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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

Kljub spodbudnemu začetku je zadnje tri županske mandate
zaznamovalo obdobje družbene in politične stagnacije. Občina
je domala sinonim za poceni politikanstvo v obliki županovega
ustrahovanja in obračunavanja z občinskim svetom, lokalnimi
društvi in tudi občani samimi zaradi različnih družbeno-političnih
nazorov, in pa neprikritega zavajanja občanov in občank glede
porabe sredstev, projektov in njihovih projektnih časovnic. Vsako
poletje se skozi mesto vijejo trume turistov, ki največ časa in
sredstev porabijo v nakupovalnih centrih izven mesta, a zaradi
nesmotrne izpeljave projekta obvoznice občanom in občankam
otežujejo vsakodnevne opravke. Iz vasi po občini se umikajo
ključne storitve (pošta, banka, trgovina), občina pa molči.
Nazadnje se je občina vpletla v delovanje mladinskega
organiziranja v sklopu kluba MKNŽ (s prepovedjo festivala
lokalnih glasbenih skupin). Kljub edinstveni in raznoliki naravi,
iznajdljivih ljudeh in bogati kulturni zgodovini (če naštejemo zgolj
tri: Dragotin Kette – Slovenska moderna, Anton Žnidaršič, izumitelj
tipskega panja za čebele, spomenik Prekomorskim enotam na
Hribu svobode, svetovno prepoznana spominska podoba) je
Ilirska Bistrica v očeh marsikaterega Slovenca zgolj »zadnja
bencinska postaja pred mejo«. 

Živimo na prepihu velikih družbenih in geografskih premikov in
ravno to je naša prednost, da lahko vzpostavimo nova merila, ki
bodo nam in našim potomcem prinesla pozitiven prepih za
dosego cilja, v kakšni občini želimo živeti. Želimo živeti v
gospodarsko uspešnem in infrastrukturno povezanem okolju, ki
bo s pomočjo kulture, športa in kvalitetnega preživljanja
prostega časa nudil prijetno življenjsko okolje vsem generacijam. 



Tako bomo na območju Plame in mejnega prehoda Jelšan
vzpostavili kvalitetne industrijske cone, ki jih bomo nadgradili na
evropsko ponudbo po letu 2022. Da mlade družine ostanejo v
občini, bomo uredili nove stanovanjske skupnosti na območju
Kosez ter Gabrja. Lokalne izzive bomo v prvi vrsti reševali z lokalno
skupnostjo, ki sega mnogo dlje in širše od sten dvorane
občinskega sveta, saj menimo, da ima občina mnogo
intelektualnega potenciala. Z državo bomo vodili tesen
konstruktivni dialog. Te želje in cilje bomo uresničevali z razvojnim
programom Gibanja Svobode 2022 – 2030. 

Spoštovane občanke in občani, želimo živeti v družbeno
ekonomski in socialni občini, ki bo imela vizijo razvoja za
naslednje desetletje na vseh področjih življenja in dela. Vse to je
Ilirska Bistrica že imela: bila je mesto-most med hrvaško Reko in
slovensko Ljubljano, imela je živahno ekonomijo, družbeno-
kulturno izmenjavo, ki je segala čez mejo, in plodovito sožitje med
vasmi, ki so bile samozadostne in avtonomne, in mestom. Z
vstopom Hrvaške v schengensko območje bo Ilirska Bistrica
ponovno dobila priložnost, ki jo je v preteklih 30 letih izgubila, s
pomočjo vladne ekipe Gibanja Svoboda pa možnost, da
priložnost tudi izkoristimo v dobro vseh občanov ter občank. Tak
družbeni dogovor bomo uresničevali z medsebojnim sožitjem
občanov in občank vseh generacij, tako mladih in nekoliko
starejših.



1.

Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

V sklopu energetske krize in draginje se bomo prednostno zavzeli
za ukrepe in projekte za proizvodnjo obnovljivih virov energije
(OVE). Občina Ilirska Bistrica ima nadpovprečno število sončnih
dni kot tudi lokacije s stalnim vetrom to posledično pomeni
izredno velik neizkoriščen potencial na področju OVE. V tem
sklopu se bomo zavzemali za vzpostavitev čim večjega števila
samooskrbnih skupnosti, ki na posamezno sončno ali vetrno
elektrarno priklopi večje število gospodinjstev in s tem bistveno
prispeva k nižanju življenjskih stroškov naših občanov. 

Za ta namen so Sloveniji namenjena tudi obsežna evropska
sredstva. Velik potencial za sončne elektrarne nudijo predvsem
degradirana zemljišča bivših industrijskih obratov, strehe stavb
javne uprave, vzgojno-izobraževalnih zavodov ter Doma za
ostarele, v okviru javno-zasebnih partnerstev pa tudi strehe
delujočih industrijskih obratov.

Vizija in razvoj našega Gibanja Svoboda, je nov družbeni dogovor,
ki bo občino Ilirska Bistrica postavil na zemljevid s ciljem povezav
in priložnosti, ki bo pripeljal do prepoznavnosti in občino dialoga.
Naravna lega, ki je nadgrajena z zgodovinskimi povezavami v
Kvarnerski zaliv in na jadranske otoke, je iztočnica za družbeni in
gospodarstveni dogovor, ki bo soustvarjal nove priložnosti za
naše kraje. To bomo storili z več ciljnimi aktivnostmi za
povezovanje čezmejnih gospodarskih, industrijskih in vzgojno
izobraževalnih dejavnosti (npr. izmenjava izkušenj med podjetniki
na obeh straneh meje, druženje dijakov z ilirskobistriške in reške
gimnazije).

2. ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA
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3. ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

investicijo v podjetniški inkubator namenjen mladim
podjetnikom za premagovanje začetnih težav pri
ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja do faze, ko
poslovanje obvladajo sami;
Pripravo poslovnih zemljišč, spodbud in druge olajšav
namenjene izključno perspektivnim podjetjem iz panog, ki
nudijo večje število kakovostnih delovnih mest s poudarkom
na izrabi prostorov v Ilirski Bistrici in na podeželju.

Nemudoma bomo naslovili ključno težavo občine, ki se nanaša
število in strukturo delovnih mest. V občini kritično primanjkuje
kakovostnih delovnih mest, veliko mladih zaradi ne spodbudnega
podjetniškega okolja in manka priložnosti ostane v mestu šolanja
oziroma v kraju, kjer dobijo zaposlitev, ogromno ljudi pa se
dnevno vozi v druge občine, kjer dobijo službo. 

Problematiko bomo nemudoma naslovili z ukrepi, ki bodo obrnili
cikel odhajanja podjetji in izobraženih mladih ljudi iz občine in
zagotovili poslovno okolje, ki bo zanimivo tako za investitorje kot
tudi za mlade podjetnike in inovatorje. V tem sklopu se bomo
nemudoma zavzeli za: 

4. ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Dosedanje prepričanje in komplekse (»nič se ne splača«), želimo
spremeniti in dograditi s razvojnimi projekti v letih 2022-2030.
Imamo enkratno priložnost, da s pomočjo Gibanja Svoboda in
vseh deležnikov, ki so pripeljali do največje zmage v slovenskem
parlamentarizmu, nadgradimo in zahtevamo od vlade družbeno
odgovornost do obrobnih in obmejnih krajev. Naša naloga kot
lokalne skupnosti pa je, da te atribute izkoristimo in občini
pomagamo, da postane razvojna in napredna na jugozahodnem
delu države. Z navezovanjem stikov čez mejo in v centru države
bomo v polnosti izkoristili potencial, ki ga obmejna lega občine
ponuja in občini vrnili veljavo, ki ga je imela v preteklosti. 



Naša dolžnost je, da pri tem sodelujemo z vsakršno obliko
mladinskega organiziranja v občini, saj s svojimi oblikami kažejo
svojo dolgoživost in odpornost ter nam pomagajo videti onkraj.
Talentirane in inovativne dijake in študente bomo vzpodbujali z
občinskimi štipendijami, vzpostavljanjem mostu med njimi in
industrijo in storitvenimi dejavnostmi na območju občine, a to za
pravo osamosvojitev še ni dovolj. Preučili bomo možnost
izgradnje sodobnih neprofitnih stanovanjskih naselij v Kosezah in
Gabrja, pri razdelitvi katerih bodo imele prednost mlade družine
in mladi samski (obmejna občina Ilirska Bistrica ima tukaj
podobne izzive, kot občina Kočevje, ki je primer dobre prakse). 

5. ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

dnevi odprtih vrat kjer se bodo občani neposredno spoznali z
osebami, ki jim nudijo javni servis;
priprava delavnic in seminarjev s ciljem osveščanja in
sodelovanja pri pripravi participativnega proračuna;
župan, občinska uprava in občinski svetniki so eni med
enakimi, zato so dolžni med volitvami zagotavljati enake
pravice in dostopnost za vse občane;
trud za dialog, ki bo spoštljiv, umirjen in dostojen do vseh, tudi
do tistih, ki so konstruktivno kritični, da se občina nikoli več ne
bo znašla na naslovnicah medijev zaradi nizkega nivoja
razprav na sejah občinskega sveta;
rekonstrukcija občinskega glasila Bistriški odmevi, da bo ta
dostopen, informativen, enakopraven, spoštljiv in dostojen do
vseh deležnikov v občini spoštovanje preteklega dela s ciljem
nadgrajevanja dobrih praks.

Občina, kot najvišji predstavnik lokalne skupnosti in obenem javni
servis vseh občank in občanov bo v naslednjem desetletju
opravljala svojo poslanstvo v skladu z zakonodajo. Prvi ukrep je
javna dostopnost in komunikacija z občinsko upravo, ki jo bomo
realizirali z naslednjimi ukrepi:



6. ZA! ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OBČANOV
IN OBČANK

vzpostavitev delovne skupine občine Ilirska Bistrica (v
sodelovanju s Policijo) s sosednjimi občinami na Hrvaškem
(Primorsko-goranska županija) in BiH (Unsko-sanski kanton),
z namenom pravočasnega zaznavanja in izmenjave
informacij o prihodih večjega števila ilegalnih migrantov po t.
i. zahodnobalkanski migracijski poti ter posledično
zaustavitev teh tokov pred vstopom v Slovenijo.

mobilnimi radarji za nadzor hitrosti, s pomočjo katerih bi
občinsko redarstvo skrbelo za umiritev hitrosti na najbolj
nevarnih in izpostavljenih delih cest, kjer prihaja do pogostih
prekoračitev hitrosti in posledično do nevarnosti za pešce in
kolesarje.   
zavzemanje za večjo prisotnost Policije v času poletne
turistične sezone na območju bistriške obvoznice (Ul. Nikole
Tesle) in na odseku ceste Šembije-Ilirska Bistrica ter Podgrad-
Ilirska Bistrica.
gradnjo novih kolesarskih poti na širšem območju občine in
na trasi Ilirska Bistrica-meja s Hrvaško.
nadgradnjo prometne razsvetljave na slabše pokritih delih
občine in na kritičnih prehodih za pešce.

Občina Ilirska Bistrica je zaradi svoje strateške lege postala
priljubljena vstopna točka za ilegalne migrante iz varnostno
izpostavljenih regij, ki prihajajo po zahodnobalkanski poti v
države Zahodne Evrope, zaradi česar se občani in občanke iz
zaselkov in vasi v neposredni bližini meje s Hrvaško dnevno
soočajo s težavami in se ne počutijo več varni zaradi posameznih
slabih izkušenj z ilegalnimi migranti (vlomi v nepremičnine,
povzročanje škode na premoženju, primeri nadlegovanj ipd.).

Gibanje Svoboda se zaveda, da je varnost ena temeljnih dobrin
za kvalitetno življenje občanov in občank, zato se bo po
odstranitvi varnostne ograje na slovensko-hrvaški meji
zavzemalo za:

Na področju splošne in prometne varnosti se bomo zavzemali za
izboljšanje ureditve prometnih poti, ki vodijo proti meji s Hrvaško
in za povečan nadzor nad prometom v času poletne turistične
sezone, kar bi bilo možno doseči z:



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Računalniški inkubator

V občini bomo vzpostavili nove podjetniške inkubatorje. Naš cilj
je poiskati primerne gospodarske panoge, ki bodo izkoristile
prednosti naše občine ter istočasno minimalizirale negativne
učinke na lokalno prebivalstvo ter okolje. V sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje želimo začeti nadgradnjo
srednješolskega izobraževanja – računalniškega tehnika.

Izobraževalne vsebine želimo povezovati z dejavnostmi iz
inkubatorja, s čimer bomo našim dijakom ponudili dodatno
znanje in zadržali perspektiven kader. Dodaten kader bomo v
naši občini zadržali s pomočjo občinskih štipendij, občina pa bo
pod našim vodstvom v povezavi s podjetji ter šolskim centrom
spodbujala zainteresirane gospodarske družbe in podjetnike h
kadrovskemu štipendiranju.

Projekt 2

Samooskrbni projekti

Občina se nahaja na vznožju Snežniških gozdov, ki zajemajo
približno 40 % gozdnih površin, pa tudi ostali del območja je
dokaj poraščen. S projektom samooskrbe in energetske
negotovosti si bo občina zagotovila lastni vir energije za
ogrevanje. Zaradi naravnih danosti želimo zgraditi zlasti več
sončnih elektrarn, saj ima Ilirska Bistrica nadpovprečno
osončenost ter precej degradiranih površin, ki so primerne za
postavitev takšnih energetskih objektov (npr. območje tovarne
TOK ali območje Industrijske cone Ilirska Bistrica). 



Projekt 3

Infrastrukturni projekti 

Opravili bomo strokovni posvet vseh deležnikov, ki v tej državi
odločajo o infrastrukturi. Obljub in populizma imamo v naši
občini dovolj. V prihodnosti pričakujemo dodatne prometne
tokove proti ter iz Hrvaške, zato moramo skupaj z Ministrstvom
za infrastrukturo nemudoma začeti dialog o umestitvi
avtocestne in železniške infrastrukture v prostor naše občine. V
sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo dosegli
pogostejše intervale vlakov do Pivke in Postojne. Za zmanjšanje
tovornega prometa skozi Ilirsko Bistrico bomo preučili možnost
nadgradnje industrijskega tira do tovarne Lesonit in novo
vzpostavljene industrijske cone ob ilirskobistriški obvoznici.
Zaradi koncentracije večine storitev v Ilirski Bistrici si bomo
prizadevali za vzpostavitev občinskega javnega potniškega
prometa in kolesarskega omrežja. Menimo namreč, da morajo
dostop do teh storitev imeti vsi naši občani (zlasti otroci in
starejši), ne glede na to, ali imajo v lasti avtomobil ali ne.

Projekt 4

Športna infrastruktura

Opravili bomo analizo vseh infrastrukturnih projektov na
področju športa in prostega časa. Držali se bomo načela »več
je manj«, zato bo gradnja ustreznih pokritih športnih objektov
omogočila, da bo uporabnik kvalitetno opravljal svojo športno
aktivnost. Pri tem bomo spoštovali tudi želje in potrebe lokalne
skupnosti. Zavedamo se, da moramo športno infrastrukturo
narediti dostopno za vse prebivalce, zato bomo posebno
pozornost namenili temu, da bodo vsi športni objekti dostopni
za invalide. 



Projekt 5

Medgeneracijska solidarnost

Zavedamo se, da se starejša struktura prebivalstva iz leta v
leto povečuje. V Gibanju Svoboda bomo uresničevali sožitje
med generacijami in zato nadgradili kvaliteto ponudbe
zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica s ciljno
usmerjenimi občinskimi štipendijami za poklice negovalcev,
medicinskih sester, zdravnikov in drugega oseba, ki ga je v
Domu premalo. V Občini bomo preučili tudi možnost uvedbe
dnevnega varstva starejših. Preučili bomo tudi možnost
spremembe namembnosti parkirišča okoli Doma za ostarele v
park z zunanjim prireditvenim prostorom, prilagojenimi
napravami za vadbo in klopmi za sproščeno medgeneracijsko
druženje. Skupaj smo mladi nekoliko starejši, starejši pa
nekoliko mlajši.

Zavzeli se bomo tudi za dobre povezave športne infrastrukture
z varnimi potmi oz. javnim potniškim prometom, saj želimo da
imajo dostop vsi naši prebivalci, tudi tisti brez osebnega
avtomobila (zlasti otroci ter mladostniki, pa tudi starejši).
Posebej bomo uredili območja šol, ki so zaradi količine
prometa posebej izpostavljena, in sicer z vpeljavo politik
umirjanja prometa, gradnjo kolesarskih vozlišč in kvalitetnih
pokritih površin za kolesa in druga prevozna sredstva.


