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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

- V občini kjer se pomaga starejšim, mladim pa omogoči zaposlitev v 
domačem kraju
- V občini, ki bo imela zagotovljenega zdravnika vsaj 2x mesečno
- V zeleno naravnani občni, ki sočasno skrbi za varovanje okolja in z eko 
investicijami znižuje stroške
- V občini, ki s prireditvami, vadbami, dogodki spodbuja socializacijo in 
povezovanje
- V občini, ki ne dela razlik glede opredeljevanja do strank ali župana

Gibanje Svoboda v svojem programu poudarja pomen enakomernega 
razvoja Slovenije. Osilnica je občina, kjer naš program lahko pričnemo 
realizirati v praksi. V občini je bilo v preteklih letih storjeno mnogo dobrega, 
vendar menimo, da bi lahko tvorno sodelovanje z največjo stranko v vladi 
storili še veliko več. Jesenske poplave so v naših krajih pustile precejšnje 
razdejanje. Uničenih je veliko državnih in občinskih cest, ki jih lahko v 
najkrajšem času popravimo zgolj s tesnim sodelovanjem z Ministrstvom 
za obrambo (sanacija) ter Ministrstvom za infrastrukturo (obnova). Poleg 
odprave posledic naravnih ujm pa želimo v naši občini omogočiti pogoje 
za nadaljnji razvoj. To želimo doseči z realizacijo sledečih točk:
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Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

- Kmete bomo spodbujali v trajnostno kmetijstvo z predelavo 
domačih mesnin, marmelad, sokov. 
- Omogočili nove možnosti prodaje pridelkov preko avtomata 

za prodajo hrane npr. mlekomat, le, da bi bil naš z različnimi 
izdelki.
- Turizmu kot glavni panogi v občini bomo dodali nadgradnjo z 
razvojem zelenega turizma in zelenih športov
- Izvedli bomo projekt izrabe sončne energije z namestitvijo 
sončnih elektrarn na streho našega objekta.

Povezati moramo modrost in izkušenost starejših z energijo 
in idejami mladih. Spodbujati moramo povezovanje društev 
in povabiti vse, da oddajo predloge za razvoj občine. Z
dokončanjem Doma za starejše bomo omogočili bistveno 
boljšo oskrbo naših starejših. Za mlade želimo poskrbeti tako, da
odpremo nova delovna mesta.
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ZA! VAROVANJE OKOLJA

ZA! STABILNO GOSPODARSTVO

ZA! REDNO ZDRAVSTVENO OSKRBO

Občina bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor 
ter evropskimi sredstvi pripravila programe za sofinanciranje 
malih čistilnih naprav. S tem želimo okrepiti varovanje okolja, 
zlasti naših pitnih voda ter dvigniti kvaliteto bivanja vsem, ki še 
nimajo ustreznega kanalizacijskega omrežja. V pripravi imamo 
tudi dokumentacijo za vrtino dolomitskega izvora vode, katere 
kakovost ne niha glede na vremenske razmere.

Želimo oživiti turistično-kulturni center, ki je trenutno pretežno 
neizkoriščen. To želimo doseči s spremembo namembnosti 
objekta ter oddaje dela prostorov. Naš cilj je v prostore privabiti 
gospodarsko družbo, ki bi v Osilnici ponudila dodatna delovna 
mesta z višjo dodano vrednostjo.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje želimo pripraviti 
program za zdravstveno oskrbo obmejnih krajev. Naš cilj je 
zagotoviti zdravniško oskrbo za vse prebivalce Osilnice vsaj 2x na 
teden.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Pridobitev redne zdravniške oskrbe preko mednarodnega
projekta v sodelovanju s sosednjo hrvaško občino

 
Izvedba evropskega projekta za zagotovitev tedenske
zdravstvene oskrbe v občini Osilnica po vstopu Hrvaške v
Šengen.

Dokončanje doma starejših občanov in rehabilitacijskega
centra Osilnica

Z dokončanjem projekta bomo pridobili nujno potrebna nova
delovna mesta za mlade družine in nezaposlene, poskrbeli pa
bomo tudi za ustrezno oskrbo starostnikov v naši občini.

Zelena in varčna občina

Izvedli bomo projekt izrabe sončne energije z namestitvijo 
sončnih panelov na strehe občinskih objektov. Prav tako bomo 
izvedli razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav.



Projekt 4

Projekt 5

Sprememba namembnosti turistično-kulturnega centra v
gospodarski objekt

Malo uporabljen prostor bi ponudili na trgu nepremičnin 
z namenom najema ali prodaje gospodarski družbi, ki bi
vzpostavila nova delovna mesta

Oprema dveh občinskih stanovanj

Stanovanja bodo za oddajo mladim družinam ali zaposlenim v
zdravstvu.


