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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

Ker se v stranki Gibanje Svoboda zavedamo, da se učinkovitost in 
uspešnost občine prične z dobrim vodenjem in inkluzivnostjo, smo se na
letošnje volitve podali z listo, ki se zaveda možnosti za napredek Občine 
Dobrova-Polhov Gradec in zna poiskati prave rešitve za preboj.

Občani si zaslužimo, da izkoristimo svoj potencial za razvoj na vseh 
področjih, kar pa lahko udejanjimo s pomočjo črpanja sredstev, s katerimi 
lahko izvedemo razpise in projekte, ki bodo k nam privabljale mlade 
družine, obrtnike, podjetnike in investitorje. Hkrati moramo stremeti k 
višji kakovosti bivanja starejših občanov, ki so prav tako ključen del naše 
družbe. 

Občini Dobrova-Polhov Gradec njena lega daje ključno prednost – bližina
Mestni občini Ljubljana ji ponuja nove priložnosti za nadaljnji razvoj in
napredek, ki lahko občanom, tako mladim kakor starejšim, omogoči
kakovostnejše bivanje. Vsi si želimo živeti v občini, ki deluje na osnovi
kulture spoštljivega dialoga, kar razumemo kot predpogoj za strpno
izmenjavo resnicoljubnih mnenj in stališč, da bomo lahko dosegali cilje,
med katerimi je najbolj pomembna zdrava in vključujoča skupnost. Želimo
si družbe, ki je slišana, katere mnenja štejejo in se lahko tudi udejanjijo. 
Zato se zavzemamo, da se v procese odločanja v čim večji meri vključi vse
pozitivne pobude občanov.

Naša občina se tako kot preostala Slovenija sooča z demografskimi in 
podnebnimi spremembami ter nepredvidljivimi gospodarskimi razmerami. 
Ključ do rešitev je družba, ki se ne deli, ampak si zna medsebojno pomagati 
in sodelovati. Pri tem mora občina igrati ključno povezovalno in podporno 
vlogo ter graditi na močni občinski skupnosti, ki bo doprinesla k svetlejši 
prihodnosti naše občine. 
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Volilni program

ZA SODOBNO INFRASTRUKTURO

Nova oz. posodobljena infrastruktura predstavlja temelj za
kvalitetno življenje v katerikoli občini, pri čemer se moramo
zavedati sodobnih praks in pri infrastrukturnih projektih
upoštevati načela trajnostnega razvoja. 

V občini ne bomo nadgrajevali le infrastrukture za avtomobile,
temveč bomo poskrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu
– še posebej za kolesarje in pešce. V stranki se zavedamo, 
da prihodnost leži v trajnostni mobilnosti, zato bomo skrbeli 
za varne in uporabniku prijazne kolesarske steze ter površine 
za pešce, hkrati pa si bomo v sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo prizadevali za uskladitev voznih redov javnega
potniškega prometa in povečanje števila voženj. Poskrbeli 
bomo, da bo zaradi udobja in varnosti vsaka avtobusna postaja
opremljena s streho, klopjo in smetnjakom.

 
Poleg izboljšanja prometnih povezav si bomo prizadevali tudi 
za povečanje stanovanjskih kapacitet. Lotili se bomo gradnje
novih stanovanj na način javno–zasebnega partnerstva, pri
čemer bomo zaprosili za evropska sredstva. Aktivno bomo iskali
zazidljive cone za individualne gradnje na celotnem območju
občine.

Zavzemali se bomo tudi za izboljšanje bivalnih pogojev v občini 
s prilagoditvijo občinskega prostorskega načrta (OPN), pri 
čemer bomo strmeli k strnjeni gradnji, namenjeni prebivanju
občanov. Zaradi vse večjega števila otrok v naših šolah in vrtcih
se bomo zavzemali tudi za povečanje prostorov, v katerih se naši
najmlajši učijo in preživijo velik del svojega časa.
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3.

ZA ZELENO OBČINO

ZA MOČNO GOSPODARSTVO, TURIZEM IN
KMETIJSTVO:

V Gibanju Svoboda se zavedamo pomembnosti naslavljanja 
podnebnih sprememb, spodbujanja samooskrbe in zelenega 
prehoda. Zeleni prehod je prioriteta stranke na državni ravni, 
tega pa se bomo držali tudi na občinskem nivoju. Spodbujali 
bomo večjo samooskrbo, trajnostno mobilnost in projekte 
za energetsko učinkovitost stavb. Podpirali bomo trajnostno 
in ekološko kmetovanje ter zagotovili pomoč in spodbude 
mladim prevzemnikom kmetij oziroma tistim, ki šele vstopajo v 
kmetijstvo. 

Razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva je ključen za preboj 
občine, zato se morajo odločevalci zavedati pomembnosti teh 
področij. Občina mora podjetnikom, turističnim ponudnikom 
in kmetom pomagati, saj je uspeh občine odvisen od 
uspeha občanov in unovčenja njihovega potenciala. Naš cilj 
je omogočiti prostorske pogoje za razvoj poslovnih con in 
podpornih storitev za podjetja, ki bodo ustvarjala višjo dodano 
vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter 
razvijala nove, okolju prijazne tehnologije. Velik poudarek pri tem 
bomo dali na okoljsko odgovornost.

S podjetniki in gospodarstveniki želimo vzpostaviti redni 
dialog glede ključnih odločitev v občini. Iskali bomo načine za 
ustvarjanje višje dodane vrednosti v tradicionalnih dejavnostih 
ter razvoj visokotehnoloških podjetij ob sočasnem razvoju 
turistične dejavnosti. V občini želimo prihodnjo finančno 
perspektivo EU izkoristiti za podporo mladim podjetnikom in 
razvoju zagonskih podjetij, ob tem pa podpirati obstoječe 
gospodarske subjekte, ki so že največji zaposlovalci v občini 



V stranki Gibanje Svoboda si vedno prizadevamo za dialog, ki 
je ključen predpogoj za sobivanje v vključujoči družbi. Želimo 
si sodelovanja z občani, saj se zavedamo, da moč temelji na
skupnem delovanju in dobrih odnosih. 

V občinskem svetu bomo delovali združevalno in sodelovali z
vsemi, ki na prvo mesto postavljajo korist vseh občanov pred
koristjo posameznikov. Politika mora začeti služiti interesom
občanov, zato ne bomo kritizirali ali rušili posameznih
projektov, 
ki jih ne bi predlagali sami. Naše edino vodilo bo to, ali bo
projekt koristil občankam in občanom ter sovpadal z
vrednotami strpne, sodelujoče družbe.

V stranki se zavedamo pomembnosti aktivnega in zdravega 
življenja. Seznanjeni smo tudi s športnimi uspehi naših občank in 
občanov, med katerimi je precej mladih. Zavzemali se bomo za 
izgradnjo nove športne infrastrukture, ki bo občanom pomagala 
na poti do želenih rezultatov. Infrastruktura bi bila namenjena tudi
šolarjem, s čimer želimo spodbujati njihovo aktivnost in razvijati 
talente. 

(vzdrževanje obstoječih in investicije v nove poslovne cone, 
podporni instrumenti za privabljanje investitorjev v občino itd). 
Sistematično se bomo lotili reševanje težav zaposlovanja mladih 
in zajezitev “bega možganov”, med drugim s pomočjo dodatnih 
občinskih štipendij.
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4. ZA ŠPORTNO OBČINO

NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINA
DIALOGA



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Izboljšanje prometne infrastrukture in urejanje prometa

V občini opažamo potrebo po prenovi cest, ki so trenutno v 
slabem stanju. Obnova nekaterih odsekov poteka že (pre) 
dolgo, kar onemogoča normalno mobilnost občanov. Zaradi 
cestnih zapor je promet na nekaterih cestah zgoščen, kar kali 
mir občanom, ki živijo v teh predelih. Nujna je tudi izgradnja 
kolesarskih stez, saj je naša občina izjemno zanimiva za 
kolesarje, pomanjkanje kolesarske infrastrukture ob cestah 
pa ogroža in vznemirja tako kolesarje, kot voznike. Varnost je 
na prvem mestu, zato moramo ljudem zagotoviti ustrezno 
prometno infrasktrukturo. 

Izboljšanje dialoga in povezav z Mestno občino Ljubljana, 
predvsem na področju javnega prevoza

Kljub neposredni bližini Ljubljane, naše povezave s prestolnico 
niso idealne. Med mladimi opažamo potrebo po izboljšanju 
prometnih povezav med Ljubljano in našo občino, saj so 
trenutno, predvsem med tednom, avtobusi zjutraj in popoldne 
prepolni, veliko je zamud in netočnih prihodov. V sodelovanju 
z Ministrstvom za infrastrukturo in Mestno občino Ljubljana 
želimo povečati število voženj, da razbremenimo zasedenost 
avtobusov. 



Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Investicije v gospodarstvo

V stranki se zavedamo vloge, ki jo imajo investicije in finančne
spodbude za gospodarstvo. S tem želimo spodbujati občane k
boljšemu in uspešnejšemu delu, hkrati pa izboljšati ekonomski
položaj občine, širiti trgovino in odpirati nova delovna mesta, ki
so ključna za razvoj občine. 

Vzpostavitev participativnega proračuna

V pripravo proračuna želimo vključiti tudi občane in občanke, ki 
bodo lahko s podajanjem predlogov in glasovanjem sodelovali 
pri izbiri občinskih projektov. Občanom, ki hitro prepoznajo 
probleme ali možnosti izboljšav v svojem lokalnem okolju, bomo 
dali večji vpliv pri soodločanju o porabi javnih sredstev, da 
bodo lahko aktivno prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v 
občini. Ključno je, da so v proces odločanja vključeni vsi, ki želijo 
prispevati za skupno dobro. 

Vzpostavitev pogojev za gradnjo stanovanj za mlade družine 
in novih trgovin

Neposredna bližina MOL-u je velika prednost naše občine. 
Lokacija privablja mnoge mlade družine, ki so pripravljene 
zaživeti v naših krajih. Občina mora zato v čim krajšem času 
spremeniti prostorske akte za gradnjo novih stanovanj za mlade 
družine. Le tako lahko zagotovimo nadaljnje priseljevanje in 
izboljšanje demografske slike. Poleg tega mora občina končno 
doseči dogovor za umestitev nove, večje trgovine, ki bo olajšala 
življenje občanom. 


