Srečanje s kandidatoma za župana občine Dobrepolje
gospod Igor Ahačevčič
G. Ahačevčič pove, de je njegov program sestavljen iz treh delov in sicer splošnega, gospodarskega in
družbenega, pri čemer v družbenem največ pozornosti namenja prav mladim. Njegova želja je, da bi
se mladi začeli aktivneje vključevati v odločanje v občini.
Zdi se mu, da je predvsem na kulturnem področju v zadnjem času čutiti zaton, kar bi se trudil
izboljšati. Želel bi, da se mladim zagotovi skupen prostor, kjer bi se lahko zbirali, kot eno izmed
možnosti pa vidi klet v Občinski zgradbi. Vzpodbujal bo tudi športno in gasilsko udejstvovanje, kar je
sicer že sedaj dokaj razvito, vendar je še kar nekaj prostora za napredek. Želel bi si, da bi se mladi
poleg omenjenih dejavnosti začeli povezovati tudi na institucionalnem nivoju, kar bo poskušal doseči
z ustanovitvijo mladinskega sveta ali kakšnega drugega organa, preko katerega bodo mladi
neposredno vključeni v proces odločanja.
Največje možnosti vidi na področju čistih tehnologij, saj je Dobrepolje ostalo zeleno in brez večjih
degradacij okolja če izvzamemo kamnolom. Vse to predstavlja velike priložnosti za kmetijstvo,
turizem in predelovalno dejavnost. Ključno se mu zdi predvsem povezovanje med omenjenimi
dejavnostmi, saj si ne predstavlja, da bi se vsak segment razvijal samostojno na tako majhnem
prostoru. Usklajevanje med dejavnostmi bi poskušal doseči predvsem z ustanavljanjem raznih
zagonskih programov (start-upov) ter podeljevanjem sredstev.
Kmetom bi pomagal predvsem pri črpanju evropskih sredstev, saj je ta segment dovolj dobro pokrit s
strani države. Sicer pa meni, da Občina kot taka ni dovolj učinkovita pri črpanju evropskih sredstev in
bi lahko pridobila še bistveno več nepovratnih sredstev. Velike priložnosti vidi predvsem v kohezijskih
skladih, ki so skorajda neizkoriščeni, zato bi se lahko iz tega naslova pridobilo kar precej denarja, za
kar si bo tudi prizadeval.
Zelo je razočaran, da je prišlo do zaprtja banke na Vidmu in da se v tej smeri ni že prej poskusilo česa
ukreniti, saj je bila Občina z zaprtjem seznanjena že kar nekaj časa. Glede na to, da NLB ni edina
banka v Sloveniji pričakuje, da mu bo uspelo doseči dogovor s kakšno drugo banko o odprtju
poslovalnice. Neprimerna se mu zdi tudi trenutna dostopnost poštnih storitev, saj si morajo
prebivalci, ki so zaposleni malodane vzeti dopust, da lahko uredijo vse potrebno. Banka in pošta sta
instituciji, ki sta nujno potrebni za vsakdanje življenje občanov, kot tudi za gospodarsko učinkovitost
in privlačnost kraja, zato bo deloval v smeri, da se zagotovijo storitve v obsegu, v kakršnem so bile v
preteklosti.
Z ukinitvijo banke so najbolj prizadeti starejši, saj so zaradi slabše računalniške pismenosti večinoma
odvisni od konvencionalnih bančnih storitev. Na tem mestu je g. Ahačevčič izrazil željo, da bi
poskušali v sodelovanju s Študentskim klubom in mladimi pomagati pri izboljševanju računalniške
pismenosti starejših, kar bi kot župan močno podpiral.
Ključno se mu zdi tudi povezovanje s sosednjimi občinami, predvsem Grosupljem in Ivančno Gorico,
saj meni, da imajo vse tri občine veliko skupnih interesov ter se medsebojno dopolnjujejo. Želel bi, da
se s povezovanjem vzpostavi naravoslovne in kulturne poti za potrebe turizma, saj lahko skupaj
ponudijo velik spekter oglednih točk, kar je lahko atraktivno za dnevne izlete.
Podpira idejo, da bi se podeljevale občinske štipendije dijakom in študentom, ki niso prejemniki
nobene druge štipendije, so pa dejavni v lokalnem okolju s čimer bi se aktivne mlade vzpodbudilo, da
ostanejo v občini in nadaljujejo s svojim doprinosom. Prav tako bi v sodelovanju z lokalnimi podjetniki

vzpodbujal opravljanje praks in študentskega dela v domačem okolju, kot tudi opravljanje praks in
študentskega dela na Občini za študente in dijake, ki se izobražujejo v tej smeri.
Problematiko prometne povezanosti je potrebno reševati celovito, saj ima Dobrepolje težavo z
vhodom in izhodom, kar upočasnjuje razvoj. Skupaj z državo in vaščani je potrebno najti rešitev za
Zdensko vas, pomembno pa je tudi urediti pot med Strugami in Kočevjem, saj veliko občanov potuje
na tej relaciji.
Meni, da bi bilo potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti urediti ožine, poleg že omenjene v
Zdenski vasi, tudi na Vidmu in v Kompoljah, zgraditi pločnike, predvsem med Zdensko vasjo in
Vidmom ter urediti kolesarske poti. Kljub vsemu, pa je veliko tudi na kulturi voznikov, zato bi bilo
potrebno delovati tudi v smeri izobraževanja in ozaveščanja le-teh.
Žalostno se mu zdi, da v Dobrepolju še vedno ni urejenih avtobusnih postajališč, zaradi česar so
otroci, pa tudi drugi uporabniki javnega prevoza izpostavljeni večji nevarnosti ter primorani stati na
dežju. Zavzemal se bo, da se to kar se da hitro uredi, saj ureditev postajališč ni finančno in časovno
zahteven projekt.
Podpira vzpostavitev železniške povezave za potniške vlake, saj se mu zdi izredno pomembno, da bi
se ljudje preusmerjali na javna prevozna sredstva, saj so le-ta učinkovitejša in okolju prijaznejša. Po
zgledu iz tujine, bi želel vzpostaviti lokalni javni prevoz, ki bi potnike vozil do železniške postaje, prav
tako pa bi bilo potrebno povečati število parkirnih mest. Obžaluje, da niso pristojni že v okviru
obnove postaje predvideli več parkirnih mest.
Kar zadeva problematiko poplav v občini, bi bilo potrebno več posluha nameniti lokalnemu
prebivalstvu, saj je zgolj na podlagi meritev in strokovnih mnenj težko dobiti popoln prikaz realnega
stanja. Prebivalci poznajo posebnosti in gibanje vode tudi za več generacij nazaj, kar bi bilo potrebno
upoštevati. Prav tako se mu zdi pomembno, da se omeji gradbene in druge posege v prostor, kot tudi
da se prepreči zasipanje požiralnikov, ki prav gotovo prispevajo k odtekanju vode. Rešitev Kompolj se
mu zdi nujna, vendar je potrebno pokazati večjo sposobnost za dialog. Predvsem prebivalcem
Zagorice je potrebno znati na razumljiv način in v celoti pojasniti načrtovano rešitev, saj bo le tako
mogoča njena izvedba.
Za konec še pove, da si bo kot župan prizadeval na gradnji dialoga z občani, kot tudi
medgeneracijskega in medobčinskega povezovanja, saj meni, da je bilo tega v preteklosti premalo.

