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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

Občina Kostel je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih priložnosti. 
Občina je pred izzivi, ki velikokrat presegajo njen proračun in tudi njene 
naloge, zato moramo nujno vzpostaviti trden in trajen dialog z oblastjo 
v Ljubljani. To nam je pravzaprav že uspelo. Ob nedavni hudi uri smo 
nemudoma stopili v stik z Ministrstvom za obrambo in poskrbeli, da 
je vojska sanirala najbolj kritično škodo. Sedaj želimo v dogovoru z 
Ministrstvom za infrastrukturo poskrbeti za sanacijo vseh uničenih cest 
nazaj v prevozno stanje. Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov. Pri 
obnovah cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred volitvami, ampak 
bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno skozi celoten mandat.

Zavedamo se, da naši kraji ne potrebujejo zgolj betona in asfalta. V 
naslednjem mandatu bomo z Ministrstvom za zdravje pripravili načrt 
za zagotovitev osebnega zdravnika vsakemu občanu najmanj enkrat 
tedensko in v kateri bo osnovna zdravstvena oskrba  delovala stalno 
skladno z zdravstvenimi predpisi tako, da vsak ki potrebuje zdravstveno 
oskrbo ali nego, jo dobi v razumno hitrem času. V sodelovanju z 
Ministrstvom za delo želimo poskrbeti za nego invalidov ter starostnikov. 

Zavedamo se, da glas vsakega občana šteje. Le z vzpostavljenim 
dialogom med občino in občani se lahko sproti urejajo in  spremenijo 
možnosti za izboljšavo kvalitete bivanja. V dialogu so pomembni tudi tisti 
občani, ki so do delovanja občine kritični. Verjamemo, da konstruktivna 
kritika vodi do boljših projektov ter iskanju skupnih rešitev. Zato želimo 
v našem občinskem glasilu ponuditi prostor vsej zainteresirani javnosti 
in ne le prispevkom naklonjenim občinskemu vodstvu. Transparentnost 
občine želimo bistveno povečati z uvajanjem digitalizacije v njenem 
vsakodnevnem poslovanju.

Spodbujati moramo nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma in športa z 
obvezo varnosti vseh prebivalcev občine, varovanja okolja in ohranjanja 
neokrnjene narave. Občina bo delovanje usmerila v zagotovitev dobrih 



delovnih mest, da mladi najdejo delo v svojem okolju. Posebno pozornost 
bomo namenili gospodarnem upravljanju z občinskim premoženjem  
vključno z gozdnimi zemljišči. S sredstvi naše občine bomo zagotovili več 
prostorov za druženje in  zabave vsem generacijam občanov (prostori 
za društva in sekcije, medgeneracijski center, športni objekti, objekti za 
preskrbo). Turizem želimo nadgraditi z uspešno zaključeno obnovo in 
razvojem kapacitet bisera Kostela GRADU KOSTEL. Spodbujali bomo razvoj 
vodnih športov, ribolova, foto lova in lova, pohodništva, kolesarstva itn. 
Izkoristiti želimo vstop Hrvaške v Schengen in obuditi obmejno in čezmejno 
sodelovanje s prebivalci sosednjih in pobratenih občin (Občina Punat). 

Pred nami je štiri leta priložnosti. Gibanje Svoboda je v Kostelu trenutno 
edina organizacija, ki priložnosti lahko v sodelovanju z državo pretvori v 
oprijemljiva dejanja.



Volilni program

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

V Občini Kostel želimo ojačati dialog z občani, vaškimi 
skupnostmi in društvi v občini.  Pripravili bomo redne termine za 
obisk župana v vaških skupnostih in društvih. Na teh sestankih 
boste lahko vodstvu občine ter njenim strokovnim službam 
neposredno pojasnili vaše težave, skupaj pa bomo nato prišli 
do rešitev. Občane v vseh vaških skupnosti bomo obveščali s 
posebno prilagojeno pošto, ki bo vključevala novice iz njihovega 
okoliša. 

V sodelovanju z Vlado RS želimo zagotoviti učinkovito 
zdravstveno varstvo in nego. Potrebe po zdravniški oskrbi bi 
npr. lahko reševali tudi s sodelovanjem s Hrvaško.  Skupaj z 
Ministrstvom za delo želimo poskrbeti za oskrbo starostnikov.

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo vsem 
občanom ter občankam nudili pomoč pri postavitvi oskrbe s 
solarnimi napravami in z energijo okolju prijaznimi obnovljivimi 
viri za ogrevanje. 

Skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo želimo pripraviti ukrepe 
za revitalizacijo kmetijstva. Spodbuditi bi si želeli predvsem 
sonaravno pridelavo hrane in vzrejo živali. Proučili bomo 
možnost evropskega sofinanciranja mobilne tržnice, ki bi vsak 
dan prebivalcem nudila dostop do lokalno pridelane hrane.
Na občini bomo pripravili tudi vzpodbude za postavitev malih 
čistilnih naprav v odročnih vaseh.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Vsaka beseda občana je vredna posluha in šteje, saj nihče ni 
vseveden. Vsem občanom, vaškim skupnostim in društvom 
bomo zagotovili prostor v občinskem glasilu. Mnenje vsakega 
namreč šteje in prav je, da občina omogoči njegovo objavo ter 
posledično rešitev problema. Vsaka iniciativa je dobrodošla 
in bo deležna posluha in dialoga. Poseben poudarek želimo 
nameniti sistematičnemu vključevanju mladih v delovanje lokalne 
samouprave. S pomočjo evropskih projektov želimo na območju 
naše občine zagnati projekte strukturiranega dialoga, kjer bi mladi 
lažje izpostavili svoje težave vodstvu občine ter njenim strokovnim 
službam. Pri težavah, ki presegajo pristojnosti naše občine, bomo 
v sodelovanju z Vlado RS poskrbeli za ustrezne sogovornike iz 
pristojnih ministrstev.

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

V Občini Kostel želimo zagotoviti vstop svežim idejam in 
investitorjem. S pomočjo občinskih štipendij bomo zadržali mlad 
perspektiven kader v naši občini. Istočasno želimo z umnim 
razpolaganjem z našim prostorom privabiti mlade ustvarjalne 
kadre. Veliko priložnost vidimo predvsem v možnosti zagotovitve 
cenovno dostopnih zazidljivih zemljišč in razpoložljivih stanovanj. 
Vseskozi bomo sodelovali s podjetji, ki ustvarjajo naložbe v naši 
občini in v  tehnologije prihodnosti.
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Vse kapacitete občinskih strokovnih služb želimo ponuditi 
širokemu spektru iniciativnih podjetnikov s sprejemljivimi in 
drznimi projekti in idejami. Vse možne razpoložljive možnosti 
občine bomo usmerili v pridobivanje razvojnih sredstev za 
posodobitev in razvoj občine. V sodelovanju z vsemi sosednjimi 
slovenskimi ter hrvaškimi občinami bomo pripravili skupno 
projektno pisarno za uspešno črpanje evropskih sredstev. 
S pridobljenimi viri želimo ravnati maksimalno usmerjeno v 
razvoj občine ter zagotoviti pregledno in gospodarno ravnanje 
in porabo. Naš cilj je, da denar usmerimo v reševanje težav 
slehernega občana naše občine.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Kostel – občanom prijazna občina

Okrepili bomo delovanje vaških skupnosti in društev z občinskimi 
organi in občinskim svetom za sodelovanje pri reševanju pereče 
lokalne problematike. Uvedli bomo redna mesečna in po potrebi 
dnevna srečanja z županom in občinsko upravo. 

Uredili bomo zdravstveno oskrbo in nego starostnikov. 
Skupaj z Ministrstvom za zdravje bomo pripravili program za 
oskrbo obmejnih občin.  Preučili bomo možnost čezmejnega 
sodelovanja.

Medgeneracijsko sodelovanje: obudili bomo delovanje 
družabnih skupin, ki bodo združevale in povezovale  generacije in 
izvajale periodična druženja in skupne aktivnosti skupaj z vsemi 
občani Kostela.  Informiranost občanov o tekočem dogajanju na 
občini in za vse pomembne, nujne primere obveščanja, kot npr. 
primere zapore cest, oporečnost vode, izpada elektrike bomo 
izvajali preko rednega mesečnega izhajanja občinskega glasila 
in z vzpostavitvijo vseh oblik obveščanja občanov (SMS, radio, 
pisna  obvestila, ipd.).

Projekt 2

Rekonstrukcija državne ceste Ljubljana-Petrina in obkolpske 
državne ceste Dol-Petrina-Mirtoviči

Iniciativa in sodelovanje občine pri spodbujanju čim hitrejše 
rekonstrukcije državne ceste je bistvenega pomena za 
gospodarski, kulturni in turistični razvoj občine ter za hitrejši in 
varnejši dostop do večjih urbanih centrov ter vedno večjega 
obkolpskega tranzita.



Projekt 3

Kostel – zelena občina

Aktivno bomo podpirali mlade kmetovalce za spodbujanje 
samooskrbnosti občine. V sodelovanju z Ministrstvom za 
kmetijstvo  želimo pripraviti projekte za urejanje obdelovalne 
površine in zmanjševanje poraščenosti nekoč obdelovalnih 
površin ter pridelava bio in eko hrane rastlinskega in živalskega 
izvora. Poskrbeti želimo tudi za boljše izkoriščanje naravnih 
danosti (les, sonce, voda). 

Projekt 4

Kostel – zmanjševanje energetske odvisnosti 

Spodbujali bomo vzpostavitev naravnih in okolju prijaznih 
virov pridobivanja ali zagotavljanja energije. Občina Kostel bo 
vsem občanom nudila pomoč pri vzpostavitvi izrabe sončne 
energije in obnovljivih virov energij za okolju prijazno ogrevanje. 
Pri teh programih bomo tesno sodelovali z Ministrstvom za 
infrastrukturo.

Projekt 5

Kostel – zmanjševanje onesnaževanja okolja

Občina Kostel bo s pomočjo EU sredstev zagotovila pomoč in 
vzpodbudo občanom pri postavitvi malih čistilnih naprav in 
zmanjševanju vpliva onesnaženosti na naravno okolje v vseh 
vaseh kjer  ni možnosti priklopa na skupne čistilne naprave.


