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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

Naša neokrnjena narava ni samoumevna. Že zdaj smo soočeni z vrsto 
ključnih okoljskih vprašanj, ki bodo odločala, ali bo naše okolje tudi 
v prihodnosti prekomerno onesnaženo. Zato zagovarjamo vodenje 
odgovorne in etične politike za naše zanamce in čisto okolje. V Gibanju 
Svoboda se bomo zavzemali za večjo izkoriščanje sončne energije oziroma 
vseh ostalih obnovljivih virov, s tem pa večjo in cenejšo dostopnost le-teh. 

Občina Črna na Koroškem je žal zamudila nekaj pomembnih investicijskih 
in razvojnih priložnosti. V Gibanju Svoboda  menimo, da je razlog 
predvsem v odsotnosti  komunikacije z vsemi občani in občankami, zato 
bomo spodbujali in krepili dialog med občino in občani. Verjamemo, da 
konstruktivna kritika vodi do boljših projektov ter večje transparentnosti, 
zato želimo v našem občinskem glasilu ponuditi prostor za vso 
zainteresirano javnost, pobude in želje tako mladih kot starejših. Naredili 
bomo vse, kar je v naši moči, da znižamo cene komunalnih storitev. Poleg 
cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo konkurenčno 
in večjo trgovino z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter več lažjih 
sprehajalnih poti za starejše. Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov. 
Pri obnovah cest ne bomo čakali na predvolilni čas, ampak bomo 
poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno tekom mandata. 

Zmanjšati moramo nastajanje odpadkov in smiselno obvladovati tiste, 
ki nastajajo. Uvesti želimo strožje kazni za povzročitelje okoljskih škod. 
Spodbujali bomo trajnostno in ekološko kmetovanje, podpirali mlade, ki 
vstopajo v kmetovanje, ekoturizem in uporabo novih tehnologij. Povečali 
bomo nadzor nad rabo fitofarmacevtskih sredstev.

Pripravili bomo celovite načrte za revitalizacijo in pametno gospodarsko 
specializacijo Črne po vzoru najboljših praks EU. Posebno pozornost bomo 
namenili identifikaciji, aktiviranju ter inovacijski nadgradnji spečih razvojnih 
potencialov, ki bodo povečali ustvarjeno dodano vrednost in kvaliteto 
bivanja v vseh naseljih. 



Poskrbeti moramo za učinkovitejše upravljanje s prostorom s poudarkom 
na najsodobnejših urbanističnih praksah, ki bodo zagotovile kvalitetno 
življenje ob maksimalnem varovanju nepozidane krajine in okolja. 
Prostorsko urejanje mora biti razumljivo čim širšemu segmentu naše 
skupnosti. Poskrbeli bomo za strokovni in prijazen servis, ki bo občankam 
in občanom nudil učinkovite nasvete pri postopkih umeščanja v prostor in 
pridobivanju gradbenih dovoljenj. 

Pripravili bomo razvojno usmerjen proračun, jasno opredelili namen javnih 
politik, s kakšnimi ukrepi jih bomo izvajali in kakšne bodo javnofinančne 
posledice. Nujno je namreč ovrednotiti in ocenjevati doseženo ter to 
upoštevati pri sledenju zastavljenih ciljev in načrtovanju novih ukrepov.
Aktivirati moramo potencial črpanja evropskih sredstev, ki so ključna za 
razvoj demografsko ogroženih občin, kamor Črna na žalost sodi. 

Uspemo lahko samo skupaj – revitalizirati moramo opuščene kmetije s 
pomočjo javnih investicij, vzpostaviti mehanizme za pomoč pri dolgotrajni 
oskrbi občank in občanov, mladim pa ponuditi storitve in kvaliteto življenja, 
da bo lokalna skupnost postala to, kar mora biti: SKUPNOST ZA VSE!



Volilni program

LJUDEM PRIJAZNA OBČINA

Zavzemali se bomo za kadrovsko strokovno organizirano občino, 
ki bo zagotavljala učinkovit javni servis in pomoč občanom. 
Občane želimo preko spletnega mesta obveščati o vseh ključnih 
odločitvah občine. V primeru zapor cest bomo občanom 
ponudili možnost SMS obveščanja. 

Občinsko upravo moramo preurediti v zeleno, ljudem privlačno 
in družbeno odgovorno organizacijo. V našem mandatu 
bomo posebno skrb namenili mlajšim prebivalcem v občini. 
Zastopamo stališče, da je mesto, ki je urejeno po meri naših 
najmlajših, prijetno tudi ostalim prebivalcem. Vsem mladim 
v Občini Črna na Koroškem želimo omogočiti kakovostno 
preživljanje prostega časa. V skladu z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi EU bomo izvajali politiko, ki bo spodbujala 
medgeneracijski dialog, pri čemer bomo namenili posebno skrb 
tudi občanom in občankam, ki so odvisni od pomoči in nege na 
domu. V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo bomo spodbujali 
izobraževanja za pridobivanje kadrovsko podhranjenih poklicev. 
Prizadevali si bomo izboljšati stanovanjsko problematiko, da 
obdržimo mlade v Črni. 
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ENERGETSKA SAMOOSKRBA IN TRAJNOST

Prizadevali si bomo za trajnostno prihodnost z energetsko 
samooskrbo. S ponosom lahko poudarimo, da imamo v naših 
vrstah ljudi, ki znajo takšne projekte tudi realizirati. 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. Zavzemali se bomo 
za povezovanje pridelovalcev in živinorejcev v zadruge, da 
povečamo lokalno samooskrbo. Poudarek želimo dati na vrtce 
in šole, nato pa okrepiti lokalno ponudbo na tržnici, ki bi postala 
osrednja lokacija za vsakodnevne nakupe hrane.

RAZVOJ OBRTI IN GOSPODARSTVA

Poskrbeti želimo za ustrezne prostorske pogoje ter kvalitetno 
infrastrukturo, ki bo koristila podjetnikom in obrtnikom. V 
sodelovanju z državo bo občina nudila servis osveščanja o 
kadrovskih štipendijah, ki podjetjem ter mladim omogočajo 
prvi stik in podlago za dolgoročno sodelovanje. K dialogu o 
štipendiranju bomo povabili podjetje TAB d.d. in zavod CUDV, 
saj bi s tem pritegnili mlade, da ostanejo v domačih krajih. Naša 
občina mora razvijati “sonaravni“ turizem. Sodelovati želimo 
v projektih, kot je Zelena destinacija. Zato bo treba povečati 
prenočitvene zmogljivosti in promocijsko dejavnost.
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INFRASTRUKTURA

Zavzemali se bomo za boljšo projektno sodelovanje in 
povezovanje z občinami v regiji in čezmejno. Pospešili bomo 
rekonstrukcijo ceste Črna - Poljana, saj je le-ta nujna zaradi 
oddaljenosti Črne od ostalih občin. Pripravili bomo načrt za 
prenovo lokalnega omrežja cest ter v sodelovanju z državo 
pospešili vse postopke za vzpostavitev asfaltirane povezave s 
Solčavo. Logarsko dolino in Črno želimo povezati z omrežjem 
kolesarskih stez, ki bi pripomogle k višjemu turističnemu obisku. 
Cestna povezava s Šoštanjem mora biti ustrezna za potrebe 
občank in občanov ter tudi za potrebe lokalnega gospodarstva. 
Na državni ravni bomo poskrbeli za podporo ključnim 
infrastrukturnim projektom, kot so prenova vodovodnega 
omrežja ter gradnja male čistilne naprave v Žerjavu, sanitarni 
objekti v Žerjavu na parkirišču za vstop na Ferato, povečanje 
komunalnih otokov, povečanje zabojnikov in ustrezen nadzor 
ločevanja odpadkov.

Zavzemali se bomo za izgradnjo ustreznih hidrantnih omrežij za 
večjo požarno varnost po celi občini. 

Pristopili bomo k izgradnji strelišča in manjšega strelišča za 
elektronsko streljanje. Poiskali bomo vsebino za stavbo OŠ 
Javorje.

Podprli bomo projekt stanovanj za mlade družine v Mušeniku ter 
obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskega bloka Spodnje 
Javorje.

Podali bomo pobudo za ureditev telekomunikacijskega signala 
na območju celotne občine. V Žerjavu želimo obnoviti letni bazen 
ali poiskati ustrezno lokacijo zanj v Črni na Koroškem.
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ČISTO OKOLJE

Za doseganje boljše kakovosti življenja je potrebno zagotoviti okolju 
prijazno energetsko, vodooskrbno in komunalno infrastrukturo. Ob 
zavedanju, da je pred nami obdobje intenzivnih vlaganj v zeleni 
prehod, bomo izkoristili priložnosti za zagotovitev nacionalnih in 
evropskih sredstev za zelene investicije. V Žerjavu želimo zaokrožiti 
delno že zaščiteno območje Mučevo - Rupe - Obretanovo in s tem 
zavarovati naravo pred škodljivimi posegi.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Boljši izkoristek obstoječih virov

 - izgradnja manjše HE na vodovodu Topla
 - koncesija za polnilnico pitne vode
 - obuditev hotela 
 - gradnja sončnih elektrarn

V Gibanju Svoboda želimo izboljšati kvaliteto življenja občanom 
Črne. Izgradnja HE in polnilnice bi zagotovila nova delovna 
mesta, raba še neizkoriščenega naravnega vira pa bi pomenila 
dodaten prihodek za občinski proračun.
S prodajo oz. najemom spalnega dela hotela želimo povečati 
nočitvene kapacitete v občini in pospešiti razvoj turizma. V 
skladu s smernicami zelenega preboja bomo pričeli z izgradnjo 
sončnih elektrarn na javnih zgradbah in poiskali območja v 
občini, ki bi bila primerna za namestitev večjih sončnih elektrarn. 
S tem bomo pripomogli k večji energetski samooskrbi in čistemu 
okolju.

Projekt 2

Izboljšanje občinske komunikacije z občani

Za boljšo informiranost bomo zagotovili prenos občinskih sej. 
Uvesti želimo meritokratično podeljevanje nagrad zaslužnim 
občanom, tudi tistim, ki niso pripadniki kakšnega gibanja ali 
stranke.
Poskrbeli bomo za enakovreden in transparenten dostop do 
morebitnih koncesij za izvedbo storitev v Črni.
O aktivnostih bomo občane predhodno obveščali, prisluhnili 
njihovih mnenjem in jih skupno predebatirali.



Projekt 3

Prometna infrastruktura  in povezave

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter Direkcijo za 
ceste želimo čim hitreje prenoviti cesto proti Šoštanju, poskrbeti 
za izgradnjo pločnika od mostu pri Mavcu do odcepa ceste za 
Javorje in prepovedati tovorni promet na relaciji Črna-Šoštanj. 
Obnoviti želimo cesto proti Pravhartu in zgraditi pločnik.

Proučili bomo možnost širitve in asfaltiranja ceste proti Solčavi 
ter pospešili obnovo ceste in izgradnjo kolesarske steze proti 
Poljani. 

Poskrbeli bomo za varno kolesarsko infrastrukturo in dodatna 
kolesarska parkirišča za vse domačine.

Projekt 4

Medgeneracijska solidarnost

V Črno je potrebno pripeljati vsebine in infrastrukturne rešitve, ki 
bodo starejšim in mlajšim generacijam nudile dostojno kvaliteto 
življenja in revitalizirale našo  skupnost. Zato želimo razširiti 
medgeneracijski center z vključitvijo večjega števila deležnikov. S 
pomočjo evropskih sredstev želimo postaviti manjšo dislocirano 
enoto doma starostnikov (Prevalje ali Dravograd) ter okrepiti 
dnevno oskrbo na domu.

Cilj je tudi organizirati cenovno dostopno prehrano za ostarele 
občane, ki več ne morejo skrbeti zase.



Projekt 5

Komunalna infrastruktura

Zgraditi želimo novo čistilno napravo v Žerjavu ter nuditi 
sofinanciranje malih čistilnih naprav, kjer ni možnosti za priklop 
na Centralno čistilno napravo.
Sofinancirali bomo tudi obnove lastnih vodovodov, kjer ni 
možnosti priklopa na Vodovod Topla.


