AKTUALNO

BOŽIDAR RESNIK, NOVI DIREKTOR KP LOGATEC: SUŠILNICA BLATA
JE UČINKOVIT, A ENERGETSKO PREVEČ POTRATEN PRODUKT

Z

letošnjim letom je novi direktor
Komunalnega podjetja Logatec
postal Božidar Resnik. Gradnja
novega zbirnega centra bo med njegovimi prednostnimi nalogami, sušilnica
blata je po njegovem mnenju učinkovit,
a energetsko preveč potraten produkt,
sam bi zanjo izbral drugo lokacijo. Če
bodo razmere dopuščale, bodo spomladi zaživele čistilne akcije, predvsem pa
bo novi direktor skušal čim več in čim
bolje komunicirati s sodelavci, občani in
občino.
Božidar Resnik, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, prihaja iz manjše vasi med Novim mestom in
Krškim, kjer je 14 let opravljal funkcijo
direktorja komunalnega podjetja Kostak
Krško, zadnja leta pa je služboval v Mariboru, na Inštitutu za krožno gospodarstvo,
in pomagal Snagi pri uvajanju sortirnice.
V kakšnem stanju prevzemate Komunalno podjetje Logatec?
Seveda sem ob prihodu napravil analizo
stanja, ugotovil pluse in minuse, se posvetoval z najožjimi sodelavci. Ugotavljam,
da je podjetje malce kadrovsko podhranjeno, mnogi opravljajo več dela, kot je običajno na drugih komunalah, nekaj ljudi je
celo odšlo pred mojim prihodom, sicer pa
je podjetje v dobrem stanju. Ljudje znajo
delati, so pridni, med seboj se razumejo,
počasi bomo uredili še tisto, kar manjka,
in nadejam se lepe prihodnosti logaškega
komunalnega podjetja.
Ali ste že uzrli prednostne naloge, ki se
jih boste lotili?
Nalog je več. Začeti je treba tam, kjer je
situacija najslabša, in to je pri odpadkih.
Že vrsto let se pripravlja gradnja zbirnega
centra, kar od nas zahteva tudi zakonodaja.
Tu nas čaka veliko dela.
Na drugih področjih so zadeve dokaj dobre.
Evropski projekti v porečju Ljubljanice so
velika pomoč tudi v finančnem smislu. Iščemo kadrovsko popolnitev, rad bi našel
mlajšega strokovnjaka za vodenje enote
vodovod, ki bi imel željo po digitalizaciji,
po večji uporabi informatike, daljinskega

Božidar Resnik, direktor Komunalnega podjetja Logatec: »Delo z mladimi mi je v
največje veselje, ker te poslušajo, razumejo in prepričujejo tudi svoje starše.«
odčitavanja, na nek način spremljanja na
daljavo.
Sušilnica blata ni novost samo na Logaškem, ampak tudi širše. Ste se z njenim
delovanjem že seznanili?
To je bil prvi logaški projekt, s katerim
sem se seznanil. Ravnanje z odpadnim
blatom je slovenski problem. Začel se je z
zaprtjem meja Madžarske, ki je sprejemala
to blato, obeta se sicer ponovna vzpostavitev te poti. Zamisel o premični sušilnici
odpadnega blata je tehnično dobra, vendar
energetsko dokaj potratna. Cene energentov so namreč silovito zrasle, predračunske
vrednosti so se precej spremenile, kar vsak
občan občuti pri računih za elektriko ali
zemeljski plin. Težava so tudi pritožbe občanov, da je naprava prehrupna, izpustov
neprijetnih vonjav je preveč, moteč je tudi
oblak pare, ki se dviguje nad napravo. Sam
produkt je kvaliteten in učinkovit, saj se za
skoraj petkrat zmanjša količina vhodnega
dehidriranega blata.
Napravo je sicer mogoče prestaviti, težava pa je v tem, da je vezana na energent
in plina ni vsepovsod. Naprava ima sicer
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ritve so pokazale, da emisije ne prekoračujejo zakonsko dopustnih parametrov,
vendar nismo zadovoljni. Trenutna rešitev
se nakazuje v vgradnji dodatne naprave za
kondenzacijo zraka na izpustu in povišanjem dimnika. Razmišljamo tudi o tem,
da bi toploto ponovno uporabili s toplotno črpalko in morda tudi posušeno blato
izrabili energetsko, saj je zelo kalorično,
vendar pričakujemo še spremembe v t .i.
komunalni ustavi, to je zakon o varovanju
okolja, ki se v kratkem obeta.
Velik problem so na Logaškem tudi črna
odlagališča. Kako se jih boste lotili?
To je resen problem, nisem se ga še lotil
sistematično, vendar vem, da so se trudili
že pred mano in tudi sam bom moral prispevati svoj delež. Sama pokrajina je polna vrtač, depresij, investicijski cikel pa v
velikem razmahu. Gradijo se industrijske,
obrtne in poslovne cone. Treba je poostriti
nadzor, na drugi strani pa omogočiti legalen odvoz.
Pomlad je čas čistilnih akcij, ki so bile v
obdobju epidemije precej okrnjene. Ali
jih boste letos izpeljali?
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za čistejše okolje?
Vsekakor so to osnovne storitve, za katere
so komunalna podjetja ustanovljena. Predvsem pa je to ozaveščanje, začenši v vrtcih
in šolah, kjer so najbolj vedoželjni in nova
znanja prenašajo udi na starejše generacije. Delo z mladimi mi je v največje veselje,
ker te poslušajo, razumejo in prepričujejo
tudi svoje starše.

Imamo namen. Videti je, da je cikel covida počasi v zatonu in bo morda že marca
mogoče bolj normalno delati. Predviden je
tudi Gregorjev sejem, v manjšem obsegu
in seveda ob vseh potrebnih ukrepih. Komunalno podjetje bo pri čistilnih akcijah
podprlo društva, krajevne skupnosti in
druge organizacije, ki bodo želele na svoj
način pristopiti k temu, mi pa bomo dodali
svoj delež.

Kako boste komunicirali z občani?
Po šolah se že odvijajo aktivnosti, poskušali bomo z raznimi oblikami pisnega ko-

Kaj vse lahko Komunalno podjetje Logatec ponudi občini in občanom v skrbi

municiranja in prek lokalne TV. Pred kratkim sem se srečal s skupino zaposlenih, ki
delajo na strojih za pobiranje odpadkov in
so me opomnili na težke delovne pogoje in
nekoliko slabše plačilo. Želim si povečati
najnižje plače in zadržali višje na sedanji
ravni, kljub rasti življenjskih stroškov.
Ljudje na terenu so namreč naši ambasadorji, oni so v najtesnejšem stiku z ljudmi.
Moja vrata so vedno odprta, tako za zaposlene kot za občane.
Blanka Markovič Kocen
Foto: Primož Godina

OGROMEN KVAČKAN OBČINSKI GRB KRASI PROSTORE OBČINE

S

redi februarja je župan Berto Menard slavnostno prevzel občinski
grb, ki ga je v okviru projekta Slovenija kvačka, v katerem je sodelovalo 112 občin, izdelala naša občanka Andreja Kristan. »Sprva
sem razmišljala, ali bi se v projekt vključila ali ne, saj nisem vedela, kako
velik naj bi bil grb, koliko časa mi bo vzelo kvačkanje … A prijavnico
sem imela ves čas pred očmi, zato sem začutila, da mi je namenjeno,«
se spominja Andreja. Za izdelavo grba, ki meri v višino 170, širino pa
150 cm, je porabila 2,5 kg volne in okoli 100 ur. »Družina mi je stala ob
strani, večjih težav pri delu nisem imela, zamudno je bilo le na koncu
skriti nitke.« Mlada ustvarjalna Logatčanka o naslednjem podvigu še ne
razmišlja, a idej ji gotovo ne manjka.
»Zelo vesel sem, da se je naša občanka lotila tega velikega podviga in
umestila Logatec med 112 občin v projektu. Njen izdelek potrjuje državotvornost, saj je grb eden od simbolov državnosti. Z veseljem ga bomo
obesili na steno, vsi občani si ga bodo lahko ogledal,« je ob prevzemu
dejal župan.
Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Andrejina umetnost
umetnost kvaèkanja
Razstava kvaèkarskih del Logatèanke Andreje Kristan
Razstava v Upravnem centru Logatec
1. marec 2022 - 30. marec 2022
Osrednji razstavni eksponat kvaèkan grb
Obèine Logatec je nastal v okviru
vseslovenske akcije Slovenija kvaèka.

“

... kvaèkala sem grb Obèine Logatec in pri tem res
uživala, porabila sem približno 2,5kg volne in
okoli 100 ur dela, vmes je bilo treba tudi kaj parati,
tako da je šlo nekaj ur dela v niè, ampak zgodi se
tudi kakšna napakica. Grb bo krasil obèino, tako da
si ga bo lahko vsak ogledal, kako velik je nastal...

Fotografije: osebni arhiv
Razstava je na ogled v poslovnem èasu Upravnega centra Logatec, ob upoštevanju aktualnih epidemioloških smernic.
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Obèina Logatec

