Povzetek sestanka na občini Logatec 20.5.2016 (Jože Hladnik)

1. Projekt in načrt za sekundarni vod je bil obljubljen za sredino leta 2013. Sedaj je obljuba, da bo do konca leta 2016. 
2. Odbor za vodo Petkovec naj bo v najkrajšem možnem času seznanjen z  predračunsko vrednost sekundarnih vodov. Rečeno je bilo, da bo posamezni stanovanski objekt plačal komunalni prispevek primerljiv dugim krajem v občini.
3. 8 Objektov se bo priklapljalo neposredno na primarni vod (izven EU financiranega finančnega okvira), ker do dovol blizu. Konkretno se ti objekti MORAJO priklopiti plačati Komunalni prispevek (XXXm2 × XX € = 1000-2000€) in si SAMI urediti vod do hiše in kupiti števec... Za namen vseh ostalih hiš se pri primarnem vodu uredi priklopno mesto za sekundarni vod. (skica XX). Na sekundarni vod se priklaplja po istem sistemu kot na primarni. Kdaj bodo zgrajeni kraki sekundarnega voda se ne ve. Župan g. Menart pa zagotavlja, da bodo hiše na Petkovcu dobile vodovod kmalu, sigurno pa pred koncem mandata. Pri tem je treba opozoriti, da ima občina veliko stinosti z pridobivanjem evropskih sredstev za primarni vod od naših ministrstev. Tako se ne ve če bodo dela na primarnem vodu lahko potekala kot predvideno. Obstaja tudi majhna možnost da mora občina celotno investicijo pokriti sama, kar pomeni zamike izvajanja.
4. Na primarnem vodu in na krakih sekundarnih vodov so predvideni hidreanti.
5. Nejasno je tudi glede zaloge vode v vrtini v Rovtah. Vrtina obratuje na 5l/s (sedanja poraba), ima dovoljenje za 8l/s in določen maksimalno kapaciteto 15l/s. Torej vode je več kot dvolj.  Predvidena je dodatna močnejša vrtina na istem mestu. Zakaj?
6. Župan trdi, da Logatec vode iz Rovt ne potrebuje. Na komunalnem podjetju so pojasnili, da je predvideno napajanje spodnjega Petkovca (Ložanska dolina) iz Rovt.  Le ta je zaradi oporečnosti vode iz zajetja Turkova grapa, sedaj oskrbovan z prečrpavanjem vode iz Logatca. 
7. Zmanjšanje priključnine tistim, ki so podali služnost svojih zemljišč ni predvidena.




