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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

V Gibanju Svoboda Vodice si bomo prizadevali, da bi v naši občini znova 
vzpostavili skupnost ljudi, ki goji spoštovanje drug do drugega. Zagovarjamo 
spoštljivo ter strpno komunikacijo — ta se razteza od državne pa vse do 
lokalne ravni.

Živimo v časih, ki vsem posameznicam in posameznikom narekujejo 
ukrepanje, tako da prispeva svoj delež, kjer je to nujno za dobro celotne 
skupnosti. Verjamemo, da so vrednote ključni temelj za napredek in 
obstoj občine, države ter okolja. Skupne vrednote, ki jih želimo spodbujati, 
omogočajo soobstoj različnih mnenj in se na temelju različnosti odražajo v 
odgovornem sodelovanju za skupno prihodnost naše občine.

Delujemo na osnovi kulture spoštljivega dialoga, ki jo razumemo kot 
predpogoj za strpno izmenjavo resnicoljubnih mnenj in stališč za doseganje 
cilja, tj. demokratična in vključujoča skupnost. Gojimo kulturo odgovornega 
sodelovanja, s katero si želimo vzpostaviti skupnost, ki bo zmožna ne zgolj 
prisluhniti, temveč tudi sprejemati odločitve ob upoštevanju mnenj, izkušenj 
in znanja čim širšega kroga ljudi in drugih deležnikov naše občine.

Na gospodarskem področju se zavzemamo za ohranjanje in razvijanje 
gospodarske osnove naših občanov. V sodelovanju z Vlado RS 
bomo pridobili evropska sredstva ter pripravili učinkovite spodbude 
za gospodarske dejavnosti, odpravili razvojne zaostanke in izpeljali 
ključne lokalne projekte. Z javno-zasebnim partnerstvom ali socialnim 
podjetništvom bomo v občini zagotavljali osnovne storitve, kot so upravne, 
poslovne in druge storitve. Spodbujamo in podpiramo kmetijsko–obrtniško–
podjetniške dejavnosti, ki so povezane s tradicijo občine in ki vrednotijo 
značilnosti naše občine. Večjo pozornost želimo posvetiti kvalitetnim 
lokalnim kmetijskim proizvodom ter pomagati občanom, ki so si izbrali svojo 
poklicno pot v kmetijstvu.

Verjamemo, da največji razvojni potencial občine Vodice predstavljamo 
prav ljudje. Ta potencial v preteklosti ni bil dovolj izkoriščen, zato si želimo 
aktivnejšega sodelovanja ljudi pri soupravljanju občinskih zadev, kot tudi na 
področju civilno-družbenih gibanj.



Volilni program

OBČINA VODICE BO OBČINA, KI POSLUŠA 
SVOJE OBČANE

občini Vodice ne bo odvisno samo od občinskih svetnikov, 
temveč predvsem od občanov in občank. Z uporabo 
participativnega proračuna bodo svojo besedo pri porabi 
sredstev imeli prav prebivalci in prebivalke občine. Ljudje sami 
najbolj vedo, kaj potrebujejo, zato se mora njihov glas slišati. 
Občanke in občani lahko sami predlagajo izvedljive projekte, 
ki bodo izboljšali njihovo okolje in kakovost njihovega življenja. 
Gre za eno najpomembnejših oblik neposrednega vključevanja 
občank in občanov v delo lokalne samouprave. Občani o 
projektih tudi glasujejo, izbrane pa občina uvrsti v proračun. 
Kot občinski svetniki in svetnice občine Vodice bomo tudi sicer 
odprti za vse vrste predlogov projektov in izboljšav, ki nam jih 
boste predlagali občani in občanke. Odprti bomo za raznovrstne 
ljudske iniciative in se odzvali na problematike, ki jih boste 
izpostavili v okviru naše lokalne skupnosti.  Mi bomo vaš glas v 
občinskem svetu, mi vam bomo pomagali izboljšati kakovost 
bivanja v občini Vodice. 

LOKALNO INFRASTRUKTURO BOMO 
PRENAVLJALI V SKLADU Z NAČELI 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

V občini Vodice ne bomo le gradili cest, namenjenih uporabi 
avtomobila, temveč bomo ceste naredili varnejše tudi za vse 
druge udeležence v prometu – še posebej kolesarje in pešce. 
Zavedamo se, da prihodnost leži v trajnostnem razvoju, zato 

1.

2.



bomo na vse pretege spodbujali uporabo prevoznih sredstev, 
ki predstavljajo alternativo osebnemu avtomobilu. Posledično 
bomo gradili predvsem varne in uporabniku prijazne kolesarske 
steze in površine za pešce. V sodelovanju z avtoprevozniki ter 
Ministrstvom za infrastrukturo si bomo prizadevali za uskladitev 
voznih redov sredstev javnega potniškega prometa. Poskrbli 
bomo, da ima vsaka avtobusna postaja streho, klop in smetnjak, 
tako da bo čakanje na avtobus varno in udobno.  

OBČINA VODICE NE BO OBČINA VEČNIH 
GRADBIŠČ

Pri gradnji infrastrukture bomo poskrbeli, da se največji možni 
obseg del opravi naenkrat in na način, ki bo čim manj motil 
okoliške prebivalce. Prizadevamo si za hitro in učinkovito 
izvedbo infrastrukturnih projektov. Želimo si zadati realne roke za 
izvedbo projektov in se teh rokov tudi držati. Tako bodo občani 
in občanke natančno seznanjeni z informacijo, koliko časa 
lahko pričakujejo motnje v svoji infrastrukturi. Šele ko bo takšna 
informacija javna in rok realen, se ta ne bo mogel podaljševati v 
nedogled.

OBČINA VODICE BO TRANSPARENTNA 
OBČINA

Občina Vodice bo pred izvedbo projektov za mnenje zaprosila 
Nadzorni svet občine ga tudi upoštevala. Pomisleke Nadzornega 
sveta glede morebitnih finančnih, davčnih, poslovnih in pravnih 
tveganj bomo občinski svetniki vzeli v premislek in jih pri končni 
odločitvi v največji možni meri tudi upoštevali. Poleg tega si bo 
občina Vodice prizadevala za javno in transparentno objavo 
pomembne dokumentacije ter pravnih aktov na svoji spletni strani, 
in sicer na uporabniku prijazen način. Poleg tega bo na spletni 
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strani moč najti raznovrstne informacije o razpisih in postopkih 
prijave nanje, ki bodo namenjene predvsem posamezniku. Vloge in 
drugo dokumentacijo bo mogoče oddati elektronsko. 

OBČINA VODICE JE OBČINA, KI POSKRBI ZA 
SVOJE MLADE

Občina Vodice bo še posebej poskrbela za pripadnike mlajše 
generacije. Za otroke bomo gradili igrala oz. igrišča, ki so tesno 
povezana z naravo, za tiste malo starejše pa naprave za vadbo 
na prostem. Tako se bodo prebivalci lahko več gibali in s tem 
vplivali na boljše počutje in svoje zdravje. Poskrbeli bomo tudi, 
da so vse podružnične šole ustrezno obnovljene in moderno 
opremljene, tako, da lahko naši otroci prejmejo najboljšo 
izobrazbo. Še posebno uspešnim srednješolcem in študentom 
bomo podelili občinsko štipendijo. Slednjo bo mogoče pridobiti 
ob izpolnjevanju vnaprej določenih pogojev, ki izkazujejo, da 
posameznik resnično odstopa od povprečja. Verjamemo, da 
bo mlad izobražen človek, ki čuti, da je v svoji lokalni skupnosti 
cenjen, v njej tudi ostal. A da bi ostal, poleg občutka vrednosti 
potrebuje tudi bivališče. Za to bomo poskrbeli s pripravo novega 
OPN-ja, v katerem bomo uredili namembnost zemljišč v občinski 
lasti in si v tesnem sodelovanju z Vlado RS ter Stanovanjskim 
skladom prizadevali za gradnjo novih javnih stanovanj, ki bodo 
v prvi vrsti namenjena predvsem mladim. Takšni pogoji bodo 
mladim omogočili osamosvojitev ter zagotovili, da bodo mladi 
ostali v občini in s svojim delom občini prinašali novo vrednost. 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Uvedba participativnega proračuna v Občini Vodice

Participativni proračun je sistem razporejanja dela 
proračunskega denarja občine tako, da pri odločanju o 
njegovi porabi neposredno sodelujejo vse občanke in občani, 
ki sami določijo, katere manjše investicije so najnujnejše v 
njihovem najbližjem okolju. V Gibanju Svoboda menimo, da je 
participativna demokracija, in s tem tudi participativni proračun, 
izjemno pomembna za skladen razvoj občine. Zato bomo v 
občinskem svetu  zahtevali, da občinska uprava nemudoma 
začne pripravljati projekt participativnega proračuna za 
proračunski leti 2023 in 2024. Predlagali bomo, da občina v 
vsakoletnem proračunu za projekte, ki jih bodo občanke in 
občani neposredno predlagali in izglasovali, nameni vsaj 50 000 
evrov. 

Projekt 2

Izboljšanje cestne infrastrukture v Občini Vodice

Večina občinskih cest v občini je v slabem stanju (npr. v 
Repnjah, v Dobruši, v Šinkovem turnu, v Skaručni, v Utiku, 
v Dornicah …), prav tako niso urejeni pločniki, ni ustrezne 
razsvetljave, ni urejenih kolesarskih stez in druge prometne 
signalizacije. V občini se konstantno povečuje delež priseljenih 
prebivalcev (posebej mladih družin z otroki), kar je spodbudno, 
vendar pa razvoj podporne infrastrukture (z izjemo šole in vrtca) 
temu priseljevanju ne sledi. Čedalje večji delež prebivalstva 
občine uporablja kar cestno infrastrukturo za prostočasne 
aktivnosti (kolesarjenje, hoja, tek, rolanje …). Zato je smiselno 
na večini občinskih cest (najmanj pa v vsakem naselju) urediti 



pločnike, hodnike, kolesarske steze, ustrezno razsvetljavo in 
odsevna telesa, da bodo prostočasne aktivnosti še bolj privlačne 
in hkrati bolj varne ter dostopne. To bi tudi pozitivno vplivalo na 
razvoj turizma v občini. Na podlagi tega se v Gibanju Svoboda 
Vodice zavzemamo za izboljšanje cestne infrastrukture v lasti 
občine, za državne ceste pa bomo tvorno sodelovali z Vlado RS. 
Za izpolnitev tega cilja si bomo prizadevali tudi za pridobitev 
evropskih sredstev.

Projekt 3

Občinsko in poslovno središče Vodice: projekt Kopitarjev 
center

Podpiramo ureditev novega občinskega središča, kjer je 
predvidena ureditev prometnih in zunanjih površin z novim 
objektom, ki bo predstavljal novo poslovno, upravno in kulturno 
središče občine. Objekt Kopitarjev center bo namenjen 
poslovni, upravni, kulturni in zdravstveni dejavnosti. V objektu 
se bo 60 % površin nanašalo na zasebni program (trgovine, 
gostinski prostori, pošta, lekarna, pisarne, storitvene dejavnosti, 
zdravstvene dejavnosti in znanstveno-raziskovalne dejavnosti), v 
preostalem delu objekta pa je predviden javni oziroma občinski 
program (upravni del, večnamenska kulturna dvorana, knjižnica, 
dnevni center za starejše, mladinski center, društveni prostori, 
spominska soba) — ta bo zasedal 40 % površin. V Gibanju 
Svoboda Vodice menimo, da je potrebno takoj izvesti (vnovični) 
izredni pregled  javno-zasebnega partnerstva Kopitarjevega 
centra. S skrbnim pregledom želimo zagotoviti, da bomo v Občini 
Vodice dobili objekt, ki bo tudi s svojimi dejavnostmi v polni meri 
služil občanom ter občankam in ne izključno koncesionarju. 
Ocena takšnih tveganj pa predstavlja temelj vsake skrbne 
investicije v lokalni skupnosti.



Projekt 4

Bolje organizirano in financirano gasilstvo ter civilna zaščita

V sodelovanju z Vlado RS bomo preko požarnega sklada 
povečali financiranje gasilskih organizacij v občini. Izboljšali 
bomo ureditev odsotnosti prostovoljnega gasilca in drugih 
prostovoljnih reševalcev z dela. Gasilcem, vojakom, civilni zaščiti, 
reševalcem ter vsem ostalim zaposlenim in prostovoljcem v 
varnostnih in obrambnih sistemih bomo zagotovili ustrezne 
materialne in delovne pogoje ter jim uredili status in karierne 
poti.

Projekt 5

Izgradnja infrastrukture v Utiku in okoliških naseljih ter 
prenova Podružnične osnovne šole Utik 

V Gibanju Svoboda Vodice se zavzemamo za prednostno 
izgradnjo infrastrukture v Utiku in okoliških naseljih (plin, 
kanalizacija, vodovod), in sicer na način, da se čim več del 
opravi istočasno. S tem je cena posega nižja, manjše pa bodo 
tudi motnje za lokalne prebivalce. Menimo, da bi bilo potrebno 
bolj proaktivno pristopiti tudi k izgradnji telekomunikacijske 
infrastrukture, saj želimo, da ima vsako gospodinjstvo dostop do 
širokopasovnega interneta. Prav tako se zavzemamo za obnovo 
(prenovo) Podružnične osnovne šole v Utiku (1. do 4. razred), saj 
so prostori dotrajani.


