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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

Lokalni iniciativni odbor Gibanja Svobode Vransko je bil ustanovljen z 
namenom, da na Vranskem obogatimo družbeno-politični prostor, ki 
ga v občini že vrsto let zasedata zgolj dve stranki s podobnim političnim 
programom. Naš namen ni politizacija, temveč iskanje dobrih rešitev in 
dobrih projektov za našo občino. Vznikli smo iz civilne iniciative, stranki pa 
smo se pridružili zaradi osebnega poslanstva, v okviru katerega čutimo, da 
moramo prispevati svoj delež za razvoj družbe. Gibanje Svoboda se nam zdi 
najboljša politična izbira, saj s stranko delimo podobne vrednote in politične 
nazore. Razveseljuje nas, da je stranka Gibanje svoboda tista stranka, ki 
je usmerjena v prihodnost. Na teh lokalnih volitvah kot kandidati želimo 
občanom Vranskega ponuditi kvalitetno izbiro. V primeru izvolitve smo 
pripravljeni aktivno sodelovati tudi z drugimi civilnimi in političnimi akterji v 
občini. H glasovanju za našo listo vabimo vse tiste, ki si želijo prevetritve in 
svežih moči v našem občinskem svetu. Vse tiste, ki pa si delijo naše vrednote 
in cilje, pa vabimo, da se nam pridružijo. Stremimo k zmagi in verjamemo, 
da bomo s svojo zagnanostjo in iskrenostjo veliko ljudi prepričali, da smo 
pravilna izbira za razvoj v občini Vransko.



Volilni program

PRI IZVAJANJU KULTURNIH PROJEKTOV 
BOMO V NAJVEČJI MOŽNI MERI VKLJUČILI 
DRUŠTVA S TEGA PODROČJA

Občina Vransko ne bo le občina infrastrukturnih projektov, 
temveč bo tudi občina kulture. Ker si želimo, da kultura izhaja iz 
ljudi in je namenjena ljudem, bomo pri določanju, organiziranju 
in izvajanju kulturnih projektov v kar največji možni meri 
vključevali društva s področja kulture. Pri tem bomo upoštevali 
njihove pobude in predloge ter se v največji meri približali 
željam in potrebam občanov in občank Občine Vransko. Kulturni 
projekti in dogodki bodo upoštevali želje in potrebe ljudi  in s tem 
bomo obudili kulturni utrip naše občine.

Z UPORABO EVROPSKIH SREDSTEV BOMO 
ZAGOTOVILI RAZVOJ OBČINE

V Občini Vransko bomo preučili vse možnosti prijave na različne 
evropske projekte in na ta način pridobili sredstva za izvedbo 
projektov, ki bodo poskrbeli za razvoj občine ter dvig kvalitete 
bivanja. Z evropskimi sredstvi bomo financirali predvsem 
infrastrukturne in kulturne projekte. S pomočjo evropskega 
sofinanciranja želimo zgraditi eko bazen, nov vrtec, vzpostaviti 
letno gledališče, ozelenili in uredili trg ter končno vzpostavili 
prostor, ki bo namenjen druženju, kmečki tržnici, povezovanju 
in razstavljanju in predstavitvi umetniških del. V sodelovanju z 
elektro ponudniki želimo postaviti tudi nekaj električnih polnilnic. 
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NAŠA OBČINA BO OBČINA ZA VSE 
GENERACIJE

Ker si želimo v občini enakomernega razvoja se zavedamo, 
da moramo spodbujati pripadnike vseh generacij. Za naše 
najmlajše bomo poskrbeli za izgradnjo novega vrtca, za tiste 
malo starejše pa z brezplačnimi športnimi dejavnostmi v športni 
dvorani ter zanimivim kulturnim programom v kulturnem domu. 
Za športne aktivnosti za otroke vseh starosti bomo poskrbeli 
še z obnovo in posodobitvijo športnih igrišč, organiziranjem 
občinskih turnirjev v ekipnih športih ter postavitvijo zunanjih 
vadbenih naprav. Za tiste najstarejše občane pa bomo poskrbeli 
z zanimivim kulturnim programom ter organizacijo brezplačnega 
prevoza v različne dele občine.

OBČINA VRANSKO BO ZELENA OBČINA

Ker se zavedamo lastne vloge pri skrbi za okolje, bo Občina Vransko 
skrbno urejala svoje komunalne storitve. Prizadevali si bomo, da bo 
kar največji možni delež pobranih smeti recikliran. Želimo poskrbeti, 
da bodo imeli vsi ekološki otoki zabojnike za papir, plastiko, steklo in 
nevarne odpadke. Poskrbeti želimo za ureditev zbiranja odsluženih 
baterij, kartuš in tonerjev. V dogovoru s komunalnim podjetjem 
želimo poskrbeti za rednejše praznenje zabojnikov za plastiko 
tako, da bo v njih vedno prostor. Dvakrat letno bomo organizirali 
pobiranje kosovnih odpadkov. Občina Vrhnika mora zagotoviti 
zadostno število košev za smeti na javnih površinah. Zagnali 
bomo tudi projekt »občan brez plastične vrečke« s katerim bomo 
spodbujali uporabo vrečk iz obnovljivih materialov. Vzpostaviti 
želimo mobilno aplikacijo, s katero bo uporabnik lahko kadarkoli 
preveril, v kateri zabojnik spada določen odpadek. 
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OBČINA VRANSKO BO OBČINA, KI BO 
POSLUŠALA SVOJE OBČANE

Ker se zavedamo, da je občina namenjena temu, da služi svojim 
občanom, bomo delo občinskih organov približali ljudem. Spletna 
stran občine bo prenovljena tako, da bo na njej mogoče hitro najti 
ustrezne podatke. Vsi pravni akti bodo ažurno in transparentno 
objavljeni na spletni strani občine. Občina bo prek spletne strani 
in po naročilu tudi na e-pošto občana oziroma občanke obvestila 
o odprtju razpisov, zbiranju prijav za projekte in drugih novicah, 
ki bi občane utegnile zanimati. Želimo poskrbeti za posebno 
spletno mesto, kamor bodo lahko vsi občani naslovili svoje težave,  
predloge in pobude za občinski svet in župana. Letno želimo 
organizirati tudi zbor občanov, v občini pa bomo odprli razpravo o 
uvedbi instituta participatornega proračuna. 

SPODBUJANJE SOLIDARNOSTI PRI OBČANIH 
NA PODROČJU CESTNEGA PROMETA

Na nevarnih in nepreglednih odsekih cest bi ob posvetu s 
strokovnjaki s področja prometne varnosti, postavili ustrezno 
prometno signalizacijo. V sodelovanju z AMZS Vransko želimo 
za občane, zlasti mlade voznike, poskrbeti za dodatne aktivnosti 
ozaveščanja o pomenu varne vožnje. 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izgradnja kolesarskega omrežja na Vranskem, ki bi povezala 
okoliške vasi z Vranskim

Izgradnja kolesarskega omrežja v občini Vransko bo namenjena 
tako prebivalcem občine kot tudi turistom. Prebivalcem občine 
bo nudila varno potovanje med naselji v občini ter omogočala 
alternativo uporabi avtomobila. Pri tem bomo poskrbeli, da 
bodo kolesarske poti varne in zadosti široke. Tako jih bodo lahko 
uporabljale tudi družine z majhnimi otroki. V naseljih želimo 
kolesarske poti opremiti z javno razsvetljavo. Poskrbeli bomo, 
da kolesarske steze ne bodo prekrite s peskom, ki za kolesarje 
predstavlja nevarnost padca. Odličen sistem kolesarskih stez bo 
v občino privabil tudi turiste, kar prinaša potencial za nadaljnji 
razvoj naših krajev.

Projekt 2

Sprejem novega občinskega prostorskega načrta

Sprejem novega OPN bo občini Vransko pomagal pri nadaljnjem 
razvoju. Želimo poskrbeti za jasno strategijo infrastrukturnega 
razvoja z dvoumnimi prioritetami, ki odražajo potrebe občanov. 
Dobro zastavljen načrt razvoja bo omogočal udobno življenje 
tudi mladim družinam ter mladim omogočal, da ostanejo v 
občini tudi v času odraslosti. Tako si bo občina zagotovila svojo 
prihodnost in svoj razvoj. Nov OPN bo upošteval tudi potrebe 
kulture in malih podjetnikov.



Projekt 3

Kakovostne povezave javnega potniškega prometa v občini

Trenutno stanje javnega potniškega prometa v občini Vransko 
prebivalce sili v uporabo osebnega avtomobila. Ker bi radi 
zmanjšali tako potovalne stroške posameznika kot tudi vpliv 
na okolje želimo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo 
spodbuditi kakovostnejši javni potniški promet. Zavedamo se, da 
zaradi nerednih ali celo neobstoječih povezav trenutno najbolj 
trpijo naši najmlajši in najstarejši. Prav zato želimo zagotoviti 
bolj redne povezave v vse dele občine vse dni v tednu, tudi za, 
vikende in praznike. Uporaba javnega potniškega prometa je 
trenutno lahko tudi zelo neudobna, zato bomo vsako avtobusno 
postajališče opremili s streho, klopjo in košem za smeti.

Projekt 4

Stanovanjska politika za mlade

V občini Vransko moramo preprečiti beg možganov. Mladi 
niso naša prihodnost, temveč naša sedanjost. S tesnim  
sodelovanjem z Vlado RS želimo zagotoviti, da se v občini 
izgradijo javna stanovanja, ki bodo omogočila, da si mlade 
družine lahko pridobijo streho nad glavo. Tako bomo ohranili 
mlade in prospektivne ljudi v občini in zagotovili nadaljnji razvoj 
občine.



Projekt 5

Digitalizirali bomo delo občinske uprave

Delo občinske uprave želimo približati ljudem, saj uprava dela 
zanje. Delo občinske uprave bomo digitalizirali in ga poenostavili 
in ga naredili hitrejšega ter preglednejšega. Prednosti 
digitalizacije vidimo tako za uporabnike, kot zaposlene v Občini 
Vransko. Večino opravil bo z uporabo digitalne identitete 
mogoče opraviti iz domačega naslonjača, na spletu pa bo 
tudi mogoče slediti napredku pri obravnavi vaše vloge. Zaradi 
hitrejšega dela verjamemo, da bodo hitreje rešene tudi vse 
vloge, ki bodo oddane na običajnih okencih. Za vse občane in 
občanke želimo vzpostaviti enotni klicni center za vsa vprašanja 
občanov.


