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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

Občina Hoče-Slivnica je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo 
smer. V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti 
ter poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. Zavedamo se, 
da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj lahko 
le tako pripravimo kvalitetne projekte. 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. 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 Slivnice, Radizela, Črete, Hotinje vasi in dograditev 
v Hočah ter v Rogozi. Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov. Pri 
obnovah cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred volitvami, ampak 
bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno skozi celoten mandat. S 
tem želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše občanke in občane.



1.

2.

Volilni program

SAMOOSKRBA OBČINE NA POTI DO ZELENE
PRIHODNOSTI

USTVARJALNA TER INOVATIVNA OBČINA PO
MERI OBČANOV IN OBISKOVALCEV

- sofinanciranje vozovnic javnega prometa in posledično 
zmanjšanje ogljičnega odtisa 

 
- Na javnih površinah in v javnih ustanovah želimo zagotoviti 
brezplačen brezžični internet.

- Prehod na samooskrbo za občane po sistemu »sončne 
skupnosti«. Občina bo pod našim vodstvom zagotovila 

zemljišča in površine stavb v njeni lasti za postavitev sončnih 
elektrarn. Naš cilj je vzpostavitev bolj samooskrbne občine, saj 
bi del pridobljene električne energije radi oddali nazaj našim 

občanom. 
 

- V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter ponudniki 
elektro polnilnic želimo zgraditi omrežje e-polnilnic za 
električne avtomobile. 

 
- Komunalni prispevek bomo znižali kot spodbudo za tiste, 
ki se bodo odločili za nizkoenergetsko oz. samooskrbno 
stanovanjsko gradnjo. 

 
- zamenjava stare javne razsvetljave z nizkoenergetskimi 
sijalkami LED in pametno tehnologijo krmiljenja (ugašanje, 
vklapljanje glede na gibanje).



3. RAZVOJNA TER NAPREDNA OBČINA

- Uvesti želimo participativni proračun po modelu MOM. Z njim 
želimo ponovno aktivirati vse naše krajevne skupnosti ter 
odločanje pribljižati ljudem. 

 
- Poskrbeti želimo za dovolj površin, na katerih bi mladi lahko 

postavili kvalitetne in dostopne soseske. Naš cilje je postaviti 
kvalitetne, a cenovno dostopne soseske. 

 
- Z digitalizacijo občine želimo v čim večji meri narediti prehod 
na brezpapirno poslovanje. Uvesti želimo nove inovativne 
metode obveščanja občanov npr. prek SMS-ov v primeru 
večjih motenj v prometu zaradi del, glede poteka reševanja 
vlog itn. 

 
- V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo želimo pripraviti rešitve 

za digitalizacijo vrtcev in šol. Vsem staršem želimo omogočiti 
elektronsko prijavljanje otrok na kosila, ekskurzije itn. 

 
- Pripravili bomo sheme pomoči za zagonska podjetja. Posebno 
pozornost želimo nameniti nagrajevanju realizacije inovativnih 

idej. 
 

- S pametno prostorsko politiko želimo optimalno izkoristiti 
obstoječe danosti ter zaščititi kmetijska zemljišča.



4. UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN VSE
DELEŽNIKE

- Spodbujali bomo gradnjo najemnih stanovanj za občane. 
Prednostno želimo nasloviti vprašanje bivanja mladih družin. 

 
- Po zgledu nekaterih drugih občin (npr Rače-Fram) želimo 

nadgraditi politiko občinskega štipendiranja osnovnošolcev, 
dijakov ter študentov. Naš cilj je, da čim večje število mladih 
dobi fiksno mesečno štipendijo. 

 
- Optimizirati želimo prisotnost redarskih služb z namenom 
zmanjšanje vandalizma in parkiranja na javnih površin. 

 
- Spodbujati želimo prostovoljstvo v socialnih in športih društvih. 

- Zavzemali se bomo za več butičnega turizma. Proučili bomo 
možnost izgradnje postajališč za avtodome. 

 
- Po celotni občini moramo obnoviti in dogrdograditi komunalno 
infrastrukturo.



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Občina po meri ljudi in ne avtomobila

Prebivalcem in obiskovalcem želimo zagotoviti urejene 
površine za parkiranje, ki bi preprečile puščanje avtomobilov 
na zelenicah, pločnikih ter cestah. Istočasno bi okrepili 
medobčinsko redarstvo za sankcioniranje kršilcev. Poskrbeti 
želimo tudi za boljšo organizacijo medkrajevnega avtobusnega 
prometa. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo 
proučili možnost boljše integracije medkrajevnega avtobusa z 
železnico. 

Hoče-Slivnica po meri mladih

Na območju Hoče-Slivnica želimo zadržati obstoječe mlade 
ter spodbuditi prihod novih. Naš načrt je spodbujanje gradnje 
najemnih stanovanj, zlasti za mlade družine. Želimo zagotoviti 
prostor za sodobne soseske z mešano rabo, ki na eni strani 
ponujajo dostopna bivališča, na drugi pa zaposlitvene priložnosti 
neposredno lokalnemu prebivalstvu. S tem lahko bistveno 
dvignemo kvaliteto bivanja, ki postaja vse večji faktor za selitev 
oz. preselitev.



Projekt 3

Projekt 4

Participativni proračun

Po zgledu MOM želimo uvesti sistem participativnega 
proračuna. Participativni proračun je sistem razporejanja dela 
proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo 
neposredno občanke in občani. Naš cilj je, da v okviru krajevnih 
skupnosti organiziramo zbiranje idej za projekte neposredno od 
občanov. Tako želimo ljudi spodbuditi, da razmišljajo o rešitvah 
za vsakodnevne probleme, ki pogosto ne pridejo do občinskih 
funkcionarjev. Sledila bi izvedba glasovanja na nivoju krajevne 
skupnosti. Projekti z zadostno javno podporo bi nato dobili 
proračunska sredstva za izvedbo.

Reforma občinskega štipendiranja

Občina Hoče-Slivnica mora po vzoru Občine Rače-Fram aktivno 
podpirati mlade, ki se izobražujejo. Poskrbeti želimo za novo 
politiko občinskega štipendiranja, ki bi perspektivnim mladim iz 
različnih šol ter fakultet omogočila dostop do občinskih štipendij. 
S tem želimo podpreti ter zadržati naše največje talente.
 



Projekt 5

Brezplačen brezžični internet v občini Hoče-Slivnica

V Slivnici, na širšem področju osnovne šole, vrtca in 
zdravstvenega doma, v Orehovi vasi na območju 
večgeneracijskega centra Vegec, v Hotinji vasi, na širšem 
območju kulturnega in gasilskega doma, kakor tudi v Rogozi 
(športni park in večgeneracijski center), v Hočah (v okolici 
sedeža občine, na območju šole, rtca), v Zgornjih Hočah 
(območje šole, krajevne skupnosti Reka-Pohorje) in v Pivoli 
(področje tržnice, botaničnega vrtca) želimo zagotoviti pokritost 
z brezplačnim internetom. Projekt bi lahko izpeljali tudi s pomočjo 
evropskih sredstev, z njim pa bi občanom in prebivalcem 
omogočili dostop do interneta na vseh javnih mestih.


