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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

Želimo si občine, ki ne bo pozabila na podeželje in bo ustrezno naslovila 
vse občane in občanke. Zato smo se v listi Gibanja Svoboda odločili, da 
kandidiramo za člane občinskega sveta, saj menimo da moramo prekiniti s 
stihijskim razvojem občine, ki smo mu priča v preteklih letih.

V naslednjem mandatu bomo v Gibanju Svoboda Kobarid tesno sodelovali 
z Vlado RS in predvsem Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom 
za javno upravo, da izvedemo projekte, ki so nujno potrebni za razvoj 
Kobarida. Vrsta projektov, npr. izdaja gradbenih dovoljenj za montažne 
objekte, zgrajene po potresu leta 1976, stoji. Nadgradnje je potrebna tudi 
naša prometna infrastruktura, ki mora zagotoviti ustrezno povezljivost s 
kolesarskimi potmi ter rešiti težave z parkiranjem. Poseben izziv vidimo v 
nadgradnji vsakodnevnih storitev, zlasti postavitvi dodatnih trgovin na 
območju naše občine. Razviti moramo ustrezno strategijo upravljanja 
s turizmom, ki bo omogočila minimalizacijo negativnih vplivov turizma 
na lokalno prebivalstvo in naravo ter maksimizacijo našega turističnega 
potenciala.

Poleg tega moramo nasloviti stanovanjsko problematiko mladih, ki 
si ne morejo privoščiti svojih stanovanj. Prav tako smo priča staranju 
prebivalstva in moramo zato prioritetno povečati kapacitete domov 
starejših občanov. Energetska kriza nam je pokazala resničen pomen 
samooskrbe, zato bomo v sodelovanju z državo in učinkovitim črpanjem 
nepovratnih evropskih sredstev naredili vse, da izkoristimo potencial, ki ga 
premore naša občina z vidika trajnostnega načina pridobivanja energije. 
Tu imamo v mislih predvsem gradnjo sončnih elektrarn in učinkovito 
porabo lesne biomase, ki je na voljo v naši občini.

Podpiramo spoštljiv in strpen dialog in verjamemo, da skupaj zmoremo 
zastaviti in uresničiti ambiciozne projekte v naši občini. Za uresničitev naših 
idej zato potrebujemo Vaš glas podpore. 



Volilni program

KOBARID BO OBČANOM IN OBČANKAM 
PRIJAZNA OBČINA!

V listi Gibanja Svoboda se bomo zavzemali, da ustvarimo 
občino, ki bo po meri vseh prebivalcev. Zato imamo v načrtu 
izvesti projekte, ki bodo naslovili prebivalce vseh starosti, saj 
zgolj vključujoča občina lahko zagotovi prijetno bivanjsko okolje.

Na področju stanovanjske problematike mladih, bomo 
predvsem z Vlado RS in Stanovanjskim Skladom RS tesno 
sodelovali in si prizadevali za izgradnjo dodatnih javnih 
najemniških stanovanj v Kobaridu. Če bo mogoče, bomo za 
gradnjo uporabili degradirana območja v občinski lasti.

Zavedamo se staranja prebivalstva, ki je našo občino še posebej 
zaznamovalo. Zato si bomo prizadevali za realizacijo projekta 
gradnje doma starejših občanov, na katerega čakamo že leta 
in leta. Prizadevali si bomo, da se dodatno uredijo tudi varovana 
stanovanja, za starejše posameznike in posameznice, ki so še 
vedno sposobni samostojnega življenja.
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KOBARID MORA POSTATI EKOLOŠKO 
USMERJENA OBČINA.

Podnebne spremembe nam velevajo, da prilagodimo svoj način 
življenja tako, da v čim manjši meri posegamo v naravo. Zato si 
bomo v listi Gibanja Svoboda v naslednjem mandatu prizadevali 
za gradnjo potrebne infrastrukture, ki bo zagotovila zeleni prehod 
in trajnostni razvoj občine. Zato je nujno potrebno, da čimprej 
celovito uredimo kanalizacijski in vodovodni sistem in postavimo 
manjše čistilne naprave, ki bodo sofinancirane tudi s strani 
Evropske Unije.

Poleg tega bi uredili manjši trgovski center s sodobno trgovino, 
ki bi pokrila potrebe tako prebivalcev kot turistov. Dodatno pa 
bomo uredili kolesarske poti v Kobaridu kot tudi povezave do 
ostalih občin z namenom promocije trajnostne mobilnosti. 
Urejene kolesarske poti pa bodo tudi bolj varne za naše otroke.

POTREBNO JE ZAGOTOVITI UČINKOVIT 
JAVNI SERVIS ZA VSE!

V naslednjem mandatu si bomo prizadevali za vzpostavitev 
dialoga občine z svojimi občani in občankami. Menimo, da 
lokalna samouprava oz. občina ni oblastnik svojih prebivalcev, 
temveč zgolj sredstvo, preko katerega skupaj dosežemo razvoj 
občine in preko katerega rešujemo skupne probleme. 

Zato bomo ponudili tudi finančno podporo mladim podjetnikom 
in kmetom pri njihovem razvoju, saj smo mnenja da so majhni 
podjetniki gonilna sila našega gospodarstva, vloga kmetovalcev 
pa je izrednega pomena, če želimo zagotoviti samooskrbo 
občine s prehrano. Dodatno pa bomo naslovili problematiko, 
ki se nanaša na kar veliko občanov in občank, to so montažni 
objekti zgrajeni po potresu leta 1976. Menimo, da je skrajni čas, 
da se uredi izdaja gradbenih dovoljenj za tovrstne objekte.
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KOBARID MORA POSTATI  SAMOOSKRBNA 
OBČINA!

Začetna panika ob prihodu Covid krize in trenutna energetska 
kriza sta nam pokazali, kako pomembna je samooskrba. Zato 
bomo v naslednjem mandatu prioritetno začeli z načrtovanjem 
infrastrukture, ki nam bo zagotovila, za razliko od podivjanega 
mednarodnega trga, normalne in zmerne cene energentov. V 
naši občini imamo potencial za postavitev javnih in zasebnih 
sončnih elektrarn kot tudi za gradnjo skupnih toplarn, na 
biomaso. 

Poleg tega bomo finančno podprli kmete, ki pridelujejo ekološko 
prehrano. Pomembno je, da spodbudimo tudi občane, k nakupu 
lokalnih pridelkov, zato bomo zagotovili še boljše pogoje za 
kmetovalce, da svoje pridelke prodajajo na kobariški tržnici in 
turističnih kampih.

 

RAZVOJU TURIZMA BOMO PRISTOPILI 
CELOVITO!

Turizem je izrednega pomena za nas, saj živimo v eni od 
najlepših občin v Sloveniji. Vendar je potrebno  zagotoviti, da 
se turistična ponudba razvija tako, da ne posega pretirano v 
življenje občanov in občank ter naravo. Zato si bomo prizadevali 
predvsem za omejitev dnevnega števila spustov komercialnih 
plovil po Soči. Dodatno bomo naslovili prenove potrebno cestno 
infrastrukturo in izdelali strategijo, kako prilagoditi prometni 
režim občine v turistični sezoni.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Ureditev izdaje gradbenih dovoljenj za objekte zgrajene po 
potresu

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom 
za okolje in prostor ter Upravno enoto Tolmin želimo poskrbeti 
za ureditev izdaje gradbenih dovoljenj za montažne objekte 
grajene po potresu leta 1976. 

Projekt 2

Izgradnja nujne infrastrukture ter izboljšanje storitev v 
Kobaridu

Na območju Kobarida želimo čim hitreje zagotoviti nujno 
storitveno infrastrukturo npr. manjši trgovski center, ki bi pokril 
vse potrebe lokalnih prebivalcev ter turistov. Ljudem iz naše 
občine želimo dostop do storitev omogočiti na trajnosten način, 
zato bomo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo po 
celotni Občini Kobarid podprli izgradnja kolesarskih poti in 
povezav do ostalih občin.  

 



Projekt 3

Pametnejša prostorska politika

Revidirati želimo prostorsko načrtovanje v smeri reševanja  
prostorske in stanovanjske problematike. Poskrbeti želimo za 
dodatne površine za nova stanovanja in umestitev novega 
doma starejših občanov z dnevnim centrom in garažno hišo. 
S temi projekti želimo bistveno dvigniti kakovost bivanja vsem 
našim občanom.

Projekt 4

Ureditev prometnega režima

Urediti želimo prometni režim ter preprečiti preveliko gnečo na 
najbolj obremenjenih točkah (Kobarid, Napoleonov most, Kozjak, 
dostopi do Soče in Nadiže). Urediti moramo tudi infrastrukturo 
(npr. boljše cestne povezave, boljše ceste do manjših naselij, 
pločnik od Planike do Napoleonovega mostu). Odpreti želimo 
tudi razpravo o regulaciji števila spustov komercialnih plovil po 
Soči.

Projekt 5

Digitaliziranje občinske uprave

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko občinske 
uprave. Zavedamo se počasnega urejanja zadev, zato bomo z 
zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja občinske uprave 
dosegli bolj pregledno in hitrejše delovanje uprave. Tako bomo 
za izvedbo tega projekta odprli nova delovna mesta, ki prinašajo 
visoko dodano vrednost kot tudi zagotovili hitrejšo in bolj prijetno 
izkušnjo občanom. 


