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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 Črnomlju si želimo spremembe. 

Zato smo v listi Gibanja Svoboda pripravili program, ki bo
zagotovil, da se bodo vsi občani počutili varne, sprejete in
udeležene pri ustvarjanju skupne prihodnosti. Če želimo nasloviti
naš demografski problem, moramo na ravni občine zagotoviti
osnovne pogoje, ki bodo vsem prebivalcem naše zelo raznolike
družbe, dostojno življenje in prijetno bivanjsko okolje.

Osredotočili se bomo na uveljavitev Črnomlja kot gospodarne,
vključujoče in predvsem zelene občine, ki bo podpirala male
podjetnike in zagotovila javni servis, ki bo po meri občanov in
občank. Poleg tega pa bomo naslovili aktualne problematike, ki
zadevajo naše prebivalce, predvsem današnja energetska kriza.

Izkoristili bomo naravne danosti naše občine, uredili celovit
pristop k turizmu, odprli nova delovna mesta z visoko dodano
vrednostjo in se bolj povezali s sosednjimi občinami pri reševanju
regionalnih problematik.



1.

Volilni program

Črnomelj bo postalo kulturno središče Bele
krajine!

Zavedamo se, da so investicije v infrastrukturo izrednega
pomena, vendar zgolj na novo asfaltirane ceste ne bodo oživele
naše občine. Zato bomo v naslednjem mandatu finančno
podpirali več kulturnih in športnih aktivnosti, ki predstavljajo
odlično priložnosti za druženje in sodelovanje mladih in starih
občanov in občank.

Poleg tega si bomo prizadevali za pridobitev prostora, kjer bi
organizirali razstave domačih in tujih umetnikov, kot tudi
obnovitev mestnega kopališča na Lahinji in Dobličici, s čimer
bomo omogočili varno in dostojno druženje v naravi. Poleg tega
pa bomo aktivno zagovarjali, da naš muzej v večji meri odpre
svoja vrata, in da občina ne ostane brez srednje šole (Srednja
šola Črnomelj).

Občina Črnomelj nudi številne naravne in kulturne danosti, ki so
privlačne tako za turizem kot potencialno zanimive poslovne
priložnosti. V naslednjem mandatu bomo v okviru pristojnosti
občine storili vse, da okrepimo poslovanje in razvoj lokalnega
gospodarstva. Pri tem bomo zagotavljali podporo občanom pri
razvoju in pravni ureditvi opravljanja podjetniških dejavnosti.
Poleg tega si bomo prizadevali za vzpostavitev javne službe, ki bo
pristojna za nudenje podpore in trženje proizvodov ter storitev
majhnih podjetnikov na področju Bele krajine. 

2. Povezovalna in podjetnikom prijazna občina



2

Občina Črnomelj mora v sodelovanju z občinama Semič ter
Metlika poskrbeti za vzpostavitev enotne turistične ponudbe.
Želimo spodbujati ekološki in butični turizem, ki po eni strani nima
prevelikega vpliva na okolje ter po drugi predstavlja dejavnost z
visoko dodano vrednostjo. Na področju turizma bomo pripravili
strategijo, ki bo celovito uredila vprašanje razvoja turizma v
naslednjem desetletju. 

5.

2.

3. Zelena Občina Črnomelj

Narava nas vztrajno opominja, da naš odnos do okolja postaja
nevzdržen. Varovanje okolja oz. izvajanje zelenih politik je
področje, ki združuje vse
generacije, ljudi različnih statusov in izobrazbe. Zagotovo je tudi
področje, ki krepi pripadnost domačemu okolju. V Gibanju
Svoboda želimo v naši občini zagotoviti trajnostno zasaditev
parkov. Pri urejanju zelenih površin bomo vedno vključili lokalno
prebivalstvo in krajevne skupnosti. Podprli bomo vse lokalne
interesne skupine in posameznike, ki ozelenjujejo mesto.

Izboljšati moramo problematiko sterilizacije prostoživečih mačk,
ki se trenutno nekontrolirano razmnožujejo. Poleg tega se divje
živeče mačke klatijo po naseljih, vznemirjajo prebivalce, uničujejo
avtohtone živalske vrste itn. Prizadevali si bomo za ustanovitev
medobčinskega zavetišča za zapuščene živali belokranjskih
občin, ki pa bo s svojimi kapacitetami storitve lahko ponujalo tudi
ostalim sosednjim občinam. V strugi reke Kolpe, Dobličice ter
Lahinje želimo poskrbeti za zaščito bobrov ter obvarovati
obvodno rastje pred invazivnimi vrstami. 

Želimo si, da kmetijske površine v lasti občine dobijo v upravljanje
prebivalci, ki imajo željo in voljo delne samooskrbe z zelenjavo in
sadjem. Zemljišča bi razdelili po parcelah vrtičkov, zgledovali bi
se po najboljših praksah iz drugih slovenskih mest (npr. vrtički v
Ljubljani). Prizadevali si bomo, da ekološki kmetovalci s strani
občine dobijo jasne in učinkovite vzpodbude v smislu trženja in
logistike izdelkov.



4. Rastoča občina Črnomelj

Želimo si, da se negativni trend obrne. Zavedamo se, da bomo
zato morali sprejeti kombinacijo inovativnih ukrepov in
učinkovitih rešitev. Prednostno moramo omogočiti kvalitetno in
varno okolje za naše mlade po celotni občini. Zato moramo
poskrbeti za njen enakomeren razvoj. Vsaka krajevna skupnost
mora od občinske uprave prejeti največjo možno podporo za
razvoj lokalnega okolja ter dvig kvalitete bivanja v njem.
Zavedamo se, da mora naša občina postati bolje povezana s
preostankom Slovenije. Delno bo to rešeno z vzpostavitvijo tretje
razvojne osi, vendar moramo pri tem polno izkoristiti tudi
zanemarjene javne povezave z Ljubljano, zlasti s posodobitvijo
železniške povezave.  

Poskrbeti moramo tudi za starejše in sicer z zagotovitvijo prostora
za nove varovane skupnosti za starostnike na podeželju.

5. Varna in občanom prijazna občina!

Varnost v naši občini ni samoumevna, a bi morala biti! Zato
bomo v naslednjem mandatu razvlil ustrezne varnostne
strukture, ki bodo zagotovile varno in inkluzivno občino, ki bo še
posebej poskrbela za najšibkejše. Zato se bomo v listi Gibanja
Svoboda močno zavzeli za ureditev varnih šolskih poti, za gradnjo
ustrezne infrastrukture, ki bo v pomoč gibalno oviranim in
staršem z malimi otroki. Poleg tega bomo uredili javno
razsvetljavo v vaseh, kjer se nahajajo medvedi in obnovili
sprehajalne poti ter pločnike v Vinici, ki je zaradi turstične sezone
precej obremenjena.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

večjo transparentnost;
prijaznejše pogoje dela za občinske uslužbence;
učinkovitejši javni servis.

Medobčinsko sodelovanje belokranjskih občin na upravni in
gospodarski ravni

Prizadevali si bomo za povezovanje občinskih uprav na
belokranjskih projektih. Dodatno bomo preučili možnosti
združenega upravljanja industrijskih con, ki se nahajajo v Beli
krajini z namenom zagotovitavljanja enakomernega razvoja. 

S tem ukrepom želimo zagotoviti:

Projekt 2
Črnomelj bo samooskrbna občina

Rešitev številnih okoljskih, prehrambenih in tudi zdravstvenih
izzivov vidimo v vzpostavitvi lokalne preskrbe z hrano. Občina
bo pod našim vodstvom prevzela pobudo za koordiniranje
naporov kmetov, vinogradnikov, gostinskih ponudnikov ter
organizatorjev dogodkov. Naš cilj je zagotoviti ustrezno okolje
za maksimalno podporo lokalnim pridelovalcem hrane tudi s
pomočjo pri organizaciji izobraževalnih, oglaševalskih
logističnih itn. aktivnosti za celotno verigo, od pridelovalca do
potrošnika.



Projekt 3

Enakomerni razvoj podeželja

V občini Črnomelj želimo vsem prebivalcem ponuditi enake
možnosti razvoja. Menimo, da morajo vsi naši občani, ne glede
na to, ali prihajajo iz Črnomlja ali Tribuč imeti možnost
ustvarjanja kakovostnega življenja. S vzpodbudami različnih
lokalnih društev ter folklornih skupin želimo poskrbeti za
ohranjanje kulturne krajine. V sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo bomo poskrbeli za izboljšanje lokalnega
potniškega prometa, ki bi starejšim omogočil kakovostno
preživljanje starosti v domačem, lokalnem okolju. Boljša
povezanost krajev bi odprla tudi nove priložnosti in s tem
delovna mesta na podeželju. Naš končni cilj je, da z
enakomernim razvojem okrepimo pripadnost lokalnemu kraju
in skupnosti.

Projekt 4

Oživitev središč mesta Črnomelj, krajev in trgov v občini
Črnomelj 

V vseh naseljih naše občine želimo poskrbeti za več
kulturnega, socialnega življenja, zato bomo poskrbeli za
kvalitetne javne prostore. Prvenstveno želimo s kombinacijo
politik umirjanja prometa ter prijaznih cest z ustreznimi pločniki
ter prehodi za pešce zagotoviti, da se bodo ljudje zunaj počutili
varno ter prijetno. Posebno pozornost varnosti v prometu
želimo nameniti zlasti otrokom, invalidom in starejšim ter
varnosti v prometu ob tranzitnih poteh (npr. Vinica). Živahnejši
kulturni utrip in prostori za druženje v številnih mestih
dokazano ustvarjajo nove priložnosti za obrtnike ter majhne in
srednje podjetnike.



Projekt 5

Celostno upravljanje z vodnimi viri

V Občini Črnomelj potrebujemo celostno urediti komunalno in
vodovodno infrastrukturo. Pri tem želimo v čim večji možni
meri koristiti tudi evropska sredstva. Naloga naše občine je
ohranitev čiste in neokrnjene narave za rekreativne namene in
vseh virov pitne vode, zato želimo redno nadzorovati
potencialna onesnaženja ter nepravilno odlaganje odpadkov.
Z dobrim upravljanjem voda želimo spodbuditi tudi turizem in
prostočasni rekreacijo, zato bi uredili kopališča na Kolpi, Lahinji
in Dobličici. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
želimo pripraviti programe za zaščito ogroženih avtohtonih
vrst rastlin in živali.


