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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 Gibanju Svoboda Občino Log-Dragomer razumemo kot stičišče vaškega 
in mestnega tipa življenja. V skladu s tem mora občinski razvoj slediti 
raznolikim potrebam. Na eni strani mora omogočati vitko in učinkovito 
občinsko birokracijo, na drugi strani pa spodbujati družbeno in kulturno 
življenje v občini. Obenem pa predvsem ne smemo pozabiti na naravne 
posebnosti naše občine. Barje ter gozdove v občini moramo obvarovati 
pred morebitnimi prekomernimi posegi. 

Izjemno pomemben sklop delovanja za našo občino pa mora postati tudi 
sodelovanje na širši regionalni ravni. To dosedaj že poteka, a menimo, da bi 
ga lahko še okrepili. Če izpostavimo konkreten primer: prometnih zamaškov 
na regionalni cesti Vrhnika-Ljubljana ne moremo reševati sami, temveč 
le v skupnem nastopu s sosednjimi občinami.  Spodbujamo okrepitev 
medobčinskih kolesarskih poti, pešpoti ali optimizacije javnega potniškega 
prevoza. Vztrajamo pri čimprejšnji  izgradnji že dolgo načrtovanega in 
obljubljenega avtocestnega priključka Dragomer. Vse to je del načrta 
razbremenitve občine prekomernega avtomobilskega prometa.

Občinska uprava je v zadnjem času opravila določene premike k 
izboljšanju kvalitete življenja v občini (npr. izgradnja nove čistilne naprave), 
vendar mislimo, da je treba delovanje občinskega sveta napolniti z novimi 
in svežimi idejami za razvoj naše občine.
Še naprej bomo spodbujali družbeno življenje s kulturnimi, športnimi, 
vzgojnoizobraževalnimi, humaniarnimi projekti.

Odgovor na zastavljeno vprašanje je: Želimo živeti v sodobni, občanom 
prijazni občini, ki izpolnjuje vsa naša pričakovanja glede kvalitete življenja.



Volilni program

OBČINA LOG DRAGOMER BO OBČINA,  
KI JE NARAVNE NESREČE NE PRESENETIJO

V občini Log Dragomer se zavedamo, da so naravne nesreče 
vse hujše in vse pogostejše. V luči tega se zavedamo svoje 
naloge in dolžnosti, da zagotovimo ustrzeen sistem odzivanja 
na naravne katstrofe vseh vrst. Navedeno problematiko 
rešujemo v sodelovanju s civilno zaščito v primeru naravnih 
katastrof, ko je treba izvajati ukrepe za zaščito in reševanje 
življenj in premoženja v občini. V primeru naravnih nesreč, 
poplav in požarov se primarno aktivirajo prostovoljna gasilska 
društva, zato se že sedaj posebej posvečamo sodelovanju z 
njimi. Hkrati si bomo prizadevali še, da bodo gasilci imeli tudi 
ustrezno pravno varstvo v okviru zdravstvene in delovno-pravne 
zakonodaje. 

OBČINA LOG DRAGOMER BO POSLUŠALA 
SVOJE OBČANE

V občini Log Dragomer želimo zagotoviti enakopraven dialog z 
vsemi deležniki in dejavnostmi v občini. Podpiramo enakopraven 
in spoštljiv dialog ter vključevanje vseh generacij v fazi 
načrtovanja ter v fazi izvedbe projektov. V ta namen se bomo 
v občini Log Dragomer posluževali instituta zbora občanov. 
Občinski svetniki bomo odprti za pobude občanov in se bomo 
na njih odzivali. Na temu, da služi svojim občanom bomo delo 
občinskih organov približali ljudem. Spletna stran občine bo 
omogočala, da bo na njej mogoče hitro najti ustrezne podatke. 
Želimo, da prebivalci in prebivalke občine sooblikujemo podobo 
svoje občine, ter da so projekti v občini odraz njihov potreb in 
želja. Verjamemo, da so različni pogledi bogastvo za dosego čim 
širšega konsenza.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

IZGRADNJA DNEVNOVARSTVENEGA CENTRA oziroma DOMA 
STAREJŠIH OBČANOV skupaj z DSO Vrhnika

Cilj projekta: STAREJŠI OBČANI LAHKO DLJE OSTANEJO NA SVOJEM 
DOMU V OBČINI.

Izgradnja Dnevnovarstvenega centra je bila predvidena že v 
letu 2021, ko se je kazala možnost delnega prejema nepovratnih 
sredstev v sodelovanju s Starostnim domom Vrhnika, vendar se 
je projekt začasno ustavil.

V nadaljevanju se bo stranka z vsemi silami prizadevala za 
realizacijo tega projekta, ki je nujno potreben. Ravno tako bo 
podprla možnost širitve centra.

Projekt 2

ENERGETSKA SAMOOSKRBA OBČANOV 

Spodbujali bomo postavitve sončnih elektrarn in toplotnih 
črpalk. Hkrati si bomo prizadevali za posodobitev elektro 
omrežja, ki je zastarelo. Želimo postati občina z visokim nivojem 
elektroenergetske samooskrbe.

Stranka si bo prizadevala, da bo občina primerno informirala in 
vzpodbujala občane k vlaganju v samooskrbo. 



Projekt 3

STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA

Projekt je namenjen vzpostavitvi in delovanju občine, prijazne 
starejšim prebivalcem, da čim dlje ostanejo v domačem kraju.  
Projekti obsegajo druženja s starejšimi, srečanja v skupinah, 
v pisarni za starejše,  v organizaciji izobraževanj, predavanj, 
prevozov ter ureditvi manjše pomoči na domu in drugih storitev.

Projekt 4

UREDITEV CENTRA NASELJA  DRAGOMER

V naselju Dragomer je potrebno urediti vhod v naselje ter urediti 
center na pogorišču nekdanje trgovine. Stranka bo vztrajala in 
podpirala čimprejšnjo  ureditev centra.

Poleg tega moramo zagotoviti bolj varne pločnike. Hkrati se 
zavzemamo, da se življenje v centru Dragomerja čim bolj razvija. 

Projekt 5

KNJIŽNICA IN VEČNAMENSKA DVORANA V OSNOVNI ŠOLI LOG-
DRAGOMER

Trenutno ima Občina knjižnico v okviru Knjižnice Ivana 
Cankarja Vrhnika, ki jo sofinancira iz proračunskih sredstev. 
Stranka podpira selitev že ustvarjenega fonda knjig v Občino 
in delovanje knjižnice v predvideni širitvi šolske knjižnice. Poleg 
tega stranka na daljši rok podpira razširitev šolske telovadnice v 
večnamensko dvorano, primerno za športne in druge prireditve



Projekt 6

INFRASTRUKTURA

Stranka si bo prizadevala za kontinuirano urejanje, širitev 
in vzdrževanje infrastrukture občine: ceste, pločniki, javna 
razsvetljava, pokopališča, kanalizacija, avtocestni priključek, 
izboljšanje poplavne varnosti, nadaljevanje urejanja varnih 
šolskih poti.


