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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 živeti v občini, kjer vladajo medsebojno spoštovanje, odprta 
komunikacija in strpnost. Želimo si živeti v občini, kjer smo ljudje 
enakopravni, svobodni, odgovorni in se počutimo varne, smo slišani ter 
razumljeni. 

Povezovanje, kakovostno sobivanje domačinov in obiskovalcev,
medgeneracijska solidarnost ter odgovoren odnos do okolja so vrednote, 
ki jih zagovarjamo. Spodbujamo ustvarjalnost, odprtost, vključenost in 
sodelovanje vseh generacij občank in občanov. V občini želimo zagotoviti 
prostor za razvoj idej in različnih pogledov, za socialno pravičnost in 
posluh za ranljive skupine, za dobre sosedske odnose ter pogoje za 
razvoj podjetništva in gospodarstva. Želimo si ustvariti občino z urejenimi 
prometnimi povezavami in preostalo infrastrukturo, ki ne samo zagotavlja, 
temveč spodbuja trajnostno mobilnost. Občina mora trajno upravljati 
z naravnimi viri in vsem občanom omogočiti kakovostno življenje ter 
delo v zdravem in čistem okolju. Občina mora spodbuditi iskanje novih, 

Občina Rače Fram je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo smer. 
V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti ter 
poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. Zavedamo se, da 
je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj lahko le tako 
pripravimo kvalitetne projekte. Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi 
do boljših projektov ter manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 
glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le prispevke, ki 
so naklonjeni občinskemu vodstvu. Poleg cestne infrastrukture menimo, 
da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene zelene površine in
sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih 
površin na območju občine Rače - Fram. Poskrbeli bomo za dobro vodenje 
projektov. Pri obnovah cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred volitvami, 
ampak bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno skozi celoten 
mandat. S tem želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše občanke in 
občane.



Občina mora nuditi visoko raven kakovosti življenja, kar bomo zagotovili 
z raznoliko in dostopno ponudbo stanovanj, socialno varstvenih, 
zdravstvenih, kulturnih in športno-rekreativnih storitev in programov. 

Varno bivalno okolje, ohranjena narava, edinstvena kulturna krajina in 
dediščina, ter visoka stopnja samooskrbe predstavljajo trajnostni kapital 
občine, s katerim mora občina odgovorno upravljati. 

trajnostnih rešitev in konceptov, ki temeljijo in gradijo na lokalnih virih in 
znanjih ter ponujajo proizvode za širši trg. Spodbudno podporno okolje bi 
omogočilo, da vse več ljudi, predvsem mladih, v občini najde poslovno, 
zaposlitveno priložnost v perspektivnih dejavnostih in sektorjih, ki temeljijo 
na zeleni ekonomiji in digitalnih rešitvah. 
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Volilni program

INFRASTRUKTURA

PRIJAZNA IN UČINKOVITA OBČINSKA
UPRAVA

Za doseganje razvojne odličnosti je ob znanju, kompetencah in 
inovativnosti kot tudi družbeni vrednoti potrebno zagotavljati 
tudi vso potrebno telekomunikacijsko, prometno, okoljsko, 
energetsko, vodooskrbno in ostalo infrastrukturo. 
Ob zavedanju, da je pred nami obdobje intenzivnih vlaganj v 
omenjeno infrastrukturo, bomo s strpnim dialogom med nosilci 
razvoja in civilno družbo prek dogovora iskali tak konsenz, ki bo 
ponujal čim bolj celostne rešitve za večino občank in občanov 
naše občine.

Pomembna prednost naše stranke je njena neobremenjenost s 
politično preteklostjo in sposobnost povezovanja kompetentnih 
ljudi iz političnega, gospodarskega in civilno družbenega okolja. 
Hkrati pa se zavedamo, da je zgolj z lokalnimi kadrovskimi 
in finančnimi viri nemogoče uresničiti zastavljene cilje. Zato 
bomo v izvajanje našega programa vključili vse tiste nosilce 
razvoja in posameznike, ki razpolagajo z znanji, izkušnjami in 
kompetencami pri pridobivanju evropskih, državnih in zasebnih 
sredstev. Pred nami je namreč zahtevno obdobje priprav 
projektov iz naslova evropske kohezijske in kmetijske politike. 
Potencial iz omenjenih sredstev v višini več deset milijonov evrov 
je resnično obetaven, a brez usposobljenih ljudi in modrega 
političnega vodenja zelo težko dosegljiv.
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GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KULTURA, ŠPORT IN
REKREACIJA

Ob nadaljnjem razvoju podpornega okolja za pospeševanje 
podjetništva v sodelovanju z izobraževalnimi in znanstveno- 
raziskovalnimi ustanovami, območno obrtno zbornico in 
Štajersko gospodarsko zbornico bomo ustvarili pogoje za 
razvoj in krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij, vključno s 
spodbujanjem inovacij ter prenosom novih znanj in tehnologij 
v gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Ob tem bomo skrbeli za 
izgradnjo vse tiste javne infrastrukture, ki bo v pomoč domačim 
in tujim investitorjem.

Ob izpolnjevanju zakonskih zahtev za pospeševanje razvoja 
na področju formalnih oblik vzgoje in izobraževanja bomo 
veliko energije vložili v vse oblike vseživljenjskega učenja. 
Tovrstne programe in projekte bomo izvajali za dosego vseh 
sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela 
Organizacija združenih narodov. 

Kulturno dediščino je potrebno negovati z vso subtilnostjo, ki jo 
premoremo. V ta namen so tudi investicije in vsebine naravnane 
smiselno in z odgovornostjo do zgodovine, ki jo nosi občina. 
Zdrav duh v zdravem telesu ostaja moto, ki mu bomo sledili 
tudi v prihodnje. Ob investicijah v športno infrastrukturo bomo 
posebno pozornost namenili podpori in nadgradnji programov 
za krepitev zdravega načina življenja in kvalitetnega preživljanja 
prostega časa.



5. NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINA
DIALOGA

Družbeni sistem je kompleksen, zato ga je zelo težko 
spreminjati brez skupnega družbenega dogovora. Izzivov, kot 
so onesnaževanje okolja, porast revščine, korupcija in drugi, 
so sistemskega izvora. Nerealno je pričakovati, da je s peščico 
drobnih popravkov mogoče odpraviti omenjene težave, zato 
bomo morali dati pod drobnogled kar družbeni sistem v celoti. 
Ob upoštevanju možnosti, ki nam jih omogoča dosežena stopnja 
razvoja, znanje, količina virov, človeška iznajdljivost, itd., bomo s 
skupnimi močmi zasnovali trajnostni, sonaravni in človekoljubni 
družbeni dogovor, na katerem bi zgradili zadovoljno, varno in 
zdravo družbo prihodnosti. Z vstopom stranke Gibanje Svoboda 
v občinsko politiko se bomo nemudoma lotili priprave strateških 
dokumentov in akcijskih načrtov za doseganje konkretnih ciljev 
pri novem družbenem dogovoru, pri čemer bo upoštevan tudi 
glas občank in občanov. Med temi projekti bomo posebno 
pozornost namenili revidiranju občinskega programa varstva 
okolja, strategije javnega zdravstva, kodeksa upravljanja 
obveznih in neobveznih javnih gospodarskih služb.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Projekti za mlade družine

Priseljenci v občini so povečini mladi in mlade družine, zato 
bomo v okviru Zdravstvenega doma zagotovili zaposlitev vsaj 
enega pediatra.
Zgradili bomo dodaten nov vrtec v naselju Fram.

Obnova in nadgradnja prometne infrastrukture

Med naseljema Fram in Rače bomo zgradili cestni nadvoz s 
kolesarsko stezo.

Celovito bomo uredili Ljubljansko cesto do gradu Rače. Na 
Ljubljanski cesti bomo zgradili tudi železniški podvoz.
V občini bomo uredili kolesarske poti ter vzporedno uredili širitev 
»zelene« cone v vaška središča – posadili bomo drevesa in 
zelene površine ob cestah.

Projekti za starejše občane

V luči medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti med 
generacijami bomo prioritetno zgradili dom za starejše občane. 
Zagotovili bomo tudi dnevno varstvo za starejše in stanovanja 
za oskrbovance.



Projekt 4

Projekt 5

Izgradnja poslovno-trgovskega centra

Zaradi vse večjega povpraševanja podjetnikov in potrošnikov
bomo v naselju Fram zgradili poslovno-trgovski center.

Celovita ureditev in prenova elektro-energetskega sistema

V luči energetske krize bomo poskrbeli za celovito ureditev 
elektro-energetskega sistema v občini in pospešili individualne 
skupne energetske projekte, s ciljem povečati energetsko 
samooskrbo zasebnih in javnih objektov, učinkovitejšo rabo 
energije in rabo energije iz obnovljivih virov, s čimer bomo 
občanom zagotovili cenovno dostopne energetske vire.


