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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 Občini Jesenice želimo zagotoviti prostor za vse občane, tudi
tiste, ki so do delovanja občine kritični. Verjemamo, da
konstruktivna kritika vodi do boljših projektov ter izboljšanju
gospodarjenja naše občine, zato želimo v našem občinskem
glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le za
prispevke, ki so naklonjeni občinskemu vodstvu. 

Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da znižamo cene
komunalnih storitev, zato bomo proučili tudi možnost
reorganizacije našega komunalnega podjetja. Poskrbeli bomo za
dobro in transparentno 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 si, da bo Občina Jesenice v prihodnosti predstavljala
takšno skupnost občank in občanov, ki bo mladim ponujala izziv in
dobre možnosti za življenje, starejšim pa omogočala varno in
kvalitetno uživanje sadov svojega preteklega dela. To lahko
dosežemo ob izpolnjevanju dveh osnovnih pogojev, in sicer z
zagotavljanjem dobrih možnosti za bivanje in z zagotavljanjem
dobrih možnosti za zaposlovanje.

Občanke in Občane želimo povezati ne glede na veroizpoved ali
narodnost v enotno skupnost, da začutimo ponos, da smo
Jeseničani. V Gibanju Svoboda Jesenice želimo pri tem prevzeti
aktivno in vodilno vlogo, kar nam omogoča dejstvo, da smo na
državnem nivoju največja vladna stranka z največ ministri,
vključno s predsednikom Vlade, dr. Robertom Golobom. 

 



Na lokalni ravni smo edina lista kandidatov za Občinski svet, ki
ima v svojih vrstah poslanca Državnega zbora, državnega
sekretarja, zadolženega za področje zaščite in reševanja,
državnega inšpektorja za okolje, poleg njih pa tudi mnoge
strokovnjake iz različnih področij, ki delujejo tako v domačem, kot
tudi v širšem državnem ter mednarodnem poslovnem okolju.

Za zagotovitev dobrih možnosti bivanja v najširšem smislu je
treba najprej sprejeti takšne občinske prostorske izvedbene akte,
ki bodo omogočili tako individualno gradnjo, kot tudi gradnjo
novih blokovskih stanovanj, s čimer bi mladim ponudili možnost,
da si ustvarijo družino in tako ostanejo v naši občini. Za doseganje
tega cilja je zelo pomembna tudi skrb za kvalitetno vzgojo in
izobraževanje ter varstvo otrok v okviru javnih zavodov – tako v
infrastrukturnem kot v programskem smislu. 

Potrebna je dobra cestna in rekreacijska infrastruktura, kvalitetna
zdravstvena oskrba ter institucionalna pomoč starejšim na domu,
skrb za okolje, skrb za mlade (subvencije, vavčerji, štipendije), skrb
za medgeneracijski dialog itd. Zagotovitev dobrih možnosti za
zaposlovanje v najširšem smislu pomeni predvsem racionalno
načrtno upravljanje z objekti in zemljišči v občinski lasti, ki bo
omogočalo kontinuiran razvoj gospodarskih dejavnosti, hkrati z
uveljavljanjem podpornih instrumentov privabljanja domačih in
tujih investitorjev. 

To pomeni tudi podporo lokalnemu kmetijstvu v smislu ukrepov za
povečevanje konkurenčnosti lokalnih pridelovalcev kot tudi
podporo vsem vrstam turističnih dejavnosti v občini.

Jesenice naj postanejo mesto zadovoljnih občank in občanov,
vodstvo občine pa zaupanja vredno! Skupaj bomo gradili boljšo
prihodnost. Gibanje Svoboda v ospredje svojega političnega
delovanje postavlja SVOBODO, odprto družbo, zaupanje v
sočloveka, skupnost in državo, ter njene institucije, spoštovanje,
kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje.



1.

Volilni program

ČISTO OKOLJE NA JESENICAH

Ena izmed pomembnejših aktivnosti zajema pristop k celoviti
analizi delovanja čistilne naprave, priprava projekta sanacije in
dograditve kanalizacijskega sistema. Izločiti je potrebno mešane
kanale, ob tem pa je potrebno pripraviti finančno analizo
prihodkov javnega komunalnega podjetja in stroškovnik nujnih
investicij.

Na državni ravni je potrebno pridobiti finančno podporo za ta
projekt bodisi iz nacionalnih ali evropskih sredstev, saj občina
sama tega ne bo zmogla. Zaradi večletne opustitve
investicijskega vzdrževanja je potrebno v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje in prostor nemudoma pristopiti k ureditvi
vodnega vira Peričnik. 

V dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor želimo vzpostaviti
tudi sistem monitoringa zraka, vode in zemljine v občini. V občini
želimo poostriti nadzor nad upravljanjem deponije Mala Mežakla.



2.

Občino Jesenice moramo preurediti v zeleno, ljudem privlačno in
družbeno odgovorno organizacijo. V našem mandatu bomo
posebno skrb namenili najmlajšim prebivalcem v občini Jesenice.
Zastopamo stališče, da je mesto, ki je urejeno po meri naših
najmlajših, prijetno tudi tudi vsem ostalim prebivalcem. 

Vsem mladim v Občini Jesenice želimo omogočiti kakovostno
preživljanje prostega časa, zato si bomo prizadevali za gradnjo
enotnega športnega centra. 

Zavzemali se bomo za čimprejšnjo popolno rekonstrukcijo
dotrajanega, trenutno zaprtega in odpisanega jeseniškega
bazena, saj si tudi občina Jesenice zasluži kopalni bazen. Potrebna
je tudi preobrazba trim steze Žerjavec, kjer bi naredili privlačen
športni park za mlade in starejše občane. 

V skladu z razpoložljivimi evropskimi sredstvi bomo izvajali politiko,
ki bo vzpodbujati medgeneracijski dialog med različnimi
starostnimi skupinami, kjer bomo namenili posebno skrb tudi
pomoči odvisnim občanom in občankam. 

Spodbujali bomo izobraževanje občanov in občank za
pridobivanje kadrovsko podhranjenih poklicev v sodelovanju z
Ministrstvom za šolstvo in povezovanju z danimi šolskimi resursi v
občini Jesenice (Fakulteta Angele Boškin, Srednjo strokovno šolo
ŽIC, Gimnazija Jesenice ...). 

Prizadevali si bomo izboljšati stanovanjsko problematiko za
ohranitev mladih v občini Jesenice. Najprej bi se lotili odprave
anomalij v OPN z namenom razširitve zazidljivih parcel. Zavzemali
se bomo za ohranitev Splošne bolnišnice Jesenice v naši občini. 

JESENICE KOT DRUŽBENO ODGOVORNA OBČINA
IN OBČINA DIALOGA



3. JESENICE KOT SAMOOSKRBNA OBČINA

V Gibanju Svoboda Jesenice si bomo prizadevali za bolj trajnostno
prihodnost z energetsko samooskrbo. V naši občini stoji prva
večstanovanjska stavba, ki ima lasten odjem električne energije in
se pokriva s sistemom za samooskrbo iz neusahljive in vsem
dostopne čiste energije, sonca. 

S ponosom lahko poudarimo, da imamo v naših vrstah ljudi, ki
znajo takšne projekte tudi realizirati. Zato se bomo zavzemali za
širitev takšnih projektov. Zelo se zavedamo pomembnosti
prehoda v trajnostno in nizkoogljično družbo, ki bo v času
energetske draginje omogočila nižje stroške uporabnikov in večjo
stopnjo energetske neoddvisnosti celotne občine od fosilnih goriv. 

Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim
spremembam. Zavzemali se bomo za povezovanje kmetijstva in
živinoreje v zadruge. S tem bi povečali samooskrbo občine z
lokalnimi izdelki. V prvi fazi bi oskrbovali vrtce, šole in dom starejših
občanov. V drugi fazi pa bi lokalne proizvajalce povezali z
jeseniško tržnico, ki želimo, da postane osrednja lokacija za
vsakodnevne nakupe hrane. 



ZA RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO, KI SLUŽI
OBČANOM

4.

Naš cilj je omogočiti prostorske in okoljske pogoje za rast in razvoj
podjetij, ki bodo ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala
nova in stabilna delovna mesta, ter razvijala nove, okolju prijazne
tehnologije. Velik poudarek bomo dali na odgovornost do
naravnega okolja. 

Investicije, rekonstrukcije in vzdrževanje lokalnih in občinskih cest
skozi projekte na podlagi participativnega proračuna. Gradnja
novih stanovanj v blokih na način javno-zasebnega partnerstva in
s pomočjo evropskih sredstev na celotnem območju občine. 

Za razvoj občine bomo uprli vse napore k pridobivanju
sofinanciranih sredstev Republike Slovenije in Evropskega sklada
za regionalni razvoj. 

Na Jesenicah je nujno potrebno spodbujati, promovirati in razširiti
dobre prakse za ohranjanje mlade populacije. Področje prometa
je eden od glavnih virov toplogrednih plinov. Jesenice pa so
zaradi svoje geografske lege, kot tranzitna občina predvsem v
poletnih mesecih prometno preobremenjena. 

Promet se bo delno sprostil z izgradnjo druge cevi Karavanškega
predora. Zavedamo se, da imamo v občini Jesenice tudi težave s
pomanjkanjem parkirnih mest, zato bomo v prostorskem načrtu
iskali ustrezne rešitve. 



5. ZA INOVATIVNO OBČINO

V Občini Jesenice želimo z novimi, inovativnimi praksami
optimizirati naše javne storitve. Na področju zbiranja odpadkov
želimo na območju zgoščene pozidave uvesti potopne zabojnike.

Na vse zabojnike, ki se nahajajo v ekoloških otokih, želimo
postopoma namestiti senzorje, ki bi prepoznavali napolnjenost
zabojnikov in potrebo za odvoz. Z namestitvijo tehtnice na vozila
komunale bi lahko ugotavljali težo zbranih smeti in lažje
prilagodili termine odvozov glede na zbrane trende. 

Za tak projekt bi poskusno izbrali eno krajevno skupnost v Občini
Jesenice. Na daljši rok bi lahko s takšnim sistemom začeli tudi s
pravičnejšim zaračunavanjem komunalnih storitev po principu
»količina smeti določa ceno položnice«. V Zbirnem Centru
Jesenice želimo omogočiti dostop do zbirnega centra preko
aplikacije oziroma kartice. 

Želimo omogočiti sledljivost vseh zbranih smeti preko kodne
kartice/aplikacije in video-nadzora v zbirnem centru, kar bi
zagotavljalo boljšo organizacijo dela deponije in s tem boljši
servis prebivalcem. Vzpostaviti želimo tudi nov sistem
spremljanja porabe vode, s katerim bi hitro ugotovili napake v
omrežju, onesnaženje vodnih virov ter racionalizirali stroške
obratovanja vodovoda. 

S tem želimo tudi znižati stroške obratovanja našega
vodovodnega omrežja. Na podoben način želimo daljinsko
spremljati tudi vnos komunalnih odplak v kanalizacijski sistem,
kar bi nam omogočilo konstanten monitoring in določanje
problematičnih točk v kanalizacijskem sistemu z možnostjo
takojšnje sanacije in sankcioniranja morebitnih kršitev. S tem
ukrepom bi zagotovili bistveno boljšo kakovost okolja.

 



Ključni razvojni projekti

Projekt 1:

Čista pitna voda za vse Jeseničane

Nemudoma bomo sanirali vodni vir Peričnik. Potrebno je nadoknaditi
zamujeno zaradi večletne opustitve investicijskega vzdrževanja. Zagotoviti
moramo čisto pitno vodo vsem prebivalcem.

Projekt 2:

Ureditev ogrevanja Jesenic
Nemudoma bomo uredili nadzor nad vzdrževanjem infrastrukture za
ogrevanje. Pri tem bomo skrbno pregledali celotno omrežje, namenjeno
ogrevanju, ter ugotovili in ustrezno sanirali dele z nadpovprečno izgubo. Naš
namen je, da z ustreznimi ukrepi zmanjšamo stroške ogrevanja za vse
prebivalce Jesenic.

Projekt 3:

Za vzpostavitev energetske samooskrbe v občini Jesenice

Zelo se zavedamo pomembnosti prehoda v trajnostno in nizkoogljično
družbo, ki bo v času energetske draginje omogočila nižje stroške
uporabnikov in večjo stopnjo energetske neodvisnosti celotne občine od
fosilnih goriv. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim
spremembam, razmislili pa bomo tudi o uvedbi različnih obnovljivih virov
energije.



Projekt 4:

Ureditev deponije Mežakla

Urediti moramo ustrezen način upravljanja deponije, ki zagotavlja dejansko
sortiranje odpadkov in s tem učinkovito recikliranje. 

Projekt 5:

Bazen - kopališče Ukova

Zaradi večletnega neustreznega vzdrževanja bazena Ukova je prišlo do
njegovega zaprtja. Ponovno obratovanje bazena bo oteženo, ker bo moral
zadostiti vsem tehničnim ukrepom in zahtevam za varno obratovanje
kopališč. Imamo dva načrta, in sicer: prvi je kratkoročni – ureditev
minimalnih standardov, da uspemo odpreti bazen v čim krajšem roku. Drugi
plan je dolgoročni – zagotoviti sredstva za celotno obnovo bazena, kjer
bodo upoštevani najvišji standardi. S ponovnim odprtjem bazena bi
popestrili tako rekracijske kot družbene aktivnosti v poletnem času. 


