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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

V naši občini želimo zagotoviti prostor za vse občane, tudi tiste, ki 
so do delovanja občine kritični. Verjamemo, da konstruktivna kritika 
vodi do boljših projektov ter večje transparentnosti, zato želimo v 
našem občinskem glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano 
javnost. Naredili bomo vse kar je v naši moči, da znižamo cene 
komunalnih storitev, zato bomo proučili možnost reorganizacije 
našega komunalnega podjetja. Poleg cestne infrastrukture menimo, 
da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene zelene površine ter 
sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih 
površin na območju celotne občine Bohinj. Poskrbeli bomo za dobro 
vodenje projektov. Obnove cestišč bomo izvajali nemoteno tekom 
celotnega mandata. 

Občani Bohinja si želimo živeti v občini, ki je samooskrbna ter prijazna
tako za turiste kot domačine, občinska uprava pa učinkovita in
dostopna vsem občanom. Svojim zanamcem želimo predati občino, 
ki bo naravnana k zelenim virom energije in vsem zagotavljala dostop
do kakovostne pitne vode. 
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Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

1. Poskrbeti moramo, da mobilni socialni servis v naši občini ne 
zamre, zato bomo projekt nadaljevali v sodelovanju s CSD 
Radovljica in ZD Bohinj. 

 
2. Občino Bohinj želimo dejavneje vključiti v denacionalizacijske 

postopke na območju južne obale Bohinjskega jezera, Slapa 
Savice in doline Sedmerih jezer. 

 
3. Občina Bohinj mora po našem mnenju hitreje pristopiti k 
reševanju pobud za prostorsko ureditev Bohinja.

1. Našim občanom in občankam bomo pomagali k prehodu na 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov. 

 
2. Zavzemali se bomo za trajnostno obliko turizma, z nadaljevanjem 
in nadgradnjo obstoječe politike umirjanja prometa. 

 
3. Po vzoru alpskih mest bomo postopno uvajali nove koncepte 
trajnostne mobilnosti in tehnološke novosti. 

 
4. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Arrivo bomo 
izboljšali železniške in avtobusne povezave s Primorsko, 
Ljubljano, Italijo in Avstrijo. 

 
5. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor želimo 

poskrbeti za okoljsko infrastrukturo in varovanje vodnih virov.
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4. ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

1. Povečati želimo število delovnih mest v Bohinju s ciljem, da je 
večina Bohinjcev zaposlenih v občini. 

 
2. Prizadevali si bomo za ureditev cestne infrastrukture in 
razbremenitev cest, ter zmanjšanje prometa okoli jezera in 
Bohinja na splošno. 

 
3. Prizadevali si bomo za nadgradnjo infrastrukture za izboljšanje 
mobilne in širokopasovne internetne povezave. 

 
4. V Bohinju želimo vzpostaviti podjetniški inkubator, ki bo služil 
kot pomoč potencialnim novim in obstoječim podjetnikom.

1. Zavzemali se bomo, da bodo imeli kulturni delavci v Bohinju 
boljše ustvarjalne pogoje in tako lažje predstavljali sebe in 
Bohinj v Sloveniji in tujini. 

 
2. Želimo, da Občina Bohinj v sodelovanju z Ministrstvom 
za kmetijstvo mladim nudi pomoč pri prevzemu manjših 
družinskih kmetij, kar nam bo pomagalo ohraniti podeželje. 

 
3. Zavzemali se bomo, da se dobre prakse med lokalnimi 

kmetijami in lokalnim (turističnim) gospodarstvom nadaljujejo 
in nadgrajujejo. Želimo si, da bo čim več lokalnih proizvajalcev 

dvignilo svojo tržno vrednost in prepoznavnost svoje znamke in 
znamke Bohinjsko v Sloveniji in v tujini.



5. ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

1. želimo spodbuditi, da s svojim znanjem in modrostjo 
pomagajo mlajšim, mlajši pa naj s svojo energijo pomagajo 

starejšim pri njihovem vsakodnevnem življenju. 
 

2. Zavzemali se bomo, da bodo mladi v Bohinju lažje prišli do 
stanovanj in delovnih prostorov, ki bi jih potrebovali za svoje 

delo in razvoj. 
 

3. Zavzemali se bomo za nadgradnjo bogatega društvenega, 
kulturnega in športnega življenja v Občini Bohinj. 

 
4. Vsem občanom na območju TNP želimo pomagati pri urejanju 
dokumentacije in koriščenju ugodnosti.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Ustrezni pogoji za zaposlitev mladih domačinov

Zagotoviti želimo dodatne občinske štipendije in ustvariti
ustrezne delovne pogoje za mlade.

Podpora Občine pri reševanju prostorskih in razvojnih 
vprašanj

V proces sprejemanja prostorskih dokumentov (npr. OPN) bomo
domačine vključevali že v fazi priprave osnutkov ter smernic.

Zelena samooskrbna občina

Na območju Občine Bohinj želimo s pomočjo sredstev Ekosklada 
ter EU sredstev zagnati nove investicije v obnovljive vire. Menimo, 
da bi nekateri javni objekti, npr. občinska stavba, lahko dobili 
sončne celice, s čimer bi znižali porabo elektrike ter poskrbeli za 
večjo energetsko samozadostnost Občine Bohinj.



Projekt 4

Projekt 5

Pospešitev infrastrukturnega razvoja 

Zagotavljali bomo sredstva in uredili prostorske akte za razvoj 
infrastrukture ter umirjanje prometa na celotnem območju 
Občine Bohinj.

Medgeneracijsko sodelovanje občanov

Prizadevali si bomo za vzpostavitev novega medgeneracijskega
centra.


