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Poštovane mještanke i mještani,

pred Vama je novi akt strateškog planiranja razvoja Općine Lobor za naredne četiri godine. 
Provedbeni program predstavlja alat kojim će Općina Lobor provesti prioritete koje smo si zadali u
razdoblju koje je pred nama.

Općinu Lobor zamislili smo kao općinu koja zajedništvom gradi bolje društvo, kvalitetnije mjesto 
za suživot, rad i obrazovanje za sve mještane, svih dobnih skupina. Naša Općina obiluje brojnim 
prirodnim bogatstvima iz kojih proizlaze golemi potencijali za razvoj gospodarstva, poljoprivrede i 
turizma. Poboljšanje životnih uvjeta i oživljavanje našeg kraja postići ćemo udruživanjem snaga i 
znanja kako bismo se učvrstili kao zajednica koja osigurava budućnost mladima, koja štiti i brine o 
pravima osoba s invaliditetom, koja s  posebnom pažnjom brine o osiguravanju dostojanstvene 
starosti i skrbi osoba treće životne dobi. Ljepši i za život ugodniji Lobor kroz zajednički rad, znanje 
i iskustvo naš je cilj.

U razdoblju koje je pred nama Općina Lobor odredila je prioritete razvoja kojima je cilj 
iskorištavanje neostvarenih potencijala Općine. Razvoj naselja kroz rekonstrukciju, uređenje i 
modernizaciju infrastrukture značajne za društveni i poslovni život mještana, razvoj poljoprivrede i 
poticanje obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, razvoj poduzetništva, jačanje civilnog društva 
kroz udruge, briga o djeci i mladima, briga za mještane treće životne dobi, razvoj turizma i 
ostvarivanje turističkih potencijala te transparentna općina uz veću dostupnost općinske uprave 
kao usluge građanima predstavljaju područja na kojima će se u narednom razdoblju temeljiti 
razvoj naše male zajednice.

U okviru svog djelokruga voditi ćemo se provjerenim praksama uz stalno učenje, unaprjeđivanje i 
bolje korištenje dostupnih izvora financiranja. Općina Lobor zajedničkim snagama može napraviti 
iskorake tamo gdje je potrebno kako bismo unaprijedili živote svih stanovnika i osigurali napredak 
čitave naše male zajednice. Lobor će postati mjesto u kojem mladi imaju budućnost, stariji 
dostojanstvenu starost i skrb, mjesto novih radnih mjesta koje potiče razvoj poduzetništva, 
poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te razvija društvene i turističke sadržaje. 
Zajedništvom za Lobor postati ćemo mjesto prepoznato i poželjno za život ali i doseljavanje.

 Načelnica Ljubica Jembrih

Više o provedbenom planu pročitajte na linku: http://lobor.hr/provedbeni-program-opcine-lobor-za-
razdoblje-2022-2025/
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