
za Naklo

LOKALNE VOLITVE 2022



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

elimo, da se občina Naklo še naprej intenzivno razvija in tako postane 
občina prihodnosti. Želimo, da občina Naklo postane napredna in 
infrastrukturno povezana občina. Zavzemamo se za enakomeren razvoj 
občine. Želimo si gospodarskega napredka tako v sferi podjetništva in 
obrtništva kot tudi v sferi kmetijstva. Še posebno pozornost bomo namenili  
majhnim podjetnikom in lokalnim kmetom. V občini bomo skrbeli za 
zdravo življenjsko okolje in ne bomo dopustili, da bi industrija znižala 
kakovost bivanja v tej pretežno podeželski občini. V občini Naklo bomo še 
posebno skrb namenili najmlajšim (šolstvo, športi) ter tistim najstarejšim 
(zdravstvene storitve institucionalno varstvo). Prav tako bomo v občini 
Naklo poskrbeli za kulturno in turistično dejavnost, spodbujali digitalizacijo 
in s posebnim trudom gradili občino po meri občanov. Pri tem nas ne bodo 
presenetile niti naravne nesreče. 



Volilni program

OBČINA NAKLO BO OBČINA CVETOČEGA 
GOSPODARSTVA

V občini Naklo se zavedamo, da je razvita gospodarska 
dejavnost gonilna sila vsakega napredka ter hkrati temelj za 
uresničevanje vseh družbenih, socialnih, kulturnih in drugih 
interesov v občini. V občini Naklo je nekaj večjih gospodarskih 
družb, še več pa majhnih podjetij ter obrtnikov. Za nadaljnji 
gospodarski razvoj občine Naklo bomo v prvi vrsti poskrbeli 
z razvojem industrijske cone v smeri razvojni-obrtne cone. V 
njo bomo pripeljali podjetja s čisto proizvodnjo, ter podjetja, 
ki ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. 
Kmetom, na zemljišča katerih se bo industrijska cona širila, 
bomo zagotovili nadomestna zemljišča primerljive kakovosti 
in vrednosti. Za pospešen razvoj industrijske cone bomo poleg 
domačih investitorjev poiskali tudi zunanje investitorje, ki bodo 
pripravljeni investirati v odkup zemljišč, ki sodijo v kompleks 
industrijske cone. Tako si bodo podjetniki zagotovili kvalitetne 
poslovne prostore za uspešno delo in razvoj dejavnosti, Naklanci 
pa bomo uživali sadove razvoja občine, ki ga bo prinesla 
pospešitev gospodarske dejavnosti na območju. Da bomo lahko 
dosegli vse navedene cilje, bomo najprej sprejeli nov občinski 
prostorski načrt in tako naredili prvi korak k uresničitvi potreb in 
želja občanov občine Naklo. 
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V OBČINI NAKLO BOMO POSEBNO 
POZORNOST NAMENILI LOKALNIM KMETOM 
IN KMETIJSKI DEJAVNOSTI

Poleg tega, da bomo z raznovrstnimi ukrepi poskrbeli, da bo 
veriga kmetijskih od izdelkov od proizvajalca do potrošnika 
čim krajša, bomo poskrbeli še za izobraževanje kmetov ter jim 
zagotovili ustrezne informacije in pravno pomoč tako, da bodo 
čim več sredstev prejeli iz naslova državnih in evropskih razpisov. 
Kmetijsko dejavnost bomo še naprej spodbujali, krepili in razvijali 
s sistemom občinskih subvencij. Poleg tega bomo še naprej 
spodbujali dopolnilne dejavnosti, kot je npr. kmečki turizem. S 
subvencijami in promocijo bomo spodbujali ekološko pridelavo 
hrane in druge aktivnosti, ki potekajo preko kmečkih združenj. 
Poskrbeli bomo tudi za naslednjo generacijo kmetov, saj bomo 
štipendirali tiste prebivalce občine, ki se bodo izobraževali za 
ta poklic. Poglobili bomo sodelovanje z Biotehniškim centrom v 
Strahinju z vidika njegovega razvoja in promocije v Sloveniji in EU 
ter prenašanja dobrih praks iz tujine v domačo občino. Poskrbeli 
bomo tudi za promocijo lokalnih izdelkov v celotni državi. Poleg 
tega bomo v sodelovanju s pristojnimi organizacijami poskrbeli 
za ukrepe za sobivanje živali in ljudi. S tem bomo zmanjšali škodo 
na lastnini kmetov in drugih oseb.
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OBČINA NAKLO BO OKOLJU PRIJAZNA 
OBČINA

Urejeno ter prijetno bivalno in delovno okolje je trajna naloga 
ne samo občine, ampak tudi vseh njenih prebivalcev. V občini 
Naklo bomo zasto skrbeli za urejeno, varno in zdravju neškodljivo 
okolje. Številne svoje aktivnosti bomo usmerili na ekološko 
področje. Zagotovili bomo reden, učinkovit in strokoven nadzor 
nad dejavnostmi, ki onesnažujejo okolico in so škodljive zdravju. 
Skupaj z državnimi organi si bomo prizadevali za vzpostavitev 
stalnega in strokovnega  nadzora nad okolju nevarnimi 
dejavnostmi v Občini Naklo (npr. Dinos Naklo, Asfaltna baza 
Podbrezje, Exoterm IT). Od glavnih onesnaževalcev v občini 
bomo zahtevali dosledno izvajanje njihovih obveznosti do 
občine. Tako bomo zmanjšali negativni vpliv na okolje na 
resničen minimum. Sprejeli bomo ukrepe, kot so ekološka 
taksa, in še posebej toplo sprejeli podjetja, ki se ukvarjajo z 
zeleno energijo. Omogočili bomo, da bo vsako gospodinjstvo ali 
gospodarski subjekt, ki bo to želel, imel omogočeno električno 
infrastrukturo za izgradnjo sončnih elektrarn. Pomagali bomo, 
da se v industrijski coni namesto umazane industrije vzpostavijo 
»zelena pljuča« naklanske občine. Tako bomo ustvarili boljše 
in bolj zdrave bivanjske razmere v občini. V sodelovanju z 
Biotehniškim centrom in ostalimi službami bomo poskrbeli za 
skrbno in načrtovani odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin 
kost sta ambrozija in v Naklem še posebej razširjen japonski 
dresnik. 
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OBČINA NAKLO BO OBČINA PESTRE 
KULTURNE PONUDBE

V občini Naklo smo ponosni na pestro ponudbo aktivnosti za 
naše občane, ki so aktivni v društvih in klubih, kot so npr. Društvo 
upokojencev, Konjeniško društvo, Rdeči križ, Medobčinsko 
društvo invalidov, Društvo kmečkih žena, Lovske družine, 
Nogometno društvo, Športna društva, Društvo Oldtiemer itd. 
V občini njihovo aktivnost pozdravljamo in podpiramo, to pa 
bomo počeli tudi v prihodnje. Zato bomo ustrezno povečali 
sredstva namenjena delovanju društev iz naslova racionalizacije 
poslovanja občine. Še posebej bomo skrbeli za vzdrževanje in 
obnovo kulturnih spomenikov ter objektov, v katerih delujejo 
društva ter jih  porabljajo občani oz. po potrebi zgradili nove 
objekte. V Naklem bomo tržili svoj kulturni in turstični potencial 
tudi prek zgodbe o cesarju Francu Jožefu in kranjski klobasi. 
Poleg tega bomo z aktivnostmi oživeli tudi železniški muzej na 
prostem v okolici lokomotive v Naklem. Za ta namen bomo 
pridobili evropska sredstva in tako povečali kulturni in turistični 
potencial občine. Slednjega bomo povečali še z vzpostavitvijo 
spletne aplikacije na spletni strani občine Naklo, kjer bodo lahko 
lokalni ponudniki, kot so kmetje, obrnitiki, podjetniki, kulturniki, 
gostinci, sobodajalcu, hotelirji itd., predstavljali in tržili svoje 
izdelke, pridelke, dejavnost in kulinariko. Ker pa je pomembno, da 
ste Naklanci in Naklanke informirani o delu občinskih organov ter 
o dejavnostih naših društev in posameznikov, bomo še naprej 
skrbeli za redno izdajo občinskega glasila in za redno objavo 
vseh aktivnostih na spletni strani občine Naklo.
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OBČINA NAKLO BO POSLUŠALA SVOJE 
OBČANE IN BO DIGITALNA OBČINA

V občini naklo želimo zagotoviti enakopraven dialog z vsemi 
deležniki in dejavnostmi v občini. V ta namen se bomo v občini 
Naklo posluževali instituta participatornega proračuna, po 
potrebi pa tudi 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 prenovljena tako, da 
bo na njej mogoče hitro najti ustrezne podatke. Vsi pravni akti 
in javna naročila bodo ažurno in transparentno objavljeni na 
spletni strani občine. Občina bo preko spletne strani in možnosti 
naročila na e-novice obveščala o odprtju razpisov, zbiranju 
prijav ter drugih novicah, ki bi občane utegnile zanimati. Občina 
bo odprla portal, preko katerega bodo občani lahko na občinski 
svet in župana naslovili svoje težave, predloge in pobude. Delo 
občinske uprave bomo približali ljudem. Njihovo delo bomo 
digitalizirali in ga tako poenostavili in ga naredili hitrejšega ter 
preglednejšega. Večino opravil bo z uporabo digitalne identitete 
mogoče opraviti iz domačega naslonjača, na spletu pa bo tudi 
mogoče slediti napredku pri obravnavi vaše vloge. Vzpostavili 
bomo enotni klicni center za vprašanja občanov. Seveda pa bo 
vsa dejanja še naprej mogoče opraviti osebno, saj ne želimo 
izključiti starejših občanov ter tistih, ki imajo manj digitalnih 
veščin. Za izvedbo projekta digitalizacije bomo v občinski upravi 
poskrbeli, da bo dostopna vsem občankam in občanom naše 
prelepe občine.

5.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izboljšanje kakovosti javnih zdravstvenih storitev v občini 
Naklo

Sedanja oblika zdravstvene in socialne dejavnosti v občini 
Naklo je sicer zadovoljivo urejena, a bi bilo kljub temu potrebno 
razširiti zdravstvene dejavnosti, ki so nudene v občini. V občini 
trenutno deluje Splošna ambulanta Naklo, ki je del ZD Kranj, 
tam ambulanta pa žal ne zadovoljuje vseh neposrednih potreb 
občanov. Zato bomo v občini Naklo razširili obseg storitev, ki jih 
nudi Splošna ambulanta Naklo. Sedanji obseg storitev bomo 
poveači, poleg tega pa zagotovili še pediatrično ambulanto, 
psihoterapijo,  dermatologa, ginekologa, zobozdravnika ter 
druge zasebne ambulante. Izvajanje teh dejavnosti bi bilo z 
minimalnim finančnim vložkom občine možno v sedanjem 
objektu, kjer se že nahajata zdravstvena  ambulanta,  lekarna 
in knjižnica.Tako bodo občani do vseh najpomembnejših 
zdravstvenih storitev dostopali že v neposredni bližini svojega 
doma. To še posebej velja za oskrbovance v Domu starejših 
občanov Naklo. Neposredna bližina zdravstvenih storitev bo 
pripomogla k kakovostni zdravstveni oskrbi predvsem tistih malo 
starejših občanov. 



Projekt 2

Otrokom v občini Naklo bomo zagotovili kakovostno šolstvo in 
športne objekte

V občini Naklo se zavedamo posebnega pomena sistema vrtcev 
in sistema osnovnega šolstva. Zato bomo posebno skrb namenili 
prostorskim, kadrovskim in finančnim vidikom obeh sistemov. 
Poleg tega se zavedamo tudi ključnega pomena športnih 
aktivnosti za skladen razvoj otrok. Tako bomo nadaljevali z 
zasnovo, gradnjo in razvojem športno-kulturnega in turističnega 
centra v Malem Naklem. Center bo stal na zemljišču med Malim 
Naklom in stavbo osnovne šole v Naklem. Poleg tega bomo 
prenovili telovadnico Osnovne šole Naklo in jo preuredili na 
način, da bo imela tudi tribune. Na osnovni šoli Naklo bomo 
postopoma obnovili streho ter kotlovnico.  Pri vrtcu Mlinček 
v Naklem bomo zagotovili dodatna parkirna mesta, ki bodo 
namenjena tako za potrebe zavodov kot tudi za potrebe ostalih 
subjektov v bližini. Ne bomo pa pozabili niti na otroke v Dupljah. 
Tam bomo poskrbeli za ureditev telovadnice v podstrešnih 
prostorih podružnične osnovne šole Duplje ter uredili košarkaško 
in rokometno igrišče ob šoli. Tudi v Podbrezjah bomo zgradili nov 
športni park nasproti stavbe podružnične osnovne šole.



Projekt 3

Občina Naklo bo občina, ki je naravne nesreče ne presenetijo

V občini Naklo se zavedamo, da so naravne nesreče vse hujše 
in vse pogostejše. V luči tega se zavedamo svoje naloge in 
dolžnosti, da zagotovimo ustrezen sistem odzivanja na naravne 
katstrofe vseh vrst. Navedeno problematiko smo začeli reševati 
že z ustanovitvijo odbora za zaščito in reševanje. V njem smo 
natančno opredelili posamezne naloge in odgovornosti članov, 
ki sodelujejo s civilno zaščito pri izdelavi načrtov delovanja 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 bomo posebej posvetili sodelovanju z 
njimi. Prostovoljskim gasilskim društvom bomo tudi namenili več 
sredstev oz. skrbeli, da se načrt opremljanja izvaja po časovnici 
in sredstvih, kot je bilo dogovorjeno in podpisano v aktih zaščite 
in reševanja. Hkrati si bomo prizadevali še, da bodo gasilci imeli 
tudi ustrezno pravno varstvo v okviru zdravstvene in delovno-
pravne zakonodaje. 



Projekt 4

Občina Naklo bo infrastrukturno razvita in prometno povezana 
občina

V občini Naklo bomo nadaljevali s številnimi infrastrukturnimi 
projekti. Tako bomo uredili pešpoti, pločnike in kolesarske 
steze v občini tako, da bodo trajno varne za uporabo. Ceste 
in drugo prometno infrastrukturo bomo prilagodili, tako da bo 
odgovarjala na realne potrebe otrok in invalidov. Infrastrukturni 
projekti pa ne bodo namenjeni le Naklu, temveč tudi drugim 
delom občine. Naša prioriteta bo tako izgradnja pločnikov 
v vaseh Duplje, Podbrezje, Strahinj, Bistrica, Polica, Okroglo, 
Cegelnica, Žeje, Zadraga in Gobovce. Ustrezno bomo označili 
vse šolske poti tako, da bo prav vsak otrok imel zagotovljeno 
varno pot v šolo. V vseh vaseh v občini bomo uredili kolesarske 
poti in jih redno vzdrževali. Uredili bomo tudi javno pametno 
razsvetljavo v celotni občini Naklo. Cesto med Sp. Dupljami in 
Strahinjem bomo zaprli za promet z izjemo pešcev, kolesarjev in 
kmetijske mehanizacije. V celoti bomo obnovili Staro cesto ter 
Kranjsko cesto v Naklem. V sodelovanju z Vlado RS bomo v celoti 
prenovili tudi regionalno cesto od Police do Podbrezij. Cesto 
bomo preplastili, uredili varna križišča in odcepe, vzporedno 
uredili varno in široko kolesarsko pot po vzoru tiste med Polico 
in Kranjem ter postavili še pločnik. Pripravili bomo ustrezno 
spremembo OPN-ja in uredili obvoznico, ki bo del Nakla ob Domu 
starostnikov, vrtcu, knjižnici in občini povezala s cestno povezavo 
Polica-Podbrezje. V sodelovanju z Vlado RS bomo v Naklo zopet 
pripeljali potniški vlak in ustrezno uredili železniško postajo in 
ustrezna parkirišča.



Projekt 5

Občina Naklo bo občina dostojne starosti

Občina Naklo bo občina vseh generacij. Poseben pomen bo 
občina namenila ustreznim bivanjskim pogojem starejših 
občanov in jim omogočila dostojno starost. Občina Naklo bo 
poskrbela za razširitev objekta Doma starejših občanov ter 
dogradila mansardne prostore objekta. Tako se bodo kapacitete 
ustanove povečale poleg tega pa bodo izboljšani bivalni in 
socialni pogoji oskrbovancev. V občini Naklo smo prepričani, 
da mora biti Dom starejših občanov Naklo samostojen zavod, 
ki je zmožen nuditi popolno zdravstveno in dnevno oskrbo 
svojih varovancev. Tako bomo v Domu starejših občanov Naklo 
poskrbeli za ureditev lasten kuhinje ter zagotovitev ustreznega 
obsega in kakovosti zdravstvene in fizioterapevstske dejavnosti. 
Za starejše občane bomo v občini naklo organizirali tudi pomoč 
na domu in organizirali dejavnosti, ki jih bodo aktivneje vključili 
v vsakodnevni utrip lokalne skupnosti (npr. bralne aktivnosti, 
druženje z mladimi, prilagojene športne aktivnosti itd.) V javno 
zasebnem partnerstvu bomo poskrbeli za izgradnjo varovanih 
stanovanj v bližini doma starostnikov Naklo, pri čemer bomo 
poskrbeli za ustrezno spremembo OPN-ja. 


