanje: stavba podružnične Osnovne šole
Hotedršica
Svetnik pove, da je problem povezan s stavbo podružnične osnovne šole Hotedršica
izpostavil že na 16. redni seji Občinskega Sveta. Takrat je bil podan odgovor, da se bo
stavba POŠ Hotedršica energetsko sanirala, širitve pa ne bo. Krajani, starši in
zaposleni v šoli pa so mnenja, da razmere niso primerne za delo. Svetnik prebere
pismo staršev otrok, vključenih v oddelek vrtca:
Spoštovani,
starši predšolskih otrok smo se v petek 9. 6. 2017 zbrali v večnamenskem prostoru
stare šole v Hotedršici, kjer smo razpravljali o nastalih razmerah na področju
organiziranega predšolskega varstva v Hotedršici. V razpravi so prisostvovali tudi
predsednik krajevne skupnosti Bogdan Boštnjak, član krajevne skupnosti Ivan
Špacapan in Klemen Trpin. Pristojni smo zavzeli stališče, da so razmere v vrtcu in
POŠ v Hotedršici nevzdržne ter ne omogočajo ustreznih možnosti za izvajanje
kakovostnega varstva in vzgoje hotenjskih otrok. To stališče smo osnovali na podlagi
dveh dejstev: premajhno število prostih mest ter neustrezni prostorski pogoji v enoti
Hotedršica. Vrtec ima trenutno dve skupini v dveh učilnicah od katerih je ena že v
izposoji od šole. V zadnjih letih se je skokovito povečalo število rojstev. Samo od leta
2014 se je v Hotedršici rodilo 18 otrok; za primerjavov - letu 1016/2017 šolo obiskuje
36 otrok. Tudi v letošnjem letu se pričakuje večje število otrok. Še pol leta ni okoli in
že imamo 10 otrok. Potrebe po organiziranem varstvu so sunkovito narasle,
kapacitete pa so ostale nespremenjene. Posledično nekateri otroci niso sprejeti v
enoto vrtca v svojem domačem okolju, zato smo jih starši primorani voziti v druge,
bolj oddaljene enote javnega organiziranega varstva v Logatec, tudi v bližnje kraje –
Godovič (sosednja občina) ali pa iskati druge možnosti zasebnega varstva. Vse to
negativno vpliva na kakovost življenja, saj so ti otroci in družine iztrgani iz najožjega
lokalnega okolja. Zato želimo, da naši otroci predšolsko in osnovnošolsko
izobraževanje in vzgojo obiskujejo v Hotedršici. Na ta način se lažje v sam proces
varstva vključujejo tudi stari starši, kar še dodatno vzpodbuja in krepi
medgeneracijsko sodelovanje. V šolskem letu 2017/2018 bo v obeh skupinah 19 otrok,
največ kar dopušča normativ. To je precejšnje povečanje glede na pretekla leta in
precejšen zalogaj, tako za zaposlene kot za kapacitete vrtca. Že zdaj, ko so skupine
manjše potrebujemo prostore za učilnice, težave pa so tudi pri garderobi, kuhinji,
sanitarijah, prostoru za vzgojiteljice. Večnamenski prostor deli vrtec z osnovno šolo,
poleg vsega pa služi kot jedilnica in telovadnica. Zadeva je resna in potrebna
takojšnjega ukrepanja. V naslednjem letu bo izvedena energetska sanacija zgradbe –
šole in vrtca. Predlagamo, da se vzporedno s sanacijo uredi dodatne prostore znotraj
obstoječe zgradbe in uredi tri skupine vrtčevskih otrok, kot dolgoročno rešitev pa
vidimo izgradnjo novega večnamenskega objekta poleg obstoječe zgradbe. Na voljo je
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1300 kvadratnih metrov površin okoli vrtca, s tem da ne
parkirišče, igrišče ali kmetijske površine.

posegamo v trenutno

Hvala za pozornost,
starši otrok Hotenjske enote Vrtca Kurirček.
Na tem mestu se je svetnik zahvalil županu in občinski upravi, ki si je vzela čas in
obiskala Hotedršico, kjer se je že nekaj stvari doreklo. Starše pa zanima, kakšni so
kratkoročni in dolgoročni plani povezani z vzgojo otrok v Hotedršici?
Odgovor župana na seji:
Župan se je zahvalil za vprašanje in povedal, da ga bo predal v reševanje Odboru za
družbene dejavnosti, ki ima podatke o tem. Župan se težav zaveda, tudi ob obisku krajevne
skupnosti, je bilo to ugotovljeno. Na voljo je 1300 kvadratnih metrov zemljišča, o stvareh se
bo treba uskladiti in dogovoriti. Župan pove, da se zaveda, da kraj potrebujete en
večnamenski prostor saj se Hotedršica razvija, raste. V tem trenutku se za kraj izdelujejo
projekti za kanalizacijo, pločnik, vlagajo se sredstva. Vse projekte je treba preučiti, narediti
idejne zasnove. V kolikor se bodo pokazale potrebe, se bo župan o tem pogovoril s
strokovnimi službami, z ministrstvom. Župan pa poudari, da so stvari odvisne tudi od politike
ter proračuna.
9. Jerneja Rupnik, NSi - vprašanje: ureditev prehodov za pešce v Gornjem
Logatcu in Blekovi vasi
Svetnica pove, da je že kar nekaj časa minilo od tega, ko so razpravljali o prometni
varnosti, predvsem o prehodih za pešce v Gornjem Logatcu in Blekovi vasi. Ker se že
dolgo ne govori o tem, čeprav se je zagotavljalo, da so projekti v delu, svetnico
zanima kdaj lahko pričakujejo urejene prehode za pešce?
Odgovor občinske uprave:
Izdelana je projektna dokumentacija – izvedbeni načrt za ureditev dveh prehodov za pešce
na glavni cesti G2-102, odsek 1460 Kalce – Logatec, med km 2,800 in km 3,115 skozi
Logatec. Pridobljena so tudi vsa potrebna soglasja za izvedbo investicje. Projektantska
ocena vrednosti investicije izvedbe prehodov za pešce z ustrezno ureditvijo javne
razsvetljave znaša 26.668,81 EUR brez DDV, z vključenim DDV pa projektantska ocena
vrednosti znaša 32.535,95 EUR. Projekt ureditve dveh prehodov za peščce na glavni cesti
G2-102, odsek 1460 Kalce – Logatec, med km 2,800 in km 3,115 skozi Logatec načrujemo
prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajne mobilnosti za pridbotev evropskih
sredstev Kohezijskega sklada tako, da bo časvna dinamika izvedbe investicije vezana na
pridobivanje navedenih sredstev pri čemer ocenjuemo, da bo izvedba prehodov mogoča v
letu 2018.
10. Anja Sedej, SMC – vprašanje: jama Gradišnica
Svetnica pove, da letos poteka 130 let od prvega spusta v jamo Gradišnico. Svetnico
zanima stališče Občine o tem, da bi se po dogovoru z lastniki in jamarji dogovorila za
zavarovanje tega vhoda in postavitev informativne table. Letos so učenci in učitelji OŠ
8 talcev Logatec temu namenili veliko časa, izdali so brošuro, posneli film, trenutno
imajo v Štali na Brodu tudi razstavo.
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Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se je glede jame Gradišnice veliko pogovarjal in problem, ki se pojavi z
ureditvijo zadev je lastništvo zemljišča. V primeru, da se table postavijo in se zavaruje vhod,
se odpre še en vidik problema – Občina z ureditvijo prevzame tudi vso odgovornost
povezano s samo jamo. Na področju jam, brezen in vrtač je še veliko dela, poudari župan,
saj gre za enega izmed turističnih produktov, ki jih v prihodnje nameravamo tržit. Župan na
tej točki prosi svetnike za pomoč, da v kolikor poznajo lastnike zemljišč, kjer se te naravne
vrednote nahajajo, naj se pogovorijo z njimi, saj včasih bolj učinkovito, če se lastniki
pogovorijo s svetniki kot z županom. Župan pove, da je v zvezi z jamo Gradišnico kar nekaj
načrtov, a se pojavlja, kot tudi drugje, problem lastništva. Župan pohvali pobudo svetnice.
11. Anja Sedej, SMC – vprašanje: most na Brodu
Svetnico zanima, kdaj bo prišlo do obnove mosta?
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da je potrebno za most na Brodu pridobiti vso potrebno dokumentacijo, šele na
to se bodo lahko pričela dela.
Odgovor občinske uprave:
Izdelana je projektna dokumentacija – projekt za izvedbo (PZI) za sanacijo premostitvenega
objekta v Logatcu – Most 5 v skupni dolžini 50 m med Cesto Talcev in Potoško cesto – most
na Brodu. Pridobljena so tudi vsa potrebna soglasja za izvedbo investicije. Projektantska
ocena vrednosti investicije je 52.386,22 EUR brez DDV, z vključenim DDV pa projektantska
ocena vrednosti sanacije mostu znaša 63.911,19 EUR. Izvedba sanacije navednega mostu
na Brodu je predvidena v letu 2018.
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