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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

V Občini Loška dolina bomo ustvarili kakovostno bivalno okolje, kjer se bo 
vsak občan počutil doma in bo vključen v življenje občine. Razvoj občine 
bomo gradili na vrednotah, ki so se razvile v večletni zgodovini gozdarstva, 
poljedelstva, razvoja kovinsko-predelovalne in lesno-predelovalne 
industrije. Značilne vrednote ljudi so bile poštenost, delavnost, inovativnost, 
ustvarjalnost, solidarnost, razvoj znanj, medsebojna povezanost in odprtost 
v svet. Te vrednote dajejo tudi danes spodbudno okolje za uspeh in 
nadaljnjo rast. Razvoj občine bo temeljil na načelih trajnosti, upoštevanja 
visokih okoljskih standardov in na vključenosti in povezanosti celotnega 
območja občine z vsemi sosednjimi območji, vključno z občino Čabar. 
Loška dolina bo občina z uspešnim visokotehnološkim gospodarstvom, 
razvijajočim se turizmom, s številnimi športnimi in kulturnimi prireditvami, 
z urejenimi cestami, kolesarskimi stezami in pešpotmi ter čistimi, urejenimi 
vodotoki. Loška dolina bo občina s posluhom za vse občane in polna 
priložnosti za mlade družine. Loška dolina bo postala občina zadovoljnih 
ljudi.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Čas je za temeljite spremembe. V Loški dolini potrebujemo 
krožno gospodarstvo, ki bo temeljilo na odgovornem pristopu 
pri ravnanju s surovinami in aktiviranju čim večjega števila 
občanov, z namenom soustvarjanja blaginje za Loško dolino in 
celotno družbo. Za dosego le-tega je potrebno angažirati vse 
deležnike, začenši s projekti samooskrbe v lokalnem okolju pod 
okriljem smernic krožnega gospodarstva.

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Delovanje občine po starih vzorcih ne prinaša dovolj hitrega 
napredka. Ponujamo nov družbeni dogovor vseh občanov Loške 
doline, glede tega v kakšni občini želimo živeti. Skupaj bomo 
izdelali petletno strategijo razvoja, jo vsako leto prilagodili glede 
na novo nastale razmere. Pri vodenju občine bomo zagotovili 
maksimalno transparentnost dela in porabe družbenih sredstev, 
upoštevanje želja in predlogov občanov pridobljene na rednih 
mesečnih srečanjih z občani in posredovanih preko družbenih 
omrežji. Uvedli bomo ciljno vodenje, kjer bomo spremljali 
uspešnost dela na projektih in občanom organizirali dostop do 
vseh informacij o poteku projektov. S tem bomo zagotovili, da 
bo delovanje občine potekalo transparentno, maksimalno po 
željah občanov, kar vse bo vodilo k hitrejšemu razvoju delovanja 
lokalne samouprave.
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ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Širili bomo ozaveščenost o pomenu razvoja ustvarjalnosti in 
inovativnosti na vseh ravneh dela in življenja v Občini Loška 
dolina. Pri delovanju občine bomo uporabili najnaprednejše 
metode in tehnike, ki jih uporabljamo v najboljših domačih 
in tujih podjetjih. S tem bomo zagotovili večjo učinkovitost 
vodenja projektov in drugih aktivnosti, kar bo omogočilo hitrejši 
napredek. Zavedati se moramo, da je najbolj ustvarjalno tisto 
okolje, kjer neprestano potekajo procesi neprestanih izboljšav, 
ki omogoča integralno vključevanje vseh življenjskih sfer (dela, 
bivanja, rekreacije, upravljanja) in ga lahko označujemo kot 
vseživljenjsko okolje. Nakazana mora biti potreba in možnosti za 
poenoteno obravnavanje tehnološke inovativnosti in kulturno 
umetniške ustvarjalnosti ter za njuno vključevanje v prostorsko 
in urbanistično načrtovanje Loške doline. Pri tem računamo na 
sodelovanje mladih izobraženih občanov. 

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Analizirali bomo razvojne potenciale po ključnih dejavnikih na 
podlagi demografske moči, blaginje in socialnega položaja, 
trga delovne sile, prometno-geografske dostopnosti ter 
konkurenčnosti in inovacij. Z vrednotenjem bomo določili 
razvojno stopnjo občine in sprejeli aktivnosti za izboljšanje. Pri 
tem bomo še posebej vključili tudi neprofitne civilno-družbene 
organizacije.
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ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja 
svoje zadeve, ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. 
Zagotovili bomo, da bo občina kot javni servis opravljala vse, kar 
ji je določeno z zakonodajo v prid občanov.

5.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter 
čiščenje odpadnih voda; 

1. Namestitev ultrafiltracijske naprave na zajetju pri izviru 
Velikega Obrha v Žagi pri Vrhniki.

2. Izdelava načrt projekta povezave vodovodov Loške doline in 
Blok in nadaljnja sanacija starih cevovodov po Loški dolini 
(Rožnik, Ograde, itd.,..) ter usposobitev novega cevovoda Žaga 
- Viševek.

3. Dograditev oz. posodobitev centralne čistilne naprave v 
Starem trgu.

4. Organiziranje subvencij čistilnih naprav v Babnem polju, ter 
izgradnja fekalne kanalizacije in skupaj z izgradnjo čistilne 
naprave za naselje Podlož. Izgradnja kanalizacije za Podgoro in 
Vrh ter povezava kanalizacijskega voda v obstoječ fekalni vod 
v Iga vasi.

5. Vzpostavitev odvajanja meteornih voda na način, da se voda 
ne steka v kanalizacijo za fekalne vode (to velja predvsem za 
Stari trg in Lož), ki ob nalivih preobremenijo čistilno napravo v 
Starem trgu.

Z namestitvijo ultrafiltracijske naprave v zajetju pri Vrhniki, bi 
skupaj z vodo iz Kozarišč pokrili vse potrebe po zdravi pitni vodi v 
Loški dolini. Projekt povezave vodovodov Loške doline in Blok pa 
bi popolnoma odpravil pomanjkanje vode tudi ob še večji suši 
od letošnje.

Z razširitvijo in tehnično dograditvijo centralne čistilne naprave 
v Starem trgu bi izpolnili pogoje za priklop že zgrajenih 
kanalizacijskih sistemov dela Loške doline (Iga vas, Kozarišče, 
Šmarata in Viševek). Z izgradnjo malih čistilnih naprav v Babnem 
polju ter čistilne naprave v Podložu in izgradnjo kanalizacije 
v naseljih Podgora in Vrh, bi skoraj v celoti rešili problematiko 
čiščenja odpadlih voda v Loški dolini. Ostala bi še samo naselja 
Babna polica, Knežja Njiva, Klance, Zgornje ter Dolenje Poljane, 



Sveta Ana, kjer bi lahko problem odpadnih voda tako reševali s 
subvencioniranjem ustreznih malih čistilnih naprav.

S primernim odvajanjem meteornih voda na posameznih 
lokacijah se meteorne vode ne bodo v velikih količinah iztekale 
v kanalizacijsko omrežje za fekalne vode in ne bodo motile 
delovanje čistilnih naprav. Poudarek bo tudi rednem čiščenju 
vseh vodotokov v Loški dolini.

Projekt 2

Ureditev dolgotrajne oskrbe starejših občanov in skrb za mlade 
družine;

1. Organiziranje skupnosti starejših občanov po vaseh z 
organiziranjem dnevnega varstva in primerno zdravstveno 
oskrbo (po vzoru projekta srebrna vas) tako, da ti lahko 
ostanejo v svojem domačem okolju. Te aktivnosti bomo 
kombinirali z oživitvijo delovanja Medgeneracijskega centra 
Gaber v Starem trgu.

2.  Izgradnja javnega doma starejših občanov za cca. 60 
občanov na lokaciji, ki bi bila najprimernejša za bivajoče in 
okolje. Aktivnosti varstva starejših bomo kombinirali z vaškimi 
skupnostmi starejših občanov, kot je napisano v prvi točki.

3.  Organizirali bomo aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja 
sobivanja mladih in starejših na različnih področjih.

4. Poskrbeli bomo za stanovanja mladih družin in njihovo 
zaposlitev v domačem okolju (zagotovitev urejenih zemljišč za 
izgradnjo novih hiš).

Zaradi velike odselitve mladih iz kraja in služb v drugih oddaljenih 
krajih so starejši največkrat prepuščeni samim sebi in so v 
primeru bolezni in omejenega gibanja nujno potrebni zunanje 
pomoči.  Vsak rad ostane v svojem kraju tudi v poznih letih 
svojega življenja, selitev v drugi kraj predstavlja marsikomu 
prehud stres in s tem prezgodnjo smrt. Z organiziranjem 



skupnosti starejših občanov ob vsestranski strokovni podpori po 
vaseh bomo zagotovili, da bodo lahko občani ostali doma (po 
vzoru projekta srebrna vas v Loškem potoku za vasici Novi kot in 
Stari kot).

V primeru, ko se mora občan preseliti v dom starejših občanov in 
bo to javni dom, bo cena oskrbe za cca. 30 % nižja kot v primeru, 
ko se mora preseliti v zasebni dom, ker bo tam moral plačevati 
še amortizacijo in dobiček lastniku. Ena od možnih lokacij za 
izgradnjo doma je med koncem Starega trga v smeri Pudoba 
in baliniščem. Tam je lahko primerna lokacija tudi za trgovski 
center.

Medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem 
učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj na 
področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. Poseben 
poudarek bo dan razvojem pogojev, ki jih potrebujejo mladi 
ljudje in mlade družine (stanovanja in službe), da ti ne bodo 
odhajali v druge kraje izven občine.

Projekt 3

Zagotavljati pogoje za nadaljnji razvoj večjih podjetij in 
okrepitev malega gospodarstva;

1. Zagotovili bomo tesno sodelovanje in skupno skrb za razvoj 
večjih podjetij, razvoj manjših podjetij in malega podjetništva 
in njihovega okolja za doseganje višje stopnje konkurenčnosti 
in bruto dodane vrednosti na delavca v prehodu v 
nizkoogljično krožno gospodarstvo ter s tem nadaljnji razvoj 
Loške doline. 

2. Zagotovljena bo pomoč začetnim podjetnikom ter usmerjanje 
v industrijsko cono, ki jo bomo razširili in komunalno opremili.

3. Projekt za dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Loške 
doline kot turistične destinacije s poudarkom na trajnostnem 
razvoju inovativne ponudbe dediščinskega in zelenega 
turizma. Pri tem bo posebna aktivnost usmerjena v razvoj 
ponudbe gradu Snežnik, pristave in njegove okolice,



4. Skupaj z resornimi ministrstvi bomo organizirali in nudili 
pomoč podjetjem, ponudnikom turističnih kapacitet in vsem 
drugim zainteresiranim pri pridobivanje nepovratnih evropskih 
sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost v 
obdobju 2021-2027.

Ob doseganju večje poslovne uspešnosti večjih podjetij bodo ta 
lažje finančno in drugače podprla projekte občine Loška dolina, 
ki bodo omogočili nadaljnji razvoj doline in višji standard vseh 
občanov. V takem primeru bodo občani z večjim zadovoljstvom 
opravljali dela v teh podjetjih.

Z razvojem podjetij bo mladim izobraženim občanom 
omogočena zaposlitev na visoko kompetenčnih delovnih mestih. 
S tem se bo vsaj delno zmanjšal odhod najbolj perspektivnih 
mladih občanov iz Loške doline.

Spodbujali bomo malo podjetništvo. Zagotovljena bo vsa pomoč 
začetnim podjetnikom z ustreznim izobraževanjem, pomočjo pri 
pridobivanju subvencij, ter usmerjanju v razširjeno industrijsko 
cono. S tem bomo zmanjšali moteče dejavnike (tudi hrup) v 
bivalnem okolju. 

Razvijali bomo inovativno ponudbo butičnega turizma, kar bo 
omogočilo dodaten zaslužek in zaposlitve občanov.



Projekt 4

Izgradnja večnamenske športne dvorane  s pripadajočimi 
okoliškimi objekti in izgradnja športno rekreativnega centra v 
Babnem polju in obnova smučišča na Ulaki;

1. Izgradnja večnamenske športne dvorane z pripadajočimi 
objekti in razširitev stadiona (steza 400 m) in površin z umetno 
travo.

2. Začetek izgradnje Turistično športnega biatlonskega centra 
v Babnem polju (biatlon, smučarski tek, pohodništvo, 
kolesarstvo, turistične zanimivosti, itd.).

3. Ureditev malega smučišča na Ulaki, ki bi omogočal smučanje 
vsaj v večernih urah.

Z izgradnjo večnamenske športne dvorane bi rešili problem 
razvoja dvoranskih športov in potreb osnovne šole. Dvorana 
bi omogočala tudi različne kulturne prireditve in bi delno 
nadomestila staro kinodvorano, katere obnova bi bila predraga, 
ker je objekt dotrajan.

Z razširitvijo stadiona na standardne mere s primerno ureditvijo 
podlage nogometnega igrišča, bi zagotovili pogoje za razvoj 
atletike, nogometa in drugih športov, ter potrebe osnovne šole.

Z izgradnjo Turistično športnega biatlonskega centra v Babnem 
polju bi kraju prispevali novo obliko življenja. Športni turizem je 
ta trenutek najbolj perspektivna varianta turizma v Loški dolini. 
S tem bi lahko razvijali t.i. zeleni športni turizem v letnem in 
zimskem času.



Projekt 5

Večja lokalna samooskrba z zagotovitvijo kakovostnih 
dobrin kmetijstva in gozdarstva, povečanje števila raznolikih 
dejavnosti v Loški dolini in skrb za razvoj socialnega kapitala 
ter ohranitev identitete podeželja;

1. Spodbujanje razvoja kmetij in s tem posledično preprečevanje 
zaraščanja podeželja.

2. Spodbujanje lokalne samooskrbe na področju prehrane in 
energetske oskrbe ter posledično zagotavljanje novih delovnih 
mest.

3. Organiziranje tedenske tržnice v Starem trgu s ponudbo 
pridelkov iz lokalnega okolja.

Z razvojem kmeti bomo omogočili višjo stopnjo samooskrbe 
na področju prehrane in energetske oskrbe občanov. To bo 
omogočilo tudi več novih kvalitetnih delovnih mest.

Varna, sledljiva, kakovostna in lokalno pridelana hrana 
postaja vse pomembnejša tako z vidika varovanja zdravja kot 
strateškega vidika zagotavljanja prehranske varnosti v vedno 
bolj nestabilnih razmerah. 

Živimo v objemu gozdov, zato so dane idealne možnosti za 
razvoj lokalne energetske samooskrbe na osnovi lesne biomase. 
Prav tako je potrebno izkoristiti dane možnosti samooskrbe z 
električno energijo (fotovoltaika), ki postaja vedno bolj aktualna 
glede na rast cen vseh energentov.



Projekt 6

Dvig kakovosti storitev v podpornih dejavnostih občine;

1. 1. Skupaj z večjim trgovskim podjetjem se bomo dogovorili za 
izgradnja novega trgovskega centra v Starem trgu. Izgradnji 
trgovskega centra bo sledilo urejanje centra Starega trga 
s primernejšo ureditvijo lokacije nove avtobusne postaje v 
Starem trgu. Poskrbeli bomo tudi za urejanje drugih vasi po 
občini. 

2. Poskrbeli bomo za višjo varnost in kakovost osnovnega šolstva 
in razvoja kompetenc pri mlajših in starejših občanih.

3. Poskrbeli bomo za višjo kakovost storitev in poslovno 
uspešnost Komunalnega podjetja Cerknica s ciljem, da 
dosežemo do 20 % nižje cene komunalnih storitev za občane 
Loške doline.

4. Zagotavljanje višje stopnje kakovosti storitev zdravstvenega 
doma Cerknica in izgradnja dodatnih prostorov za potrebe ZD 
v Starem trgu, ki jo bomo tudi energetsko sanirati. 

V Loški dolini potrebujemo nov, primerno založen trgovski center, 
da ne bi bilo potrebno občanom po vsak nekoliko večji nakup 
odhajati v Cerknico, Postojno ali celo v Ljubljano.

Potrebno je zagotoviti učinkovit in kakovosten izobraževalni 
sistem, in sicer od primarne predšolske in osnovnošolske vzgoje, 
srednjega šolstva, ter do visokega šolstva v sosednjih občinah. 
Še posebej se bomo zavzemali za varnost vseh šolajočih na 
osnovni šoli in zaposlenih sodelavcev (vključno z meritvami 
radona).

Občina Loška dolina bo kot solastnik JP Komunala Cerknica, 
ki uresničuje več strateških nalog na področju komunalne 
infrastrukture, zagotovila višjo kakovost storitev in višjo 
konkurenčnost ter poslovno odličnost, kar vse bo vplivalo na nižje 
cene komunalnih storitev.



Podobno kot v industriji se upravljanje sistema celovite kakovosti 
zdravstvene oskrbe osredotoča na uporabnike, to je paciente. Pri 
organiziranju dela in kakovosti v zdravstvu se v razvitem svetu 
prilagojeno uporablja povsem enake metode in tehnike kot v 
sodobnih industrijskih podjetjih; TQM pristopi, ISO standardi, 
EFQM poslovna odličnost, PDCA proces neprestanih izboljšav 
in drugi – vse s ciljem najkakovostnejše storitve za tiste, ki so 
teh storitev najbolj potrebni. Pri tem kakovost pomeni, da je 
storitev opravljena pričakovane kvalitete, ob pravem času (brez 
čakanja) in po ustrezni ceni.


