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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

Kandidati liste Gibanja Svoboda smo posameznice in posamezniki, ki nas 
veže ista vizija – ustvariti želimo občino, ki bo uspešno in učinkovito skrbela 
za lepšo prihodnost mesta Grosuplje in vseh krajev ter zaselkov v občini. 

Smo mnenja, da se naše mesto ne sme spremeniti v zgolj še eno spalno 
naselje, kjer bo zamrlo kulturno in družabno življenje. Zato smo pripravili 
celovit program, ki bo poskrbel za družbene in kulturne dejavnosti, 
infrastrukturno urejenost, razvoj podjetništva in spodbujal inovativnost 
mladih. Občina Grosuplje bo postala čista, zelena in urejena, za lepšo 
prihodnost ter dobrobit vseh prebivalcev.  

V naslednjem mandatu bomo vrnili življenje nazaj v center Grosuplja, zato 
bomo prometno razbremenili Kolodvorsko cesto in prilagodili prostor za 
pešce. Tako bomo v mestu ustvarili novo središče družbenega dogajanja.

Zavzeli se bomo za enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti in krajev 
po občini, jih dostojno komunalno uredili, zagotovili kanalizacijo in vodovod 
vsem občanom in uredili varne ceste, pločnike, kolesarske steze in šolske 
poti z avtobusnimi postajališči. 

Poskrbeli bomo, da bo občina Grosuplje prijazna in lepša za mlade 
družine. Uredili bomo prostorsko stisko v vrtcih in šolah. S pomočjo 
subvencioniranega komunalnega prispevka jim bomo omogočali lažjo pot 
do lastnega doma. 

Zavzeli se bomo za aktivno urejanje romske problematike.

Uvedli bomo participativni proračun, kar pomeni, da bo občina del svojega 
proračuna namenila za izvedbo idej občank in občanov in jih s tem 
opolnomočila za aktivno soustvarjanje občine Grosuplje.

Vseskozi bomo spodbujali dialog. Prisluhnili bomo ljudem, njihovim 
pobudam ter konkretnim predlogom za ustvarjanje lepše prihodnosti 
Grosuplja. 



Volilni program

ZA! RAZVITO IN VARNO OBČINO

Občina Grosuplje bo poskrbela za ureditev infrastrukture – cest, 
varnih poti, pločnikov, kolesarskih stez in komunalne ureditve. 
Prav tako bo poskrbela za ureditev prostorske problematike 
vrtcev, šol in glasbene šole z izgradnjo prizidkov in novih 
prostorov. Zavzemala se bo za ureditev avtobusnih prevozov 
in šolskega prometa, kjer bodo na prvem mestu otroci in 
njihova varnost. Aktivno bo pristopila k reševanju problematike 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in njihove integracije 
v delovne procese in družabno življenje.

Trudila se bo za izboljšanje stanovanjskih pogojev krajank in 
krajanov: občinska stanovanja in njihova obnova, uravnavanje 
višine najemnin in pomoč mladim pri gradnji s finančnimi 
spodbudami v obliki subvencioniranega komunalnega 
prispevka ali enkratnih finančnih injekcij. 

ZA! ČISTO IN ZELENO OBČINO

Občina Grosuplje bo gradila svojo prihodnost na načelih 
trajnostnega razvoja z mislijo in odgovornostjo do sedanjih in 
prihodnjih generacij. Med drugim se bo zavzemala za lokalno 
oskrbo, razvoj kmetijstva, izkoristek obnovljivih virov energije in 
znižanje stroškov ogrevanja. Zavzemala se bo za skrbno urejanje 
okolice in divjih odlagališč. Uredila bo zelene površine, parke in 
igrišča.
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ZA! DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina Grosuplje bo mestu vdahnila življenje. Poskrbela bo za 
razvoj dejavnosti s področja kulture, turizma, športa in mladih. 
Spodbujala bo obstoječa društva in podpirala nastanek novih. 
Organizirala bo dogodke, delavnice in izobraževanja. Grosuplje 
bo ustvarila kot napredno; moderno; kulturi, športu, turizmu in 
mladim prijazno občino, ki ne bo pritegnila le sokrajanov temveč 
tudi goste iz cele Slovenije in tujine. 

ZA! INOVATIVNO IN NAPREDNO OBČINO

Občina Grosuplje bo skrbela za razvoj gospodarstva in blaginje, 
ki bo posledica ustanavljanja in razvoja podjetij in podjetništva. 
Z izgradnjo podjetniškega inkubatorja bo omogočala razvoj 
in zagon podjetij, odpiranje novih delovnih mest, obenem pa 
pripomogla k zmanjševanju brezposelnosti. Spodbujala bo 
zaposlovanje težje zaposljivih skupin (mladi, starejši, invalidi, 
osebe s posebnimi potrebami). Vzpostavila bo učinkovito 
podporno okolje za potencialne podjetnice in podjetnike in 
delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja z dostopom do 
celovitih podpornih storitev.
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ZA! UREDITEV ROMSKE PROBLEMATIKE

Občina Grosuplje bo poskrbela za ureditev romske problematike. 
Motivirali bomo visoko vključenost romskih otrok v vzgojno-
izobraževalne procese. Občina bo imela ničelno toleranco do 
sežiganja odpadkov. Ponujala bo možnost nadzorovanega 
uničenja in reciklaže odpadkov v CERO Špaja dolina, ki bo 
potekalo pod nadzorom občine. Onemogočila bo nenadzorovano 
širjenje romskih naselij. 

Ob morebitnih deviantnih dejanjih bo poskrbela za aktivno 
udeležbo vseh pristojnih organov in služb. Komisija za spremljanje 
položaja romske skupnosti občine Grosuplje bo ponovno aktivna 
in vključena v delovanje. 

Povezovali se bomo z občinami, ki uspešno sodelujejo z  romsko 
skupnostjo in na našo občino prenašali primere dobre prakse. 

Župan občine Grosuplje se bo priključil iniciativi županov 
jugovzhodne Slovenije, kjer se bo aktivno reševala romska 
problematika na ravni medresorskega delovnega telesa, ki 
nastaja pod okriljem Vlade RS.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Komunalna in infrastrukturna ureditev, razbremenitev 
Kolodvorske ceste in oživitev mestnega jedra Grosuplja

Uredili bomo ceste, pločnike in kolesarske steze izven naselij, 
predvsem pa bomo poskrbeli za varne poti in šolske prevoze z 
ustreznimi avtobusnimi postajališči za naše otroke. 

Zagotovili bomo dovolj prostorskih kapacitet v vrtcih in šolah. 

Kolodvorsko cesto bomo prenovili v centralno promenado 
Grosuplja. Zavedamo se, da ceste ne bi bilo smiselno 
popolnoma zapreti za promet, vendar bomo pa v določeni 
meri promet omejili in s tem zagotovili širše površine. Prostor 
bo namenjen družabnemu dogajanju, sezonskim in festivalnim 
dogodkom, tematskim delavnicam itd. 

Občina Grosuplje bo zagotovila pogoje, da bodo mladi svojo 
prihodnost videli v Grosuplju. V sodelovanju z Vlado RS bomo 
zgradili javna najemniška stanovanja z možnim kasnejšim 
odkupom, pri čemer se bo del plačane najemnine vštel v 
kupnino. 

Projekt 2

Čista, zelena in urejena občina

Čisto Grosuplje brez smeti bo občino naredilo prijetnejše za 
preživljanje prostega časa v naravi. Po ureditvi se bo tudi 
občane spodbujalo k ohranjanju čiste občine.

Uporabljali bomo trajnostne vire energije, kar bo pozitivno 
vplivalo na draginjo, ogljični odtis in dolgoročno zeleno 
prihodnost Grosuplja. 



Uredili bomo zelene površine (parki, igrišča, rekreacijske poti, …), 
ki bodo Grosuplje odmaknile od koncepta »spalnega« mesta in 
ljudi spodbujale k druženju na prostem. 

Spodbujali bomo lokalno oskrbo, kar bo imelo pozitiven učinek 
ne samo na lokalno prebivalstvo, pač pa tudi na lokalne 
pridelovalce in kmete. 

Projekt 3

Organizacija družbenih dejavnosti

Grosuplje potrebuje nov, večji in sodobnejši center, ki bo 
združeval vse kulturne in družbene vsebine v občini na enem 
mestu (kulturni dom, kinodvorana glasbena šola, prostori za 
delovanje društev …). Ta center bo postal pomemben ne samo v 
naši občini, temveč tudi v širši okolici.

Zavzemali se bomo za izgradnjo bazena, športnega parka na 
Brezju pri Grosupljem in več otroških igrišč.

Kulturo, turizem in šport bomo ustrezno financirali in na ta 
način spodbujali razvoj društev. Tako bomo v občini zagotovili 
dogajanje, družbeni utrip in generirali dodaten gospodarski 
moment. 
 

Projekt 4

Izgradnja poslovnega inkubatorja

Na parcelah v lasti občine bomo zgradili novo, moderno 
poslovno stavbo, v kateri se bodo nahajale predvsem pisarne 
za mlade podjetnike. V skladu s trendom podjetij, ki spodbujajo 
delo od doma, bomo občankam in občanom, ki delajo v drugih 
krajih, omogočili, da opravljajo svoje delo v domačem kraju, a 
hkrati v ustreznih in modernih pisarnah. Poleg tega bomo v teh 
prostorih vzpostavili projektno pisarno, ki bo pomagala lokalnim 
podjetnikom pri črpanju državnih in evropskih sredstev.



Projekt 5

Romska problematika

Soočili se bomo z romsko problematiko. Občina bo imela 
ničelno toleranco do sežiganja odpadkov in onemogočila 
nenadzorovano širjenje romskih naselij. 

Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti občine 
Grosuplje bo ponovno aktivna in vključena v delovanje. 

Povezovali se bomo z občinami, ki uspešno sodelujejo z  romsko 
skupnostjo in v našo občino prenašali primere dobre prakse. 


