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Vizija razvoja občine

Občina Ravne na Koroškem je v preteklih letih naredila opazne korake v 
pravo smer. V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno 
okrepiti ter poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. 
Zavedamo se, da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, 
saj le tako pripravimo kvalitetne projekte.

Prav zato je na prvem mestu naše vizije Raven na Koroškem vključevanje 
civilne družbe v procese odločanja. Posledica vključevanja bo odprta 
družba, ki si želi sodelovanja in zaupa v sočloveka. Naše vodilo bo aktivno 
vključevanje občank in občanov v procese odločanja ter zadovoljevanje 
njihovih potreb in želja, saj verjamemo, da konstruktivna kritika vodi do 
boljših projektov ter manjše korupcije. S skupnimi ukrepi in odločitvami 
bomo stremeli k povečanje kvalitete bivanja s poudarkom na izboljšanju 
zaupanja v skupnost in lokalne institucije. 

Občina Ravne na Koroškem mora biti prepoznana kot športno, kulturno, 
gospodarsko in izobraževalno središče Mežiške doline in Koroške. Nekatera 
zapostavljena področja bomo spodbudili s pridobivanjem evropskih 
sredstev,  že uspešne projekte pa bomo nadaljevali in nadgrajevali njihove 
vsebine in programe. Projekte bomo smotrno načrtovati tako, da so le ti po 
koncu financiranja s strani razpisov samozadostni in se uporaba vsebin 
lahko nadaljuje z optimalnim učinkom na prebivalca.

Poleg cestne infrastrukture bomo poskrbeli za učinkovitejše upravljanje 
s prostorom s poudarkom na najsodobnejših urbanističnih praksah, ki 
bodo zagotovile kvalitetno preživljanje prostega časa ob maksimalnem 
varovanju nepozidane krajine in okolja ob upoštevanju zelenega prehoda 
in potreb občanov. Pri tem bomo spodbujali pripravo celovitega načrta 
za revitalizacijo določenih segmentov mesta in pametne gospodarske 
specializacije mesta. 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. S 
tem želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše občanke in občane.

Podpirali bomo dvosmerno sodelovanje med gospodarstvom in lokalno 
skupnostjo. Spodbujali bomo zlasti ustvarjanje podjetne infrastrukture, ki 
bo hkrati prispevala nazaj v lokalno skupnost. Spodbujali bomo trajnostni 
športni in kulturni turizem, ki bo spoštoval potrebe okolja, ljudi, ki tukaj živijo, 
lokalnega gospodarstva kot tudi obiskovalcev.

Skupaj z mladimi bomo gradili privlačno mesto za mlade s spodbujanjem 
izobraževalnih programov, ki privabljajo mlade in imajo potencial za 
prihodnost in razvoj družbe kot celote. Ne bomo pa pozabili na ranljive 
skupine v našem okolju s posebnim poudarkom na področju duševnega 
zdravja.



Volilni program

NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Neprekinjen in spoštljiv dialog z občani s poudarkom na 
soodločanju

S svojim delovanjem želimo ohranjati demokracijo – 
vključevanje in usposabljanje občank in občanov (vključujoče 
občinstvo), lokalnih društev, javnih organizacij in podjetij za 
udeležbo v političnem življenju, saj menimo, da predstavniki 
ljudstva bolje opravljajo svoje poslanstvo, če v odločanje 
dejavno vključujejo vse dele družbe in javnosti. Pri vsaki odločitvi 
si v prvi vrsti postavimo vprašanje: Ali je rešitev družbeno 
sprejemljiva in ali je to dobro za večino v občini?

V ta namen želimo odpreti pisarno občinskih svetnikov naše 
stranke, ki bo dosegljiva za predloge in probleme občank in 
občanov. Zagotoviti javno dostopnost elektronskih naslovov 
svetnikov na spletni strani Občine Ravne na Koroškem. Za 
pomembne odločitve, ki vplivajo na življenje vseh v občini, želimo 
dobiti soglasje vpletenih. Cilj je, da obstaja prostor za kulturni 
in spoštljiv dialog in utemeljevanje možnih izbir, upoštevaje 
vse vpletene. Odločitve, sprejete na ravni občine, morajo biti 
najboljša možna rešitev za vse deležnike zato želimo vzpostaviti 
participativni proračun z minimalnim deležem v celotnem 
proračunu.

Prav tako si bomo prizadevali za večjo povezanost in 
sodelovanje znotraj četrtnih skupnosti (postavitev športnih in 
kulturnih objektov v krajevnih skupnostih, kjer jih primanjkuje, 
prostori za druženje v okolici bivalnih naselij).
Za probleme mladih bomo povečali podporo Komisiji za 
mladinska vprašanja in skupaj iskali rešitve problemov, s 
katerimi se soočajo mladi (ustrezna delovna mesta, stanovanja 
za mlade).
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RAVNE NA KOROŠKEM KOT USTVARJALNA 
IN INOVATIVNA OBČINA

Spodbujanje lokalnega podjetništva s poudarkom na mreženju 
idej

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. Spodbujali 
bomo vlaganja v podjetniške inkubatorje v stilu »coworking« 
prostorov – know how po primeru dobrih praks iz Ljubljane in 
tujine.

Zagotovili bomo pogoje in spodbude, da se bodo obstoječi 
investitorji odločali za širitev podjetij, novi pa za ustanavljanje 
svojih podjetij na Ravnah na Koroškem. V skladu s tem ukrepom 
bomo pričeli z načrtovanjem nove obrtne cone, saj se obstoječa 
v Dobji vasi polni.

Pripravili bomo mreženjski program (platformo), kjer se lahko 
povezujejo podjetja, društva, izobraževalne, kulturne, športne 
in druge ustanove ter lokalno prebivalstvo in tam izmenjujejo 
mnenja ter predloge. Pospeševali bomo sodelovanja med 
različnimi področji in s tem povečali dodano vrednost za vse 
deležnike: kultura, podjetništvo, šport, turizem, gostinstvo idr. 

2.



SAMOOSKRBNA OBČINA  
NA POTI ZELENEGA PREBOJA

S pomočjo lokalne samooskrbe slediti zelenemu preboju

Vzpostavili bomo izobraževalne programe na področju lokalne 
samooskrbe, kjer bodo občani lahko pridobili konkretna znanja 
o procesu zniževanja stroškov preskrbovalne verige. Spodbujali 
bomo pametno lokalno samooskrbo z uvedbo lokalne ponudbe 
hrane ter storitev v povezavi z zdravim življenjem.

Spodbujali bomo zelene soseske z zaščito dreves: posekano 
drevo na javni površini bomo nadomestili z novim. Zasadili bomo 
drevorede ob peš poteh, saj vplivajo na kvaliteto zraka in boljše 
počutje pešcev. Vpeljali bomo sistem urbanih vrtičkov, kjer 
bomo vrtičkarstva kot dejavnost vpeljali za starejše kot skupno 
aktivnost in preživljanje prostega časa v tretjem življenjskem 
obdobju.

Pripravili bomo smernice sodobnega urbanističnega 
načrtovanja, ki bodo sledila načelom trajnosti, funkcionalnosti, 
estetike in gradnje po meri ljudi.

V skladu z evropskimi smernicami zelenega preboja bomo 
pričeli z gradnjo sončnih elektrarn na javnih zgradbah, ki so v 
lasti občine. Poiskali bomo degradirana območja v občini, ki bi 
bila primerna za namestitve večjih sončnih elektrarn. Spodbudili 
bomo individualne investitorje in jim svetovali pri izgradnji MFE 
na njihovih objektih. Ustanovili bomo službo oz. oddelek v Občini 
Ravne, ki se bo v prihodnje ukvarjala z zelenim prehodom. 
Njihove naloge bodo obsegale razogljičenje občine, izgradnjo 
novih virov električne energije (sončne celice), skrb za odpadke 
in sodobni javni transport. 

Pričeli bomo z izgradnjo kolesarskih poti znotraj občine in 
povezavo do sosednjih občin, kjer teh povezav še ni.
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OBČINA KOT UČINKOVIT JAVNI SERVIS 

S pomočjo digitalizacije bomo storitve občine približali 
občanom

Uredili bomo enotno digitalno vstopno točko, ki bo omogočala 
poslovanje in komunikacijo z občinsko upravo, dostop do 
informacij in storitev in bo omogočala pridobivanje znanj in 
veščin za aktivno in varno udejstvovanje v pametnem mestu 
(e-zdravje, e-oskrba …) ter možnosti soodločanja pri strateških 
projektih. Hkrati bomo določili maksimalni dopustni rok, ko mora 
biti vložena zadeva rešena ali obravnavana (na občinski ravni).

Starejšim občanom bomo zagotovili brezplačno pomoč na 
domu (zdravstvena oskrba in pomoč pri vsakodnevnih opravilih) 
– tudi kot e-zdravje in e-oskrba za varno in aktivno starost.

Poseben poudarek bomo namenili promociji in varovanju 
duševnega zdravja ter destigmatizaciji oz. normalizaciji duševnih 
stisk ter proaktivnemu in  preventivnemu odkrivanju stisk vseh 
ljudi v sodelovanju s strokovnimi institucijami. V zdravstvu 
bomo poskrbeli za dodatne zaposlitve kadrov (dodatni 
zaposleni na šolah in v zdravstvenih domovih). Zahtevali bomo, 
da zdravstvene institucije poskrbijo za dostojno in dostopno 
zdravstvo. Prvi korak k temu bo, da vsem občanom zagotovimo, 
da imajo osebnega zdravnika in zobozdravnika.
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RAZVOJNO IN NAPREDNA OBČINA

Urbanizem po meri ljudi in gospodarstvo, ki vrača nazaj v 
lokalno okolje

Zagotovili bomo varno infrastrukturo, ki omogoča trajnostno 
mobilnost in istočasno spodbuja gibanje: center mesta mora biti 
v prvi vrsti prilagojen pešcem in kolesarjem (prehodi za pešce, 
kjer pešci običajno prečkajo cestišče, označbe na poteh …).
Vztrajali bomo pri zahtevi po čimprejšnji izgradnji hitre ceste na 
Koroško.

Vzpostavili bomo sobivanje med kapitalom in družbenimi 
interesi (infrastrukturo bomo gradili v skladu z javnim dobrim): 
gospodarski subjekti se morajo zavezati, da bodo prispevali 
nazaj v družbo, v kateri delujejo (pomoč pri ohranjanju okolja, 
urbanizaciji javnega prostora, spodbujanje zaposlitev mladih 
kadrov …).
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Vzpostaviti neprekinjen in spoštljiv dialog z občani

 - Tesnejša vključenost civilne družbe v odločevalne procese, 
kar bo občanom prineslo dodatno motivacijo za aktiviranje 
v procesih načrtovanja ukrepov. K diskusijam o prihodnosti 
občine Ravne mora prispevati čim večji del skupnosti kot tudi 
strokovne javnosti.  

 - Uvedli bomo participativni proračun

Projekt 2

Aktivacija mladih in starejših 

 - Mladim želimo ponuditi občinske štipendije z namenom, da se 
po končanem študiju vrnejo živeti nazaj na Ravne.

 - Spodbuditi stanovanjsko politiko z odkupom in prenovo 
starejših stanovanj in le-te potem ponuditi mladim.

 - Uredili bomo prostore za aktivno preživljanje prostega 
časa za starejše občane in jim omogočali aktivacijo in 
medgeneracijsko druženje v lokalnem okolju

 - Ustanovitev Odbora za starejše in podpora delovanju Komisiji 
za mladinska vprašanja



Projekt 3

Ureditev centra  Raven na Koroškem

 - Urbanistična ureditev centra Raven od Pošte do platoja 
pred trgovino Tuš – povezava med mestno infrastrukturo in 
kakovostnim preživljanjem prostega časa.

 - Oživitev Partizanske ulice. 
 - Varne poti – ureditev cestnih infrastruktur za otroke, starejše in 
invalide.

 - Umestitev pločnika z drevoredom na poti na Javornik (pod 
gradom).

Projekt 4

Kmetijska samooskrba

 - Povezovanje koroških kmetij in dobava lokalnih pridelkov do 
končnega kupca.

 - Ureditev urejenih vrtov za gojenje vrtnin.
 - Revitalizacija podeželskih naselij v Občini Ravne, s čimer bomo 
odpravili razvojne zaostanke in izpeljali ključne projekte.

 - Izobraževalni programi za namen samooskrbe prebivalstva.



Projekt 5

Kulturni turizem

 - Pospešili bomo investicije v kulturi s pridobivanjem evropskih 
sredstev in s tem prenovili in posodobili kulturne institucije 
potrebne prenove (KC Ravne, Muzej Ravne …).

 - Oživili bomo točke kulturnega turizma, kulturnih rezidenc 
in s tem povečali kulturni potencial mesta v sodelovanju s 
turističnim sektorjem.

 - Preureditev bivšega vrtca Marjetka in bivšega SDK-ja za 
potrebe  lokalne skupnosti.

 - Prenova Kulturnega centra (KC) Ravne in pričetek izvajanja 
strategije razvoja KC v naslednjih petih letih.

 - Spodbujanje trajnostnega turizma s poudarkom na kulturnih 
znamenitostih in doživetij za goste. 


