
za Logatec

LOKALNE VOLITVE 2022



Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Sodelujemo za pozitivni razvoj Logatca, ki ponuja visoko kakovost
bivanja, oplemeniteno z okoljsko zaščito logaške narave in pitne
vode, kakovostna delovna mesta z razvojnim potencialom. 
Za Logatec, ki se iz spalnega naselja prelevi v živo, dinamično
občino, z obilo kakovostne kulturne, športne in povezovalne
vsebine. Želimo ustvariti kakovosten prostor za ustvarjanje, 
delo in prostočasno udejstvovanje. Posebni poudarek želimo 
dati tudi vsebinam, namenjenim mladostnikom in starejšim. V
sodelovanju z Vlado RS bomo smer razvoja Logatca obarvali
zeleno in usmerjeno v prihodnost. Želimo, da Logatec postane
ekonomsko in kulturno središče znotraj trikotnika Ljubljana-
Idrija-Postojna.



Ključni razvojni projekti

Ureditev mestnega jedra in osrednjega
kulturnega središča (Narodni dom). 

Povečanje OŠ 8 talcev in vrtcev v Dolenjem 
Logatcu in v Hotedršici, Izgradnja Športne 
dvorane v Hotedršici in ureditev športnih centrov 
v Logatcu in Rovtah

Logatec nujno potrebuje mestno jedro brez avtomobilov, ki bo 
tvorilo jedro dogajanja in združevalo razpršeno poseljenost. 
Ob tem bo ustvarjalo prostor za ponudbo lokalnih proizvodov 
domačih pridelovalcev, rokodelcev in umetnikov. Potrebuje 
prostor za mlade in premišljeno urejene površine, dostopne tudi
gibalno oviranim prebivalcem. Zavzemali se bomo za racionalno
prenovo Narodnega doma s knjižnico, kjer bodo tudi prostori 
za glasbeno šolo, informacijski center in galerijo. Občina mora 
zagotoviti sredstva in pomagati pri pridobitvi evropskih sredstev
za ustvarjanje kulturnih in družabnih vsebin. S pestrimi vsebinami
bomo v občini ustvarili tudi več kakovostnih delovnih mest.

Logatec je občina z veliko mladimi prebivalci in zato je 
prioritetna naložba v OŠ in vrtce nujna. Zgradili bi nov centralni 
vrtec, izpraznjene prostore obstoječega pa bi lahko uporabili 
za potrebe OŠ 8 talcev. V radiju petih kilometrov okoli šol ter 
vrtcev želimo zagotoviti varno prometno ureditev, da bodo 
otroci in starši lahko do šol prišli peš ali s kolesom. Po vzoru 
športne dvorane v Grajskem parku predlagamo postavitev 
prehodne montažne športne dvorane v Hotedršici, ki bo vse do 
končne rešitve omogočala dolgoročno športno udejstvovanje. 
Prizadevali se bomo tudi za ureditev športnih centrov na Kovku v 
Rovtah in na Sekirici v Logatcu. 



Solarizacija občine 

Strategija razvoja Logatca ter obvladovanje
poplavne ogroženosti

Pospešek v prometni razbremenitvi Logatca 

V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter 
Direkcijo za ceste se bomo prizadevali za tretji vozni pas od 
Ljubljane do Logatca, preučitev možnosti čimprejšnje umestitve 
rovtarske obvoznice, ki bo povezala obe industrijski coni s cesto 
do Rovt na koncu Logaškega polja, in idrijske obvoznice, ki 
bo povezala Kalce s priključkom na avtocesto. V sodelovanju 
z državo bomo naredili vse, kar je v naši moči za prometno 
razbremenitev centra Logatca.

V sodelovanju z Vlado RS bomo vzpostavili operativno skupino, ki 
bo v občini vodila in pospešila gradnjo večjih solarnih sistemov. 
Občina mora zagotoviti prostor za postavitev skupnostnih 
sončnih elektrarn, s čimer bomo občanom omogočili cenejši 
in hitrejši priklop, ter posledično večjo energetsko varnost. Vse 
primerne občinske objekte bomo opremili s solarnimi paneli ali 
jih povezali s skupnostnimi solarnimi sistemi za čim večjo možno 
samooskrbo in ekonomiko poslovanja. 

V sodelovanju z občani želimo pripraviti strategijo razvoja občine
na vseh področjih za vsaj nadaljnjih 10 let. Zaradi vse večje 
nevarnosti poplav si bomo prizadevali za pripravo strategije 
za obvladovanje poplavne ogroženosti, predvsem na območju 
Dolenjega in Gorenjega Logatca, Hotedršice, Laz in Rovt. Čistilna 
naprava nad kraškim ponorom Jačka negativno vpliva na 
kakovost bivanja občank in občanov, zato je potrebno razmisliti 
o trajni rešitvi tega problema. 



1.

Volilni program

Zelena mobilnost - Javni prevoz, železnice,
kolesa in električna vozila so prihodnost
Slovenije in Logatca!

Ureditev Logatca z osrednjim jedrom brez avtomobila bo
omogočilo prenovo mestnega jedra, čistejše in varnejše
bivanjsko okolje tudi za ranljive udeležence v prometu (otroci 
in starejši). V ta namen bomo dodatno uredili kolesarske 
poti in vsa postajališča povezali s kolesarskimi stezami. Z 
urejeno infrastrukturo bomo spodbujali uporabo koles med
avtobusnimi postajališči in železniško postajo. Glede na to, 
da so železnice eden od ključnih stebrov zelenega prehoda 
in tudi prioriteta trenutne Vlade, se bomo zavzeli za prenovo
glavne železniške postaje in se v dialogu z Ministrstvom za
infrastrukturo prizadevali za prenovo železniške povezave med
Logatcem in večjimi mestnimi središči. Pri železniški postaji je
potrebno zgraditi parkirišče, ki ga bodo občani lahko uporabljali
brezplačno, poleg tega pa nameniti nekaj parkirnih mest za
storitve souporabe električnih vozil in postavitvi dodatnih 
polnilnic za električna vozila. 



2. Z novim mandatom bomo poslušali občane
tudi po volitvah in skupaj izdelali strategijo
za naslednjih deset let.

V sodelovanju z občani bomo začrtali novo strategijo razvoja
Logatca, saj si želimo s širokim soglasjem in premišljenim
načrtovanjem izvajati razvojno politiko, ki sloni na strokovnosti,
sodelovanju in skrbni rabi javnih sredstev. Smeri prihodnjega
razvoja občine bomo načrtovali v skladu s cilji kohezijske 
politike EU do leta 2027, ki stremijo k pametnejši, bolj zeleni,
povezani, socialni in državljanom prijaznejši Evropi. Zaradi 
vse večje nevarnosti poplav se bomo prizadevali za pripravo
nove strategije za obvladovanje poplavne ogroženosti. Prav
tako bo treba razmisliti o izgradnji nove čistilne naprave, ki 
bo razbremenila obstoječo, ki je postavljena neposredno nad
kraški ponor Jačke. S prenovo in povečanjem Narodnega doma
s knjižnico in Glasbeno šolo bi Logatec lahko pozicionirali kot
kulturno središče regije. Poleg tega imamo v načrtu preučiti
možnosti glede izgradnje novega Gasilskega doma in gradnje
neprofitnih stanovanj.



3. Logatec ne bo več zgolj spalno naselje,
postalo bo ekonomski in kulturni center
regije!

Ko smo se odločili za našo kandidaturo, smo se ozrli na naše
soobčane in se odločili, da je nujno potrebno, da naredimo
radikalne spremembe v občini, če hočemo stopiti v korak s
časom. Poglaviten problem, s katerim se Logatec sooča, je to, 
da občani v njem ne opravljajo dela, temveč za to potujejo 
v Ljubljano ali pa Idrijo, nekateri celo v Postojno. Da ustavimo 
ta trend imamo v strategiji predvidenih kar nekaj projektov.
Primarno je potrebna ureditev mestnega jedra, da se v mesto
vrne življenje in s tem tudi delovna mesta, ki bodo privlačila ljudi
v center. Poleg projektov, ki bodo prinesla dodatna delovna
mesta, si bomo prizadevali za izgradnjo osnovne infrastrukture. 
Z izgradnjo novega centralnega vrtca se lahko sprostijo prostori
za OŠ 8 Talcev. Ob Eurospinu se lahko postavi nov gasilski dom,
prostori obstoječega doma pa se uporabijo za druge namene.
Na Sekirici se LAHKO uredi stadion s tekaško stezo in montažnimi
tribunami. Odkupili bi lahko kamnolom, kjer bi na enem delu
postavili objekt za potrebe Nogometnega kluba in Mladinskega
centra, drug del pa bi lahko bil namenjen vadbenemu centru
gasilcev in civilne zaščite.



4. Prihajajo obvoznice, ki bodo razbremenile
promet in omogočile razvoj jedra Logatca.

Z obvoznico, ki bo povezala industrijski coni, bomo uspeli
razbremeniti promet v samem Logatcu in zagotovili, da se 
center Logatca ne zapolni z avti vsakič, ko je zastoj na avtocesti,
prav tako pa bomo težak transport prestavili ven iz mesta. To bo
omogočilo, da bomo trajnostno prenovili staro mestno jedro, ki
bo zaradi odsotnosti prometa bolj prijetno za prebivanje časa 
v mestu, kot tudi veliko bolj varno za otroke. Spodbujali bomo
priprave za povezavo križišča v Industrijsko-obrtni coni Zapolje 
z Rovtarsko cesto in si prizadevali za izgradnjo nove idrijske
obvoznice, ki bo povezala Kalce s priključkom na avtocesto. 
Gre za del četrte razvojne osi in Direkcija RS za infrastrukturo pri
Ministrstvu za infrastrukturo je že začela prvo fazo umeščanja 
v prostor, ki ji bosta sledili razgrnitev in javna obravnava ter
začetek postopka umeščanja v prostor. Ob tem je treba pri vseh
projektih upoštevati dolgoročen vpliv na okolje.



5. V Logatec prihajajo nova delovna mesta,
prav tako pa bomo pospešili delo občinske
uprave!

Želimo razbiti trend razvoja Logatca kot zgolj spalnega naselja
ter zagotoviti nova delovna mesta v naši občini. Glede na to, da
je večji del naših industrijsko-obrtnih con postavljen na kraškem
površju, smo se odločili za pametno širjenje obeh con. Uporabili
bomo obstoječo infrastrukturo in revitalizirali degradirana
območja z namenom pripeljati v Logatec podjetja, ki se 
ukvarjajo s terciarnimi dejavnostmi, s poudarkom na podjetja, ki
se ukvarjajo z IT tehnologijo. Prav tako pa močno zagovarjamo,
da je treba izvesti digitalizacijo občinske uprave, ki bo zagotovila
preglednost in učinkovitost delovanja uprave ter zaposliti 
nove kadre za digitalizacijo in pomoč pri pripravi kakovostnih
projektov za kandidiranje za evropska sredstva, kar je tudi 
vladna usmeritev razvoja Slovenije. Prizadevali si bomo tudi, da
se gospodinjstvom brez dostopa do širokopasovnega interneta
zagotovi ustrezen dostop do interneta in s tem enakopravno
vključenost v digitalno družbo.


