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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 občine, ki bo še naprej skrbela za uravnotežen razvoj med mestom 
in podeželjem in bo ustrezno naslovila vse občane in občanke. Zato smo 
se v listi Gibanja Svoboda odločili, da kandidiramo za člane občinskega 
sveta ljudi s katerimi bomo nadgradili že izvedene projekte ter nadaljevali z 
aktivnostmi na že začetih strateških pobudah.

V naslednjem mandatu bomo v Gibanju Svoboda Tolmin  tesno sodelovali 
z vlado RS in pristojnimi ministrstvi  da v mandatu izvedemo in zaključimo 
projekte, ki so nujno potrebni za razvoj občine. To so projekti izgradnje 
stanovanj v Zalogu, izgradnje tolminske obvoznice, četrte razvojne osi, 
državnih kolesarskih poti, vodooskrba Kanalskega Loma, čistilna naprava in 
komunalna infrastruktura na Kneži, ureditev ostalin in dediščine na Kozlovem 
robu, izgradnja sodobnega Zdravstvenega doma Tolmin z nadgradnjo 
sistema nujne medicinske pomoči ter zdravstvene oskrbe v celotni občini ter 
selitev policijske postaje iz Trga 1. maja. 

Zdravstvena kriza je pokazala na pomen infrastrukture na primarni 
zdravstveni ravni ter organiziranosti zdravstvene oskrbe in nujne medicinske 
pomoči v občini in v Posočju. Zato bomo posodobili Zdravstveni dom v 
Tolminu in približali zdravstvene storitve našim občanom. 

Energetska kriza nam je pokazala resničen pomen samooskrbe, zato bomo 
v sodelovanju z državo in učinkovitim črpanjem nepovratnih evropskih 
sredstev, naredili vse, da izkoristimo potencial, ki ga premore naša 
občina, z vidika trajnostnega načina pridobivanja energije. Tu imamo v 
mislih predvsem gradnjo skupnostnih samooskrbnih sončnih elektrarn in 
učinkovito porabo ostankov lesne biomase, ki je na voljo v naši občini. Poleg 
tega bomo skozi različne projekte zagotavljali nove stanovanjske kapacitete.

Zavezujemo se, da bomo delali transparento, strpno in v dialogu z občani in 
občankami. Naredimo občino Tolmin še uspešnejšo in prepoznavnejšo. 



Volilni program

OBČINA TOLMIN BO POSTALA 
SAMOOSKRBNA OBČINA!

Trenutna energetska kriza nam je pokazala, kako pomembna je 
preskrba z osnovnimi sredstvi v manjših enotah, kot so občine. 
Zato bomo v naslednjem mandatu ob tesnem sodelovanju 
z vlado RS in pristojnimi ministrstvi pripravili strategijo in 
preučili možnosti za izgradnjo ustrezne infrastrukture, ki nam 
bo omogočila zeleni prehod in oskrbo z električno energijo, 
pridobljeno iz obnovljivih virov energije.

Poleg tega bomo podpirali gradnjo javnih in zasebnih 
skupnostnih samooskrbnih sončnih elektrarn in skupnih kotlovnic 
na lesno biomaso. Za ta namen bomo tudi ustanovili energetsko 
skupnost občine Tolmin, ki bo zagotovila nižje stroške za občane 
na področju energetike.

Poleg tega bomo, tudi s finančnimi spodbudami, nadgradili 
verigo prodaje domačih izdelkov in pridelkov ekoloških kmetij 
v naši občini. Tako bomo podprli naše kmetovalce in hkrati 
zagotovili ekološko in zdravo prehrano za vse občane. 
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TOLMIN, NAPREDNA OBČINA, KI VKLJUČUJE 
MLADE IN STAREJŠE!

Zavedamo se demografskih sprememb, ki jih doživlja naša 
občina, zato moramo zagotoviti okolje, ki bo naše otroke in 
mladino zadržala v Tolminu in potencialno privabila mlade 
družine iz drugih krajev, da načrtujejo svoje življenje v naši 
občini. Zato bomo poleg uporabe občinskih nepremičnin in 
zemljišč, aktivno sodelovali z zasebnimi partnerji pri revitalizaciji 
degradiranih območij v naši občini, saj tako lahko zagotovimo 
javna najemniška stanovanja po ceni, ki si jo mladi lahko 
privoščijo. Prav tako bomo določena stanovanja namenili po 
neprofitni najemnini za določen čas izključno za mlade zdravnike 
in zdravnice, ki specializirajo iz družinske medicine, v upanju da 
tako privabimo  v občino nujno potreben mlad zdravniški kader.

Poleg tega bomo pripravili strategijo vzpostavitve podjetniškega 
inkubatorja in centra za delo na daljavo, ki bo pomagal pri 
nadaljnjem razvoju podjetništva v naši občini. Glede na to da 
se veliko dela lahko opravi od doma je zagotovo prioriteta 
nadgraditev informacijskega omrežja, ki bo omogočal hiter 
prenos podatkov.
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ZAGOTOVILI BOMO TRAJNOSTNI RAZVOJ 
TURIZMA PO MERI OBČANOV IN OBČANK!

Zavedamo se pomembnosti turistične dejavnosti v naši občini 
in zato je potrebno k razvoju turizma pristopiti celovito in 
zagotovotiti zadovoljstvo turistov ter domačinov. Zato bomo 
v naslednjem mandatu veliko pozornosti in sredstev namenili 
trajnostnemu razvoju turizma in hkrati ohranjanju narave. Pri 
tem se bomo osredotočili predvsem na ohranjanje naravnih 
in kulturnih danosti doline Soče. Z namenom zagotovitve 
bolj naravi prijazne turistične ponudbe se bomo zavzemali 
za vzpostavitev trajnostnega medobčinskega upravljanja 
dejavnosti ob in na Soči.

Z namenom enakomernega razvoja občine bomo uredili javni 
potniški prevoz kot tudi cestno infrastrukturo, da se zagotovi 
učinkovite povezave med mestom in podeželjem. Poleg 
tega bomo uredili kanalizacijsko omrežje na Kneži, Volarjah, 
Modrejcah). Uredili bomo vodovodno omrežje Loma, Šentviške 
Planote, Kozmeric in Sel pri Volčah. 

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
PODJETNIKE   

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno prek občinske 
uprave. Delovanje bomo nadgradili z zagotovitvijo čim večje 
digitalizacije poslovanja občinske uprave in tako dosegli bolj 
pregledno in hitrejše delovanje uprave. Tako bomo za izvedbo 
tega projekta odprli nova delovna mesta, ki prinašajo visoko 
dodano vrednost kot tudi zagotovili hitrejšo in bolj prijetno 
izkušnjo občanom. 

Poleg tega pa bomo nadaljevali in nadgradili participativni 
proračun, kar pomeni, da bo občina del svojega proračuna 
namenila za izvedbo idej občank in občanov in jih s tem 
opolnomočila za aktivno soustvarjanje občine Tolmin.
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NE BOMO POZABILI NA PODEŽELJE!

V naši občini moramo zagotoviti uravnotežen razvoj mesta in 
podeželja. Zato smo v listi Gibanja Svoboda pripravili zajeten 
nabor projektov, ki jih nameravamo v naslednjem mandatu tudi 
ob tesnem sodelovanju z vlado RS izvesti. Z namenom promocije 
uporabe javnega potniškega prevoza bomo posodobili 
Bohinjsko progo in uredili železniške postaje, ki so potrebne 
prenove že več let. Poleg tega bomo nadaljevali z gradnjo  
kolesarske steze proti Mostu na Soči in železniški postaji ter dolini 
Idrijce proti Idriji. Prav tako bomo aktivno nadaljevali postopke 
za izgradnjo kolesarske steze skozi Tolmin in jo nadaljevali  proti 
Kobaridu, Italiji in Bovcu ter Novi Gorici.

Na področju cestnega prometa si bomo prizadevali za 
posodobitev državne ceste proti Idriji in Novi Gorici ter ureditev 
mostu na Mostu na Soči in prometno ureditev kraja. Poleg tega 
je potrebna tudi  sanacija mostu pri Volarjih in na Kamnem. 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Cesta proti Novi Gorici, četrta razvojna os, kolesarske poti, 
posodobitev ceste po Baški Grapi, obvoznice Tolmin, Most na 
Soči in Volče ter umik bencinskih servisov iz centrov in ureditev 
krajev za potrebe obiskovalcev in domačinov.

Nadaljevali bomo že začeto delo z Ministrstvom za Infrastrukturo 
na četrti razvojni osi in povezavi proti Novi Gorici, zaključili 
izgradnjo tolminske obvoznice, državnih kolesarskih poti, 
nadaljevali posodabljanje ceste po Baški Grapi ter umestitev 
v prostor in projektiranja obvoznic Most na Soči in Volče, s tem 
pa tudi umik bencinskih servisov iz kraja ter ureditev centrov 
Tolmina in Mosta na Soči za potrebe obiskovalcev in domačinov 
z ureditvijo jeder, kjer bodo imeli pešci prednost pred vozili 
oziroma bodo zaprti za motorna vozila.

Projekt 2

Stanovanjska gradnja v Zalogu, v Žabčah in na Šentviški Gori 
ter razvoj stanovanjskega projekta na Cvetju v Tolminu

Z namenom reševanja stanovanjske problematike bomo 
uporabili občinska zemljišča in degradirane stavbe in jih v 
sodelovanju z vlado RS ter Stanovanjskim skladom RS ustrezno 
uredili. Nato jih bomo dali v najem mladim in jih kasneje ponudili 
v odkup, pri čemer se bo del plačanih najemnin vštel v končno 
kupnino. Načrtujemo tudi ustanovitev stanovanjskega sklada 
prek katerega bomo vodili te projekte. 



Projekt 3

Center zaščite in reševanja, večgeneracijski center na 
Šentviški Planoti, center dnevnih aktivnosti v Tolminu,  
gorniška vas v Baški grapi, vrtci v Tolminu in na Mostu na Soči 

Združitev in povezava sil civilne zaščite lokalne in državne ravni 
bo pripomogla k še večji odzivnosti in učinkovitosti posredovanj 
na različnih področjih zaščite in reševanja. Z namenom 
spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in povečanjem 
števila kulturnih in družabnih dogodkov v naši občini si bomo 
prizadevali za vzpostavitev centra dnevnih aktivnosti v Tolminu 
in modernega večgeneracijskega centra na Šentviški planoti v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami in javnimi inštitucijami. 
Poleg tega bomo podprli razvojni projekt gorniške vasi v Baški 
grapi. Ravno tako bomo poskrbeli za nove oziroma prenovljene 
vrtce Tolmin in Most na Soči, OŠ Podbrdo in podružnično šolo 
Dolenja Trebuša. 

Projekt 4

Prometno in trajnostno urejanje Tolmina, Mosta na Soči in Volč, 
sanacija mostu pri Volarjih in na Kamnem

V Tolminu bomo takoj pristopili k urejanju starega mestnega 
jedra in centra Tolmina v skladu z usklajeno idejno zasnovo s 
poudarkom na peš in zelenih površinah. Mestni trg, Trg 1. maja in 
sedanja glavna cesta skozi Tolmin so prioritete.

Na Mostu na Soči si bomo še naprej prizadevali za nov most, ki 
je simbol in turistična atrakcija kraja, in tudi za novo prometno 
ureditev kraja, za kar so bila že zagotovljena sredstva tako v 
državnem in občinskem proračunu. Po izvedbi obvoznice in 
umiku bencinskega servisa si Most na Soči kot biser doline 
Soče zasluži ureditev trga, ki bo v ponos krajanom in vreden 
ogleda gostov. Prav tako bomo pristopili k urejanju vasi Volče po 
izgradnji obvoznice. Poleg tega je most pri Volarijih kot tudi na 
Kamnem nujno potreben sanacije.



Projekt 5

Razvojni program za objekt »Centroslavija« na Sotočju in za 
območje strelišča nad Žabčami z izgradnjo bazena v Tolminu.

Želimo zagotoviti občanom prijazno in gostoljubno občino. Zato 
bomo pripravili usklajen razvojni program za širše območje 
Sotočja ter bivšega strelišča nad Žabčami. Tam bomo zgradili 
nov bazen v Tolminu, ki bo omogočil razvoj športnih panog kot 
tudi zagotovil pogoje za rekreativno plavanje. 

Projekt 6

Posodobitve Bohinjske proge in ureditev železniških postaj

Zavedamo se pomena povezanosti naše občine z drugimi kraji 
v Sloveniji. Zato je nujno potrebna posodobitev Bohinjske proge, 
ki jo bomo izvedli v sodelovanju z Slovenskimi železnicami. Poleg 
tega je potrebna ureditev železniških postaj, da bodo lahko 
potniki pričakali vlak v modernih enotah, ki bodo nudile tudi 
izposojo koles za odhod in prihod na vlak našim gostom, pa tudi 
domčinom. Kolesarske poti bomo uredili do Tolmina, skozi Tolmin 
in naprej proti Kobaridu, pa tudi proti Novi Gorici in Idriji. 
Ob tem bomo nadaljevali s posodabljanjem ceste proti Idriji, 
Bovcu in Novi Gorici. 


