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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

Občina Trzin je je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo smer. 
V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti in 
poskrbeti za še boljše ter učinkovitejše delo naše občine. Zavedamo se, 
da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj le tako 
pripravimo kvalitetne projekte. Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi 
do boljših projektov in manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 
glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le za 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. 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.

Želimo živeti v občini z dobrimi prometnimi povezavami, igrišči in zelenimi 
površinami za preživljanje prostega časa. Želimo si kakovostne in dostopne 
javne storitve (npr. zdravstvene storitve) z dobrimi odnosi v skupnosti, kjer 
bo imel posameznik možnost sodelovanje pri lokalnem razvoju. Želimo si 
podpore podjetništvu in kakovostna delovna mesta. Želimo si občine, ki bo 
spodbujala zelene projekte (sončne elektrarne, energetsko prenovo stavb 
itd.), v katerih bo šla kulturna dediščina z roko v roki s trajnostnim razvojem. 



Volilni program

REŠEVANJE PROMETNIH TEŽAV

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Regionalno 
razvojno agencijo želimo v Občini Trzin poskrbeti za trajno rešitev 
dnevnih migracij iz severnega dela Osrednjeslovenske regije. 
Želimo pripraviti rešitve, ki bi dokončno odpravile dolge kolone 
vozil ob jutranji in popoldanski prometni konici in s tem bistveno 
izboljšali življenjski standard velike večine Trzinčanov, ki živijo 
neposredno ob preobremenjenih cestnih povezavah.

BOLJŠA KVALITETA BIVANJA

Pomembna prioriteta Gibanja Svoboda v Občini Trzin je 
dvig kvalitete bivanja vseh prebivalcev. To želimo doseči z 
zadostnimi zelenimi javnimi površinami, ki omogočajo kvalitetno 
preživljanje prostega časa vsem občanom. Podpirali bomo vse 
dobre projekte, ki so bili že začeti in bodo pripomogli k razvoju, 
napredku in kakovostnejšemu življenju prebivalcev Trzina, kot so 
npr. ureditev športnega parka. Istočasno s pametno prostorsko 
politiko želimo zagotoviti dovolj stanovanj za vse, ki želijo 
živeti v Trzinu. Menimo, da s premišljenim načrtovanjem lahko 
zagotovimo dostopnejše in kvalitetnejše bivanje za vse naše 
občane.
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3. NOV MEDGENERACIJSKI DRUŽBENI DOGOVOR

Prizadevali si bomo za večje število najemnih varovanih 
stanovanj, ki bodo na voljo različnim ranljivim skupinam 
prebivalcev Trzina. Zato želimo zgraditi večnamenski objekt, ki 
bi istočasno poskrbel za potrebe mlajše ter starejše generacije. 
V objektu bi bila večja zdravstvena ordinacija za dva zdravnika 
osnovnega zdravstva in zobozdravstvena ordinacija, hkrati pa bi 
bile na voljo dodatne kapacitete za dnevno varstvo starejših in 
varovana stanovanja. S tem bo občina Trzin zagotovila dostop 
do osnovne zdravstvene storitve in hkrati primeren prostor za 
dnevno oskrbo starejših. Poskrbeli bi tudi za dodatne športne 
objekte, ki so potrebni za rekreacijo mlajše populacije. Prizadevali 
si bomo za večje število štipendij za socialno ogrožene, 
nadarjene in športnike. Najti in prisluhniti moramo prebivalcem, 
ki so v finančnih stiskah in jim pomagati, hkrati pa spodbujati 
najboljše posameznike, da razvijejo ves svoj potencial. 
Vzpostavili bomo sistem kadrovskih štipendij, s katerimi bomo 
dolgoročno zagotovili ustrezno kadrovsko strukturo občinske 
uprave. 

ZELENI PREHOD

Prizadevali si bomo skupaj z vlado RS za spodbujanje zelenega 
prehoda in dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, ki bodo 
omogočili delovna mesta z višjo dodano vrednostjo za občane 
Trzina. Prizadevali se bomo namestiti sončne elektrarne na vse 
vse občinske zgradbe in hkrati spodbujati namestitev sončnih 
elektrarn in energetsko sanacijo stavb pri občanih. Skupaj s 
sosednjimi občinami ob podpori vlade RS si bomo prizadevali 
pridobiti čim več evropskih sredstev za zagotovitev energetske 
ter prehrambene samooskrbe in optimizacijo lokalnega 
transporta. Na območje Občine Trzin bomo privabili podjetja, ki 
nudijo storitve dnevne izposoje vozil (t.i. »car sharing«).
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POVEZOVANJE Z DRŽAVO IN EU

Trzin je relativno majhna občina. Zato je nujno projektno 
povezovanje s sosednjimi občinami za reševanje skupnih težav 
in pripravo regijskih projektov. Za povezovanje želimo izdatno 
koristiti Evropska sredstva. Zlasti projekti Interreg namreč 
spodbujajo povezovanje več domačih občin in prenos dobrih 
praks sodelovanja občin v tujini k nam.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

VZHODNA TRZINSKA OBVOZNICA 
S SVOBODO SE BOMO OSVOBODILI PROMETA 

Severna trzinska obvoznica bo razbremenila staro vaško jedro 
neprestanih prometnih zastojev in s tem zvišala varnost ter 
kvaliteto življenja prebivalcem Trzina. Z združenimi močmi 
lokalne skupnosti v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo 
se bomo osvobodili prometa skozi Trzin. Pri tem bomo že 
predhodno začeli z ukrepi za blažitve prometnih konic, zlasti 
krepitvi frekvence železniškega prometa ter posodobitvi 
avtobusnih linij.

Projekt 2

NOV VEČNAMESKI OBJEKT

Aktivno si bomo prizadevali za pridobitev zemljišča in izgradnjo 
nujno potrebnega večnamenskega zdravstveno-oskrbovalnega 
objekta v Trzinu. 

Projekt 3

OHRANJENOST ZELENIH POVRŠIN in NIZKO OGLJIČNO OBČINO

Na območju Občina Trzin bomo ohranili obstoječe ter razširili 
zelene površine, ki blažijo vse hujše vremenske ekstreme (npr. 
vročinske valove). 

Zavzemali se bomo za ohranjenost zelenih površin, strnjeno 
gradnjo, spodbujali bomo gospodarske panoge, ki lahko olajšajo 
t.i. zeleni prehod. 



Poskrbeti želimo tudi za zadostne pokrite parkirne površine 
za kolesa v okolici trgovin in drugih storitev, ki jih občani 
vsakodnevno koristimo. V sodelovanju z Ministrstvom za 
infrastrukturo bomo poskrbeli za varnejša križišča ob železniški 
postaji Trzin Mlake ter Trzin industrijska cona.

Projekt 4

UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA V MLAKAH

Zavzemali se bomo za posodobitev športnega parka z dodatnimi 
vsebinami in razširitev z nogometnim igriščem. V sedanjem 
športnem parku je vsak dan zelo veliko otrok, mladostnikov in 
starejših oseb, ni pa nobenega WC-ja, niti pokritega objekta,  
ki bi omogočal izvedbo športnih dogodkov. 
 
Ta objekt bi v okviru medgeneracijskega sodelovanja uporabljali 
tako starejši kot mladina za kvalitetno preživljanje prostega 
časa.pridobiva tudi na večji prepoznavnosti v Sloveniji in tudi 
širše. To pa bo omogočilo lažje, večje in uspešnejše poslovanje 
drugim panogam ter še večji razvoj naše občine. 

Projekt 5

SODELOVANJE LOKALNE SKUPNOSTI Z VLADO

Veliko aktivnosti občine zahteva sodelovanje državnih institucij 
(pristojnih ministrstev). Primer je gradnja severne trzinske 
obvoznice, kjer gre za gradnjo državne ceste, izdajo gradbenih 
dovoljenj, kjer sodelujeta občina in upravna enota, izdajo 
dovoljenj za sončne elektrarne, spodbude in subvencije za zeleni 
prehod. Zato bomo okrepili sodelovanje med občino in državnimi 
institucijami.


