
Petkovec bo dobil vodo!
 
Tako je završalo med krajani Petkovca v začetku februarja.  Z navdušenjem in v velikem številu 
so se odzvali prvemu vabilu na sestanek glede problematike vodovoda na našem območju.  
Kako je ta novica prišla med nas pa je že malo drugačna zgodba.  Občinski možje so namreč 
sklicali sestanek le z lastniki parcel ob zamišljeni trasi vodovoda, da bi pridobili še nekaj 
preostalih služnostnih pravic. Sicer pa je že to da je sploh bil sklican sestanek napredek, in je 
najbrž odraz korektnega delovanja g. župana Menarta.
 
Kaj je že bolo
Pred leti je prejšnji predsednik krajevne skupnosti osebno od vrat do vrat nabiral služnostne 
pravice. Seveda se je zelo mudilo in si bil ti zadnji, ki še ovira, da projekt ne teče. Projekta pa 
ni pokazal nikomur, prav tako ni bilo predstavitve, ki jo je obljubljal potem. Najbrž niti ni bilo kaj 
dosti za predstavit, saj tudi sedaj predstavniki komunale in občine (skoraj) niso vedeli, da so 
služnostne pravice večinoma že vpisane. Najbrž je šlo vse precej po “domače”.
Bolj korektno je potekal “projekt” vodovod Petkovec pred desetimi leti. Dokler je kaj potekalo. 
Takrat je župan Nagode sklical sestanek vaščanov pred Gasilskim domom. Name je bil 
seznanitev z potrebami Petkovca po vodovodu. Pred volitvami? Kaj več najbrž ne, saj nas 
je takratni direktor komunalnega podjetja strašil z res velikimi priključninami in vsemogočimi 
ovirami.  Ker je bil že takrat interes Petkovčanov za javni vodovod velik smo se z županom 
dogovorili in ustanovili tako imenovani Odbor za vodovod na Petkovcu z petimi predstavniki iz 
posameznih “dolin”.  Odbor je dobro deloval in s prestavniki občine pripravil traso vodovoda za 
katero  so bila pridobljena načelna soglasja za služnostno pravico in izdelan projekt...  Potem 
pa se je zadeva ustavila, saj je bilo na Občini, da projekt nadaljuje. Za izvedbo projekta pa ni 
bilo denarja in še manj volje.  Izdelan in plačan projekt je bil založen do te mere, da sedaj ne na 
občini ne na kumunali zanj več “niso vedeli”. Le  upamo lahko, da bo interes da se tisti projekt 
spet najde. 
 
Sestanki
Sestanek z lastniki parcel je bil sklican v Gasilskem domu na Petkovcu.  K sreči(?) je zima in 
so se občinski možje preko predsednika KS Rovte g. Trčka obrnili na gasilsko enoto Petkovec 
za uporabo sejne sobe. Seveda so gasilci tako pomemben sestanek v sejni sobi gasilskega 
doma takoj odobrili.  Ker pa nas je kot krajane največjega naselja v občini Logatec v katerem 
ni javnega vodovoda zanimalo kaj imajo občinski možje za bregom, smo se obrnili na g. Trčka. 
Pokazal nam je “projekt” kolikor ga je on imel nam povedal, kako ga je dobil in nam predstavil 
odklonilno mnenje sveta krajevne skupnosti Rovte.  Izrazil je željo, da dobi vodo celoten 
Petkovec in ne le par hiš ob vodu, kjer bo voda odtekala v Logatec in naprej kot predvideva 
projekt. 
Predstavljeni projekt je del medobčinskega projekta povezovanja vodnih sistemov za katerega 
se pridobivajo Evropska sredstva. Na Petkovec prinaša primarni vod iz Rovtarskega vodovoda, 
ki gre peko vasi po najkrajši liniji do vodovoda iz Turkove grape v Logatec.  V sklopu tega 
evropskega projekta niso in ne morejo biti predvideni nobeni priključki, puščeni bodo le jaški 
za sekundarne vode.  Petkovec tako v tej fazi dobi vodovod, ne pa vode oz. priključkov.  Ideja 
povezovanje vodovoda Rovte z vodovodom iz Turkove grape v Logatec je poznana in je bila 



že vklučena tudi v pojekt Odbora za vodovod.  Sedaj prestavljeni idejni projekt je mnogo manj 
učinkovit s stališča pokritosti Petkovca in hkrati pa tudi ni veliko krajši od projekta, ki ga je 
pripravil Odbor. 
KS Rovte dvomi o velikih zalogah vode v vrtini v zajelah in povdarja da je še precej 
gospodinstev na njenem območju brez vodovoda. Poleg Petkovca pa vodovoda ni še na 
Praprotnem brdu in v Grampovcah.  
 
Vode!!!
Skrajni čas je da tudi Perkovec dobi vodovod, saj ga ima v Sloveniji že praktično vsaka vasica 
ali romsko naselje. Na Petkovcu smo doma pridni ljudje. Ja, preveč pridni. Delamo in smo 
tiho. Kdor dela ustvarja in nima časa in volje nadlegovari. Tako je bil Petkovec iz strani občine 
deležen le malo infrastrukturnega vlaganja (1, en kilometer asfalta), ostalo pa smo si postavili 
ali plačali sami.  Pridnost Petkovčanov se vidi v številu registreranih podjetij. Mi ne čakamo na 
Državo in socjalno pomoč pač pa si pomagamo sami. Tako pa pomagamo ne le sebi temveč 
tudi mnogim drugim saj je na Petkovcu zaposlenih več ljudi kot jih je domačinov v delovni fazi. 
Torej se več ljudi na Petkovec pripelje kot jih hodi drugam na delo.  (Pravijo da smo industriska 
cona Rovt.) Še več pa imata od nas občina in država saj vsa ta podjetja pridno plačujejo DDV in 
druge dajatve ter vse socialne prispevke za zaposlene. 
 
V peticiji smo Občini Logatec ponudili polno sodeovanje pri pripravi projekta za vodovod preko 
Odbora za vodovod na Petkovcu in tudi obljubili  uporabo vseh potrebnih zemljišč. Zahtevali 
pa smo, da občina vzporedno z tem medobčinskim projektom pripravi projekt, vključno z 
predvidenimi stroški in terminskim planom, v katerem bo zagotovljen priključek za vodo vsem 
gospodinstvom in požarno voda za vse skupine hiš na območju Petkovca. Tak projekt ne stane 
več kot prispevki, ki jih Petkovčani mesečno prispevamo v proračun. 
 
Vodovod je “javno dobro” zato naj se dela javno in dorbo!
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