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Župan je dal na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 17. septembra 2015, besedo
svetnikom v nadaljevanju.
Vprašanja in delni odgovori so iz zapisnika zapisniku. Dodani so odgovori strokovnih služb
občinske uprave in ostalih.
1. Janez OVSEC, NSi – pobuda: ureditev pasov za zavijanje
Svetnik najprej vse lepo pozdravi. Uvodoma pove, da več občanov in krajanov ugotavlja
jutranje in siceršnje zamaške v križišču proti KLI-ju. Pove, da se cesta od enega do drugega
krožišča ureja za namene trgovin in ostalih uporabnikov, da pa del proti avtocesti ostaja enak.
Zato poda pobudo, da bi se tudi na omenjenem delu ceste čim prej uredil pas za zavijanje levo
in desno v obeh smereh za v cono. Slišati je bilo, da se je to že načrtovalo, zato zdaj sprašuje
župana, kdaj in na kakšen način se bo pobuda realizirala.
Župan pove, da je rešitev v načrtu. Poudari, da bo potrebno doseči dogovor z Direkcijo za ceste, da pa
so problem predvsem finance. Kdaj bo realizirano se ne ve, je pa predlog nujna stvar in prednostna
naloga, da se glavni priključni cesti za Logatec in tudi za zaledje takšni zavijalni pasovi uredijo.

2. Janez ISTENIČ, SD – pobuda: ureditev razsvetljave v podhodu pri KLI-ju
Svetnik najprej vošči dober večer. Nadaljuje, da so k njemu pristopili občani, ki se zahvaljujejo
za ponovno ureditev in odprtje podhoda za h KLI-ju, da pa je v podhodu zdaj problem
razsvetljave, ki da je ni. Občani sprašujejo, če lahko občina kakorkoli pripomore k ureditvi
razsvetljave.
Župan se zahvali za opozorilo in poudari, da je bila tudi razsvetljava urejena, da pa je najbrž problem
posledica vandalizma. Pove še, da se bo podhod preverilo in uredilo razsvetljavo.

3. Janez PODOBNIK, SDS – pobuda: parkirna ureditev ob gasilskem domu v Rovtah
Svetnik se zahvali za besedo in v svoji pobudi uvodoma pove, da je v Rovtah gasilski dom, ki
nima znaka za parkiranje. Nadaljuje s pojasnilom, da je tam zelo nevarno in nepregledno, ko
gredo gasilci na teren je še posebej težko, saj vozilo potrebuje 10m, da pride iz gasilskega
doma. Osebni avtomobili pa so cele dneve parkirani v neposredni bližini izvoza. Meni, da bi bilo
potrebno postaviti znak ali narisati nekakšno omejitev. Pove še, da se je sam dogovarjal, da bi
se brezplačno narisalo, da se v neposredni bližini gasilskega doma in še 10 m stran ne bi
parkiralo, da bi gasilsko vozilo nemoteno odšlo na teren.
V odgovoru na pobudo navezano na prometno ureditev ob gasilskem domu v Rovtah župan napove,
da si bo redarska služba ogledala okoliščine in pripravila sklep, ki ga mora potrditi tudi občinski svet.
Če bo predlog upravičen, bo redarska služba to uredila.
Občinska uprava dodaja, da je bil s strani župana že izdan sklep za postavitev prometne signalizacije.
Po prejemu naročenih znakov, bo izvedena tudi postavitev.
4. Janez PODOBNIK, SDS – vprašanje: kaj se dogaja v prostorih propadlega KLI-ja
Svetnik nadaljuje z vprašanjem, kaj se dogaja v prostorih nekdanjega KLI-ja, ali je kaj v
dogovoru. Pove, da zgleda, da vse stoji in predlaga, da bi se dobilo nekaj obrtnikov, vsaj za dve
leti in brez davka, ki bi vzpostavili proizvodnjo, ljudje pa bi lahko dobili delo.
Glede prostorov nekdanjega KLI-ja župan pojasni, da je lastnik prostorov Factor banka. V preteklosti
so že tekli pogovori o tem, kaj storiti. So bili Nemci, Rusi, pa tudi lokalni podjetniki, ki so izražali svoje
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interese, predvsem obnoviti lesno industrijo. Vendar znaša 1 m v coni 120 € in za lesno branžo je to
prevelik zalogaj. Pred nekaj leti so tekli pogovori z Ministrstvom za gospodarstvo, kjer je bilo
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dogovorjeno, da bi ministrstvo pomagalo – ponudili so 50 €/m , vendar, ker takrat nismo mogli
zagotoviti želene količine lesa, se je izkazalo, da je zamisel predraga. Bilo je veliko povpraševanja,
vendar občina pri tem nima vpliva. Velik problem je bil tudi ob dogovarjanju za podhod, na koncu smo
le uspeli. Občina interesente pošilja na omenjene naslove. Kaj bo s prostori in 13 ha zemljišč, bomo še
videli. Župan izrazi željo po ponovnem obratovanju in vzpostavitvi delovnih mest. So pa interesenti iz
Italije, Avstrije, pa tudi domači, vendar pa je cena žal previsoka.

5. Eva ČERNIGOJ, SMC – pobuda: obnovitev ceste skozi Napoleonov drevored
Svetnica pozdravi in se zahvali za besedo. Nadaljuje, da je bila pred časom s strani občanov
podana pobuda za obnovitev ceste skozi Napoleonov drevored. Pobuda je bila prek upravnega
odbora SMC posredovana na Direkcijo za ceste. Svetnica pove, da je ta cesta resnično
potrebna obnove, pred kratkim pa je s strani direkcije prišel tudi naslednji odgovor:
»Direkcija za infrastrukturo načrtuje preplastitev državne ceste 409, na območju
Napoleonovega drevoreda pri Logatcu. Razpisna dokumentacija je že v pripravi. Dela bodo
obsegala preplastitev poškodovanega tektonskega vozišča ter obnovo horizontalne prometne
signalizacije. Ocenjena vrednost del je 550.000 €.«
Kar je za nas ključno je, da če bodo vremenske razmere v oktobru in novembru ugodne, bodo
dela predvidoma izvedena še v letošnjem letu, sicer pa v prihodnjem letu.
Kar se tiče svetniške pobude SMC na tem mestu pa bi bila, da se v pripravi proračuna za
prihodnje leto predvidi sredstva za infrastrukturo, ki jo mora zagotoviti občina: npr. za
razsvetljavo, pločnik, da bo to možno v naslednjem letu tudi izvesti.
Župan izrazi zadovoljstvo ob slišanem in poudari, da je možno marsikaj storiti, ko se stopi skupaj.
Svetnici se zahvali za informacijo.

6. Dušan JERINA, NLŽBM – vprašanje: begunci v občini Logatec
Svetnik pozdravi zbrane in se zahvali za besedo. Nato pove, da se približuje val beguncev, ki
bodo nastanjeni tudi v centru za reševanje – bivša vojašnica. V centru imajo svoje prostore tudi
nekateri klubi in društva, ki bodo morali verjetno izprazniti prostore, v katerih sedaj trenirajo in
delujejo. Svetnika zanima, kaj je občina naredila, da bi zaščitila društva in kaj je bilo storjeno,
da bo lokalna skupnost enakopravna z begunci, ko se bodo oni prosto sprehajali po vojašnici
in po kraju Logatec?
Župan se zahvali za vprašanje. Pove, da ne more podati direktnega odgovora, saj je begunska
problematika v domeni države, Ministrstva za notranje zadeve. Vojašnice (op. Center za zaščito in
reševanje) so v lasti Ministrstva za obrambo, upravljavec prostorov pa je Uprava RS za zaščito in
reševanje. Ko krovna organizacija prostorov ne potrebuje, so lahko v njej lokalni klubi, društva,
posamezniki, v primeru višjega interesa, višje sile pa se lahko razmere glede prostorov spremenijo
skladno s pogodbami, na katere občina nima vpliva. Župan pove, da se je pogovarjal z g. Butom, ki je
odgovoril enako in sicer, da je nad njegovo organizacijo Ministrstvo za obrambo. Župan še enkrat
opozori svetnike na prejeto poročilo o dosedanjih pogovorih s posameznimi ministrstvi, ki so jih svetniki
dobili pred sejo. Govora je veliko, kaj pa bo, pa nihče ne ve. Mediji so dnevno polni informaciji v zvezi z
begunci, tudi mene kličejo tako občani, novinarji kot tudi športniki, ki so v centru, tako da pravega
odgovora ne morem dati, pove župan.

7. Anja SEDEJ, SMC – pobuda: obveščanje svetnikov in občanov o dogajanju z begunci
Svetnica se zahvali za besedo in pozdravi vse prisotne. Nadaljuje, da podaja pobudo, da bi
župan predvsem svetnike in če se da, tudi občane, še bolj redno obveščal o tem, kaj se na
državnem in občinskem nivoju v zvezi z begunci dogaja. Svetnica je namreč mnenja, da se več
negotovosti povzroča s tem, da se nič ne pove.
Glede begunske problematike pojasni, da je tudi sam pred mesecem iz medijev izvedel, da je za v
Logatec predvideno okoli 200 beguncev – azilantov. Od takrat naprej so ga državni svetniki, novinarji,
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politiki spraševali, kaj v Logatcu bo. Župan pove, da ve le to, kar je bilo v medijih, da pa je vesel, da so
zadnje tri tedne, skladno z dopisom, tekli pogovori tudi z Ministrstvom za notranje zadeve, z
Ministrstvom za zdravje, pove, da je bil v Logatcu tudi g. But. Župan še enkrat poudari, da kaj in kako
bo, ne ve, poudari pa tudi, da kljub temu, da ni veliko vedel, se medijem ni skrival, ampak je javno
nastopal in povedal tisto, kar je. Pove še, da je bil na LEP-u, na RTV Slovenija v Odmevih, na Radiu 1,
pa tudi v drugih medijih, tako tiskanih kot pogovornih, vsi so dobili podatke, katere je vedel. Pove, da je
bil danes na sejo povabljen tudi g. Šefic z Ministrstva za notranje zadeve, ki pa je službeno zadržan.
Župan poudari, da vsi ljudje, ki se obrnejo na njega, dobijo isti odgovor, ki ga je podal že medijem.

8. Anja SEDEJ, SMC – vprašanje: pogin rib v Logaščici
Svetnica nadaljuje, da je želela preverit, kdaj točno se je zgodil pogin rib v Logaščici, pa je
celotna vsebina iz medijev popolnoma izginila. Pove, da na rtv.slo ni najti niti prispevka naše
krajanke ge. Barbare Renčof. Zanima jo, kaj se dogaja? Pred približno mesecem dni je prišlo do
izlitja impregnacijskega sredstva v Logaščico. Opraviči se, ker nima točnih informacij, ker je
želela prav to preveriti. Nadaljuje, da je storilec znan, odšel je na policijo, povzročil pa je, da
življenja v Logaščici ni od njegove žage v Gornjem Logatcu do Sončnega loga. Svetnica še
doda, da naj bi se potočni raki, po besedah ribičev, ne vrnili v naše vode še 10 let, kar
predstavlja veliko ekološko katastrofo za naš kraj. Svetnica verjame, da občina dogajanje
spremlja. Zanima jo kakšni so zadnji izsledki policije, Agencije za okolje in inšpekcije, kakšne
ukrepe načrtujejo in kakšne ukrepe namerava uvesti proti onesnaževalcu, za katerega se ji zdi,
da smo mu šli svetniki na eni od preteklih sej »na roko« s spremembo prostorskega načrta.
Kako, s kakšnimi ukrepi, namerava občina zaščititi okolje in svoje prebivalce? Na koncu še
pove, da je ne zanima, kaj se ne da, temveč kaj se da.
Glede pogina rib v Logaščici župan pove, da je bila občina s strani prebivalcev obveščena o dogodku.
Občina se je tudi že obrnila na ARSO, ki je edina pristojna za področje voda, in na policijo. Inšpektor za
vode je stanje pregledal, končnega poročila pa še ni. Klicali so tudi ljudje in spraševali, kdo bo dal
pregledati zemljišča ob potoku in njihovo zemljo, kjer ljudje pridelujejo vrtnine in poljščine ter za
zalivanje uporabljajo vodo iz potoka. Tu župan pove, da se skladno s predpisi, vrtovi ne smejo zalivati
iz potoka, vsak občan, ki je lastnik zemljišča, pa lahko sam poda vlogo za pregled in analizo zemlje. Tu
ima občina zvezane roke. Napove še, da ko občina prejme podatke iz pristojnih institucij, se bo lahko
povedalo več.

9. Janez OVSEC, NSi – pobuda: renta iz državnih gozdov za občino Logatec
Svetnik ponovno pozdravi zbrane in predstavi naslednjo pobudo krajanov, občanov Dolnjega
Logatca: »V občini Logatec je KS Naklo najbolj obremenjena zaradi transporta lesa iz državnih
gozdov, saj gre pretežni del lesa iz gozdnega predela Ravnik, ki je pretežno v državni lasti,
preko KS Naklo, večinoma po Notranjski cesti skozi Martinj hrib. Zaradi tega razloga se
pričakuje, da bi dobršen del ali nek primeren del tega denarja, šel tudi za popravilo občinskih
cest, saj škoda nastaja tu, v KS Naklo. Zato predlagamo, da se iz tega naslova kvalitetno uredi
občinske ceste pod Sekirico proti Martinj hribu in proti Tičnici, občinsko cesto od Nakla pod
Prekrnikom do državne ceste Logatec-Žiri, ki je tudi del logaške kolesarske transverzale,
gozdne ceste in del Notranjske ceste, ki je občinska cesta Logatec – Laze do Loma.« Na koncu
svetnik še pove, da je to pobuda, da najbrž vseeno obstajajo neka pravila, kako se denar deli,
želja krajanov pa je opisana v pobudi.
Župan se zahvali za pobudo in pojasni, da gre za takso, ki jo občina dobi od gozdarjev. Vsako leto
občina dobi približno 50.000€. Občina za sredstva naredi razpis, pridobimo izvajalca del za popravilo
gozdnih cest, odločitev o tem, katere ceste se bodo popravljale, pa je v pristojnosti revirnih gozdarjev,
ki odločajo katere ceste so najbolj potrebne popravila in pod njihovim nadzorom se ceste tudi urejajo.
V letošnjem letu ni bilo razdeljenih nekaj sredstev, ki smo imeli rezervirana za subvencije kmetom,
zaradi sprememb predpisov na državni ravni, namenjeno jim je bilo 25.000 €. Vemo, da je zaradi dela
v gozdovih veliko gozdnih cest in vlak poškodovanih tako, da se je tudi skozi to pomagalo našim
kmetom. O popravilu cest pa odloča gozdno gospodarstvo, ki najbolj pozna teren. Če se bo dalo,
bomo poskusili predlagati, da se popravijo tudi v pobudi omenjene poti, za poljske poti pa so sredstva
zagotovljena na drugi proračunski postavki.
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10. Miran OBREZA, NaNo – pobuda: poziv župana k strpnosti ob begunski krizi
Svetnik se zahvali za besedo in vse prisotne lepo pozdravi. Pove, da ima pobudo, ki se
navezuje na begunsko krizo. Svetnik pove, da razume, da se dnevno spreminjajo poti
beguncev, da je situacija nepredvidljiva, da je skoraj nemogoče dobre informacije posredovat
občanom. Vseeno pa se vsi zavedamo, da je Logatec ena izmed lokacij, kjer naj bi bil potencial,
da se begunce začasno nastani, zato svetnika žalosti, da iz županovih ust sliši, da prilivamo
olja na ogenj. Očitno je še vedno zaznavanje teh beguncev kot ljudi, ki gredo s trebuhom za
kruhom kot včasih. To so ljudje, ki so v svojih domicilnih državah nekateri bistveno bolj
situirani kot smo mi sami, bistveno bolj izobraženi, zato svetnik prosi, da se iz tega stališča
nagovori občane po vseh kanalih, ki so na razpolago, da, v kolikor pridejo gosti – begunci in ko
bodo začasno nastanjeni v centru, se občane pozove k strpnosti, enakopravnem obravnavanju,
da se tudi z nevladnimi organizacijami pravočasno dogovori, ne samo kako bodo šli begunci
ven iz centra ampak tudi, kako bodo s temi ljudmi morebitno sodelovali, jim pomagali in z njimi
tudi komunicirali.
Župan se zahvali za pobudo.
S predlogom svetnika se strinja. Pove, da je bil sklican štab civilne zaščite z vsemi deležniki, ki so v
štabu, od tabornikov, skavtov, zdravstvenega doma, policistov, gasilcev, kinologov, jamarjev. Na štabu
je bil obravnavan tudi ta problem. Še enkrat poudari, da daje komando Ministrstvo za notranje zadeve,
ki odredi potrebe posameznih ministrstev. Štab civilne zaščite dobi navodila s strani Uprave RS za
zaščito in reševanje. Župan pokasni, da je civilna zaščita predvsem za pomoč v logistiki, enako kot tudi
ostale nevladne organizacije. Mi čakamo na navodila. Župan pojasni še, zakaj je rekel, da ne nalivat
olja na ogenj, kjer ni potrebe?! Zato, ker ima vsaka napačna informacija lahko hujše posledice. Veliko
informacij je v raznih medijih. Ko bo znanega kaj več, bomo o tem tudi obveščali. Župan meni, da je
štab civilne zaščite s svojimi deležniki pripravljen za pomoč, pove še, da je štab za pomoč prosil tudi
Klub logaških študentov zaradi prevajalskih storitev, saj gre za mlade, angleško govoreče ljudi, tudi
begunci so po večini angleško govoreči. Za uradne prevode pa bo potrebno dobiti zaprisežene
prevajalce.
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