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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 teh negotovih časih Gibanje Svoboda Dol pri Ljubljani meni, da je treba 
več pozornosti nameniti večji skrbnosti, solidarnosti, premišljenosti, 
stabilnosti in predvidljivosti ter dialogu. Naša ključna usmeritev gre v smeri 
trajnostnega (ohranitvenega in sonaravnega) razvoja in čim višje stopnje 
samooskrbe tako na področju energije oz. izrabe naravnih virov kot tudi 
hrane oz. pridelave hrane in kmetijstva za nas in naše zanamce. Želimo 
živeti v občini, ki bo znala izkoristiti ves svoj potencial, ki ga ima (lokacijo, 
naravne vire, znanje in človeški kapital, itd.). Občina Dol pri Ljubljani mora 
po našem prepričanju postati razvojno usmerjena, pri tem pa spoštovati 
okoljske omejitve ter skrbeti za upoštevanje načela trajnostnega razvoja. 
Poseben poudarek bomo namenili samooskrbi, saj se zavedamo pomena 
zanesljivosti oskrbe tako na energetskem področju kot tudi drugje. Naša 
občina mora predstavljati prostor za vse generacije, zato bomo spodbujali 
aktivno sobivanje generacij s spoštovanjem tradicije in usmerjenostjo 
v napredek, v visoko kulturo bivanja in sobivanja, iskanje konsenza med 
starim in novim, tradicionalnim in naprednim. Zavedamo se, da so 
mladi naše bogastvo ter prihodnost, zato želimo poskrbeti za kvalitetno 
preživljanje prostega časa (že v otroštvu) in vlaganje v razvoj mladih, v 
izobraževanje, njihov podjetniški duh in inovativnost. Ker je občina Dol pri 
Ljubljani znana kot »zibelka velikih umov«, si bomo prizadevali za pestrejše 
dogajanje na kulturnem področju in za razvoj lokalnega turizma – občina 
mora spet postati »Luštal«, kraj, kjer je lepo, kraj za oddih in užitek vseh 
občanov in občank – tako, kot je nekoč bilo. Občina Dol pri Ljubljani mora 
povezati vse svoje prebivalce (tako večjih kot manjših, bolj oddaljenih 
krajev), biti usmerjena v dialog in iskanje družbenega konsenza ter imeti 
posluh za svoje občane in občanke.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

V skladu z ambicioznimi cilji Evropskega zelenega dogovora 
glede doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in tudi cilji 
doseganja podnebnih in energetskih ciljev na nacionalni ravni 
(zlasti glede deleža obnovljivih virov energije, ki se bo z revizijo 
Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta povišal iz 
sedanjih 27 % do 2030 na skoraj 40 %) je nujno tudi na lokalni 
ravni čim več napora nameniti ukrepom na tem področju. To 
terja tudi akcijski načrt REPowerEU, ki narekuje odmik od ruskega 
plina ter usmerjenost na domače vire in čim višjo stopnjo 
samozadostnosti, da se zagotovi zanesljivost oskrbe z energijo. V 
skladu s predlogom Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE) je 
smiselno poiskati zlasti degradirana območja za gradnjo večjih 
sončnih elektrarn in tudi agro fotovoltaike ob upoštevanju 
dovoljene dvojne rabe zemljišč, pa tudi druge lokacije za razvoj 
OVE v občini, ki nudijo možnost za vzpostavitev samooskrbne 
energetske skupnosti. Pri tem je treba velik poudarek dati na 
izboljšanju črpanja evropskih sredstev, ki jih je z novo finančno 
perspektivo EU na voljo več (za različna področja, še zlasti pa za 
področje zelenega prehoda), česar občina ne izkorišča dovolj. 
Pomembna dokumenta sta tudi Načrt za okrevanje in odpornost 
ter Načrt izvajanja kohezijske politie 2021-2027, ki sta relevantna 
za pripravo novih projektnih predlogov in novelacije trajnostnih 
urbanih strategij.

Prav tako v sklopu uresničevanja Evropskega zelenega dogovora 
in strategije »Od vil do vilic« (Farm to fork strategy) je ena 
ena izmed prioritet usmerjanje pozornosti tudi samooskrbi s 
hrano ter spodbujanju čim širše pridelave in prodaje lokalno 
pridelane hrane. Prebivalci občine pogrešajo sobotno tržnico po 
vzoru večine slovenskih mest, še zlasti ker smo močni v lokalni 
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pridelavi hrane. Predlagamo organiziranje sobotne tržnice, ki 
ne bi predstavljala stroška za lokalne pridelovalce hrane, saj 
bi strošek stojnic krila občina. S tem preprečimo odtekanje 
prihodkov lokalnim kmetom na račun tržnic v sosednjih občinah 
ali trgovskih centrov. Z organizacijo tržnice pa nastane tudi 
prostor za druženje.

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

V občini želimo upoštevati raznolikost mnenj in dejstev z različnih 
zornih kotov ter v argumentirani razpravi priti do širokega 
konsenza, ki je trajnejše narave in izven cenenega populizma, saj 
ga morebitne menjave kadrov ne morejo zaustaviti. V prvi vrsti 
pa se želimo izogniti ad hoc rešitvam, ki praviloma dolgoročno 
pomenijo odmik od želenega končnega stanja, in opredeliti, 
kaj so pereči problemi, ki jih je treba reševati hitro, urgentno, 
z razvitimi taktičnimi akcijskimi načrti. Vizijo občine želimo 
uresničevati s celostnim dolgoročnim načrtovanjem s poudarki 
na posameznih premišljenih korakih in projektih, upoštevajoč 
naše prednosti, in s spremljanjem turbulentnega okolja in na 
novo pojavljajočih se izzivov, ter naposled to načrtovanje združiti 
z danimi možnostmi za razvoj. Usmerjeni bomo v projekte 
prihodnosti, napake preteklosti bomo v največji meri skušali 
odpraviti. Naš fokus bo ciljna usmerjenost k širokemu konsenzu 
ter podpora in aktivno sodelovanje pri dejavnostih za uresničitev 
projektno zastavljenih rešitev problemov občanov in tudi zbiranju 
podatkov o javnih razpisih in obveščanje občanov ter pomoč 
pri morebitni prijavi. Delovali bomo povezovalno, sodelovalno, 
konstruktivno in v dobrobit občanov znotraj občinskega sveta, v 
odnosu do vodstva občine in občinskih organov.

Želimo vzpostaviti posebno pisarno, kjer bomo redno na voljo za 
vprašanja in pobude občanov ter naslavljanja problemov. Prav 
tako bomo delovali podporno vsem prostovoljnim organizacijam 
v občini. Spodbujali in začeli bomo z organizacijo lokalnih 
delovnih akcij (npr. akcija Očistimo občino).
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ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO
ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Zavzemamo se za aktivno sobivanje generacij, s spoštovanjem 
tradicije in usmerjenostjo v napredek, v visoko kulturo bivanja in 
sobivanja.

Posebna skrb mora biti namenjena otrokom (starejšim, ranljivim 
družbenim skupinam) njihovem varovanju, izobraževanju in 
počitnikovanju s celostnim razvojem. Ukrepi zajemajo: 

 - subvencije organiziranih oblik varovanja;
 - subvencije organiziranih oblik izobraževanje in dodatnega 
izobraževanja;

 - subvencije organiziranih oblik letovanja (tudi zdravstvenih).

V občino želimo privabiti privabili več strokovnjakov z različnih 
področij in jih združiti v gonilno silo sprememb na premici 
tradicija-moderno, ruralno-urbano, retro-avantgardno. 
Prav tako želimo delovati plodno pri razvoju mladih 
podjetnikov, povezovanju s fakultetami, preučevanju možnosti 
subvencioniranja šolanja in podpori inovativnih rešitev.

Ob tem je pomembna tudi kultura in vse njene dimenzije. Skrajni 
čas je, da Kulturnemu domu vrnemo dejavnost, ki mu je dala 
ime. Zato si bom zavzemali za oživitev kulturne dejavnosti v 
»zibelki velikih umov«.

Vlagali bomo v sprehajalne poti (npr. ob Savi) in v ureditev piknik 
površin. Zlasti je pomembna ureditev bivanja za nove mlade 
družine, saj je trend priseljevanja naraščajoč. Poleg graditve 
novih stanovanj je treba pristopiti k celoviti rešitvi na področju 
prostorskih težav v vrtcih in šolah (vključno s preučitvijo možnosti 
za koncesije za zasebno varstvo otrok) in zagotoviti ustrezne 
igralne površine za otroke.
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ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Prizadevali si bomo za motiviranje in opolnomočenje občinskih 
uslužbencev, ki morajo delovati v korist občanov. To bomo počeli 
tako, da bomo čim bolj izkoristili potencial vsakega, mu pomagali 
razvijati svojo strokovno usposobljenost in ga temu ustrezno 
tudi nagraditi. Slabo črpanje EU sredstev s strani občine želimo 
izboljšati. 

Prioritetno si bomo prizadevali za dokončno ureditev kanalizacije 
v občini, ki se vleče že nešteto let in poiskali ustrezne finančne vire 
preko namenskih razpisov. Rešitev mora biti stalna in ne začasna.

V dogovoru s SŽ bomo pristopili k ureditvi železniške postaje 
Laze s pripadajočo infrastrukturo (e-polnilnice, parkirna mesta, 
varovanje koles), zaokroženo s prijetnim prostorom za čakanje. 

V skladu z Zakonom o infrastrukturi za alternativna goriva, ki 
je trenutno v javni obravnavi, si bomo prizadevali, da skupaj v 
dogovoru z elektrooperaterjem in sistemskim operaterjem (Elektro 
Ljubljana, ELES) pristopimo k ustreznemu načrtovanju izgradnje 
polnilne infrastrukture za električna vozila.

Še posebej bomo poskrbeli za smiselno širitev uporabe servisa 
e-kolesa ter ureditev možnosti izposoje in oddaje na dodatnih 
lokacijah (zlasti Beričevo, kjer je postaja LPP, in železniška postaja 
Laze), kar je pomembno tako za domačine kot za turiste, ki 
potrebujejo dostop do Ljubljane. 

Pomembno je tudi strokovno, redno in nemoteno delovanje 
Krajevnega urada, ki je ena ključnih pridobitev občine in 
pomembna storitev javnega servisa za občane, zlasti starejše.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Samooskrbna energetska skupnost v luči uresničitve 
Evropskega zelenega dogovora

Lokalno energetsko samooskrbo vidimo kot pomemben 
element za nižje cene energije za lokalno prebivalstvo. V ta 
namen želimo proučiti možnost postavitev sončnih elektrarn 
na večjih objektov v občini in izvesti samooskrbno skupnost v 
javno-zasebnem partnerstvu (JUB, Topdom, šola, telovadnica). 
Veliko priložnost za postavitev dodatnih sončnih celic vidimo 
na degradiranih območjih in kmetijskih površinah (t.i. agro 
fotovoltaika). V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor bi 
pripravili sheme sofinanciranja toplotnih črpalk s strani občine in 
energetsko sanacijo stavb.

Projekt 2

V luči poudarka na samooskrbi in ohranitvenemu kmetijstvu 
uvedba lokalne tržnice oz. razširitev obstoječe zadruge KZ 
Domžale v lokalno sobotno tržnico

Prebivalci naše občine pogrešajo sobotno tržnico po vzoru 
večine slovenskih mest, še zlasti ker smo močni v lokalni 
pridelavi hrane. Predlagamo organiziranje sobotne tržnice, ki 
ne bi predstavljala stroška za lokalne pridelovalce hrane, saj 
bi strošek stojnic krila občina. S tem preprečimo odtekanje 
prihodkov lokalnim kmetom na račun tržnic v sosednjih občinah 
ali trgovskih centrov. Z organizacijo tržnice pa se ponudi tudi 
prostor za druženje. Lokalno tržnico vidimo kot predpogoj za 
povečanje samooskrbe občine.



Projekt 3

Celovite rešitve na področju vrtcev, osnovnih šol in varstva 
otrok 

V občini je treba pristopiti k celoviti rešitvi na področju vrtcev, 
saj so trenutno mlade družine zaradi prezasedenosti vrtec ter 
šol (zlasti Dol, Dolsko, Senožeti) v velikih stiskah. To posledično v 
prihodnje lahko odvrača priseljevanje novih mladih družin, kar 
ima negativne demografske posledice za našo občino. Prav tako 
se bo v okviru projekta naslovilo problem zaprtja vseh lokalnih 
privatnih ponudnikov varstva otrok in poskušalo najti rešitve 
na tem področju. Hkrati pa je treba zagotoviti več kvalitetnih 
igralnih površin za otroke tudi s sofinanciranjem s strani lokalnih 
podjetij in evropskimi sredstvi.

Projekt 4

Izboljšanje ravnanja z odpadnimi vodami (kanalizacija, 
meteorne vode) in vodovod

Na območju naše občine zagovarjamo celostno rešitev 
izgradnje kanalizacije, zamenjave vodovodnih cevi in izgradnje 
vodovoda v vaseh, kjer vodovodni sistem še ni zgrajen ter 
ustrezno ureditev meteornih voda. V delih občine, ki jih ne bo 
mogoče pokriti s kanalizacijskim omrežjem, bomo vzpostavili 
shemo sofinanciranja čistilnih naprav. Projekt bo zagotovo 
prispeval k izboljšanju kvalitete življenja občanov.



Projekt 5

Celovita rešitev REKONSTRUKCIJE LOKALNIH CEST, VKLJUČNO 
Z DOGRADITVIJO PLOČNIKOV in ureditvijo varnih avtobusnih 
postajališč

CILJ: GRADITI NA PODLAGI KVALITETNO IZDELANIH CELOSTNIH 
PROJEKTOV

Zaradi zagotovitve čim večje varnosti v občini želimo v dogovoru 
z DRSI nemudoma prenoviti nevarne odseke cest zlasti v Lazah, 
Dolskem, Klečah, Dolu ter Vidmu (tudi pločnik od Juba do pošte), 
v Beričevem, navezavo na cesto proti ELES-u oz. končnemu 
postajališču LPP in v Brinjah (zaradi zagotovitve varne poti proti 
Ljubljani). Urediti želimo tudi priključke lokalnih cest na državno 
cesto. Želimo tudi rekonstruirati lokalno cesto Laze-Ljubljana in 
v dogovoru z občino Litija tudi cesto na relaciji Laze-Jevnica. 
V naši občini želimo najti ustrezne rešitve za vzpostavitev 
varnih kolesarskih poti ter varnih pločnikov, ki bodo načrtovali 
po najvišjih standardih prometnega načrtovanja. V sklopu 
celovitega urejanja cestne infrastrukture je nujna tudi ureditev 
varnih avtobusnih postajališč.


