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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

Pod vodstvom Gibanja Svoboda bodo Domžale postale center 
osrednjeslovenske regije, kar je izjemnega pomena za vse ljudi. Za 
občane pomeni razvoj in lažje pridobivanje sredstev za skupno dobro, 
za podjetnike pa predstavlja veliko priložnosti za poslovni razvoj. Imamo 
izredno strateško priložnost, ki jo bomo zagotovo izkoristili! To priložnost 
bomo izkoristili za dobrobit občank in občanov, za razvoj kraja, za razvoj 
turizma in podjetništva. Čas je, da se s transparentnim, poštenim in jasnim 
delovanjem občine spet povzpnemo med najbolje poznane, prijazne in 
razvite občine v Sloveniji!

• Želimo, da občina Domžale postane občina, kjer bodo upoštevane 
potrebe vseh občanov, ne samo nekaterih. 
• Želimo občino, kjer imamo občani možnost soodločanja in 
sooblikovanja.
• Želimo živeti v socialni, povezovalni in napredni skupnosti. 
• Želimo živeti v občini, kjer se spoštuje in naslavlja vse ljudi, 
ohranja naravo. 
• Želimo bivati v občini, kjer se spodbuja podjetništvo in kreativnost. •
Želimo spet postati občina z visoko stopnjo kakovosti življenja in 
prepoznavnostjo po odličnosti.

Domžale v zadnjih 20 letih niso uspele narediti bistvenega razvojnega 
preboja, navkljub dobi legi ter ogromnim človeškim potencialom. Žal se 
ves čas vrtimo okrog pobud občanov, ki niso uslišane. Občinska uprava ni 
učinkovita pri koriščenju evropskih sredstev. Mladi že vrsto let poskušajo 
vzpostaviti dialog z občino, da usliši njihove potrebe. Navkljub opozorilom
domačinov je občina povsem pasivna pri preprečevanju črnih gradenj, 
ki imajo lahko velike negativne učinke na naše okolje ter pitno vodo (npr. 
gradnja pri Študi). Prav tako si proaktiven dialog želijo podjetja, ki imajo 
vizijo razvoja in znanje kako pomagati na poti razvoja, a pri tem potrebujejo 
odgovornega sogovornika – občino. Posledice energetske krize in 
dosedanjega neodzivanja lokalnih oblasti bomo skupaj z našimi poslanci in 
ministri omilili skozi izvajanje ukrepov, ki bodo pomagali minimizirati število 
odpuščenih delavcev in se podali na pot ustvarjanja novih delovnih mest z 
dodano vrednostjo. 
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Volilni program

 ZDRAVSTVO 

 IZGRADNJA NOVEGA DOMA ZA UPOKOJENCE
SKRB ZA STAREJŠE

Poleg izgradnje novega doma za upokojence bomo organizirali za 
obiskovalce in upokojence prevoz z električnim vozilom. Vozilo se bo 
financiralo iz evropskih sredstev.

Delu starejše populacije želimo pomagati z oskrbo na domu, kjer bomo 
poskrbeli, da bomo dobili ustrezno cenovno ugodno ponudbo, da bodo 
storitve lahko koristili vsi starejši. 

V sodelovanju z Obrtno zbornico Domžale (OOZ Domžale) želimo 
sofinancirati serijo izobraževanj za starejše. Med sodelujoče bomo vključili 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje in Društvo upokojencev Občine 
Domžale.
Dajali bomo večji poudarek na medgeneracijskem sodelovanju. 

Starejšim bomo omogočili več rekreacije s sofinanciranjem že obstoječih 
društev in dodatno novo ponudbo.

Poleg izgradnje dodatnih kapacitet zdravstvenega doma bomo 
poskrbeli za kadrovsko in vsebinsko širitev zdravstvenega doma. 
S tem bomo omogočili dostopnost do osebnega zdravnika 
in drugih zdravstvenih strokovnjakov (zobozdravnik, ortodont, 
logoped, ginekolog, strokovnjak za kronične bolezni, referenčna 
medicinska sestra, patronažna oskrba, center za krepitev zdravja 
občanov, idr.).
V zdravstvenem domu želimo zaposliti dodaten kader in 
pridobiti koncesije za opravljanje storitve ortodontije v okviru 
javnega zdravstva. Pripravili bomo natančen popis potreb po 
ostalih kadrih v ZD. 



Osredotočili se bomo tudi na preventivne programe, jih
nadgradili (tudi v okviru obstoječih programov ZD Domžale) 
in omogočili več vodenih rekreacij na obstoječih in novih
rekreacijskih površinah v Domžalah. 
Poskrbeli bomo za ukrepe za čistejši zrak v centru Domžal tudi z
ustrezno ureditvijo sistema parkiraj-in-odpelji v okviru javnega
prevoza.

V občini Domžale je potrebno poleg prostorske stiske urediti 
tudi pomoč občine šolam pri pridobivanju evropskih sredstev 
in preučiti možnosti solarizacije na šolah, s konkretnim ciljem 
zmanjševanja stroškov in doseganjem čim višje enegetske 
neodvisnosti posamezne šole. Sofinancirali bomo zdrave-
aktivne počitnice za osnovnošolce. 
Otroke bomo bolj vključevali v občinsko politiko in jim
predstavljali naše delo, spodbujali bomo programe kot je šolski 
parlament in jim dajali večjo veljavo kot doslej. Pojmu, da na 
mladih svet stoji, bomo dali ustrezno težo in jim pokazali, da 
imajo možnost sooblikovanja svoje prihodnosti. 
Za otroke s posebnimi potrebami bomo na vseh otroških 
igriščih zagotovili vsaj eno igralo in spodbujali medvrstniško 
ozaveščanje. 
Osnovnošolcem bomo omogočili brezplačne oglede domžalskih 
muzejev, s poudarkom na spoznavanju zametkov obrti in 
podjetništva.

Mladi in podjetništvo
Spodbujali bomo mlade k aktivni participaciji in razvoju 
podjetniške miselnosti in idej že od osnovne šole naprej. Uvedli 
bomo poletne tabore podjetništva in financ, na katerih bi se 
mladi po vzoru počitniških dnevov naučili osnov podjetništva in 
osebnih financ. Ministrstvu za šolstvo bomo predlagali uvedbo 
obveznih izbirnih vsebin o podjetništvu v šolah. Povezovali bomo 
podjetništvo, zaposlene z mladimi, z namenom da spoznavajo 

3.  IZOBRAŽEVANJE IN MLADI 



poklice in možnosti in poskrbeli, da bo izbira podjetništva za 
mlade lažja, kot kdajkoli. Pokazali bomo dobre prakse, spodbujali 
podjetniško bralno značko od 7. razreda dalje. 

Hiša za mlade: Ustrezno okolje za neformalni razvoj mladih
Vzpostavili bomo Hišo za mlade, ki bo omogočala mladim, da 
se tudi izven formalnega izobraževanja razvijajo in udejstvujejo. 
Hiša za mlade bo nudila prostor za izvedbo seminarjev, 
kongresov, družabnih prireditev za mlade, strokovno in tehnično 
pomoč, tudi pri usposabljanju mladih za izvajanje tovrstnih 
poklicnih ambicij. 

Stanovanja za mlade 
Po vzoru slovenskih občin, kjer so se že ustrezno lotili reševanja 
stanovanjske problematike mladih, bomo kot občina zagotovili 
komunalno opremljena zemljišča, mladim pa, v sodelovanju 
z banko, omogočili ugoden kredit, tudi ob pomoči Obrtno-
podjetniške zbornice Domžale, ki ima ustrezne strokovnjake 
na področju gradnje. Na ta način bomo reševali več izzivov: 
stanovanjska problematika, pomoč mladim in ustvarjanje novih 
delovnih mest na račun dodatnega dela za lokalne podjetnike. 
Poskrbeli bomo za več cenovno dostopnih nepremičnin, ki 
ne predstavljajo samo enostanovanjskih hiš in na ta način 
pomagali mladim do cenovno ugodnejših stanovanjskih rešitev 
ter posledično dvig kakovosti bivanja.

Mladi in občina
Mladim želimo približati tudi vsakodnevno delo občine, 
zato bi uvedli redne termine za osebno komunikacijo z 
županjo. V Gibanju Svoboda želimo z mladimi voditi odprt 
dialog in prisluhniti njihovim potrebam in rešitvam ter sproti 
reševati njihove izzive. Povečali bomo tudi obseg sredstev 
za sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi z 
določitvijo novih meril za dodeljevanje sredstev. Naš končni cilj 
je podaljšanje in nadgradnja Certifikata Mladim prijazna občina, 
predvsem na račun izvajanja akcijskega načrta, torej konkretnih 
projektov, ki jih bodo sooblikovali mladi. 



 OBČINA DOMŽALE ZA VSE LJUDI

Začeli bomo z izvedbo akcijskega načrta za informiranje tako 
mladih kot tudi starejših, in sicer tako, da se spodbudi aktivna 
participacija preko participativnega proračuna, ki omogoča, da 
se moč odločanja prenese na prebivalce krajevnih skupnosti.

Spodbujali bomo kreativni razmislek občanov preko alternativnih 
in nekonvencionalnih akcij participativnega procesa, kar bomo 
nato prenesli v tehnični jezik za dokument, ki bo del Strategije 
razvoja Domžal do 2030, ki mu bo sledil tudi časovno opredeljen 
akcijski načrt. 

Spodbujali bomo javno razpravo (vsaj 1x na leto) preko Komisije 
za mladinska vprašanja tudi z vključevanjem Centra za socialno 
delo in drugih pristojnih organizacij in služb z namenom pomoči 
mladim z manj priložnostmi. 

Turizem in prosti čas za vse generacije
Ne bomo pozabili niti na nadgradnjo kolesarske infrastrukture 
v Domžalah in njeni okolici – gre za povezovanje vseh krajev 
naše občine, vključevanje vseh Krajevnih skupnosti v kolesarsko 
mrežo Domžal. Posledično bomo tudi v Domžale vpeljali projekt 
izposojevalnice koles, ki jih bodo občani lahko varno uporabljali. 
Naš cilj je nadgradnja celovite strategije razvoja turizma v 
občini, vzpostaviti ustrezne nočitvene kapacitete, ki bodo turiste 
iz Ljubljane in Kamnika pripeljali tudi v Domžale, ki so tolikokrat 
spregledane med obema turističnima točkama. 
Spodbujali bomo razvoj mladinske kulture in vzpostavili pogoje 
za postavitev mladinskega hostla, ki bo omogočil ugodnejše 
nočitve in posledično razvoj turizma v različne smeri.
Poskrbeti je treba za aktivno promocijo domžalskih zanimivosti, 
spodbujati kreativne, alternativne načine preživljanja prostega 
časa in vzpostaviti možnost natečajev, razpisev in spodbud za 
lokalna podjetja, ki bodo v občino pripeljala nove projekte, nove 
ideje in na ta račun tudi dodatna delovna mesta. 
Spodbujali bomo trajnostni turizem in seveda pred tem 
vzpostavili pogoje, da se bo lahko sploh izvajal (kolesarske poti, 
trajnostni prevozi …). 
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ZA PODJETNE DOMŽALE

Ne bomo pa pozabili niti na pomembne točke, kot so: 
• Pregled funkcionalnosti projektov in analiza, kaj je sploh 
moderno. 
• Krepitev dialoga in višanje sredstev za delovanje mladinskih 
organizacij.
• Izgradnja občinskega informacijskega sistema, ki bo 

vključeval vse javne zavode v lasti občine Domžale, vključno z 
občino in bo zagotavljal transparentno in učinkovito izvajanje 

javnih služb (od občinske uprave, do javnih zavodov). 
• Uvajanje trajnostne mobilnosti v javnih službah občine in 
izgradnja električnih polnilnih postaj ter posledično dvig 
kakovosti zraka v občini. 
• Uvajanje spodbud za podjetja in občane za sodelovanje v 

trajnostnem razvoju občine (mobilnostni načrti, spodbude, 
nagrajevanje, natečaji …). 
• Učinkovito izvajanje področja črpanja evropskih sredstev za 

razvoj občine in pomoč lokalnim podjetjem in organizacijam 
pri tovrstnih aktivnostim v sodelovanju z občino.

S podjetniki in gospodarstveniki v naši občini želimo vzpostaviti 
konstanten dialog glede ključnih odločitev Občine Domžale. Naš 
cilj je vzpostavitev spodbudnega okolja za podjetja in obrtnike, 
kjer zagovarjamo skrbno načrtovane ukrepe razvoja poslovnih 
con in aktivnosti za izvajanje podpore gospodarstvu.
Spodbujali bomo ustvarjanje višje dodane vrednosti v 
tradicionalnih dejavnostih ter razvoj visokotehnoloških podjetij 
ob sočasnem razvoju turistične dejavnosti. 
V Občini Domžale želimo prihodnjo finančno perspektivo EU 
izkoristiti za podporo mladim podjetnikom in razvoju zagonskih 
podjetij.
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Spodbujali bomo podjetništvo po vzoru dobrih praks z 
naslednjimi ukrepi za podjetništvo:
• sofinanciranje obrestnih mer, 
• povračilo oziroma oprostitev komunalnih prispevkov, 
• spodbude v investicije v določene namene,
• spodbujanje v razvoj inovativnosti, 
• spodbujanje zaposlovanja, s kritjem stroškov za prispevke, 
• spodbujanje novih delovnih mest za določene skupine ljudi, 
• pomoč občine podjetnikom pri pridobivanju EU sredstev,
• organizacija razpisov za mlade podjetnike – pridobivanje 
evropskih sredstev za razvoj zagonskih podjetij;
• pomoč občine podjetnikom pri pridobivanju delovnih viz,
• spodbujanje rasti že uveljavljenih podjetij.

Nudili bomo pomoč pri izkoriščanju potencialov v kmetijstvu 
in celovit pristop k organiziranju ekološkega kmetovanja in 
turističnih kmetij.

Spodbujali bomo podjetništvo energetske učinkovitosti in 
zelenega prehoda z obnovljivimi viri energije.
Stremimo k postavitvi Tehnološkega parka, ki bo predstavljal 
podporo in stimulativno poslovno okolje, namenjeno razvoju 
tehnološkega podjetništva na najvišji ravni. Z zagotavljanjem 
ustrezne infrastrukture, storitev in promocije bo motiviral 
potenciale tehnološkega podjetništva v regiji in pomagal 
uresničevati podjetniške pobude, ki temeljijo na znanju. Park 
bo tudi omogočil vzpostavljanje povezav in sinergij znotraj 
domačega okolja kot tudi s tujimi razvojnimi, raziskovalnimi in 
tržnimi okolji. S tem bomo dosegli, da bodo mladi podjetniki 
ostali domain delovali v domačem okolju.
Vzpostavili bomo Podjetniški inkubator, ki bo pomagal novim 
podjetjem pri zagonu in razvoju inovativnih podjetniških idej in 
bo predstavljal pomemben razvojni ukrep, ki bo vplival na dvig 
pozitivne podjetniške klime med mladimi.



Projekt 1:

Projekt 2:

Projekt 3:

Ključni razvojni projekti

Šolstvo

Zdravstvo

Izgradnja novega doma za upokojence in skrb za starejše

Vlagali bomo v investicije v šole in vrtce. V Občini Domžale bomo, skupaj z
ostalimi občinami, zagotovili dodatne prostore v OSNOVNI ŠOLI ROJE, kjer
se šolajo otroci s posebnimi potrebami. 
Poskrbeli bomo za gradnjo novih učilnic v OSNOVNI ŠOLI PRESERJE PRI
RADOMLJAH in rešili tudi prostorsko stisko na OSNOVNI ŠOLI DOB. 
Z aktivnim spremljanjem priseljevanja in rodnosti bomo pravočasno 
sledili potrebam vseh naših osnovnih šol po širitvi in dopolnjevanju
infrastrukturnih in drugih potreb.

Z izgradnjo novega DOMA ZA UPOKOJENCE na lokaciji Mala Loka, bomo 
poskrbeli za celovito oskrbo naših starejših občanov. V novem domu bo 
zagotovljeno dnevno varstvo starejših in oddelek za obolele z demenco. Na 
lokaciji Mala Loka bo občina zagotovila zemljišče, Republika Slovenija pa 
izvedla gradnjo. Zagotovili bomo brezplačen prevoz obiskovalcev doma iz 
in v Domžale. 

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje bomo zgradili DODATNE PROSTORE 
V ZDRAVSTVENEM DOMU DOMŽALE. Novi prostori zdravstvenega doma 
bodo umeščeni v novo, celostno zasnovo mestnega jedra. Na obstoječem 
makadamskem parkirišču TUŠ bomo postavili parkirno hišo, ki bo imela 
neposreden dostop do prostorov ZD Domžale. 



Projekt 5:

Projekt 4:

Za podjetne Domžale.

Občina Domžale za vse ljudi

Ustvarili bomo spodbudno okolje za podjetja in obrtnike.
Vzpostavili bomo REDEN DIALOG med občino in podjetniki in obrtniki 
in izvajali aktivnosti za podporo gospodarstvu, ki bodo spodbujale
podjetništvo v Domžalah.
Skupaj z gospodarstveniki ter podjetniki in obrtniki v sodelovanju z
podjetniškimi reprezentativnimi organizacijami bomo sprejeli VIZIJO
GOSPODARSKEGA RAZVOJA, ki bo omogočala ustvarjanje višje dodane
vrednosti razvoj visokotehnoloških podjetij, razvoj turizma in ohranitev in
razvoj tradicionalnih dejavnostih.
Skrbno bomo načrtovali in izvajali ukrepe za razvoj in gradnjo poslovnih
con, poskrbeli bomo za izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovnih
conah.
Izvajali programe in spodbude za ustvarjanje novih delovnih mest znotraj
občine. 

V okviru obstoječih kapacitet bomo zagotovili mladinski center, tako 
imenovano HIŠO ZA MLADE. S tem bomo omogočili mladim varen in 
prijeten prostor, priložnost za aktivno delovanje in vključevanje v družbo 
ter ponudili pestro izbiro znanj z različnih področij, izvajali organizacijo
koncertov, karierne sejme, delavnice ... Spodbujali bomo mlade k aktivni 
participaciji in razvoju podjetniške miselnosti in idej že od OŠ naprej. Občina 
si bo aktivno prizadevala za spodbujanje sodelovanje med različnimi 
organizacijami in vključevanje v skupne projekte. Mlade želimo vključiti v 
sprejemanje pomembnejših strateških dokumentov, ki imajo velik vpliv na 
njihova življenja (npr. v Celostno prometno strategijo). Poleg tega bomo 
spodbujali vse mlade, da aktivno sodelujejo pri sooblikovanju projektov 
občine tudi prek participativnega proračuna. 
Uvedli bomo projekte, kot so: dnevi podjetništva za osnovnošolce, poletni 
tabori podjetništva in financ, na katerih bi se mladi po vzoru počitniških 
dnevov naučili osnov podjetništva in osebnih financ, Ministrstvu za šolstvo 
pa bomo predlagali uvedbo obveznih izbirnih vsebin o podjetništvu v šolah.


