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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 manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 
glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le prispevke, ki 
so naklonjeni občinskemu vodstvu. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, 
da znižamo cene komunalnih storitev, zato bomo proučili tudi možnost 
reorganizacije našega Javnega komunalnega podjetja Dravograd. 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 vseh krajevnih 
skupnostih Dravograd. Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov. Pri 
obnovah cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred volitvami, ampak 
bomo poskrbeli, da bodo vse nujne obnove tekle nemoteno skozi celoten 
mandat. S tem želimo maksimalno zmanjšati nevšečnosti za vse naše 
občanke in občane.

Menimo, da je strateška lega naše občine ob meji njena pomembna 
prednost. Podjetja in družbene organizacije v občini so namreč tesno 
povezane s čezmejnim poslovnim in družbenim okoljem. Občina mora 
zato spodbuditi iskanje novih, trajnostnih rešitev in konceptov, ki temeljijo 
in gradijo na lokalnih virih in znanjih ter ponujajo globalne proizvode. 
Spodbudno podporno okolje bo omogočilo, da vse več ljudi, predvsem 
mladih, v občini najde poslovno, zaposlitveno priložnost v
perspektivnih dejavnostih in sektorjih, ki temeljijo na zeleni ekonomiji 
in digitalnih rešitvah. Gibanje Svoboda zagovarja tezo, da raznolika in 
dostopna ponudba stanovanj, socialno varstvenih, zdravstvenih, kulturnih 
športno-rekreativnih in prostočasnih storitev in programov bogati kakovost 
življenja. Občina mora nuditi visoko raven kakovosti življenja in možnost za 
delo vsem generacijam. Nadaljevati želimo trenutni trend razvoja, saj je 
živahen utrip mogoče občutiti tako na podeželju kot v mestu, na celotnem 
območju občine pa opažamo tudi vse več mladih družin. Varno, zdravo 
bivalno okolje, ohranjena narava, edinstvena kulturna krajina in dediščina, 



visoka stopnja samooskrbe in ohranjenosti virov predstavljajo trajnostni 
kapital občine, s katerim odgovorno upravlja. Svojo moč in energijo bo 
Občina Dravograd črpala iz sodelovanja, odprtosti in medsebojnega 
zaupanja ljudi. Želimo, da naša občina postane prostor za ustvarjalno delo 
in kreativno življenje, v katerem bodo našle smisel in vizijo vse generacije, ki 
bodo zato ponosne in zadovoljne, da prebivajo v tem okolju.



Volilni program

OHRANJANJE PODEŽELJA IN SKRB ZA 
LOKALNO PRIDELAVO HRANE. 

Vrtci, šole in domovi starostnikov naj se oskrbujejo predvsem 
z lokalno pridelano hrano. Želimo urediti primerne tržnice po 
več krajih občine. S temi površinami želimo kmetom v naši 
občini ponuditi možnost neposredne prodaje prebivalcem ter 
prebivalkam naše občine. Z ukrepom želimo našim občanom 
zagotoviti dostop do lokalno pridelane hrane, kmetom pa 
dodatne kupce za njihove pridelke.

DIGITALIZACIJA OBČINE DRAVOGRAD

V Občini Dravograd želimo digitalizirati večino javnih storitev. 
Želimo doseči, da bo otroke mogoče elektronsko prijavljati in 
odjavljati iz malic ter kosil. Podobne storitve bi uvedli tudi pri 
zaprošanju za socialno pomoč, otroški dodatek in druge v naši 
izpostavi Centra za socialno delo. Socialni delavci bodo s tem 
pridobili dragocen čas in kadrovske zmožnosti za proaktivno 
ugotavljanje in reševanje vseh socialnih problemov. Poseben 
poudarek bomo dali na odprtosti dela občinske uprave. Vsak 
občan bi moral imeti možnost elektronskega naročanja v 
Zdravstvenem domu, kar bi bistveno razbremenilo tamkajšnjo 
zdravstveno osebje. V Gibanju Svoboda sicer zastopamo 
stališče, da morajo vse javne storitve še vedno omogočati 
naročanje tudi tistim, ki digitalnih orodij ne uporabljajo. Za 
občane, ki potrebujejo dodatna digitalna znanja, želimo ob 
sodelovanju z Ministrstvom za digitalizacijo organizirati tečaje 
digitalnih veščin. 
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DRUGAČNA, INOVATIVNA, PROMETNA 
POLITIKA ZA DRAVOGRAD

Gibanje Svoboda želi v Dravogradu poskrbeti za mlade, 
izobražene, da bi se ti vrnili nazaj v občino Dravograd. Menimo, 
da lahko to dosežemo s prijaznejšim okoljem za njihove otroke. 
Uvesti želimo omrežje varnih poti, ki bi povezalo manjše kraje 
okoli Dravograda s ključnimi destinacijami za vsakodnevno 
življenje (npr. s šolo, upravo enoto, trgovino, urejenimi igrišči itn.) 
ter otrokom omogočilo več načinov dostopa do dejavnosti, ki se 
tam izvajajo. Želimo si Dravograda, ki ni odvisno od avtomobila, 
saj številni naši najmlajši ter najstarejši nimajo dostopa do 
avtomobila, a vseeno potrebujejo storitve izven kraja bivanja. 
V omrežje varnih poti želimo vključiti tudi lokalni javni potniški 
prevoz, ki bi prevoze nudil na srednje dolge razdalje. Z našimi 
ukrepi menimo, da bomo bistveno bolje povezali celotno občino 
ter na ta način preprečili negativne trende družbene izolacije 
nekaterih prebivalcev (npr. osamljenost starejše populacije).

DRAVOGRAD PO MERI VSEH PREBIVALCEV

V Občini Dravograd želimo zagotoviti dovolj gospodarskih 
priložnosti, da bodo vsi njeni prebivalci imeli možnost dela v 
samem mestu. To želimo doseči z našim načrtom nove prometne 
ureditve ter oživitvijo mestnega središča. Istočasno se zavedamo, 
da moramo poskrbeti za nova stanovanja oz. hiše. V Gibanju 
Svoboda bomo preučili, kako lahko z umno izrabo prostora 
poskrbimo, da bomo na območju Občine Dravograd dobili nove 
bivalne kapacitete ob sočasnem dvigu kakovosti bivanja vseh 
prebivalcev. V nekaterih naseljih, npr. od Bukovske vasi do Črneč, 
želimo v naslednjem mandatu urediti kanalizacijo, kar bo še 
dodatno dvignilo kakovost bivanja ter  poskrbelo za varovanje 
naše narave. Želimo, da Dravograd v prihodnosti zaradi urejenosti 
postane tudi turistično zanimiva destinacija, zato želimo urediti 
porečje Drave in poskrbeti za plovnost malih plovil, urediti 
tipske ribiške hišice ob porečju reke Drave in vzpostaviti tvorno 
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sodelovanje z republiko Avstrijo. Želimo tudi uvesti posebne 
občinske spodbude za vse nove podjetnike na območju Občine 
Dravograd. Spodbujali bi predvsem podjetnike, ki svoje storitve 
neposredno nudijo lokalnemu prebivalstvu (npr. neodvisne 
trgovce, kmete itn.).

ZDRAVSTVENA OSKRBA ZA VSAKEGA 
NAŠEGA OBČANA. 

Skupaj z Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za delo želimo 
pripraviti vseobčinski razvoj oskrbe na domu za starejše in za vse 
pomoči potrebne. V občini bomo z namenskimi razpisi občinskih 
štipendij poskrbeli, da se bodo študentje, ki študirajo medicino v 
Mariboru in Ljubljani, vrnili v Dravograd ter začeli s svojim delom v 
eni izmed ambulant našega zdravstvenega doma. Z nadgradnjo 
(razkuževanje in filtracija brez klora) vodovodnega omrežja želimo 
zagotoviti varno pitno vodo in s tem bistveno dvigniti nivo javnega 
zdravja na območju naše občine.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izgradnja novega sodobnega zdravstvenega doma

Občani in zaposleni nujno potrebujejo nov zdravstveni dom, ker 
ta ne služi več svojemu namenu. Z njim želimo doseči višji nivo in 
dostop zdravstvene oskrbe za vse občane. V sodobno opremljen 
zdravstveni dom bodo prišli delati tudi zdravniki specialisti: 
rentgenolog, okulist, fizioterapevt, otorinolaringolog … Pri izvedbi 
investicije bomo tesno sodelovali z Ministrstvom za zdravje.

Projekt 2

V vseh gospodinjstvih zdrava pitna voda brez klora

Zadnja leta pijemo zelo nezdravo klorirano vodo. V Občini 
Dravograd želimo izvesti strokovno presojo variant nadomestitve 
sistema kloriranja vode v javnem vodovodu z boljšimi 
alternativami. V izvedbo projekta želimo vključiti tudi sosednje 
občine in Ministrstvo za okolje in prostor ter skupaj kandidirati za 
evropska sredstva, ki bi bistveno olajšala ter pospešila izvedbo 
investicije. 

Projekt 3

Izgradnja Osnovne šole Šentjanž, vrtca Dravograd in 
večnamenske dvorane Libeliče

Šola in vrtec ne ustrezata več svojemu namenu. Podprli bomo 
njuno prenovo in širitev ter izgradnjo večnamenske dvorane 
Libeliče. 



Projekt 4

Obuditev mestnega jedra v Dravogradu

Obuditev bomo dosegli skupaj s civilno družbo – aktivnimi 
društvi v kraju in seveda s finančnimi spodbudami za mlade 
obrtnike in podjetnike, ki bodo odpirali svoje dejavnosti v 
mestnem jedru. Obuditev bo močno spremenila na boljše 
kvaliteto življenja občanov. 

Z izgradnjo obvoznice, ki bo trg razbremenila tovornjakov, bo 
obuditev mestnega jedra lažja. Prireditveni prostor »Lukna« 
želimo spremeniti z izgradnjo parkirne hiše s ploščadjo za 
prireditveni prostor, tržnico in sejemski prostor. 

Projekt 5

Turistično atraktivni produkti

Veliko let že Dravograjčani pogrešamo kopalno-turistični 
center, ki bi omogočal poletno rekreacijo in sprostitev predvsem 
otrokom in mladostnikom. Zato podpiramo  tudi izgradnjo 
kopalno turističnega centra in muzej športa ter po dobljeni 
strokovni presoji in ekonomski upravičenosti tudi postavitev 
steklene razgledne ploščadi in zipline proge na gradu 
Dravograd.


