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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 preteklih letih opažamo trend razvoja krajev v občini Kanal ob Soči, ki 
se spreminjajo v zgolj še ena spalna naselja. Zato smo se kandidati liste 
Gibanja Svoboda odločili, da prekinemo s stihijskim razvojem občine in 
končno izkoristimo potencial, ki ga občina premore.

Zato želimo v naslednjem mandatu zgraditi vso potrebno infrastrukturo, ki 
nam bo omogočila zeleni prehod in hkrati naslovila demografski problem, s 
katerim se soočamo. Prioritetno bomo naslovili problem čiste pitne vode, ki 
našo občino obremenjuje že nekaj časa. Z ustrezno sanacijo in dograditvijo 
vodovodnega omrežja bomo zagotovili vsem občankam in občanom 
dostop do pitne vode, do česar so upravičeni po sami Ustavi Republike 
Slovenije.

Poleg tega želimo v naši občini zagotoviti varno in prijetno bivanjsko 
okolje, zato bomo predvsem pomagali našim starejšim občanom z večjo 
podporo pomoči na domu ter brezplačnim prevozom in gradnjo varovanih 
stanovanj. Poleg tega pa ne bomo pozabili na mlade, ki nam hitro bežijo v 
druge kraje. V proračunu občine bomo dodatno namenili sredstva zgolj za 
mlade z namenom, da jim zagotovimo boljši socialni položaj.

V občini si želimo ustvariti skupnost, ki se zaveda soodvisnosti blaginje 
ljudi, okolja in gospodarstva. Zato si želimo tesnega medsebojnega 
povezovanja. ZA spoštljivo in odgovorno sodelovanje!



Volilni program

TRANSPARENTNOST, KRAJANI NE VEDO KAJ 
SE DOGAJA

Občani morajo biti seznanjeni z vsemi pomembnimi 
investicijami in projekti v občini, ta pa mora delovati popolnoma 
transparentno. Sodelovanje med vsemi deležniki v občini in 
spoštljiv, kulturen dialog med njimi je nujen za dobro delovanje 
občinskega servisa. Za vse to se bomo aktivno zavzemali in v 
ta namen organizirali priložnosti za sodelovanje občanov pri 
pomembnih odločitvah.

Zato bomo v naslednjem mandatu uvedli participativen 
proračun, ki bo dopuščal, da je zasnavljanje določenih 
projektov v popolni pristojnosti občanov. Poleg tega pa bomo 
organizirali t.i. zbore krajanov, kjer bi se občanom enkrat letno 
lahko predstavilo kaj se bo v občini gradilo, kateri razpisi so na 
razpolago, kakšna je vizija razvoja in podobno.

PODPORA STORITVAM, KI PRISPEVAJO H 
AKTIVNI, ZDRAVI IN SREČNI STAROSTI

Pozdravljamo vse dobre ukrepe, ki so bili do sedaj sprejeti 
v podporo starejšim, nujno pa je tudi ublažiti težave, ki se 
pojavljajo zaradi centralizacije določenih storitev (zapiranje, 
pošt, bank, trgovin). Aktivno si bomo prizadevali za nove rešitve 
v zvezi s to problematiko: več podpore storitvam pomoči na 
domu, podpora izgradnji doma starejših občanov in varovanih 
stanovanj, vzpostavitev info točke za pomoč starejšim pri 
e-storitvah in uporabi tehnologije, podpora prevozom za 
starejše. V občino bomo pripeljali več brezplačnih izobraževanj 
za starejše. Spodbujali bomo medgeneracijsko pomoč in 
prostovoljstvo.
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OBRTNA CONA IN ODGOVORNO 
PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Zavzemamo se za skrbno načrtovan razvoj posameznih 
predelov občine – za premišljeno rabo prvovrstnih kmetijskih 
površin, za zaščito področij, ki so idealna za razvoj turizma 
(ureditev kopališč in kolesarskih ter pohodniških, tematskih oz. 
sprehajalnih poti) ter določitev območij, ki so primerna za razvoj 
obrti in podjetništva.  Poleg tega si bomo prizadevali za sklenitev 
dogovora s Salonit Anhovo, da bi na degradiranem območju 
stare cementarne, ki je popolnoma opuščena, v obliki javno-
zasebnega partnerstva zgradili moderno obrtno cono in poslovni 
kompleks, ki bo privabil tuje investitorje in odprl nova delovna 
mesta.

Spodbujali bomo razvoj kmetijstva in male obrti ter 
razbremenitev okolja, preusmeritev tovornega prevoza na 
železnico, prijavljanje na evropske razpise za izpeljavo trajnostnih 
projektov, optimalno izvedbo kanalske obvoznice s spremembo 
trase in ohranitvijo kanalskih korit. 
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IZSELJEVANJE MLADIH (STANOVANJA, 
IGRIŠČA, POLETNA VARSTVA, POMOČ PRI 
MLADINSKIH PROJEKTIH (MLADI SO ZELO 
DEJAVNI, POMAGAJMO JIM PO NAJBOLJŠIH 
MOČEH)?)

Mladi se selijo v kraje, kjer imajo optimalne pogoje za življenje. 
To jim želimo ponuditi tudi v naši občini in s tem obrniti trend 
odseljevanja. Zavzemali se bomo za finančne spodbude 
mladim družinam, neprofitna stanovanja, spodbujanje oživitve 
in uporabe zapuščenih hiš in stanovanj, pomoč pri pridobivanju 
dovoljenj za gradnjo, ureditev otroških igrišč v naseljih, 
omogočanje zaposlitve v občini, spodbujanje programov 
obšolskih dejavnosti ter počitniškega varstva za otroke in 
zagotavljanje  čistega in varnega življenjskega okolja. 

Občina, kjer živijo mladi, je prijetnejša tudi za ostale starostne 
skupine prebivalcev. V naši občini tudi že deluje nekaj uspešnih 
mladinskih društev. Kakovosten ter raznovrsten program pa 
težko izvesti samo z lastnimi sredstvi, zato finančna pomoč s 
strani občine ključno pomaga k le temu.
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INFRASTRUKTURA (PITNA VODA, JAVNA 
RAZSVETLJAVA, SMETI, DIGITALIZACIJA)

Poleg izboljšav na vodovodnem omrežju je potrebno izboljšati 
tudi pomanjkljivo mrežo javne razsvetljave, pločnikov ter manjših 
smetnjakov ob poteh in ulicah ter posodobiti ponudbo digitalnih 
storitev. Urediti je potrebno tudi nekaj lokacij v samih jedrih 
občine. Izgled same občine velikokrat kvarijo tudi neurejene 
zelene površine. Za te je potrebno skrbeti celo leto ter ne le v 
turističnih mesecih. Ker želimo občane vključiti v delo občine, 
bomo določene površine dali na voljo, da jih urejajo občani 
skupaj. Poleg tega pa si bomo prizadevali za ohranjanje kulturne 
dediščine ter za oživitev starega dela Kanala in drugih krajev 
v občini z novimi vsebinami preko ureditve sprehajalnih in 
tematskih poti.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Uvedba participativnega proračuna 

V občini Kanal ob Soči želimo občanke in občane bolj vključiti 
v načrtovanje razvoja občine. Zato si bomo prizadevali uvesti 
participativni proračun v višini vsaj 2 % občinskega proračuna. 
Tako bodo občani lahko sami predlagali projekte, ki jih bo 
financirala občina.

Projekt 2

Ustanovitev točk za pomoč starejšim

Zavedamo se težav, ki so nastale v naših krajih ob zapiranju 
pošt in bank. To pa predstavlja težavo predvsem starejšim.  
Zato si bomo prizadevali v Kanalu in Desklah odpreti točko, 
namenjeno vsem, ki imajo težave pri teh opravilih. Osebje točke 
bo občanom pomagalo pri računalniških opravilih ter drugih 
težavah, ki jih pestijo v digitalni dobi.

 
Projekt 3

Obrtna cona 

V naši občini primanjkuje poslovnih prostorov. Zato si bomo v 
naslednjem mandatu prizadevali za revitalizacijo degradiranih 
industrijskih območjih (stara cementarna Anhovo in bivša 
betonarna Primorje), kjer bi zgradili moderno obrtno cono in 
poslovni kompleks, ki bo privabil tuje investitorje in odprl nova 
delovna mesta.
 



Projekt 4

Oživitev starih hiš

Mladi v naši občini velikokrat težko dobijo prostor, kjer bi 
si ustvarili dom. Prav tako pa lahko opazimo veliko število 
opuščenih in propadajočih hiš. Z ustrezno takih objektov bomo 
naši občini povrnili življenje in zagotovila javna najemniška 
stanovanja, ki bodo zadržala mladino oz. celo privabila mlade 
družine k načrtovanju svojega življenja v občini.

Projekt 5

Zagotovitev pitne vode 

Dobra infrastruktura je predpogoj za dostojno življenje občanov, 
kakovostna oskrba s pitno vodo pa ustavna pravica nas vseh. 
Prizadevali si bomo za izboljšanje in razširitev vodovodnega 
omrežja v občini. Sušna poletja bodo po vseh napovedih 
postala stalnica, zato moramo nujno oceniti potencialne vire 
vode v občini in poskrbeti za dodatne možnosti zajemanja in 
shranjevanja vode.


