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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

Občani občine Semič želimo živeti v varni in razvijajoči se občini, v kateri 
bo imel vsak možnosti za zagotavljanje svoje eksistence in možnost 
sodelovanja pri ustvarjanju boljše in lepše prihodnosti. Boljše prihodnost 
pa vidimo predvsem v odpiranju novih delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo, kar bo dvignila ekonomska moč prebivalstva in posledično 
razvoj občine.  Želimo si živeti v občini, ki bo imela boljšo povezavo z  Novim 
mestom in sosednjimi občinami. Želimo si prodornejšo in inovativnejšo 
občino, ki bo znala izkoristiti vse dane možnosti dodatnega projektnega 
financiranja in bo znala aktivirati ves kadrovski potencial za hitrejši razvoj 
občine. Želimo si živeti v občini, ki bo znala zagotoviti in prisluhniti potrebam 
mladih družin z majhnimi in šoloobveznimi otroki, za mladino in starejše. 
Želimo živeti v  občini, ki bo imela pestro kulturno in športno življenje. Želimo 
si  občino z živahnim turizmom, pestro ponudbo domačih proizvodov, 
storitev in nastanitev. Predvsem pa si želimo: živahno, obetavno, rastočo, 
zdravo, varno, demokratično, občino naložb in občino, ki bo znala prisluhniti 
občanom.  



Volilni program

ZGRADILI BOMO POTREBNO 
INFRASTRUKTURO, KI BO OMOGOČILA 
GOSPODARSKI RAZVOJ SEMIČA!

Tretja razvojna os je rak rana naše občine in celotne Bele krajine 
že vrsto let. Zato v naslednjem mandatu vidimo zgodovinsko 
priložnost za tesno sodelovanje z Vlado RS in Ministrstvom 
za infrastrukturo ter civilno družbo za čimprejšnjo izvedbo 
projekta. Gradnja je nujno potrebna, saj bomo lahko s tovrstno 
infrastrukturo privabili nove investitorje v našo občino, kar 
pomeni dodatna delovna mesta. Gradnja tretje osi je projekt 
nacionalnega pomena zato ni razloga, da odlašamo z izvedbo.

Poleg tega bomo pripravili strategijo, kako izkoristiti 
geografske značilnosti naše občine in izvesti zeleni prehod. 
Trenutna energetska kriza je zgolj poudarila pomembnost 
samozadostnosti manjših enot, kot so regije in občine. Zato 
bomo predvsem z Ministrstvom za infrastrukturo in sosednjimi 
občinami preučili možnosti za izgradnjo regijske, moderne 
toplarne, ki bi izkoriščala potencial biomase Bele krajine. Poleg 
tega pa bomo aktivno spodbujali gradnjo zasebnih kot javnih 
sončnih elektrarn in temu primerno uredili električno omrežje, da 
se bodo tovrstne elektrarne lahko nanj priključile. 

Prav tako se bomo prizadevali za hitrejšo izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v občini.
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V SEMIČU BOMO POSKRBELI ZA OBČANE 
VSEH OZADIJ IN VSEH STAROSTI!

V listi Gibanja Svoboda smo prepričanja, da moramo našo 
občino narediti varno in prijetno za bivanje. Zato bomo v 
naslednjem mandatu storili vse, kar je potrebno, da učinkovito 
uporabimo sredstva Evropske unije, s katerimi bomo prilagodili 
javno infrastrukturo, tako da dostopna vsem. Tu imamo v mislih 
predvsem gradnjo ustreznih klančin in dvigal za starejše in 
gibalno ovirane. 

Poleg tega v občini ni dovolj prostorov za starejše občane. V 
Črnomlju in Metliki imamo domove starejših občanov, vendar 
sta pogosto prenapolnjena. Dejstvo, da morajo naši starejši 
občani se v jeseni svojih življenj preseliti na Hrvaško, da so 
deležni primerne nege, je popolnoma nesprejemljivo. Zato bomo 
preučili, ali je bolj smiselno razširiti kapacitet v Črnomlju in Metliki 
ali zgraditi nov dom starejših občanov v Semiču, ki bi vseboval 
tudi varovana stanovanja za starejše občane, ki si še vedno 
želijo samostojnega življenja. Prav tako je potrebno omogočiti 
starejšim, ki si želijo ostati na svojem domu, kvalitetno bivanje in 
v ta namen okrepiti in posodobiti službo za pomoč na domu.
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PODPORA GOSPODARSTVA IN TURIZMA V 
SEMIČU BO ZAGOTOVILA VIŠJI ŽIVLJENJSKI 
STANDARD!

Menimo, da naše gospodarstvo potrebuje največjo možno 
stopnjo podporo občine, ki jo lahko ta poda znotraj svojih 
pristojnosti. Zaradi želje po spodbujanju majhnih in srednjih 
podjetij bomo sestavili program socialnih politik, ki bodo 
spodbujale delodajalce, da zaposlijo mlad in izobražen 
kader. Poleg tega bomo v sodelovanju z Metliko in Črnomljem 
imenovali skupno upravo naših industrijskih con, ki bo omogočila 
bolj učinkovit izkoristek potenciala, ki ga premore Bela krajina.

Poleg tega bomo celovito pristopili k razvoju in izkoristku našega 
turističnega potenciala, predvsem s spodbujanjem lastnikov 
zidanic, da te nepremičnine ponudijo v kratkotrajne, počitniške 
najeme. Redkokatera občina se lahko pohvali s tako razgibano in 
prečudovito pokrajino, ki jo krasijo majhne zidanice z vinogradi. 
Prav tako moramo v občini posvetiti več pozornosti kmečkemu 
turizmu ter trženju doma pridelane hrane in pijače. Zato moramo 
v naslednjem mandatu izdelati učinkovit model na ravni občine, 
ki bo omogočil promocijo naše regije. 
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POSKRBELI BOMO ZA ZAGOTOVITEV 
UGODNEGA BIVANJSKEGA OKOLJA!

Ker si želimo, da je čim več občank in občanov športno aktivnih, 
bomo enotno in v sodelovanju s sosednjimi občinami ter v 
skladu z modernimi urbanističnimi trendi uredili kolesarske in 
pešpoti. S tem bomo spodbudili občanke in občane, da čim 
več opravkov opravijo z uporabo koles in hkrati zagotovili varno 
okolje za naše otroke, ko se bodo odpravljali v šole. 

Poleg tega pa si bomo prizadevali za čim boljšo pokritost občine 
z ustrezno javno razsvetljavo, ki bo poleg zagotavljanja varnosti 
pred divjimi živalmi omogočila tudi varna potovanja v večernih 
urah. 

V SEMIČU BOMO ZAGOTOVILI DIGITALIZIRAN 
IN UČINKOVIT JAVNI SERVIS

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno prek občinske 
uprave. Zavedamo se počasnega postopanja, zato bomo z 
zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja občinske uprave 
dosegli bolj pregledno in hitrejše delovanje uprave. Tako bomo 
za izvedbo tega projekta odprli nova delovna mesta, ki prinašajo 
visoko dodano vrednost in tudi zagotovili hitrejšo in bolj prijetno 
izkušnjo občanom. 

Poleg tega pa učinkovit javni servis za občane pomeni tudi, da 
župan in vodstvo občine z ljudmi komunicira. Zato bomo dvakrat 
letno organizirali sejo, na katero bodo vabljeni vsi občani, da 
vodstvu občine opišejo probleme, s katerimi se soočajo, in 
podajo predloge, kako izboljšati oziroma olajšati življenje v 
Semiču.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izvedba projekta tretje razvojne osi

V tesnem sodelovanju z Vlado RS in civilnimi iniciativami 
bomo poiskali najbolj optimalno rešitev glede umestitve tretje 
razvojne osi. Dela se bomo lotili prioritetno, saj gre za projekt 
nacionalnega pomena, ki bo bistveno vplival na nadaljnji 
gospodarski razvoj Bele krajine.

Projekt 2

Zagotovitev kapacitet za starejše občane

Občina Semič nima svojega doma za starejše občane. Zato 
so primorani iskati ustrezne namestitve v Črnomlju in Metliki. 
V naslednjem mandatu bomo v sodelovanju z navedenima 
občinama sodelovali pri razširitvi kapacitet njihovih DSO-
jev z namenom ureditve kapacitet za naše starejše občane. 
Poleg tega pa bomo pripravili analizo, s katero bomo preučili 
možnosti gradnje DSO-ja v Semiču, ki bo vseboval tudi varovana 
stanovanja za bolj samostojne starejše občane.

Projekt 3

Investicije in podpora gospodarstva

V sodelovanju z Metliko in Črnomljem bomo vzpostavili 
skupno upravo vseh treh industrijskih con z namenom bolj 
gospodarnega upravljanja zgrajene infrastrukture. S tovrstnim 
projektom bomo tudi privabili nove investitorje. Poleg tega 
bomo s finančnimi spodbudami podprli majhne podjetnike, ki 
postajajo vedno večji nosilec našega gospodarstva.



Projekt 4

Celovit pristop k razvoju ekološkega turizma

Celovito bomo pristopili k razvoju ekološkega turizma v Semiču, 
saj imamo zaradi razgibanega reliefa in velikega števila zidanic 
izjemno visok turističen potencial. Prizadevali si bomo, da se na 
nivoju občine TIC-a povežejo vsi zainteresirani lastniki zidanic 
z možnostjo nastanitve in tržijo svoje kapacitete ter domače 
izdelke. Poleg tega pa bomo dali večji poudarek turističnim 
kmetijam in trženju domačih dobrot in dobrot iz ekološke 
pridelave.

Projekt 5

Zeleni prehod

V naslednjem mandatu si bomo prizadevali za čim večji 
prehod na izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki bodo 
omogočili samozadostnost naše občine. Zato bomo ob 
tesnem sodelovanju z sosednjimi občinami in Ministrstvom za 
infrastrukturo pripravili strategijo, kako izkoristiti biomaso, ki 
se nahaja v naši občini v kombinaciji z spodbujanjem gradenj 
zasebnih in javnih sončnih elektrarn.


