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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 Ivančna Gorica je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih 
priložnosti. V Gibanju Svoboda menimo, da je razlog predvsem v odsotnosti 
dostojne komunikacije z vsemi občani ter občankami. V naši občini zato 
želimo zagotoviti prostor za vse občane, tudi tiste, ki so do delovanja 
občine kritični. Verjemamo, 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. 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 Novega centra. 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.

Občina, v kateri želimo živeti, je skupnost uspešnih, ustvarjalnih in 
zadovoljnih ljudi. Želimo živeti v varnem okolju, v katerem bomo imeli 
dostojno stanovanje, hiter dostop do trgovin in drugih servisov, naši otroci 
pa varen in hiter dostop do igrišč, vrtcev in šole.  Želimo si dobrih povezav s 
svetom. Želimo si gospodarsko razvito občino, v kateri bi videli možnosti za 
razvoj tako večji gospodarski subjekti kot tudi srednji in manjši podjetniki. 
Želeli bi si, da bi bilo dovolj delovnih mest za dela željne občane. Želimo, da 
je v občini čim več uspešnih kmetij, ki svoje pridelke ponujajo na svojem 
dvorišču ali lokalnih tržnicah. Želimo ohraniti poseljenost podeželja in s 
tem možnosti za razvoj turizma. Podeželski deli občine bi morali čim bolj 
urejeni z dobrimi cestnimi povezavami.  Želimo živeti v občini, kjer ne 
prihaja onesnaževanja okolja, posebej podzemskega sveta. Želimo aktivno 
sodelovati pri oblikovanju in uresničevanju občinskih programov. Želimo, 
da bi okolje v občini omogočilo dostojno oskrbo in pomoč v zadnjem 
življenjskem obdobju.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Posebna skrb bo posvečena ohranjanju in razvoju kmetijske in 
predelovalne dejavnosti s ciljem:

 - čim večje prehranske samozadostnosti občine;
 - zagotavljanja dostopa do lokalno pridelane, zdrave hrane;
 - zagotavljanja ekonomske učinkovitosti kmetijske dejavnosti;
 - Spodbujanja okoljsko sprejemljivih praks kmetovanja in 
gozdaske dejavnosti;

 - uvajanja novih tehnologij in prilagajanja kmetijske pridelave 
spremenjenim podnebnim pogojem.

Zagotovili bomo večjo energetsko učinkovitost javnih zgradb in 
prostorov.

Zagotovili bomo razširitev kanalizacijskega omrežja tudi na 
območja izven večjih naseljenih območij.
Zagotovili bomo učinkovitejšo zaščito vodnih virov, rek, potokov, 
močvirij in kraških posebnosti.

Spodbujali bomo uporabo javnih prevoznih zmogljivosti, posebej 
železniškega prevoza. Ureditev parkirišč v bližini železniških 
postaj je poseben izziv, ki je visoko na seznamu naših prioritet.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Ustvarjali bomo pogoje za uravnoteženo povečevanje 
poseljenosti prostora.

S partipacitivnimi oblikami porabe dela občinskega proračuna 
bomo spodbujali iniciativo v okviru krajevnih skupnosti.

Aktivno bomo skrbeli za dobro medgeneracijsko sodelovanje 
tako, da:

 - Zgradimo dovolj površin namenjenih igri in športu.
 - Zgradimo dovolj vrtcev in šol.
 - Zgradimo dom za starejše.
 - Zagotovimo zmogljivosti za oskrbo na domu in dnevno varstvo 
za vse, ki tako uslugo potrebujejo.

Spodbujali bomo čim bolj raznolike oblike prostočasnih in 
prostovoljnih dejavnosti otrok in odraslih v različnih društvih.

V delo in življenje občine bomo vključevati pobude in delovanje 
različnih civilnih iniciativ.

Spodbujali in razvijali bomo kulturno udejstvovanje občanov.
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ZA! VARNO INFRASTRUKTURO

Ob obnovi vsake občinske ceste bomo sledili načelom 
sistematične prometne varnosti. V vseh naseljih želimo poskrbeti 
za varne prometne poti za vse udeležence v prometu , zato 
bomo na cestah brez pločnikov poskrbeli za postavitev pločnikov 
oz. umirili promet, da bodo cesto lahko varno uporabljali tudi 
pešci ter kolesarji. Na območju občine Ivančna Gorica želimo 
poskrbeti za odpravo vseh prometnih nesreč, in sicer s postopno 
prenovo cest. Poskrbeti želimo za ureditev varnih prečkanj ceste 
(dodatni zebra prehodi) ter za ustrezne kvalitetne pločnike oz. 
kolesarske steze. Naš cilj je, da bodo ceste Ivančne Gorice varne 
za vse, od otrok, starejšin do slepih in invalidov na vozičkih. 
Ljudi želimo spodbuditi k uporabi koles in peš poti, zato bomo 
poskrbeli za ozelenitev nekaterih ulic.

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Izkoristiti bomo državne programe razvoja infrastrukture do in 
mimo naše občine, ki bodo predvidoma do leta 2030 v Ivančno 
Gorico pripeljali dvotirno, elektrificirano železniško povezavo z 
glavnim mestom in posodobitev drugih povezav. Ustvarjali in 
zagotovili bomo pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj občine. 
Z učinkovitimi ukrepi, pridobivanjem evropskih razvojnih in drugih 
sredstev ter v sodelovanju z vlado bomo spodbujali gospodarski 
sektor za odpiranje novih delovnih mest in zmogljivosti v naši 
občini.

Spodbujali bomo povezovanje turističnih zmogljivosti v 
učinkovito in uspešno obliko združenja.

S štipendijami in drugimi oblikami pomoči bomo spodbujali 
mlade k šolanju na strokovnih šolah in fakultetah.
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ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Spodbujali bomo sodelovanje vseh političnih, gospodarskih in 
drugih deležnikov  pri oblikovanju in uresničevanju življenja in 
razvoja občine.

Vztrajali bomo na taki organizaciji občinske uprave, ki bo 
učinkovit servis za občane in vse druge deležnike.

Pregledali in po potrebi spremenili ali dopolnili bomo dosedanje 
načrte urejanja prostora s posebnim poudarkom na komunalni 
opremljenosti prostora, varstvu naravne in kulturne dediščine, 
ohranjanju narave in zavarovanju aktivnih kmetijskih površin.

5.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Začetek izvedbe projekta Novi center Ivančne Gorice

Nemudoma bomo zaključili z umeščanjem projekta v zazidalni 
načrt. V tesnem sodelovanju z državo bomo poskrbeli za 
takojšen začetek projekta. Pospešiti želimo tudi gradnjo 
stanovanj za mlade družine na tem območju.

Projekt 2

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in zaščita vodnih virov

V naši občini je problematika neurejene kanalizacije posebej 
pereča izven centra. S fekalijami in drugimi neprečiščenimi 
odplakami zelo obremenjujemo vodne vire, vodotoke 
in podzemni kraški svet. S pospešenim načrtovanjem 
kanalizacijskega omrežja in zajemom odplak želimo to stanje 
čimprej izboljšati. 

 
Projekt 3

Izgradnja medgeneracijskega centra

Problematika oskrbe starejših občanov v občini ni urejena. 
Z graditvijo doma starejših občanov ter spodbujanjem 
prostovoljnih in poslovnih dejavnosti bo tak center namenjen 
tako oskrbi starejših kot tudi pomoči ranljivim skupinam pri 
vključevanju v družbo. Različne vsebine bodo privabile tako 
invalide kot otroke, mlade s posebnimi potrebami in starejše.
 



Projekt 4

Varna prometna infrastruktura

Na območju vseh naselij v občini Ivančna Gorica želimo s 
kombinacijo politike umirjanja prometa, kvalitetnimi pločniki 
ter ločenimi kolesarskimi pasovi odpraviti nevarne prometne 
odseke. Poseben poudarek želimo dati na območja, kjer 
opažamo neustrezno urejena oz. neurejena prečkanja ceste. 
Želimo zgraditi ceste, ki sledijo principom t.i. sistematične 
varnosti.

Projekt 5

Ustanovitev zagonskega poslovnega središča 

Pritegniti želimo razvojno usmerjene mlade podjetnike in jim 
z ustanovitvijo zagonskega poslovnega središča omogočiti 
uspešno poslovno pot. Z uspešnim razvojem novih podjetij bomo 
zagotovili tudi nova delovna mesta.


