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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

Našo občino želimo v naslednjem mandatu razviti v gospodarski, turistični 
in kulturni center Bele krajine. Zato bomo v tesnem sodelovanju z Vlado 
RS in Ministrstvom za infrastrukturo izkoristili visoko košaricu evropskih 
sredstev za izgradnjo nujno potrebne osnovne in dopolnilne infrastrukture, 
ki nam bo omogočila izvedbo zelenega prehoda. 

V naslednjem mandatu bomo predstavniki liste Gibanja Svoboda 
izvedli ključne projekte, ki so ovirali razvoj naše občine, predvsem zaradi 
neustreznega sodelovanja z državo. Zato bomo prioritetni zahtevali gradnjo 
južnega dela trete osi, na katero čakamo že predolgo. Z dialogom in 
sodelovanjem države in sosednjih občin, bomo ta projekt zaključili.

Prav tako pa želimo v Metliki nasloviti vse demografske skupine in ustvariti 
prebivalcem prijazno občino. Zato smo pripravili strategijo, kako urediti 
stanovanjsko problematiko mladih in starih. Naslovili bomo gradnjo javnih 
najemniških stanovanj za mlade, kot tudi varovanih stanovanj za starejše 
občane.

Ne bomo pa pozabili tudi na gonilno silo gospodarstva naše občine, 
majhne podjetnike. Zagotovili bomo ugodne pogoje za nadaljnji razvoj 
dejavnosti in privabili nove investitorje, ki bodo zagotovili nova delovna 
mesta z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega pa bomo gospodarsko 
močnejši, če se ustrezno povežemo z ostalimi belokranjskimi občinami, 
predvsem pri skupnem črpanju evropskih sredstev, pri nastopanju na 
razpisih in promociji vezani na turizem.

Naj bo Metlika občina vseh njenih prebivalcev!



Volilni program

NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINA 
DIALOGA 

V Gibanju Svoboda si želimo, da bi se v delovanje občine 
vključevalo čim več mladih, kajti le ti so nosilci našega 
prihodnjega razvoja. To lahko dosežemo z najrazličnejšimi 
združevanji v različnih aktivnostih: družbenih, društvenih, 
kulturnih, športnih, razvedrilnih. V Metliki želimo ustvariti živahno 
občino s čim več življenjskega utripa, ki bo preko športnih in 
rekreativnih dejavnosti, kulturnih dogodkov in  priložnostmi za 
druženje promovirala medgeneracijsko sodelovanje. Želimo si 
postati center dogajanj, kjer lahko vsak najde nekaj zase. 

Zato bomo v naslednjem mandatu prioritetno sanirali in 
oživeli obstoječe kapacitete in zgradili tiste, ki jih potrebujemo. 
Predvsem bomo uredili mestno kopališče ob Kolpi, varne in 
dostojne infrastrukture namenjene druženju v naravi in ob reki, 
odpravili bomo vzroke onesnaženja reke Kolpe in kopališč. Poleg 
tega pa si bomo prizadevali za selitev Turistično informacijskega 
centra iz sedanjih prostorov  v gradu na ustrezno dostopnejšo 
lokacijo in nabavo nadstreška za nemoteno izvajanje poletnih 
kulturnih prireditev na grajskem dvorišču. Na področju športne 
kulture bomo  uredili  parke z napravi za vadbo na prostem.

Želimo si boljšo integracijo Romov in izvajanje varnostno 
preventivnih ukrepov, sistemsko reševanje romske problematike. 
Želimo so tudi javne infrastrukture, ki bo prilagojena gibalno 
oviranim (dvigala v javnih ustanovah). Želimo več posluha za 
reševanje problematike v krajevnih skupnostih.
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ZELENI PROGRAM IN DIGITALIZACIJA

Varovanje okolja oziroma izvajanje zelenih politik je področje, 
ki združuje vse generacije, ljudi različnih statusov in izobrazbe. 
Zagotovo je tudi področje, ki krepi pripadnost domačemu okolju. 
Zato si v listi Gibanja Svoboda želimo zagotoviti trajnostno 
zasaditev parkov in drevoredov, k urejanju pa vključiti tudi 
lokalno prebivalstvo in v ta namen podpreti lokalne interesne 
skupine, posameznike in stroko. 

V naslednjem mandatu si bomo prizadevali, da kmetijske 
površine v občinski lasti dobijo v upravljanje prebivalci, ki 
imajo željo in voljo po delni samooskrbi z zelenjavo in sadjem. 
Zagotovili bomo lokalnim ekološkim kmetovalcem jasne in 
učinkovite spodbude v smislu trženja in zagotavljanju logistike 
njihovih izdelkov. 

Z zaščito obvodnega rastja ob Obrhu in Kolpi bi tudi živalim 
omogočili varno in okolju neškodljivo življenje. Poleg tega pa 
bomo pripravili strategijo za urejanje problematike prostoživečih 
in potepuških živali, ki se nekontrolirano razmnožujejo, 
vznemirjajo prebivalce in tudi uničujejo avtohtone živalske 
vrste. Prav tako je potrebno zaščititi vodne vire s spodbujanjem 
izgradnje čim večjega števila malih čistilnih naprav in 
kanalizacijskih sistemov. 

V smislu digitalizacije je potrebno tudi najbolj odročne 
kraje opremiti s sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo, 
ki zagotavlja napredek, možnost dodatnih zaposlitev in 
pridobivanja znanj, posledično pa lahko vpliva tudi na razvoj 
drugih dejavnosti.
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USTVARJALNA IN INOVATIVNA OBČINA 

Kot politično gibanje smo pripravljeni prevzeti odgovornost za 
inovativne in učinkovite rešitve, ki bodo omogočile prebivalcem 
dostojno življenje. Zgradili bomo  čim več športno-rekreativnih 
objektov, različnih izobraževanj vseživljenjskega učenja za vse 
generacije. Poleg tega bomo mladim omogočili najboljše pogoje 
za preživljanje prostega časa, druženje in ustvarjanje na različnih 
področjih, tudi z zvišanjem občinskih štipendij.  Želimo si pestro 
in bogato društveno življenje v vseh krajevnih skupnostih občine 
Metlika in s tem poskrbeti za čim boljšo kvaliteto življenja. Zato 
bomo v naslednjem mandatu vključili občane vseh generacij 
v projekte, ki prinašajo razvoj in inovativne zamisli na področju 
gospodarstva, kulture in družbenih dejavnosti nasploh.

RAZVOJNA IN NAPREDNA OBČINA 

V naslednjem mandatu bomo v listi Gibanja Svoboda se 
povezali z sosednjimi občinami in ustanovili medobčinsko 
projektno pisarno za pridobivanje evropskih sredstev. Zgolj 
povezani bomo lahko učinkovito kandidirali na evropskih razpisih 
za ključne infrastrukturne projekte v naših koncih. Poleg tega 
bomo ustanovili ekonomsko upravičene javne medobčinskih 
službe, ki bi vsem deležnikom omogočile izboljšanje učinkovitosti 
in realizacijo projektov na celotnem področju Bele krajine. 

Poleg tega pa bomo celovito pristopili k oblikovanju strategije za 
trajnostni razvoj turizma, kmetijstva z visoko dodano vrednostjo 
in skrbnemu ter odgovornemu odnosu do okolja in družbe. V 
vsakoletni občinski proračun želimo vpeljati participativni del, 
kjer bodo občani lahko sami dajali predloge za projekte, ki jim 
bodo zagotovili bolj prijetno bivanjsko okolje.

4.

3.



V sodelovanju z ostalima belokranjskima občinama (Črnomelj 
in Semič) želimo ustvariti enotno politiko gospodarskega razvoja 
in upravljanja z industrijskimi conami. Skupen nastop na trgu, ter 
upravljanje z nepremičninami v sklopu PIC bi bil zagotovo bolj 
učinkovit in ekonomičen, hkrati pa bolj dostopen oz. privlačen 
morebitnim investitorjem.

 

UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE 

Občina Metlika nudi številne naravne in kulturne danosti, ki so 
privlačne tako za turizem, kot potencialne poslovne priložnosti. 
Občina kot takšna mora z javnim servisom nuditi resnično 
podporo prebivalcem, da svojo udejstvovanja iz prostega časa 
prenesejo v tržno dejavnost. V sodelovanju z občinama Semič 
in Črnomelj mora prevzeti odgovornost pri vzpostavljanju 
celostnega trajnostnega  turizma, ki zasebnikom omogoča 
profesionalizirano, varno in polno zaposlitev. 

Zato se bomo zavzemali predvsem na področju trženja in 
logistični podpori lokalnih ponudnikov in kjer je le možno, preko 
javnih zavodov podpreti krožno gospodarstvo znotraj Bele 
krajine. Zato si v listi Gibanju Svobode prizadevamo za krepitev 
lokalnega gospodarstva v okviru pristojnosti občine, koordiniran 
razvoj trajnostnega in celoletnega turizma ter vzpostavitev javne 
službe, ki bo skrbela za logistiko in trženje produktov lokalnih 
ponudnikov znotraj Bele krajine in širše, hkrati pa bo to tudi 
zaposlitvena priložnost za visoko izobražen kader.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Razvoj gospodarstva, industrijske cone

Pred več kot dvajsetimi leti je občino Metlika močno prizadel 
propad tekstilne industrije (Beti, Komet, Novoteks). Več tisoč ljudi 
je izgubilo redne službe, ljudje začeli iskati delo izven občine, se 
prezaposlili ali ostali doma. Zaradi slabe cestne povezave čez 
Gorjance s številnimi zastoji še vedno vse več mladih izseljuje 
v večja središča. Vemo, da je rešitev izgradnja tretje razvojne 
osi, s katero bi občina Metlika zagotovo ponovno zaživela. 
Želimo si, da se ta zgodba čim prej zaključi in omogoči tudi 
potencialnim investitorjem ugoden razvoj dejavnosti, mladim pa 
omogočiti zaposlitve in bivanje v matični občini. V sodelovanju z 
ostalima belokranjskima občinama (Črnomelj in Semič) želimo 
ustvariti enotno politiko gospodarskega razvoja in upravljanja 
z industrijskimi conami. Skupen nastop na trgu, ter upravljanje 
z nepremičninami v sklopu PIC bi bil zagotovo bolj učinkovit in 
ekonomičen, hkrati pa bolj dostopen oz. privlačen morebitnim 
investitorjem.



Projekt 2

Razvoj turizma

Občina Metlika z mejno reko Kolpo, vinskimi goricami in 
zidanicami, steljniki z belimi brezami postaja vedno bolj zanimiva 
za domače in tuje turiste. Narašča število turističnih ponudnikov 
na področju vinarstva, kulinarike in nastanitvenih kapacitet. 
Ob tem si želimo, da bodo vsi (večji in manjši ponudniki) 
enakopravno zastopani v vseh promocijskih aktivnostih. 
Vedno več turistov prihaja s kolesi, kar pomeni, da si v Gibanju 
Svoboda želimo, da se čim prej začne z izgradnjo kolesarskih 
poti, po možnosti  s povezavo vseh treh občin: Metlika, Semič, 
Črnomelj. 
Metlika je uvrščena med najlepša slovenska srednjeveška 
mesta. To priložnost moramo izkoristiti v dobro vseh nas. 
Občina Metlika ima s sprejetim Konzervatorskim načrtom  lepo 
priložnost, da načrt uresniči. Častitljivo stavbo nekdanjega 
Konzuma je nujno potrebno obnoviti. Želimo si, da se v njej 
uresničijo dolgoletna prizadevanja za obnovo v namene 
kulture (knjižnica, Glasbena šola, Mestna godba …) in turizma. 
Trije mestni trgi, zaprti za promet, nudijo številne možnosti in 
priložnosti za kulturne dejavnosti, butične prodajalne, kulinarične 
ponudbe … Želimo vzpostavitev in ureditev sprehajalnih in 
pohodnih poti po vsej občini tako ob reki Kolpi, poljih in gozdovih, 
urediti parke, skrbeti za zeleno in cvetoče okolje.



Projekt 3

Stanovanjska problematika  
(gradnja javnih najemnih stanovanj)

elimo si, da se v občini začne z gradnjo novih stanovanj, kajti 
zaradi trenutnih slabih razmer glede najema stanovanj številni 
odhajajo v druge kraje. To velja predvsem za mlade družine 
in tudi za tiste, ki prebivajo sami v hišah in bi v zameno najeli 
ali odkupili manjše stanovanje. Ne smemo pozabiti tudi na 
starejše in varovana stanovanja. Občina se mora vključevati 
v nacionalne projekte izgradnje cenovno dostopnih bivalnih 
objektov za mlade družine, kot je na primer projekt »Back to the 
village«.

Projekt 4

Enakomeren razvoj občine z digitalizacijo

Želimo, da se vzpostavi ustrezna infrastruktura v krajevnih 
skupnostih, telekomunikacijske povezave, optika in se ponovno 
vzpostavijo poštni uradi (Gradac, Suhor), ter da se prisluhne 
različnim potrebam občanov v vseh krajevnih skupnostih. 
Tako se bi tudi na zapostavljenih predelih občine s pomočjo 
digitalizacije in sodobne infrastrukture vzpostavilo ustrezne 
bivanjske pogoje in povrnilo »življenje« na obrobne predele 
občine. 

Projekt 5

Center športnih aktivnosti

Veliko športnih aktivnosti se trenutno dogaja v športni dvorani pri 
Osnovni šoli Metlika, ki pa s prezasedenim urnikom ne zadošča 
vsem potrebam po športnih in rekreacijskih aktivnostih. Zato 
bomo začeli z realizacijo izgradnje novega športnega centra 
z nogometnim igriščem, tekaško stezo, poligoni, drsališčem, 
bazenom,..


