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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

Za! Zeleno energijo v Komendi. S pridobitvijo in postavitvijo sončnih 
elektrarn na vse občinske stavbe bi bistveno prispevali k nižjim 
obratovalnim stroškom ter postavili temelj za nadaljno razvijanje občine pri 
prehodu na zeleno energijo.

Občina Komenda se mora razviti v napredno, mladim družinam, kmetom 
ter podjetnikom naklonjeno občino. Hkrati je potrebno poskrbeti za 
starostnike, za katere je izjemnega pomena, da čim dlje ostanejo v 
lokalnem oziroma domačem okolju, kjer jim je na voljo ustrezna oskrba 
in pomoč, s katero bodo imeli zagotovljeno kakovostno starost. Želimo 
ustvariti prometno varno, finančno stabilno in infrastrukturno razvito 
občino. 



Volilni program

ZA! ČISTO OKOLJE V NAŠI OBČINI

Želimo zagotoviti trajno rešitev za zbirališče odpadkov v 
Suhadolah. V sodelovanju s sosednjimi občinami ter podjetjem 
Publikus d.o.o. želimo zagotoviti trajno rešitev za zbirališče 
odpadkov v Občini Komenda ter Občini Kamnik. 
Ker gre za odlagališče odpadkov, ki so na tem prostoru že 
preko 20 let, je naš predlog povezava z občino Kamnik, ki je do 
ustanovitve Občine Komenda segala na to območje in sem 
odlagala večji del odpadkov. Naš prvi predlog je analiza sestave 
odpadkov in glede na rezultate te analize vzpostaviti primerno 
trajajoč monitoring podtalnice in izcednih vod. S tem posegom 
lahko preprečimo neželeno odtekanje vod v podtalnico, ki 
bi ogrozilo življenja prebivalcev vseh sosednjih občin. Gre za 
rešitev, ki je okoljsko vzdržna in hkrati finančno najugodnejša.

ZA! KVALITETNO INFRASTRUKTURO

Projekt varnih šolskih poti želimo nadgraditi v omrežje varne 
infrastrukture za otroke, saj otroci pogosto uporabljajo tudi ceste, 
ki ne vodijo do šole. Na območju Občine Komenda želimo tako 
poskrbeti za sodobno in varno infrastrukturo za vse generacije.
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ZA! MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Starejšim želimo ponuditi kvalitetne prostore za vsakodnevno 
druženje ter varstvo. Potrebujemo dodatne prostore, ki bi 
istočasno lahko postali družabno stičišče za različne generacije. 
Naš cilj je povezati znanje starejših z zagnanostjo mladih. V projekt 
medgeneracijskega centra bi vključili različna lokalna društva, 
učence osnovne šole ter druge zainteresirane organizacije.  

ZA! IZBOLJŠANJE KVALITETE BIVANJA

Na območju Občine Komenda želimo poskrbeti za višjo kvaliteto 
bivanja. Občina potrebuje nov, sodoben vrtec, centralni športni 
park z atletsko stezo in nogometnim igriščem, ki bi bil na voljo 
tako šoli ter društvom, kakor tudi vsem občanom. Z izgradnjo 
navedene infrastrukture bi v občino privabili mlade družine. 
Potrebna je širitev zdravstvene dejavnosti v občini.  Prav tako je 
pomembno zagotavljanje vzpodbudnih pogojev za delo društev 
vseh generacij.

 

ZA! UČINKOVITO ČRPANJE EVROPSKIH 
SREDSTEV

EU zagotavlja finančna sredstva za različne projekte in 
programe. Sredstva je možno pridobiti za razne ciljne skupine, 
za občino Komenda so najpomembnejše: kmetje in podeželsko 
gospodarstvo, mala in srednja podjetja in mladi. 
V Gibanju Svoboda Komenda nameravamo tesno sodelovati z 
Vlado ter sosednjimi občinami za uspešno pridobivanje EU sredstev. 
Posebno pozornost bomo namenili mehanizmom za pridobivanje 
sredstev, ki sofinancirajo prenose dobrih praks iz drugih, podobnih EU 
mest v naš lokalni kontekst (npr. projekti Interreg).

4.

5.

3.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Mladim družinam prijazna občina

Zaradi velikega števila mladih družin v Občini Komenda 
potrebujemo nov vrtec. Za ustrezno kakovost bivanja 
potrebujemo razširiti tudi zdravstveno oskrbo in sicer z 
dodatnimi koncesijami v zdravstvenem domu. Za starejše 
želimo poskrbeti s finančnimi spodbudami za delovanje društev 
upokojencev.

Projekt 2

Medgeneracijski center

S projektom želimo povezati starejšo in mlajšo generacijo. V t.i. 
dnevnovarstvenih medgeneraciskih centrih starejši občani s 
svojimi življenjskimi in delovnimi izkušnjami pomagajo mlajšim 
generacijam. Prav tako bi mladi prostovoljci pomagali starejšim 
pri vsakdanjih opravilih in pri učenju novih tehnologij, ki jim zelo 
olajšajo in popestrijo vsakdan. 

 
Projekt 3

Varne šolske poti

Občina Komenda mora vzpostaviti varne šolske poti z gradnjo 
pločnikov ob lokalnih cestah ter umiritvijo prometa na kritičnih 
odsekih z napravami in ukrepi za umirjanje prometa. 



Projekt 4

Črpanje evropskih sredstev

S temi sredstvi bi v občini zagotovili razvoj kmetijstva (med 
drugim prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, krepitev 
sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst 
kmetijstva, spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja 
revščine in gospodarskega razvoja, subvencije za mlade 
kmete); za mlade so sredstva namenjena izobraževanju, 
usposabljanju in športu; mala in srednja podjetja v občini pa bi 
preko evropskih sredstev lahko pridobila pomoč pri financiranju 
projektov na področju energetike, prometa ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije. 

Projekt 5

Suhadolska jama

Skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Inšpektoratom 
za okolje in prostor (IRSOP) in lastniki zemljišč je potrebno 
vzpostaviti dialog in najti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse 
deležnike, tako finančno kot okoljevarstveno.


