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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 občini Ig, na robu Ljubljanskega barja in vznožju hribovskega zaledja, kjer 
smo obdani z gozdovi, kmetijskimi zemljišči in Ljubljanskim barjem, bomo 
povezali ljudi v občini z namenom, da odgovorno in trajnostno upravljamo 
z našim naravnim okoljem z enotno vizijo ohranjanja narave in okolja za 
prihodnje generacije. Želimo razvijati trajnostno in ekološko kmetovanje, 
spodbujati in podpirati mlade, ki vstopajo v kmetovanje, ter omogočiti 
uporabo novih tehnologij v kmetijstvu. Povečati želimo delovna mesta 
in zaposljivost v občini, ter tudi zmanjšati migracijo in s tem prometno 
obremenjenost. 

Skrbeli bomo za dostopnost in učinkovitost občinske uprave, odzivnost in 
dostopnost preko družabnih omrežij. Izboljšali bomo prometno varnost v 
občini in spodbujali uporabo javnega potniškega prometa, ki ga bomo še 
bolj okrepili po meri občanov. Z izvedbo obvoznih cest bomo razbremenili 
središče naselja Ig ter omogočili razvoj centra naselja. Vzpostavili pogoje 
za trajnostno mobilnost (izposoja koles, organiziran prevoz do izletniških 
točk), hkrati pa se bomo zavzeli za varno in učinkovito infrastrukturo, da 
bodo lahko predvsem mlajši trajnostno in varno prihajali na šolske in 
obšolske dejavnosti.

Zagotovili bomo rekreacijske in športne površine za razvoj rekreativnega 
športa, treningov, tekmovanj in drugih aktivnosti. Zgradili bomo športni park 
z atletsko stezo in nogometnim igriščem, park s kolesarskim poligonom 
(pump track), otroško igrišče in fitnes na prostem hkrati pa uredili in 
opremili dodatne sprehajalne in kolesarske poti znotraj občine. Turistično 
in kulturno ponudbo bomo povezali preko vzpostavitve Javnega zavoda 
za turizem, kulturo in mlade. Gozdarstvo bo vključeno v vzdržno prostorsko 
politiko občine Ig. Namen je usklajeno izvajanje ukrepov pogozdovanja ter 
skrb za obstoječi gozd, s ciljem trajnostne uporabe gozda v industrijske 
namene. Poskrbeli bomo tudi za učinkovit in hiter zeleni prehod s 
spodbujanjem zelenih investicij, še posebej v sončne elektrarne. 



Občino Ig želimo ob močni podpori Vlade Republike Slovenije spraviti v 
korak s časom in se razviti v občino, kjer vladajo medsebojno spoštovanje, 
odprta komunikacija in strpnost. Povezovanje, kakovostno sobivanje 
domačinov in turistov, medgeneracijska solidarnost, odgovoren odnos do 
okolja so vrednote, ki jih zagovarjamo. 



Volilni program

POSODOBLJENA INFRASTRUKTURA PO MERI 
OBČANOV.

Cilj je povečati učinkovitost gospodarjenja z obstoječo 
infrastrukturo in oblikovati strategijo razvoja. Posodobili bomo 
politiko umirjanja prometa, kar bo bistveno izboljšalo varnost 
otrok in najranljivejših udeležencev v prometu. Z izgradnjo varne 
in učinkovite infrastrukture bodo mladi do svojih šolskih ali 
obšolskih dejavnosti prišli samostojno bodisi peš ali s kolesom.

Glavne načrtovane dejavnosti:
 - Avtobusna postajališča: ureditev glavne avtobusne postaje 
na Igu, postavitev manjkajočih postajališč, ureditev košev za 
odpadke in javne razsvetljave na vseh postajališčih;

 - Obvozna cesta s Kureščka-Ljubljana-Škofljica; 
 - LPP povezava Ig-Rastuka-obrtna cona-Škofljica (P+R); 
 - Kolesarske povezave: Kurešček-Ig-Iški vintgar, kolesarska 
povezava Ig-Ljubljana (trajnostna mobilnost - hkrati 
povečamo varnost za kolesarje in spodbujamo k uporabi 
kolesa za prevoz na delo v Ljubljano in rekreacijo);

 - Pregled prometne signalizacije in določitev prioritetnih točk, ki 
jih je potrebno urediti glede na obremenitev in pomembnost 
cest.

V sodelovanju z Vlado RS in elektro distributerji, bomo preučili 
možnosti za posodobitev, preoblikovanje elektrodistribucijskega 
sistema in povečanje investicij v omrežje. Želja je približati 
energetsko samooskrbnost posameznih krajevnih skupnosti z 
elektriko.

Poskrbeli bomo za ureditev vodovoda na problematičnih 
vodnih mrežah skupaj z načrtovanjem urejanja kanalizacijske 
infrastrukture za vasi, ki nimajo možnosti priklopa na 
kanalizacijsko omrežje.
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ZA TRAJNOSTNO KMETIJSTVO 

Spodbujali bomo trajnostno kmetijstvo in ohranitev rodovitnih 
površin, saj je to del vsakdana v občini Ig. Vzpostavljali bomo 
zelene dobavne verige (povezovanje manjših kmetijskih 
pridelovalcev in končnih kupcev). Projekt prehranske 
samooskrbe bo zagnan v okviru evropske strategije »Od vil do 
vilic«, kjer bomo kmetom pomagali s prijavami na razpise, ki 
bodo omogočili dodatna sredstva za razvoj v tej smeri. Prav tako 
pa želimo v občini spodbujati mlade kmete in jim pomagati na 
začetku njihove kariere. 

Uvedli bomo sobotno tržnico v centru Iga (tržnica lokalnih 
pridelovalcev), kjer se bo prodajalo lokalne proizvode, občina pa 
bo zagotovila kvalitetno izbiro izdelkov. Spodbujali bomo prodajo  
izdelkov brez embalaže in tako skrbeli za čim manj odpadkov v 
občini. 

Poskrbeli bomo za oblikovanje Službe (Oddelka) občinske 
uprave za kmetijstvo, njegove naloge pa bodo predvsem 
svetovanja kmetom, sodelovanja z ministrstvi, pridobivanje 
EU sredstev za izvajanje nalog ter organizacija in koordinacija 
pilotnega projekta »Od vil do vilic«. Odprli bomo razpravo o 
zagonu projekta lokalne zadruge oziroma skladišča, ki se bo 
ukvarjal izključno z dobavno verigo, nadzorom kvalitete in 
postopkom plačila kmetom s strani kupcev. Takšno prevzemno 
mesto bo neprofitno - zbiralo bo pridelke neposredno od kmetij 
in jih dostavljalo kupcem v občini Ig in Ljubljana, ter zagotavljalo 
plačilo neposredno kmetijam.
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ZA OBČINO RAZVIJAJOČEGA SE ŠPORTA 

v občini Ig se že dlje časa kaže potreba po zagotoviti zunanjih 
rekreacijskih športnih površin. Za izboljšanje kakovosti življenja 
vseh prebivalcev občine Ig in ostalih je prioritetna izgradnja 
športnega igrišča z atletsko stezo in športnim igriščem. Objekt 
bi omogočal aktivno rekreacijo učencev OŠ Ig, izvedbo športnih 
udejstvovanj šol in vrtcev  ter športno vadbo in treninge 
posameznih selekcij. 

Športno igrišče bi spodbudilo dvig deleža gibalno aktivnega 
prebivalstva, boljše pogoje za delovanje športnih društev 
ter trajnostni razvoj športnega turizma kot tudi kakovostno 
preživljanje prostega časa mladih, otrok in vseh občanov. Za 
investiranje projekta se bomo povezali s Fundacijo za šport, ki je 
sofinancirala že več takšnih projektov ter Vlado RS, ki jo vodi dr. 
Robert Golob.

Prav tako bomo uredili park s kolesarskim poligonom (pump 
track) na Igu, otroška igrišča za mlade ter uredili in opremili 
dodatne sprehajalne in kolesarske poti znotraj občine.

ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA IN 
KULTURE

Vzpostavili bomo Javni zavod za turizem, kulturo in mlade, ki 
bo deloval po načelu destinacijskega managementa (DMO). 
Javni zavod za turizem, kulturo in mlade bo vzpostavil in vodil 
turistično informacijski center (TIC), upravljal Interpretacijski 
center in Koliščarsko vas, izvajal razvoj in promocijo turizma, 
organizacijo javnih prireditev in koordinacijo programa kulture in 
prireditev v celotni občini ter vključeval vse prireditvene prostore 
v občini.
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S strateškim pristopom k managementu turističnega obiska 
in načrtovanemu razvoju turistične ponudbe bomo povečali 
turistični obisk občine Ig, s tem povečanje prihodkov občine in 
hkrati ohranili neokrnjeno naravo kot prednost občine. 
Javni zavod bo skrbel za povezano kulturno dogajanje v občini, 
koordinacijo prireditev (predstave, predavanja, delavnice za 
otroke in odrasle, razstave, plesni dogodki, koncerti), vključeval 
vse prireditvene prostore v občini, skrbel za izobraževanje na 
področju kulture in spodbujal kreativnosti občanov. 
Oživitev kulturnih in društvenih prireditev pa bi dosegli tudi s 
subvencioniranjem kulturnih prireditev v prireditvenih prostorih 
občine. S povezano organizacijo bi dosegli boljšo informiranost 
in večjo udeležbo občanov in drugih na prireditvah. Prav tako 
bomo poskrbeli za lažjo dostopnost najema prostorov za lokalna 
društva in namenili večjo podporo lokalnim kulturnim društvom 
za dvig kvalitete prireditev in ne le kvantitete prireditev. Prav tako 
bomo iskali dolgoročne rešitve, za prostorsko stisko glasbene 
šole.  

SPODBUJANJE GOSPODARSTVA IN RAZVOJ 
UPRAVLJANJA GOZDA

V občini Ig gozd predstavlja 40 % celotne površine občine. 
Gozdovi imajo vsestransko vlogo ter pomemben gospodarski, 
socialni in okoljski potencial. Vitalnost in zdravje gozdov sta 
bistvenega pomena za okolje in podnebje, pa tudi za krepitev 
gospodarskega razvoja, ki temelji na gozdu. Zato se bomo 
zavzemali za učinkovitejše upravljanje z gozdom z maksimalnim 
varovanjem nepozidane krajine in okolja. Prostorsko urejanje 
mora biti razumljivo čim širšemu krogu naše skupnosti. Sledili 
bomo državnim načrtom ukrepov pogozdovanja in upravljanja 
gozdne krajine. 

Ker na delovnih mestih, povezanih z gozdarstvom, prevladujejo 
moški in ker je povprečna starost ljudi na teh delovnih mestih 
razmeroma visoka, bomo pripravili ukrepe, da se v sektor privabi 
več delavk in podjetnic, pa tudi mladih.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Vlaganje v samooskrbno kmetijstvo  - Projekt »Od vil do vilic«

Projekt »Od vil do vilic« je spodbujanje trajnostnega kmetijstva 
in vzpostava zelene dobavne verige z namenom povezovanja 
manjših kmetijskih pridelovalcev in končnih kupcev. 
Projekt bo omogočil večji delež samooskrbe in dostopnosti 
lokalnih pridelkov ter prodaje pridelkov lokalnemu prebivalstvu 
in prebivalstvu okoliških občin. S skrajšano prehransko verigo 
bomo povečali prihodke primarnim proizvajalcem – kmetijam, 
omogočili cenovno dostopnost do zadostne, hranljive in 
trajnostne hrane, s tem pa tudi zmanjšali negativne vplive 
distribucije izdelkov (prevozov, embalaže) na okolje.

Projekt 2

Ureditev športnega igrišča v okviru OŠ Ig

V okviru OŠ Ig je nujno potrebno zagotoviti zunanje športno 
igrišče z atletsko stezo za izvajanje pouka športne vzgoje, 
aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo oziroma treninge 
posameznih selekcij. Objekt bo omogočil tudi kakovostno 
preživljanje prostega časa otrokom, mladim in vsem občanom 
v prostem času. Za investiranje projekta se bomo povezali s 
Fundacijo za šport ki je sofinancirala že več podobnih projektov 
in Vlado RS. 



Projekt 3

Ustanovitev Javnega zavoda za turizem, kulturo in mlade

Z ustanovitvijo javnega zavoda, bomo s trajnostnim 
načrtovanjem dosegli  povečanje trajnostnega turizma, a hkrati 
ohranili  neokrnjeno naravo občine. Zavod bo deloval po načelu 
destinacijskega upravljanja (DMO) in bo vzpostavil in vodil 
turistično informacijski center (TIC), upravljal z Interpretacijskim 
centrom in Koliščarsko vasjo, izvajal razvoj in promocijo turizma, 
organizacijo javnih prireditev in koordinacijo programa kulture in 
prireditev v celotni občini ter vključeval vse prireditvene prostore 
v občini.
 

Projekt 4

Izboljšanje prometne varnosti otrok

Posodobili bomo način umirjanja prometa, kar bo bistveno 
izboljšalo varnost najranljivejših udeležencev v prometu. V ta 
namen nameravamo opremiti območja umirjenega prometa 
okoli šol, vrtcev in šolskih avtobusnih postajališč s sodobno 
senzorično signalizacijo, postaviti manjkajoča avtobusna 
postajališča, javno razsvetljavo na vseh postajališčih in urediti 
pločnike, kolesarske poti, glavno avtobusno postajo na Igu in 
razbremeniti promet skozi naselja.

S tem bomo bistveno izboljšali mobilnost občanov (še posebej 
mladih) in z več gibanja poskrbeli tudi za zdrav življenjski slog.



Projekt 5

Zeleni prehod občine in energetska neodvisnost

Glede na tesno sodelovanje s trenutno Vlado RS in njenimi 
ministrstvi, bomo zagotovili optimizacijo zelenega prehoda 
občine. V skladu s strategijo zelenega prehoda bomo na 
občinskih parkirnih mestih zagotovili polnilnice za električna 
vozila, prav tako pa bomo na vse občinske strešne površine 
namestili sončne elektrarne. V prvem mandatu bomo tudi 
pripravili občino na zeleni prehod v naslednjih letih, zato je 
ključno, da v občino umestimo naprave za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov.


