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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 Moravčah opažamo trend stagnacije naše občine, ki ohranja našo 
občino kot eno veliko spalno naselje, saj veliko občanov na delo odhaja v 
Domžale, Ljubljano in Kamnik. V naslednjem mandatu bomo zato kandidati 
liste Gibanja Svoboda ta trend obrnili in ustvarili prebivalcem prijazno 
občino, predvsem z gradnjo novih stanovanj s katerimi bomo zagotovili 
prebivališče mladim, izobraženim kadrom, ki bodo prihajali  v našo lepo 
občino, v kateri trg nepremičnin ni podivjal tako kot drugod.

V listi Gibanja Svoboda želimo razviti našo občino v skladu s temeljnimi 
načeli trajnostnega razvoja. Zato si bomo v naslednjem mandatu 
prizadevali za izgradnjo ustrezne javne infrastrukture, ki nam bo zagotovila 
precejšnjo samozadostnost občine na energetskem področju. Le s 
povečano uporabo obnovljivih energijskih virov lahko izvedemo zeleni 
prehod.

Prednostno bomo izvedli infrastrukturne projekte, ki so nujno potrebni 
zaradi nadpovprečno pozitivne demografske rasti, ki jo beležimo v 
naši občini. Tako bomo še naprej vlagali v šole, zdravstvene domove, v 
izgradnjo doma starejših občanov ipd.

Ponovno bomo obsodili odlaganje industrijskih odpadkov v naši dolini, še 
zlasti v neposredni bližini stanovanjskih sosesk. Tovrstno ogrožanje ustavne 
pravice do zdravega življenjskega okolja, je popolnoma nesprejemljivo in v 
listi Gibanja Svoboda vam obljubljamo, da bomo tovrstne prakse podjetij 
dokončno preprečili.

Naredimo Moravče zelene, prijetne in varne za vse občane in občanke!



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

V naslednjem mandatu bomo okrepili našo občino z 
gradnjo osnovne infrasturkture, ki nam bo omogočila višjo 
samozadostnost občine na področju pridelkov in energentov. 
Za izvedbo teh projektov bomo tesno sodelovali z Vlado RS 
in Ministrstvom za infrastrukturo. Poleg tega pa bomo hitro 
in učinkovito porabili evropska sredstva, ki so namenjena za 
gradnjo infrastrukture, ki nam bo omogočila zeleni prehod. Sem 
zagotovo sodi tudi nadaljnje širjenje optičnega kabla.

Za izvedbo zelenega prehoda moramo prekiniti z nebrzdanim 
odlaganjem industrijskih odpadkov in izvesti učinkovito sanacijo 
okoljsko degradiranih območij v naši občini. 

Poleg tega bomo v občinskem proračunu povečali sredstva, 
namenjena za podporo lokalnim kmetom. Prizadevali si bomo 
za povečanje lokalne tržnice in razširitev ponudbe, s čimer bodo 
lahko občani in občanke še pogosteje kupovali lokalne pridelke, 
kar bo povečalo samooskrbo občine.

Zavzemali se bomo za nadgradnjo protipoplavne ureditve 
struge Drtijščice s parkovno ureditvijo sprehajalne poti vključno z 
dodatno zasaditvijo medovitih dreves. 
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

V listi Gibanja Svoboda želimo uvesti drugačen, moderen in 
vključujoč način delovanja občin. Zato bomo v naslednjem 
mandatu odprli vrata vsem občanom in aktivno poslušali 
njihove predloge oziroma probleme, s katerimi se soočajo. 
V Moravčah bomo po potrebi organizirali zbor občanov, na 
katerega bodo vabljeni vsi občani, da županu in občinski upravi 
ter njunim strokovnim sodelavcem podajo svoja mnenja in 
prispevajo k dialogu.

ZA! OBČINO MLADIH

Zaradi bližine prestolnice in njenih satelitskih mest so možnosti 
razvoja sodelovanja s stroko velike. S priseljevanjem urbanega 
prebivalstva v občino se dviga tudi njen intelektualni potencial, ki 
pa ni primerno izkoriščen, saj se priseljenci ne vključujejo v razvoj 
in mreženje v občini. 
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ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS

Še bolj kot doslej mora postati občina odprta za potrebe svojih 
občanov. Občina mora pri ljudeh dajati vtis, da jim služi in s 
svojimi storitvami pomaga vsem, ne glede na njihovo politično 
usmerjenost. 

Z namenom vzpostavitvijo bolj vključujoče občine, bomo veliko 
pozornosti namenili tudi starejšim občanom in občankam. Zato 
bomo dodatno namenili sredstva za zagotavljanje dnevnega 
varstva zunanjim uporabnikom v novem domu za starejše 
občane. Podpirali bomo obuditev društvene dejavnosti, ki bo 
omogočila prenos znanja in spretnosti s starejše na mlajšo 
generacijo in obratno. Spodbujali bomo tudi pomoč mladih 
starejšim občanom pri težjih hišnih opravilih.

Zaradi demografskih sprememb in želje po zagotavljanju 
prijetnega bivanjskega okolja za mlade in njihove družine, bomo 
uredili ustrezno infrastrukturo. Zgradili bomo dostopna igrišča, 
vadbeni center za rekreacijo na drogovih in vadbeni center 
(notranji in na prostem). Poleg tega je treba urediti prostore za 
druženje mladih in njihovih organizacij.

4.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Prenehanje nadaljnega odlaganja odpadkov in trajnostno 
prestrukturiranje gospodarstva

Čisto okolje je naša najvišja vrednota, zato osredotočamo svoj 
boj na popolno ustavitev nadaljnega odlaganja industrijskih 
in drugih odpadkov. V sodelovanju z Vlado bomo našli rešitve 
tako za sanacijo okoljske škode na območju deponije kot 
trajnostnega prestrukturiranja podjetja, ki je škodo povzročilo. 

Projekt 2

 Izboljšanje oskrbe domačih živali 

Poskrbeli bomo za odprtje veterinarske postaje, ki bo omogočila 
lokalne storitve tako kmetom kot imetnikom hišnih ljubljenčkov. 
Uredili bomo tudi oskrbo zapuščenih domačih živali.

Projekt 3

Izgradnja obvoznice in prenova trškega jedra.

Izboljšati želimo prometno infrastrukturo z namenom 
razbremenitve trškega jedra, zmanjšanja onesnaževanja 
in povečanja varnosti udeležencev v prometu. S tem bomo 
razbremenili trško jedro in ga oživili, hkrati pa pritegnili zasebne 
investitorje, ki bodo kraju dali vsebino. Moravče imajo še precej 
neizkoriščenega potenciala za razvoj turistične, kulturne idr. 
dejavnosti, ki bi naredile mesto naredile bolj privlačno.



Projekt 4

Vzpostavitev infrastrukture za delovanje in druženje mladih.

Lotili se bomo izgradnje sodobnih in dostopnih igrišč, vadbenega 
centra za rekreacijo na drogovih in fitnes centra (notranji in 
na prostem), igrišča za odbojko, stadiona z atletsko stezo in 
druge športne infrastrukture, ki bo prispevala k boljši telesni 
kondiciji mladih. Zagotovili bomo prostor za druženje mladih in 
delovanje študentskega sveta, ki bo približal občino mladim in 
jim omogočil uveljavljanje svojih interesov.

Projekt 5

Okrepitev lokalnega potniškega prometa za izboljšanje 
povezav in zmanjšanje ogljičnega odtisa

Povečati je treba interval obstoječe avtobusne povezave in 
vzpostavitev povezave z manjšimi avtobusi do Domžal, ki bi 
omogočil boljšo dostopnost Ljubljane in drugih urbanih središč v 
širši regiji.

Zavzeli se bomo za izgradnjo novih kolesarskih poti med 
Moravčami in Domžalami ter okoliškimi kraji. 

Projekt 6

Odprtje novih delovnih mest in zadržanje kapitala 

Odprtje obrtne cone predstavlja dopolnitev načrtovane 
obvoznice. S tem bi ustvarili veliko število novih delovnih mest, ki 
bodo potrebna po prestrukturiranju podjetja, ki ustvarja ključni 
okoljski problem. 



Projekt 7

Ozelenitev struge Drtijščice

Obogatili bomo obstoječe rekreacijske površine in povečali 
biotsko raznovrstnost. Odstranili bomo tujerodne rastlinske vrste. 


