
za Šentjernej

LOKALNE VOLITVE 2022



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

Občina je v preteklih desetletjih doživela, predvsem v gospodarskem smislu,
razcvet in postala središče gospodarstva in kulture v Podgorju. Poleg 
gospodarske uspešnosti je občina Šentjernej ena izmed redkih v Sloveniji, 
v kateri je število mlajših oseb višje od števila starejših. To pa pomeni, da
potrebuje občina nove površine za gradnjo stanovanjskih objektov. Hkrati 
pa je potrebno z rastjo prebivalstva zagotavljati tudi kompetentne kadre za 
zaposlovanje, krepiti podjetništvo oziroma odpirati nova delovna mesta, ki 
jih lahko zagotovimo samo s širjenjem industrijske cone, ki je do danes že 
razprodana.

Ker pa se življenje ne vrti samo okoli gospodarstva, smo v Gibanje Svoboda 
Šentjernej prepričani, da naš kraj potrebuje tudi razvoj v socialnem in 
kulturološkem smislu. Šentjernej nujno potrebuje površine za druženje in 
izražanje posameznikov in skupin, torej tematski park, namenjen druženju 
različnih starostnih in interesnih skupin. To bo park, ki ne bo »pod ključem« 
in v katerem uporaba igral oziroma naprav za vadbo na prostem ne bo 
omejena zgolj na določene interesne skupine – park bo predstavljal središče
za druženje, šport in drugo kulturološko udejstvovanje vsem generacijam 
občanov. 

Občinsko upravo je potrebno približati občanom. Vsem občanom, zlasti 
starejšim, ki se digitalizaciji niso uspeli tako hitro prilagoditi, želimo pomagati
pri premagovanju vrzeli, ki je nastala zaradi hitrega razvoja tehnologij 
zlasti v zadnjih desetih letih. Poleg nujno potrebnega mostu v Mršeči vasi 
in obvoznice potrebujemo tudi »most« med starejšim prebivalstvom in 
mladino, ki bi bil v obojestransko korist: mladi bi pridobivali izkušnje in znanja
starejših v zameno za fizično pomoč oziroma digitalno podporo.

Že zgodovina nas uči, da je prisotnost in dobra razvitost gasilstva v 
občini zelo pomembna. Lokalna gasilska društva se sicer modernizirajo in 
opremljajo skladno z napredkom panoge, a zgolj zaradi lastne iznajdljivosti. 
Občina potrebuje svoj gasilsko-reševalni center, saj skupaj s prebivalstvom 
in industrijo raste tudi požarna ogroženost. Posamezna društva so sicer 
organizirana v krovno organizacijo, a manjka center za prenos znanja in 



shranjevanje specializirane opreme ter poligon za trening najbolj nevarnih 
reševanj, saj je človeško življenje (tako profesionalnega kot prostovoljnega 
gasilca ali občana) neprecenljivo. Skrb vzbujajoča je tudi lokacija 
bencinskega servisa. Proučili bomo možnost selitve bencinskega servisa iz 
centra Šentjerneja na obrobje.

Šentjernej v teh turbulentnih časih potrebuje visoko stopnjo energetske 
učinkovitosti ter neodvisnosti. Energenti na svetovnem trgu so namreč vse 
držaji, kar je posledica špekulacij zaradi vojne v Ukrajini. Zavzemali se bomo
za izgradnjo potrebne infrastrukture, ki bi omogočala postavitev novih 
fotovoltaičnih sistemov. Prednostno želimo pokriti strehe javnih objektov, 
v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pa želimo pripraviti tudi 
subvencije za občane.

V občini imamo zelo veliko različnih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki bi 
jih lahko ponudili turistom. Manjka pa nam konkretnih turističnih proizvodov
in nastanitvenih kapacitet. V Gibanju Svoboda Šentjernej se bomo zavzeli za
hiter razvoj in implementacijo turističnih proizvodov, ki bi jih lahko v dobrobit
vsem občanov tržili turistom. Hkrati pa se zavezujemo, da ne bomo pozabili
na naravo in občane.

Ne samo energenti, tudi prehranska varnost je z vidika tveganj bistveno bolj
ogrožena, kot je bila v času predkoronske in koronske krize. V naši občini 
potrebujemo dober načrt za proizvodnjo osnovnih živil in organiziranje 
odkupa osnovnih živil na lokalni ravni, če bi bilo to potrebno. Hrano oziroma
živila bi bilo potrebno kmetu ustrezno plačati in mu z vstopnimi resursi tudi 
na občinskem nivoju pomagati pri učinkoviti pridelavi. Za ureditev tega pa 
moramo najprej poskrbeti za ureditev dovoznih poti, čiščenje melioracijskih
jarkov, za komasacijo kmetijskih zemljišč in ostale ukrepe, ki bodo kmetijstvo
naredili še bolj učinkovito.
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Volilni program

ZA! SAMOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREHODA

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR TER OBČINO
DIALOGA

Aktualne razmere, kot zdravstvena, okoljska, prehranska in 
varnostna kriza, so sprožile izzive, s katerimi se je potrebno 
spopadati na vsakodnevnem nivoju. Z dialogom moramo 
najti ustrezne rešitve za sistematično povečanje prehranske 
samooskrbe in energetsko neodvisnost. Zmanjšanje okoljskega 
odtisa in ozaveščanje ljudi o pomenu varovanja narave sta 
ključnega pomena za ohranjanje in porabo naravnih virov 
za prihodnje generacije. Najti moramo energetske rezerve in 
ustrezne načine uporabe ter jih integrirati v naš vsakdan. 

Občinski svet je organ, ki odloča o projektih, ki so glavni 
porabniki občinskega denarja. Zavedamo se, da je količina 
denarja omejena in je zato treba z njim ravnati preudarno v 
duhu dobrega gospodarja. V občinskem svetu bomo delovali 
strpno, a na prvem mestu bo vedno dobrobit občanov. Pred 
vsako sejo občinskega sveta bomo zbirali pobude krajanov in 
jih po notranji preučitvi zastopali na sejah občinskega sveta 
in njegovih delovnih teles. Občane bomo preko družbenih 
omrežij in spletne strani sproti obveščali o novostih in sklepih 
občinskega sveta ter kritično komentirali. Z nami bodo občani 
lahko povsem »na tekočem«. Glavnih občinskih problemov se ne 
bomo izogibali, ampak jih pomagali transparentno reševati.
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4. ZA! RAZVOJNO TER NAPREDNO OBČINO

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO
PO MERI OBČANOV IN OBISKOVALCEV

Občina Šentjernej je med gospodarsko najbolj naprednimi 
občinami v regiji. Za nadaljevanje dobrih gospodarskih 
kazalcev je potreben nov razvojni cikel. Kljub dobro urejeni 
infrastrukturi so obstoječe kapacitete za razvoj gospodarstva 
postale nezadostne, zato so potrebna vlaganja v razvoj nove 
infrastrukture. Šentjernej je močno prometno obremenjen, zlasti 
tovorni promet skozi center duši razvoj kraja. Saga o mostu v 
Zameškem je postala občinska sramota, zato je treba čim prej 
zaključiti to žalostno poglavje.

Turizem predstavlja najpomembnejšo gospodarsko panogo 
v Sloveniji in svetu, zato je čas, da tej panogi tudi v Šentjerneju
posvetimo posebno pozornost in se zavzamemo za razvoj 
trajnostnega turizma, ki ne bo obremenjeval okolja, a bo 
doprinesel k dvigu BDP-ja v naši občini.

Medgeneracijsko povezovanje je pot do uresničevanja 
medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah, 
zato mu moramo nameniti posebno pozornost in omogočiti 
srečevanje generacij na enem mestu. 
Na dolgi rok je treba razmisliti o ureditvi središča Šentjerneja 
po zgledu Glavnega trga v Novem mestu z vzpostavitvijo 
večnamenskega odprtega prostora. Okrepiti želimo tudi 
infrastrukturo za druženje mladih družin in otrok izven centra 
kraja, ki je zelo pomembno za krepitev povezovanja med ljudmi. 
Potrebno bi bilo zasnovati park, ki bi s krajem rasel. V mislih 
imamo tematski park, ki bi poleg zelenja, igral in pripomočkov za 
rekreacijo odraslih oseb nudil tudi prostor za druženje.



5. ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE
TER ZA VSE DELEŽNIKE

Občina Šentjernej se je v minulih desetletjih intenzivno razvijala
v pogledu gospodarstva in infrastrukture, neurejeno pa je 
ostalo vprašanje stanovanjske politike. Zavzemali se bomo za
rešitve na tem področju, ki bodo sledile potrebam domačega
prebivalstva.

Šentjernej je okolje bogato s kulturno ustvarjalnostjo, a za razvoj
in dvig kakovosti so pomembna večja vlaganja v to panogo.
Šentjernejčani v svojem tretjem življenjskem obdobju nujno
potrebujejo dom starejših občanov, da bodo lahko ostali v
našem kraju, saj bodo že tu dobili ustrezno nego in oskrbo.
Spodbudnemu povprečju navkljub se je potrebno zavedati, 
da so med nami številni, ki potrebujejo našo skupno pomoč.
Potrebno je okrepiti nevladni sektor, ki bo v oporo socialno
ogroženim in bolnim. Ob vse pogostejših naravnih in drugih
nesrečah se gasilci vedno odzovejo našemu klicu na pomoč.
Obstoječa infrastruktura za današnje potrebe izvajanja
intervencij ne zadostuje več. Potrebne so investicije, ki bodo
omogočale operativno izvajanje nalog. Čas je, da so gasilci
slišani in nagrajeni za vso svojo požrtvovalnost in dolgoletno
prostovoljno delo. 



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Vlaganje v turistično dejavnost in izboljšanje gospodarskega 
sodelovanja

Vlagali bomo v razvoj turizma od vrha Gorjancev do nižinskih 
ravnic reke Krke. Spodbujali bomo planinski turizem z 
vključevanjem različnih športnih dejavnosti: gorsko kolesarjenje, 
zmajarstvo, pohodništvo. Razvijali bomo atraktivnost in pestrost 
kulinarične ponudb. Spodbujali bomo širjenje nastanitvenih 
kapacitet ter ureditev kopališča ob reki Krki z možnostjo gradnje 
čolnarne. Cilj je, da postanemo občina trajnostnega, butičnega 
in aktivnega turizma.

Dostopna občina in participativni proračun

Ker želimo občino, ki temelji na demokraciji in vključevanju njenih 
občanov, bomo enkrat mesečno izvajali sestanke z vaškimi 
skupnostmi, kjer bomo skupaj reševali tekočo problematiko in 
umeščali manjše infrastrukturne projekte. Prav tako bomo enkrat 
tedensko izvajali dan odprtih vrat pri županu, ki bo občanom 
omogočil neposredno komunikacijo z občinsko upravo in 
možnost predlaganja projektov. Ključna pri reševanju skupnih 
izzivov občine pa bo vzpostavitev participativnega proračuna, 
kjer se bo del proračunskih sredstev občine razporedil po 
neposrednih željah občanov. 



Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Zeleni prehod občine in energetska neodvisnost

Glede na tesno sodelovanje s trenutno Vlado RS in njenimi 
ministrstvi bomo zagotovili optimizacijo zelenega prehoda 
občine. V skladu s strategijo zelenega prehoda bomo na 
občinskih parkirnih mestih zagotovili polnilnice za električna 
vozila, prav tako bomo na občinske strešne površine namestili 
sončne elektrarne. V prvem mandatu bomo pripravili občino 
na zeleni prehod v nadaljnjih desetletjih, zato je ključno, da v 
prostorski načrt umestimo naprave za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov.

Sprememba prostorskih aktov in reševanje bivanjskih potreb
občanov

 
Ker si želimo pravične in solidarne družbe, ki temelji na
medgeneracijskem sodelovanju, bomo poskrbeli za zadostne
površine primerne za stanovanja predvsem mladih družin. 
Prav tako se bomo lotili že načrtovane gradnje DSO, saj je
pomembno, da se tudi tako oddolžimo vsem, ki so desetletja
vlagali v uspehe naše občine. 

Gospodarski razvoj in prometna infrastruktura

Pripravili bomo OPN, ki bo opredelil nove površine za razvoj 
gospodarstva in gradnjo stanovanjskih objektov z ustrezno 
povezovalno infrastrukturo. Preučili bomo možnost izgradnje 
obvoznice, izgradnje mostu v Zameškem. Vlagali bomo v 
infrastrukturo za varnost udeležencev v prometu, kot so 
kolesarske poti in pločniki. S pomočjo evropskih sredstev in 
sodelovanjem s sosednjimi občinami želimo zagotoviti kvalitetno 
in sklenjeno kolesarsko omrežje.


