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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

Želimo, da občina Divača postane vključujoča in solidarna občina 
z učinkovito, transparentno in digitalizirano občinsko upravo, ki ima 
dolgoročno vizijo razvoja občine, kjer je dovolj prostora za mlade, da 
imajo ti možnost udejanjiti svoje ideje ter uresničiti ves svoj potencial, 
hkrati pa prostor za starejše, ki jih spodbuja k staranju na domu in k 
aktivnemu preživljanju prostega časa zunaj, v naravi oz. v dnevnem 
centru. Želimo si občino, ki poskrbi za zdravje in počutje njenih občanov 
z različnimi socialno-varstvenimi in zdravstvenimi ukrepi ter različnimi 
kulturnimi, športnimi, društvenimi ter drugimi prostočasnimi dejavnostmi, 
ki krepijo duh in telo ter večajo kvaliteto bivanja vsem občanom. Želimo 
si občino, ki skrbi za naravno in kulturno dediščino ter razvoj zelenega 
destinacijskega in butičnega ter doživljajskega turizma, ki se zaveda 
vrednosti UNESCO zaščitenega Parka Škocjanske jame in vseh drugih 
naravnih in kulturnih danosti našega kraja. Občina, ki spodbuja mikro in 
majhna podjetja ter nastanek novih inovativnih podjetij ter drugih oblik 
povezovanja. Želimo si občine, ki ima urejena središča mest Senožeče in 
Divača, da slednja postane živo mesto, z jedrom, prepletenim z različnimi 
vsebinami in dogajanji, ki narekujejo živahen utrip mesta nad reko Reko, 
hkrati pa spodbuja razvoj podeželja in vzpostavlja potrebno infrastrukturo 
ter omogoča alternativne oblike mobilnosti. Skratka, vzpostaviti se mora 
okolje, ki spodbuja občane k revitalizaciji podeželja, še posebej mlade, da 
prepoznajo potencial podeželja in si tam ustvarijo družine. Ob tem želimo 
spremeniti način delovanja občine v sodelovanje za skupen napredek ter 
z inovativnimi pristopi in s pomočjo evropskih sredstev na vseh navedenih 
področjih podpreti družbene inovacije in povesti občino Divača med 
najbolj prodorne občiname v Sloveniji. To je naša želja in tudi vizija.



Volilni program

ZA! VKLJUČUJOČO IN SOLIDARNO OBČINO

V Občini Divača želimo poskrbeti za participativno urejanje 
prostora. V ključne prostorske odločitve želimo vključiti vse 
občane ter občanke. Vse naše prebivalce želimo v postopke 
priprave prostorskih aktov vključiti že v procesu priprav, ne samo 
na javnih razgrnitvah. V sodelovanju z ključnimi nosilci urejanja 
prostora želimo pripraviti tudi pilotne intervencije v prostoru 
(poskusne ureditve). Nadaljevati želimo s participativnim 
proračunom, kjer bomo uvedli dveletni participativni proračuna. 
Poseben poudarek bomo dali projektom, ki so neposredno 
ali posredno namenjeni mladi populaciji. Pri participativnem 
proračunu bomo dvignili zgornjo mejo za investicije iz 
10.000 evrov na 20.000 evrov. Podprli bomo tudi projekte 
medgeneracijskega sodelovanja. Na območju naše občine 
želimo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje poskrbeti za 
integrirano oskrbo na domu. Urediti želimo tudi dnevni center za 
starejše (medgeneracijski center), kjer bi spodbudili vključevanje 
mladih prostovoljcev pri pripravi družabnih vsebin za starejše. 
Podprli bomo alternativne oblike mobilnosti za starejše oz. za 
vse občane. V Divači želimo spodbuditi gradnjo z alternativnimi 
modeli bivanja (stanovanjske zadruge, medgeneracijske 
skupnosti). Povečevanju prebivalcev mora slediti tudi skrb za 
otroke, zato želimo zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete v 
vrtcih in osnovnih šolah. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 
želimo poskrbeti za bolje organizirano mrežo javnih storitev in 
krepitev primarne oskrbe. Za zadostno število zdravnikov želimo 
poskrbeti tudi s posebnim občinskim stanovanjem, ki bi bilo 
dodeljeno zdravniku, ki bi prišel delati v Divačo.

Občina Divača bo pod našim vodstvom odprla javno blagajno, 
kjer bodo vsi občani lahko plačevali položnice za javne storitve 
brez nepotrebnih provizij. 

1.



ZA! UČINKOVITO IN TRANSPARENTNO 
OBČINSKO UPRAVO

V Gibanju Svoboda želimo nemudoma reorganizirati občinsko 
upravo. V sodelovanju z Ministrstvom za digitalizacijo želimo 
postaviti servis e-uprave (npr. oddajanje e-vlog), ki bi bistveno 
poenostavila stik občanov z občino ter njenimi javnimi zavodi. 
Naš cilj je, da bi vsi občani ter občanke lahko nekatere storitve 
(npr. prijava in odjava otrok iz malice, rezervacija javne površine 
itn.) opravila preko spleta. Vzpostaviti želimo dvosmerno 
komunikacijo z občani. Na spletni strani občine želimo odpreti 
portal pobude občanov z možnostjo označevanja problemov 
tudi na zemljevidu. Poskrbeli bomo tudi za komuniciranje preko 
družbenih omrežij ter pogostejše izhajanje občinskega glasila. V 
pripravo vsebin v občinskem glasilu želimo vključiti tudi mlade, ki 
študirajo novinarstvo. V zameno za občinsko štipendijo bi mladi 
študentje vsak mesec prispevali manjše število prispevkov o 
dogajanju v naši občini. Prevetriti želimo financiranja nevladnih 
organizacij. Želimo poenostaviti prijave na razpise z jasnejšimi 
razpisnimi pogoji. Pričeli bomo z izvajanjem dveletnih razpisov 
ter uvedli enostavnejše, pavšalno financiranje. Po zgledu 
Finančne uprave RS želimo tudi v naši občini objaviti dostop 
do aktov občinskega proračuna. S pomočjo interaktivnega 
prikazovalnika bodo vsi občani imeli bistveno jasnejši vpogled v 
projekte, ki jih občina financira, ter izdatke, ki jih zanje namenja.
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Na način vključevanja vseh deležnikov bomo pripravili skupen 
razvojni program občine Divača do 2030 in do 2050. Vzpostaviti 
želimo projektno pisarno, ki bo uspešno pridobivala evropska 
in druga sredstva za projekte na vseh področjih razvoja občine 
(infrastruktura, mladi, starejši, kultura, turizem ipd.). S temi 
sredstvi želimo razviti  kulturo, šport in društvene dejavnosti. Na 
področju kulture želimo spodbuditi kulturno delovanja na lokalni 
ravni z dodatnim financiranjem javnih kulturnih programov, 
zlasti tistih, ki v lokalno okolje privabijo dodatne obiskovalce in 
spodbudijo lokalno turistično ter drugo storitveno ponudbo. S 
prostorsko revitalizacijo večjih naselij bomo poskrbeli za dodaten 
gospodarski zagon v manjših krajih, zlasti v središčih naših 
krajev. Želimo, da bo gospodarska aktivnost slonela predvsem 
na majhnih in mikro podjetjih ter lokalnem povpraševanju, saj 
bo s tem gospodarska aktivnost bistveno bolj robustna od 
trenutnega pristopa spodbujanja gradnje industrijskih con ter 
večjih trgovskih središč. Spodbujati želimo lokalno podjetništvo 
in zaposlovanje. Pripravili bomo programe spodbud podjetjem 
ob zagonu poslovanja. S tem bomo pridobili optimalne pogoje 
razvoja novih podjetij v občini. Spodbujena bodo predvsem 
mikro in majhna podjetja, ki so hrbtenica vsakega lokalnega 
gospodarstva.
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ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

V Divači želimo obnoviti in zaščititi naravno in kulturno dediščino. 
Zavzemali se bomo za vzpostavitev trdnih partnerstev z različnimi 
deležniki, še posebej s Parkom Škocjanske jame (prepoznanim kot 
svetovna naravna dediščina UNESCO) ter vsemi drugimi lokalnimi 
deležniki.

V Divači želimo spodbuditi učinkovito rabo električne energije. 
Menimo, da to lahko dosežemo z odprtjem nove energetske 
pisarne, ki bi vsem občanom in občankam ponudila strokovno 
svetovanje pri urejanju npr. priklopa sončnih elektrarn. Želimo 
izvesti tudi energetsko sanacijo javnih zgradb ter poskrbeti 
za varčno ogrevanje in hlajenje. V luči velike energeske krize 
bi razmislili tudi o uvajanju t.i. pametnih javnih razsvetljav. Na 
degradiranih površinah in javnih stavbah želimo v sodelovanju z 
Ministrstvom za infrastrukturo spodbuditi postavitev skupnostnih 
sončnih elektrarn. Posebno pozornost bomo namenili spodbudam 
za trajnostno kmetijstvo in lokalno zdravo hrano. Na območju naše 
občine želimo vzpostaviti povezavo med lokalni pridelki in občani 
(skupna blagovna znamka, enotna embalaža). V sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo želimo lokalne kmetovalce spodbuditi 
k formiranju novih zadrug, ki bi lahko ustvarile skupno trgovino, 
skupnostni obrat za predelavo sadja in vrtnin ipd. Z nadgradnjo 
večnamenskega prostora v Divači želimo lokalnim kmetom 
ponuditi stalne in prijazne prostore za prodajo njihovih izdelkov. 

Zagotovili bomo zadostno financiranje gasilskih društev (omogočiti 
prenovo opreme oz. dokup specializirane opreme za pomoč 
v primeru večjih vremenskih ujm ter zagotovitev primernih 
prostorov v Divači in Senožečah). Spodbuditi želimo alternativne 
oblike mobilnosti. Želimo vzpostaviti omrežje varnih cestnih in 
kolesarskih poti. Želimo, da dostop do železniške postaje dobijo 
tudi prebivalci iz Dolnjih Ležeč ter turisti, ki gredo peš ali s kolesom v 
Park Škocjanske jame. Ves čas želimo biti prebivalcem na voljo pri 
reševanju težav z okoljskimi problemi (kamnolom Laže, avtocesta, 
umeščanje VE v prostor, železnica ...). V Divači želimo poskrbeti za 
nove urbane vrtičke, ki bi jih oddajali lokalnemu prebivalstvu. S tem 
bi ljudem omogočili dostop do doma pridelane hrane.
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ZA! SODOBNO IN ZELENO INFRASTRUKTURO

V Občini Divača bomo prenovili prostorsko politiko, ki bo naslavljala 
potrebe po različnih spektrih namenske rabe v skladu z okoljem 
(zaščita naravnih vrednot in kulturne dediščine) in razvojnim 
programom občine (tudi nova stavbna zemljišča).

Želimo omogočiti dostop do optičnega omrežja za vsa 
gospodinjstva. Rešiti želimo tudi težave vseh občanov ter občank, 
ki nimajo dostopa do kanalizacije. Pripravili bomo projektne rešitve 
za izvedbo fekalne kanalizacij v posameznih vaseh in v sodelovanju 
z Ministrstvom za okolje in prostor pripravili spodbude za male 
čistilne naprave. 

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter elektrooperaterji 
želimo urediti posodobitve električnega omrežja, ki v nekaterih 
vaseh ne omogoča priključitve novih uporabnikov ter nameščanja 
sončnih elektrarn. 

Velik poudarek bomo dali prenovi infrastrukture, kjer želimo slediti 
t.i. viziji 0 žrtev v prometu. Skladno z zmožnostmi občine bomo s 
politikami umirjanja prometa, varnimi križišči in prehodi za pešce 
zagotovili boljšo prometno varnost za otroke in ljudi z ovirami. 
Prednostno želimo nasloviti prometno problematiko v Vremski 
dolini, kjer imamo težave s tovornim prometom. Urediti želimo 
tudi mestno središče Divače. V sodelovanju z Ministrstvom za 
infrastrukturo želimo urediti obvoznico, poskrbeti za umirjanje 
prometa po Kraški cesti, prestaviti črpalko, dati spodbudo za 
realizacijo večjega trgovskega centra, postaviti kulturno središče 
z dvorano. Obnoviti želimo stavbe v občinski lasti in zanje poiskati 
nove vsebine (stara Policija, Zadružni dom, Muzej slovenskih 
filmskih igralcev, ...). Na podoben način želimo urediti tudi mestno 
središče Senožeč. Velik potencial vidimo v revitalizacije tamkajšnje 
Mitnice, ureditvi območja Stari grad itn. Zavzemali se bomo tudi za 
smiselno prenovo ostalih stavb v občinski lasti (npr. stara šola na 
Barki in na Misličah, vaški dom v Dolenji vasi itn.) in gradnjo novih, 
kjer je potrebno (vaški dom Dolnje Ležeče).
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Učinkovita in transparentna občinska uprava

Reorganizirali bomo občinsko upravo, jo digitalizirali, vzpostavili 
servis e-uprave (e-vloge) in vzpostavili komunikacijo z občani 
(portal pobude občanov, komuniciranje preko družbenih omrežij, 
pogostejše občinsko glasilo ipd.).

Projekt 2

Razvojno usmerjena občina

Skozi proces vključevanja splošne in strokovne javnosti bomo 
pripravili razvojni program občine Divača do 2030 in do 2050. 
Hkrati bomo vzpostavili projektno pisarno, ki bo uspešno 
pridobivala evropska in druga sredstva za uresničitev ciljev 
programa. Ob tem bomo vzpostaviti trdna partnerstva z 
različnimi deležniki, še posebej s Parkom Škocjanske jame 
(UNESCO svetovna naravna dediščina) ter vsemi drugimi 
lokalnimi deležniki.



Projekt 3

Občina po meri mladih

Zagotovili bomo ustrezne prostorske kapacitete v vrtcu in 
osnovni šoli ter zagotovili prostor za mlade v Divači (mladinski 
center z opremo in vsebinami za mlade, narejen po meri in 
željah mladih) in v drugih krajih (npr. mladinska soba v vaškem 
domu Dolenja vas ipd.). Hkrati bomo izvedli serijo spodbud 
za reševanje stanovanjske problematike mladih (oprostitev 
komunalnega prispevka, komunalna ureditev parcele in prodaja 
po znižani ceni ter spodbude za oživitev podeželja – nepovratna 
subvencija za obnovo hiše).

Projekt 4

Skrb za starejše

Poskrbeli bomo za programe, ki bodo omogočali staranje na 
domu, podprli bomo alternativne oblike mobilnosti starejših ter 
poskrbeli za ureditev dnevnega centra za starejše.

Projekt 5

Varovanje okolja

Obnovili bomo in zaščitili naravno in kulturno dediščino. Hkrati 
pa bomo poskrbeli za učinkovito rabo električne energije na 
način vzpostavitve energetske pisarne, z energetsko sanacijo 
javnih zgradb, varčnim ogrevanjem in hlajenjem, optimizacijo 
javne razsvetljave ipd. Ob tem bomo poskrbeli za postavitev 
skupnostnih sončnih elektrarn na javne zgradbe oz. degradiranih 
površinah in s tem občanom dali možnost sodelovati pri 
zelenem prehodu.


