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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 Velikih Laščah moramo narediti korak v smeri trajnostnega in zelenega 
razvoja. Zato smo v listi Gibanja Svoboda pripravili strategijo, kako zagotoviti 
občanom prijazno občino in hkrati zagotoviti nova delovna mesta.

V tesnem sodelovanju z vlado RS in Ministrstvom za infrastrukturo želimo 
učinkoviteje črpati predvsem sredstva Evropske Unije za gradnjo osnovne 
infrastrukture. Tako bomo uredili kanalizacijski sistem, ki zaradi zanemarjanja 
onesnažuje naše reke, in ustrezno nadgradili naše vodovodno omrežje, saj je 
osnovna ustavna pravica vsakega našega občana, da ima dostop do čiste, 
pitne vode.

Poleg tega pa bomo v naslednjem mandatu naslovili probleme, ki se 
dotikajo naših občank in občanov. V listi Gibanja Svoboda, smo mnenja, da 
si vsak zasluži hiter in enakopraven dostop do šolstva, zdravstva in drugih 
javnih ustanov. Poleg tega bomo aktivno delali na zagotovitvi ustreznih 
pogojev, ki bodo našim občanom in občankam zagotovili prijetno bivanjsko 
okolje. Zato bomo predvsem namenili sredstva za uveljavitev naše občine 
kot zanimive kulturne, turistične in rekreacijske destinacije.

Velike Lašče ne bodo več spalno naselje, ampak razvita, moderna in zelena 
občina!



Volilni program

DIGITALIZIRAN IN UČINKOVIT JAVNI SERVIS

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko 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 kot tudi zagotovili hitrejšo in bolj prijetno 
izkušnjo občanom. 

Poleg tega pa učinkovit javni servis za občane po pomeni tudi, 
da župan in vodstvo občine z ljudmi komunicira. Zato bomo 
uvedli, da se na vsakih 14 dni organizira seja, na katero bodo 
vabljeni vsi občani in bodo lahko vodstvu občine povedali 
probleme s katerimi se soočajo in podali predloge kako izboljšati 
oziroma olajšati življenje v Velikih Laščah.

V VELIKIH LAŠČAH BOMO ZGRADILI 
OSNOVNO INFRASTRUKTURO, KI BO 
OMOGOČILA ZELENI PREHOD!

Trenutna energetska kriza nam je pokazala, kako pomembna 
je samozadostnost manjših entitet in predvsem uporaba 
obnovljivih virov energije. Zato bomo prioritetno v naslednjem 
mandatu zgradili osnovno infrastrukturo, ki bo zagotovila 
ustrezno sobivanje naših občanov z naravo. Potrebna je ustrezna 
ureditev kanalizacijskega omrežja in čimprejšnja gradnja 
čistilnih naprav v Velikih Laščah, Malih Laščah, Rašici, Turjaku in 
Gradežu.
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Poleg tega bomo v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za 
infrastrukturo pripravili strategijo postavitve sončnih celic in 
izkoriščanja potenciala biomase v naši občini. Menimo, da bi bilo 
smiselno zagotavljati električno energijo v vseh javnih stavbah 
z uporabo sončne energije, presežek pa nameniti občanom, ki 
bodo tako manj odvisni od nenadzorovanih nihanj cen elektrike 
na mednarodnih trgih.

POSKRBELI BOMO ZA KULTURO IN NADALJNJI 
RAZVOJ LOKALNIH EKOLOŠKIH PRIDELKOV

Velike Lašče slovijo po enem od najpomembnejših slovencev, 
Primožu Trubarju. Zato bomo v prihodnjem mandatu še dodatno 
organizirali dogodke, ki bodo prikazovali dela in pomen osrednje 
osebe reformacije na Slovenskem. Za ta namen se bomo 
tudi pobratili in povezali z mestom Tübingen, ki je pomembno 
zaznamoval delo Trubarja. Tako bomo začeli z organizacijo 
dogodkov v sodelovanju s kraji, kjer je Trubar deloval. 

Poleg tega pa bomo aktivno podpirali lokalne pridelovalce. 
Poleg prodaje suhe robe bomo namenili dodatna sredstva 
za kmetovalce, ki pridelujejo ekološko in kvalitetno lokalno 
prehrano. Poleg tega pa bomo vzpostavili trajnostno in ekološko 
tržnico, kjer bodo tovrstne pridelke lahko domačini kot tudi 
turisti, ob ugodnih cenah, kupili. Poleg tega bomo sofinancirali 
kmetijsko dejavnost za izboljšanje krajine in dodatno v 
občinskem načrtu poskrbeli za prostorski razvoj in obnovo 
obstoječih kmetij.
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INKLUZIVNA IN PREBIVALCEM PRIJAZNA 
OBČINA!

V naslednjem mandatu bomo tudi poskrbeli za najbolj ogrožene, 
to so starejši, bolni in invalidi. Zato bomo prioritetno začeli 
z umeščanjem in gradnjo doma za starejše občane, ki bo 
načeloma zgrajen do konca leta 2026. Z uporabo evropskih 
sredstev bomo ustrezno prilagodili javno infrastrukturo v naši 
občini, da bo zagotovila dostop in uporabo skupnega dobrega 
vsem občanom.

Na področju šolstva bo občina intenzivno sodelovala z našim 
vrtcem in osnovno šolo, z namenom izboljšanja kulturne vzgoje 
naših otrok, kot tudi promoviranjem medgeneracijskega 
sodelovanja, saj mladi niso naša prihodnost, temveč naša 
sedanjost. Poleg tega pa bomo naslovili problem ustrezne 
ureditve šolskih prevozov.

V VELIKIH LAŠČAH BOMO UREDILI 
INFRASTRUKTURO ZA TURIZEM IN 
REKREACIJO!

Poleg Trubarjeve domačije moramo v naši občini urediti 
infrastrukturo, s katero bomo privabili čim več turistov. Zato 
bomo v naslednjem mandatu aktivno sodelovali z našo lovsko 
družino in lokalnimi ponudniki gostinskih storitev in prenočišč, z 
namenom da razvijemo ekološki turizem. Tovrsten turizem se je 
v preteklih letih oblikoval kot gonilna sila turizma v Sloveniji, saj je 
prijazen do narave, hkrati pa zagotavlja visoko dodano vrednost. 

Poleg tega pa bomo uredili še ustrezne kolesarske poti, tekaške 
steze, ki bodo funkcionalne tudi v zimskem času, uredili bomo 
skejt poligon in učne poti za najmlajše. Tovrstni projekti bodo 
koristili tako občanom, saj promovirajo zdrav način življenja, 
hkrati pa privabljajo turiste, ki vedno bolj pogosto uporabljajo 
kolesa za odkrivanje naše dežele.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Ureditev kanalizacije in gradnja čistilne naprave

Z delom bomo začeli v decembru 2022 s pregledom trenutnih 
evropskih razpisov, pripravo načrtov za gradbeno dovoljenje in 
časovnico pridobivanja evropskih sredstev. 

Kot glavni cilj vidimo izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave 
do leta 2026 za vasi Velike Lašče, Male Lašče, Rašica, Turjak in 
Gradež. Vse ostale vasi želimo pokriti najkasneje do leta 2030.

Projekt 2

Obvoznica Turjak, Rašica, Male Lašče, Velike Lašče

Načrtovanje obvoznice se je že začelo. V Občini Velike Lašče se 
moramo nujno povezati z občinami Škofljica, Ribnica, Kočevje, 
da zagotovimo hitrejše izvajanje projekta in uskladimo potek 
nove prometnice z vsemi deležniki. Naš cilj je poskrbeti za 
optimalno, varno prometno traso.

Projekt 3

Izgradnja ustrezne gospodarske infrastrukture

Želimo nuditi ugodne pogoje  investitorjem s kvalitetnimi 
programi. Pripravili bomo programe za sofinanciranje investicij 
podjetij in obrtnikov v naši občini. V sodelovanju z vlado RS 
želimo pripraviti programe sofinanciranja zelene energije (zlasti 
sonce ter veter) ter sodobnih naprav (npr. toplotne črpalke) za 
vse občane.



Projekt 4

Podpora lokalnemu kmetijstvu

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo želimo pripraviti 
programe sofinanja kmetijskih dejavnosti za izboljšanje krajine 
ter nakup nove mehanizacije in opreme. Posebno pozornost 
želimo nameniti mladim prevzemnikom kmetij. V občinskem 
prostorskem načrtu želimo poskrbeti za boljši prostorski razvoj 
ter ohranitev kmetijskih zemljišč.

Projekt 5

Celovit pristop k razvoju turizma

Želimo poskrbeti za dodatne kolesarske poti in tekaške steze v 
zimskem času. Pri tem želimo sodelovati s sosednjimi občinami, 
saj želimo vzpostaviti delujoče omrežje poti, ki bi jih turisti 
uporabljali za obiskovanje naših krajev. Proučiti želimo tudi 
možnost ureditve skejt poligona. 

Posebno pozornost bomo namenili gradnji učnih poti, kjer vidimo 
veliko priložnost za vzpostavitev modela, ki bo zanimiv za naše 
otroke, kot tudi turiste, ki prihajajo iz drugih krajev.


