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Župan je dal na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 21. 12. 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. Dušan Jerina, NlžBM, vprašanja – Vprašanja, ki jih je ga. Tollazzi naslovila na
Komisijo za pritožbe občanov
Svetnik pove, da, kot predsednik Komisije za pritožbe občanov podaja nekaj vprašanj
zastavljenih s strani Rosane Tollazzi. Gre za vprašanja, ki so bila vzeta iz sklopa
številnih vprašanj, ki jih je posredovala ga. Rosana Tollazzi.
a.) Umiritev prometa na Tržaški cesti in zgraditev obvoznice
Zakaj se s takšnimi in drugačnimi ukrepi ne uvede umiritev prometa po Tržaški cesti
dokler ne bo zgrajena obvoznica? Predsednik pove, da občanka ugotavlja, da so
drugod po Logatcu to zdaj urejali.
Izdelala se je celotna prometna strategija ureditve Logatca. Svetnik pove, da je
občanka pri tem aktivno sodelovala. Na delavnicah, so udeleženci poudarjali nujnost
izgradnje obvoznice in s tem povezave obeh obrtnih con. Zdajšnji župan je izgradnjo
obvoznice umestil šele v leto 2022, namesto, da bi se že sedaj zbrala evropska
sredstva za izgradnjo.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se dela na projektih povezanih z obvoznico in celostno strategijo. Izdelujejo
se projekti, odkupujejo se zemljišča. Župan predvideva, da bo v letu 2018 izdano gradbeno
dovoljenje. Vse do stare ceste se bo zgradil del obvoznice. Občina namreč vidi velik interes
bodočih investitorjev, podjetnikov za zemljišča, s to izgradnjo pa se bo sprostilo 15-20 ha
zemljišč. Realno naj bi bila celotna obvoznica zgrajena leta 2022 in župan upa, da se bo za
izgradnjo pridobilo določena sredstva.
V zvezi z umiritvijo prometa župan pove, da se je promet na Tržaški cesti zelo umiril zaradi
zožitve cestišča in »solzice« pri Mercatorju. Večkrat je občinski redar na tej relaciji postavil
tudi radar, saj vsak voznik, ki gre skozi drevored navadno krši prometne predpise in vozi
prehitro. Župan pove, da je bil na dan seje z občinskim redarjem Juretom Plečnikom na
Agenciji za varnost v prometu, kjer je bil 31 občinam v Sloveniji predana posebna tabla, ki
kaže hitrost vožnje in opozarja na prekoračitev hitrosti. Rezultat spremljanja hitrosti, kako
hitro vozijo vozniki skozi naselje, bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine. Glede na
pridobljene rezultate se bo ustrezno ukrepalo. Omenjeno tablo je občinska uprava v rabo
dobila za čas 6 mesecev, v proračunu pa so določena sredstva s katerimi se bo zagotovil
nadaljnji najem.
b.) Predstavitev ponudnikov nastanitev na spletni strani
Svetnik pove, da občanka ugotavlja, da imajo na spletni strani Občine Logatec – zavihek
turizem – ponudniki, namestitev – ob predstavitvi dano različno število fotografij – nekateri
dve fotografiji, GRC Zapolje jih ima 34. Občanka meni, da gre za nelojalno konkurenco.
Občina na ta način »preferira« določene namestitve, ki jih ne bi smela.
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Odgovor Občinske uprave:
Občina Logatec na svojem spletišču spodbuja razvoj turizma z objavo kontaktnih in
nekaterih najosnovnejših podatkov domačih gostincev, kjer objavi toliko fotografij, ko ji jih
pošljejo gostinci sami. V kolikor bi domači gostinci želeli, da se objavi več fotografij ali
novejše fotografije, morajo svojo željo in fotografije samo posredovati Občinski upravi.
c.) Reklamna tabla na Tržaški c. 15
Svetnik pove, da občanka navaja, da so bile tudi s posredovanjem župana,
odstranjene reklamne table po Logatcu. Pri stavbi bivše Občine je ostala še ena
takšna tabla, in sicer na Tržaški cesti 15. Svetnik pove, da občanko zanima zakaj ni
bila tudi ta tabla odstranjena.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se oglasna tabla na Tržaški c. 15 nahaja na zemljišču, katerega
namembnost dovoljuje takšno postavitev. Dokler se področje tržnice ne bo začelo trajno
urejati, bo tabla verjetno ostala na sedanjem mestu.
2. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Merila za postavitev prehrambnih objektov na
tržnici
Svetnica pohvali dejavnost na tržnici v Logatcu. Zanima jo, ali Občina razmišlja o tem,
da bi na nek način »pritisnila« na lastnike prehrambnih objektov na tržnici – ureditev,
izgled le-teh. Sprejme naj se neka določila o dimenzijah objektov, gradnje, materialov.
Lastniki bi tem določilom morali slediti in to bi pripomoglo k skupnemu izgledu tega
prostora – trenutno stanje je po oceni svetnice slabo – porazno.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da sta kioska, ki stojita ob tržnici v Logatcu na Tržaški c. 15 postavljena
začasno. Ko se bo celotno območje začelo celovito urejati, se bo ta dva kioska umaknilo.
Župan pojasni, da sicer ne ve, do kdaj imajo lastniki teh objektov z Občino sklenjeno
pogodbo, ve pa da se bodo mogli po celovitem urejanju prostora od tam umakniti.
3. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Prehod za pešce pod Sekirico
Svetnico zanima, ali, kljub temu, da gre za državno cesto, Občina karkoli dela na tem,
da bi se postavil prehod za pešce na cesti, ki jo ljudje prečkajo, da pridejo na območje
pod Sekirico? Svetnica opozori, da je ta cestni odsek še vedno zelo nevaren.
Svetnica hkrati ugotavlja, da se je ob zapadlem snegu za sankanje pod Sekirico
odločilo veliko ljudi, ki pa so parkirali – levo in desno. Svetnico zanima, kakšne
ukrepe Občina predvideva na tem področju?
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da se prehod za pešce pod Sekirico ureja v okviru postavitve trgovine Špar.
V okviru prometne študije je vrisan prehod za pešce, pločnik. S strani investitorja so
pridobljena vsa ustrezna dovoljenja s strani direkcije za ceste.
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4. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Drsališče
Svetnica pohvali izveden projekt - drsališče v Logatcu. Zdi se ji, da je veliko bolje
zastavljeno, kot v preteklem letu. Svetnico zanima, kako je Občina prišla do izvajalca
in kakšni so bili stroški in kakšno je dolgoročno načrtovanje? Zanima jo tudi, ali bo
drsališče stalnica v Logatcu. Bo iz leta v leto raslo(?) in, da se vsako leto ad-hoc išče
izvajalca.
Odgovor župana na seji:
Župan pojasni, da bo Občino drsališče v Logatcu stalo približno 30.000 EUR. Župan pove,
da bi bilo tudi v prihodnje drsališče dobrodošlo, morda na kakšnem drugem mestu. Vsako
leto je treba izbrati izvajalca in z lanskoletnim, v letu 2016, nismo bili zadovoljni. Letos smo
zbrali med drugimi tremi ponudniki. Izvajalec – podjetje KOTA iz Petrovč, ki je bil izbran se je
zdel najbolj sprejemljiv in najugodnejši. Dejavnosti na drsališču: izposoja drsalk, gostinska
ponudba – izvaja podjetje Dlan na dlan. Župan meni, da se stvari dosti dobro odvija, da
imajo občutek, za otroke in drsališče – premoženje.
5. Jerca Korče, NANO, vprašanje - Reklamna tabla pri pokopališču
Svetnica pove,da je reklamna tabla zasebnega podjetja Amicus pri pokopališču
prevrnjena. Občino prosi, da so jo ponovno postavi – pokliče izvajalce, da se zadeva
sanira.
Odgovor župana na seji:
Župan pove, da se bo kontaktiralo lastnika oziroma bo sanirala to občina s pomočjo avtodvigala.
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