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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

Občino Kočevje želimo ob močni podpori Vlade RS spraviti v
korak s časom in se razviti v občino, kjer vladajo medsebojno
spoštovanje, odprta komunikacija in strpnost. Povezovanje,
kakovostno sobivanje domačinov in turistov, medgeneracijska
solidarnost in odgovoren odnos do okolja so vrednote, ki jih
zagovarjamo. 

V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno
okrepiti in poskrbeti za še boljše ter učinkovitejše delo naše
občine. Zavedamo se, da je v občinske projekte potrebno vključiti
čim več občanov, saj le tako lahko pripravimo kvalitetne projekte.
Poleg cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo
tudi ustrezno urejene zelene površine ter sprehajalne poti.
Zagovarjali bomo odprtje atletskega stadiona Gaj za vse
občane. 

Poskrbeli bomo za to, da bo imel vsak občan zagotovljenega
svojega osebnega zdravnika in zobozdravnika ter bo
zdravstvena oskrba ustrezno delovala, da vsak, ki potrebuje
zdravstveno oskrbo, to tudi dobi. Poskrbeli bomo za ustrezno
varnost vseh občanov, mladim pa bomo priskrbeli ustrezne
prostore za varno in zdravo preživljanje prostega časa. Občina
potrebuje sistem dobro delujočega javnega potniškega
prometa, ki nas bo povezal z drugimi kraji kot tudi znotraj občine.
Medgeneracijsko sodelovanje in zeleni prehod bosta vodilo
našega dela, saj je pomembno, da občino ohranimo tudi za
generacije ki prihajajo za nami, hkrati pa se zahvalimo tistim, ki
so občino pripeljali do tukaj, kjer smo sedaj. 



V občini, ki ima ustrezno urejeno romsko problematiko. 
V občini, ki ima raznolika dobro plačana delovna mesta, da
se veliki večini prebivalcev ni potrebno voziti na delo v druge
oddaljene občine in da tudi mladi najdejo delo v svojem
okolju.
V občini, katera je prehransko samooskrbna in ima
vzpostavljeno t.i. kratko verigo med pridelovalci in potrošniki. 
V občini, v kateri imajo zainteresirani občani, ki nimajo svojih
kmetijskih površin, možnost pridelovati zelenjavo za svoje
lastne potrebe, na površinah v lasti občine.
V občini, v kateri je digitalna infrastruktura dostopna vsem.
V občini, ki je turistično prepoznana, kot odlična destinacija
tako med domačimi kot tudi tujimi gosti.
V občini, v kateri so ustvarjeni pogoji za krepitev
gospodarstva z visoko dodano vrednostjo.
V občini, ki podpira naložbe v tehnologije prihodnosti.
V občini, katera ima širok nabor šolskih programov, ki so v
domačem okolju zaposljivi.
V občini, v kateri je vzpostavljen dialog med občino in občani,
da imajo slednji možnost povedati, kaj želijo spremeniti in kje
vidijo možnosti za izboljšave.
V občini, ki je prijazna tudi do invalidov in starostnikov.

Želimo živeti:

 



1.

Volilni program

Zeleni in trajnostni preboj občine z
učinkovito občinsko infrastrukturo

Poleg trajnostnega turizma in gospodarstva želimo v prvem
mandatu občino vzpostaviti kot ogljično nevtralno z umestitvijo
naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. V skladu s
strategijo zelenega prehoda bomo tam, kjer je to mogoče,
nadgradili polnilnice za električne avtomobile, ki ustrezajo tudi
novejšim modelom, ter postavili še dodatne polnilnice. Prav tako
pa bomo na občinske strešne površine namestili sončne
elektrarne. Prav tako bomo spodbujali investicije v obnovljive vire
energije s ciljem zagotavljanja energetske varnosti in
samozadostnosti (npr. projekti za spodbujanje lokalnih podjetji k
trajnostni in ekološki gradnji). 

S pomočjo pristojnega ministrstva in podpore vlade dr. Roberta
Goloba bomo spodbujali sodelovanje občine in države pri
spodbujanju čim hitrejše rekonstrukcije državne ceste Ljubljana-
Petrina (G2-106), ki je bistvenega pomena za gospodarski,
kulturni in turistični razvoj občine in regije kot tudi za hitrejši in
varnejši dostop do Ljubljane. Prav tako je potrebno še dodatno
okrepiti sistem JPP. Želimo boljše povezave med Kočevjem in
Ljubljano z vlakom ter vzpostavitev boljšega avtobusnega
prevoza znotraj same občine v obliki lokalnega javnega
potniškega prevoza, ki bi pokrival okoliške vasi ter naselja s
Kočevjem. Opisani ukrepi omogočajo zeleni prehod, ki je
pravičen do vseh, saj povečajo mobilnost naših občanov in
vzpostavijo možnost trajnostnega turizma. 

Določeno mestno infrasturturo (klopi, koši za smeti itd.), bo
potrebno posodobiti z večjo vključitvijo občanov v odločanje
(izvedba anket, spletnega glasovanja, kako naj ta mala
infrastruktura izgleda oz. njihove mikro lokacije). Sanirali bomo
obstoječa divja odlagališča ter poostrili nadzor nad nelegalnim
odlaganjem odpadkov v naravo.
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2. Za učinkovit javni servis, ki temelji na
demokraciji

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko občinske
uprave. Z zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja
občinske uprave bomo dosegli bolj pregledno in hitrejše
delovanje uprave. Uvedli bomo sistem občinskega informatorja,
preko katerega bodo lahko občani pridobivali informacije o
aktualnih razpisih, in ostalih zadevah pomembnih za sodelovanje
z občino. S tem bomo dosegli hitrejšo in bolj prijetno izkušnjo
občanov, ki imajo opravka z občinsko upravo.
Občinska uprava mora biti javni servis za občane in vse
deležnike. Učinkovitost ni le redno opravljanje predpisanih
administrativnih opravil, ta se namreč kaže tudi v identifikaciji
težav, ki se pojavljajo v občini Kočevje. Težave je treba reševati,
prisluhniti pobudam občanov in jih poskusiti rešiti. Prav tako pa
bomo uvedli občinsko odvetništvo (kot to omogoča zakonodaja),
ki bo v pravnih postopkih zastopalo občino namesto oddajanja
zadev v zunanje izvajanje odvetnikom.
Učinkovit javni servis za občane po našem razumevanju pomeni
tudi, da župan in vodstvo občine z ljudmi komunicira, ko jim ti
postavljajo razumljiva in razumna vprašanja, izhajajoča iz
zaznanih problematik v občini, jim podajajo predloge rešitev,
oprte na strokovno znanje ter veljavno zakonodajo.

3. Turistično atraktivna in gospodarsko
razvijajoča se občina

Ponudili bomo več spodbud podjetnikom na začetku poslovne
poti. Podpirali bomo razvoj tehnoloških parkov za enostaven
začetek podjetniškega delovanja, kjer bo pomemben del teh
parkov mreže za izmenjavo podjetniških izkušenj. Pospeševali
bomo sodelovanja med različnimi področji in s tem povečali
dodano vrednost za vse deležnike: kultura, investitorji,
podjetništvo, šport, turizem, gostinstvo idr. 



Spodbujali bomo razvoj pametnih mest, vasi in skupnosti, da
bomo lahko občino Kočevje naredili konkurenčno drugim
občinam. Spodbujali bomo trajnostno kmetijstvo in vzpostavili
zelene dobavne verige (povezovanje manjših kmetijskih
pridelovalcev in končnih kupcev). Lokalnim kmetovalcem bomo
omogočili večjo dostopnost možnosti prodaje pridelkov
lokalnemu prebivalstvu (spodbujanje prodaje na tržnici, v javnih
zavodih itd.).

Zaokrožitev gozdnih zemljišč v lasti občine za uspešnejše in
učinkovitejše upravljanje z občinskimi gozdovi (na tem področju
vzpostaviti sodelovanje z družbo SiDG kot upravljavcem državnih
gozdnih zemljišč). Potrebna je izvedba poslov delitve solastnine
gozdnih zemljišč, zaradi učinkovitejšega upravljanja. Okrepili
bomo gospodarske panoge, kjer imamo kar največ potrebnih
resursov – v lesni industriji. S pomočjo občinske uprave pa bomo
preučili možnost optimizacije stroškov delovanja občinskih javnih
zavodov in javnih podjetij s stališča cen za gospodarske subjekte
in občane. V celoti bomo uredili okolico Rudniškega jezera. Trudili
se bomo povečati prenočitvene kapacitete, saj je to, če želimo
turiste zadržati na Kočevskem več dni, nujno potrebno.

5. Za občino skupnosti, kjer se razvijajo
družbene dejavnosti, šport in kultura

Želimo ustvariti pogoje za Izboljšanje stanja na področju
dnevnega varstva in oskrbe starejših. Načrtujemo vzpostavitev
centra, ki bo omogočil varno in spodbudno okolje za starejše,
prav tako pa bomo pripravili projekte medgeneracijskega
sodelovanja. Aktivno bomo spodbujali mlade in mladinsko delo,
tako s podporo njihovih obstoječih aktivnosti, kot tudi z aktivnim
vključevanjem v dejavnostih občine. 



6. Participativna in demokratična družba ki
temelji na medgeneracijskem sodelovanju

Ker si želimo občino, ki temelji na demokraciji in participativnosti
njenih občanov, bomo v procese odločanje vključili širšo publiko.
Želimo si pridobiti mnenja pri vprašanjih, ki se dotikajo občanov
pri vsakodnevnem življenju (infrastruktura, prometna ureditev
itd.) ter pri odločanju o nadaljnjih infrastrukturnih projektih. V
vodenje občine bomo vključili tudi krajevne skupnosti ter jim
zagotovili več sredstev. Skupaj bomo reševali tekočo
problematiko in umeščali manjše infrastrukturne projekte.

Želimo si večje participacije mladih v delovanju občine, zato jim
moramo omogočiti priložnosti, da se ob ustrezni usposobljenosti
vključijo v sistem upravljanja občine (tudi v občinskih zavodih).
Prav tako je potrebna prevetritev in odprtje kanalov, ki bodo
omogočili participacijo pri upravljanju občinskih zadev tudi
ljudem, ki do sedaj pri tem niso sodelovali. 

Načrtujemo pa tudi izvedbo aktivnega posvetovanja z občani o
morebitni izvedbi investicije v dodatne turistične atrakcije, ki bo
značilna za našo občino (po principu raznih razglednih stolpov,
fontan … v drugih občinah – primer Vinarium iz Lendave).

Občinski Stadion Gaj (atletska steza) želimo odpreti za vse
občane, tudi za individualno rekreacijo v določenih terminih pod
ustreznim nadzorom, ki bo omogočal varno in ustrezno rabo
objekta. Želimo si zgraditi pokriti športni objekt, ki bi med drugim
omogočil zimsko igranje tenisa. Za najmlajše bi v občini
vzpostavili igrišče za minigolf po vzoru drugih občin. Vrhunec
športnega dogajanja pa bi bil kočevski teden športa – hkratna
izvedba občinskih prvenstev v vseh športih, ki so razviti v občini,
skupaj s predstavitvijo in popularizacijo posameznih športnih
panog.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Zagotovitev zadostnega števila zdravnikov v Zdravstvenemu
domu Kočevje

V Zdravstvenemu domu Kočevje ni stalnega pediatra, premalo
je tudi zdravnikov družinske medicine, stanje pa se še
poslabšuje. Manjkajoče zdravnike bomo zagotovili v najkrajšem
možnem času, ker zdravniki so, vendar so odšli v bližnje
zdravstvene domove, kjer so razmere ustrezno urejene. Najprej
bomo pridobili tiste zdravnike, ki so pripravljeni priti nazaj in
zagotovili tudi ustrezno število novih zdravnikov.

Projekt 2

Kočevje – varna občina

Lokalna skupnost v sodelovanju z MNZ bo pripravila načrt za
pogostejše patrulje Policijske uprave Kočevje, zlasti na kritičnih
mestih (pri knjižnici, center Kočevja, okoliških krajih …). Lokalna
skupnost bo vztrajno izvajala tudi aktivnosti, skupaj z različnimi
resornimi ministrstvi, da se sprejmejo dodatni sistemski in
zakonodajni ukrepi.



Projekt 3
Dnevno nočni center za mlade in 
dnevni center za starejše in invalide

Mladi bodo imeli varovan prostor z upraviteljem in varnostno
službo, ki bo namenjen za druženje, nova poznanstva,
mladinsko delo, kot tudi zabave ob koncu tedna, kajti mladi
nimajo mesta, kjer bi se lahko zbirali v večjem številu in bi bilo
hkrati tudi varno.

Starejši in invalidi bodo dobili dnevni center, v katerem se bo
izvajalo dnevno varstvo, z zagotovljeno socialno oskrbo glede
na stanje in potrebe posameznika. Center bo namenjen
starejšim in invalidom, ki ob odsotnosti svojcev ne zmorejo
poskrbeti zase.

V sklopu centra bodo tudi prostori namenjeni starejšim za
njihovo druženje. Starejši bodo lahko prišli le na klepet ob čaju,
lahko pa bodo prisluhnili tudi številnim predavanjem ali
sodelovali v številnih ustvarjalnih delavnicah (pletenje,
kvačkanje, slikanje ….). 

Projekt 4
Kočevje – zelena občina

Izvedba projekta pospešene izrabe sončne energije z
namestitvijo sončnih elektrarn na ustrezne degradirane
površine in zgradbe v občinski lasti , kjer je to mogoče ter
boljše izkoriščanje naravnih danosti (les).

Projekt 5
Boljša povezljivost Kočevja

Boljše železniške povezave med Kočevjem in Ljubljano (2x na
uro ter uvedba nočnega vlaka) in vzpostavitev boljšega
avtobusnega prevoza znotraj same občine v obliki lokalnega
javnega potniškega prometa, ki bi pokrival okoliške vasi ter
naselja s Kočevjem.


