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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

Naša občina leži na stičišču zgodovine in križišču komunikacije. Ne 
rečemo zaman tem krajem ob Savi Srce dežele. Želimo, da bi se razvijala 
enakomerneje. Hočemo, da povsod iz pip priteče neoporečna voda. Ob 
cestnih povezavah srce potrebuje tudi komunalno omrežje.
Turizem se ne dogaja le na festivalu čokolade. Tudi v Kamni gorici se lahko 
človek ustavi. Tam bi radi videli spominsko sobo kamnogoriških športnikov. 
Kropa je bila tudi zibelka slovenske smučarske proizvodnje. Tudi to mora priti
nazaj v Kovaški muzej skupaj z zbirko NOB. Turistične promocije morajo biti 
deležni tudi Brezje, leško letališče s Šobcem in Avsenikove Begunje. In lepote 
desnega brega. Le pohodne in kolesarske poti je treba redneje vzdrževati.

Šolske poti morajo potekati po pločnikih, niso pomembne le kolesarske poti za
rekreativne kolesarje. Vzpostaviti moramo omrežje kolesarskih poti med našo
in sosednjimi gorenjskimi občinami. 

Krajevno kulturno ponudbo bi morali spodbujati tako s programskimi sredstvi
kot tudi s prostori kulture.
Manjši kraji v občini potrebujejo lokalne trgovine. Tam naj prodajajo tudi 
lokalni pridelovalci. Nima vsak možnosti avtomobilskega prevoza v trgovske 
centre. V občini potrebujemo neprofitna stanovanja za mlade. Brez tega ne bo
napredka.

Omogočiti moramo delovna mesta za vrhunske strokovnjake. Le zakaj ne bi 
imeli tukaj kakšnega znanstvenega in razvojnega središča?
Odročnejše dele občine je potrebno opremiti s čistilnimi napravami. To 
bo spodbudilo ozaveščene mlade k individualni gradnji. Ob primernem 
prostorskem načrtovanju.

Vsak občan potrebuje osebnega zdravnika v svojem zdravstvenem domu. 
Linhartovo mesto mora imeti svoj festival satire. Vsaj to smo dolžni svojemu 
komediografu in tukajšnjim ljudem. Smeh potrebujemo.
Radovljica ni mestna občina, je pa mesto. Potrebuje novo avtobusno postajo 
z urejenimi javnimi stranišči. To je civilizacijski minimum vsakega kulturnega 
središča in transportnega vozlišča.

Želimo si občine ki bo dom, ne samo bivališče. 



Ključni razvojni projekti

Nova avtobusna postaja v Radovljici

Gradnja neprofitnih stanovanj za mlade

Naši praviloma izobraženi občani ne bi več odhajali živeti v 
druge kraje, ki jim poleg dela omogočajo tudi streho nad glavo 
in bi bili motivirani, da svojo kariero načrtujejo bližje naši občini 
ali pa kar v domačem kraju. Hkrati bi bili tudi bližje svojim 
staršem, kar je za široko povezljivost družin vsekakor dobro in 
tudi koristno.

Občina Radovljica je, podobno kot drugi kraji v Sloveniji, že 
davno zastala v gradnji neprofitnih stanovanj za mlade. To 
mnogim mladim, ki bi si morebiti radi tukaj stkali gnezdo za 
svojo družino, to onemogoča. Občina bi del vložka v stanovanja 
dobila nazaj kot dohodnino, ki je eden od temeljnih virov 
financiranja programov, poleg tega pa bi hkrati popravili 
starostno strukturo občine. 

Zastarela in iztrošena avtobusna postaja ne služi svojemu
namenu tako, kot bi morala. Vsekakor ni ravno referenčna
vstopna točka 
na najbolj funkcionalnem prometnem križišču v tem delu
Slovenije. Potrebno je zgraditi novo, primerno pretoku tako v
času šolskega leta kot za turiste, ki v vedno večjem številu
obiskujejo naše kraje. 
Avtobusna postaja je za mnoge vstopna točka v Radovljico.
Zaradi več let zanemarjanja je trenutna postaja nujno potrebna
prenove, saj izrazito izstopa v primerjavi z Vurnikovim trgom. 
Nova postaja bo tako zagotovila moderen avtobusni center, ki 
bo vseboval dodatne pisarniške in komercialne prostore, kot tudi
nujno potrebne javne sanitarije.



Energetske skupnosti za sončno elektriko

Varovanje kulturne dediščine – obnova 
Plečnikove Jožamurke in Brezjanke v Begunjah 
na Gorenjskem

Kulturna dediščina je temelj naše kulturne identitete. Izraža 
našo preteklost, skrb zanjo pa je izraz naše odgovornosti za 
prihodnost. Promocija pozitivno oz. strokovno rešenih primerov 
varovanja kulturne dediščine ustvarja v svetu prepoznavnost 
Slovenije. 

Občina Radovljica spada med bolj osončene kraje v državi. V 
tesnem sodelovanju z Ministrstvom za Infrastrukturo si bomo
prizadevali za izgradnjo javne sončne elektrarne, poleg tega 
pa bomo opremili občinske prostore z sončnimi celicami. 
Infrastruktura v Občini Radovljica ima tehnični potencial za 
priključitev 10 MW sončne elektrarne. Dodatno bomo v skladu 
z novo zakonodajo ustanovili energetsko skupnost občine 
Radovljica, prek katere bomo dosegli samozadostnost občine 
z električno energijo, saj bomo lahko zagotovili zmerne in 
stabilne cene električne energije vsem, ki bodo del novonastale 
energetske skupnosti.

Občina Radovljica je leta 2019 postala lastnica Plečnikovih 
Jožamurke in Brezjanke. V letu 2021 je pridobila dovoljenje za 
sanacijo brežine za paviljonoma. V sodelovanju z državo, ki 
je dolžna poskrbeti za spomenike državnega pomena bomo 
tudi zagotovili, da se grajski park, spomeniki in grobišče talcev 
uredijo celostno, skupaj s krajinsko arhitekturo (poti, klopi, koši za 
smeti, zaščitne ograje, zasaditev …).



Ureditev sotočja Save

Sotočje Save je ena od naravnih znamenitosti, s katerimi se 
ponaša naša občina. Žal dostop do sotočja trenutno ni urejen. 
Želimo urediti tematsko pot po celotnem sotočju, s poudarkom 
na izobraževanju obiskovalcev. Pot ima namreč velik potencial, 
da postane pomembna točka za učenje na prostem za učence 
iz vseh koncev Slovenije. Dostop bomo uredili z makadamskimi 
potmi ter postavitvijo informacijskih tabel.



1.

Volilni program

Kolesarske steze, avtobusne postaje in
pločniki

V naši občini je prebivalstvo zelo aktivno in športno, poleg tega
pa se naši otroci v veliki meri v šolo odpravljajo s kolesom, zato
smo v listi Gibanja Svoboda mnenja, da je nujno potrebno, da
uredimo kolesarske poti, tam kjer še niso urejene in da steze
uredimo enotno znotraj celotne občine. Dodatno pa bomo 
v skladu z načeli politike umirjanja prometa dodatno uredili 
že obstoječo infrastrukturo za kolesarjenje in pešačenje, kar 
bo zagotovilo boljše in bolj varne pogoje za vse udeležence v
prometu.

Vsaka šolska pot za otroke mora potekati varno in ob cesti po 
pločniku. Kjer pločnikov ni, jih moramo zagotoviti ter poskrbeti za 
ustrezno umirjen avtomobilski promet.

Poleg tega bomo bomo prioritetno uredili osrednjo avtobusno 
postajo v Radovljici, ki je že več let potrebna prenove. Poleg 
tega pa bomo preuredili oziroma na določenih delih na novo 
postavili avtobusne postaje, saj v določenih predelih (npr. v 
smeri proti Zapužam) avtobusnih postajališč sploh ni in morajo 
zato potniki vstopati in izstopati kar na cesto. Ker želimo čim več 
ljudi spodbuditi k uporabi javnih prevoznih sredstev si bomo 
prizadevali za čim bolj intenzivno sodelovanje s Slovenskimi 
železnicami pri prenovi železniške postaje v Podnartu, ki je že več 
let zapuščena.



2.

3.

Javna neprofitna stanovanja

Podjetniki, kmetovalci in male lokalne
trgovine

Zavedamo se, da je dostop do stanovanj za mlade v naši občini
izjemno težaven. Cene nepremičnin so šle v zadnjih letih v 
nebo in na tem področju je nujno ukrepanje občine. Pripravili
smo strategijo, kako poiskati ustrezne rešitve za reševanje
stanovanjske problematike mladih. Prioriteta bo gradnja
neprofitnih stanovanj v javno-zasebnem partnerstvu. Prav tako
pa bomo ob tesnem sodelovanju z Vlado RS in Stanovanjskim
skladom preučili možnosti za obnovo obstoječih stavb in jih
ponudili mladim družinam.

Posebej bi morali zagotoviti nekaj neprofitnih stanovanj za 
zdravnike družinske medicine, saj menimo, da je nedopustno, da 
naši občani iščejo svojega osebnega zdravnika zunaj občine.

Moderni nakupovalni centri so v zadnjih desetletjih zatrli lokalne
ponudnike. To ni dobro. Prebivalstvo se stara in mnogi za nakupe
nimajo prevoza z obrobnih krajev naše občine. Gonilna sila
našega gospodarstva samostojni podjetniki z svojimi izdelki,
izumi in storitvami. V dobi svetovne krize pa bomo znova morali
ugotoviti, da so kmetje - lokalni pridelovalci še kako pomembni
za lokalno oskrbo. 



Lahko začnemo razmišljati o smiselnosti vzpostavitve mreže
lokalnih trgovin, kjer jih še ni. 

V preteklosti se je projekt ekološke tržnice v Lescah pokazal, kot 
odličen spodbujevalec nakupovanja loklanih pridelkov. Velja 
razmisliti o razširitvi podobnega načina dela še na druge kraje 
v občini. Z nakupovanjem lokalnih pridelkov bomo omogočili 
razvoj tovrstne dejavnosti v naši občini, kot tudi aktivno 
spodbudili samozadostnost naše občine na področju prehrane.

Nekateri predeli še vedno nimajo urejene spodobne vodovodne
oskrbe. To je ena od prednostnih nalog. Tudi predele, kjer še niso
priključeni na kanalizacijo je treba urediti (npr. Zapuže in Dvorska
vas).

Zaradi inovativnosti nekaterih naših občanov in geografskih 
značilnosti naše občine, imajo praktično vse hiše na svojih 
strešnih kritinah postavljene kolektorje za ogrevanje sanitarne 
vode in sončne celice za pridelavo sončne energije. Občina 
mora občane še bolj spodbudili k tovrstnem pristopu ogrevanja
oz. generiranja energije, kot tudi opremeili večino občinskih 
nepremičnin s tovrstnimi kolektorji in celicami. Poleg tega bomo 
lahko v skladu z novo zakonodajo ustanovili energetsko skupnost 
občine Radovljica, preko katere bomo dosegli samozadostnost 
občine z električno energijo, saj bomo lahko zagotovili zmerne in 
stabilne cene električne energije vsem, ki bodo del novonastale 
energetske skupnosti.

4. Zeleni prehod ni samo besedna zveza, gre
za temeljno infrastrukturo



5. Linhartov festival satire

Radovljica, Linhartovo mesto, bi si v spomin na prvega
slovenskega komediografa in dramatika zaslužila zimski festival
satire. V naših vrstah imamo ljudi, v katerih ta ideja tli že več let
in najbrž je pred nami čas, da se te ideje uresničijo. 


