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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

Občina Kuzma je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih priložnosti. V 
Gibanju Svoboda menimo, da so izboljšave možne predvsem na področju 
komunikacije z občani ter občankami. Verjamemo, da konstruktivna 
kritika vodi do kvalitetnejših projektov ter manjše korupcije, zato želimo v 
našem občinskem glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost. 
Želimo živeti v občini, kjer poteka konstruktivni dialog med občinsko 
upravo in občani. Kjer bodo pobude in predlogi upoštevani enakopravno 
in obravnavani na pošten in prijazen način. Kjer občina ravna kot dober 
gospodar in ne zapostavlja osnovne cestne infrastrukture na račun 
sekundarnih projektov in društev. Kjer se proračun porazdeli enakopravno 
na vse dele občine in se spodbuja ohranitev mladih družin na njenem 
območju z zagotavljanjem možnosti gradnje lastnih hiš. Kjer se mladino 
dodatno finančno stimulira in nagradi za uspešno končano izobrazbo ter 
se jim pomaga ob rojstvu novih družinskih članov. 
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Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

ZA! OHRANITEV NEOKRNJENEGA OKOLJA

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

Spodbujali bomo lokalne samostojne podjetnike in nosilce 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ter tako širili prepoznavnost 
naše občine.

Modernizirali bomo način komunikacije med občinsko upravo 
in občani ter tako zagotovili transparentnost. Občane želimo 
obveščati preko različnih kanalov. Reorganizirati želimo občinsko 
glasilo, poskrbeli pa bomo tudi za SMS ažurno obveščanje preko 
družabnih omrežji ob večjih projektih, ki lahko predstavljajo 
motnjo za vse domačine (npr. o zaporah cest).

V Občini Kuzma želimo poskrbeti za čisto okolico. V ta namen
želimo organizirati sprotne čistilne akcije ter vzpostaviti okvire 
nadzora, ki bi sankcioniral odmetavanje odpadkov v naravi. V 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor bomo pripravili 
zemljevid nezakonitih odlagališč, ki bo omogočilo lažji odvoz smeti
ter organizacijo preventivnih nadzorov.
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4. ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

ZA! ČRPANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV
EVROPSKE UNIJE 

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

Reorganizirali bomo sektor občinskih operativnih del in tako 
poskrbeli za sprotno in redno vzdrževanje javne cestne 
infrastrukture. Zavedamo se, da je zanemarjanje infrastrukture 
na daljši rok izjemno drago, trpi pa tudi kakovost bivanja vseh 
nas. 

Tematika prejemanja nepovratnih sredstev iz Evropske unije je 
bila do sedaj zapostavljena. Izgubili smo mnogo priložnosti, da 
bi izboljšali kvaliteto življenja v naši občini. V Gibanju Svoboda 
želimo pri večjih evropskih projektih izkoristiti povezavo z našimi 
ministrstvi. Menimo, da bi v občinski upravi potrebovali projektno 
pisarno, ki bi se ukvarjala s pridobivanjem evropskih sredstev. 
Pisarno bi lahko v predhodnem dogovoru s sosednjimi občinami 
organizirali tudi v medobčinsko službo.

Največ lahko Občina Kuzma za mlade naredi s sprejetjem 
občinskega prostorskega načrta (OPN). Mladi, ki želijo zgraditi 
svoja domovanja bodo tako končno dobili pogoje, da to 
uresničijo. V občini želimo perspektiven kader zadržati tudi z 
drugimi ukrepi npr. pomočjo dijakom in študentom z občinskimi 
štipendijami. S tem želimo mladim pomagati pri izobraževanju
ter nato njihovo znanje izkoristiti za tvorno sodelovanje v naši 
občini. Pripraviti želimo tudi pakete spodbud za mala podjetja ter 
dopolnilno dejavnost na kmetijstvu.

 



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Občani si zaslužimo biti obveščeni o sprotnem delu občine 
na moderen in transparenten način. Občinske Novičke na 
dveh A4 straneh enkrat na mesec niso dovolj, da povzamejo 
celotno delovanje občine. Potrebno se je posluževati modernih 
komunikacijskih kanalov.

Reorganizacija občinskih operativnih del. 

Zdajšnje stanje na tem področju pušča veliko prostora za 
izboljšave. Potrebno je sprotno pregledovanje poškodb in 
dotrajanosti osnovne občinske infrastrukture, vlaganja v 
popravila pa se morajo povečati, da bo tudi sam rezultat 
kvalitetnejši. Občani si zaslužimo živeti v kraju z urejeno osnovno 
infrastrukturo.

Skrb in ukrepi za ohranjanje narave.

Občani si zaslužimo živeti v čisti in ohranjeni naravi. Občina mora
s strožjimi ukrepi preprečiti odmetavanje smeti v obcestnih 
jarkih ter s sprotnimi čistilnimi akcijami pospraviti nesnago. 
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Potrditev OPN Kuzma

Že leta se občina trudi sprejeti OPN in z tem zagotoviti gradbene 
parcele za mlade družine. Zaradi nenehnega dodajanja 
sprememb, se ta projekt enostavno ne more zaključiti. Potrebno 
je končno zaključiti OPN, da lahko tisti kateri si to želijo, začnejo 
graditi svoje domove. To je osnovni ukrep za preprečevanje 
izseljevanja mladih.

Del proračuna nameniti za stimulacijo mladih družin, dijakov 
in študentov. 

Po vzoru nekaterih občin bi bilo potrebno uvesti stimulacijo 
mladih. To želimo storiti bodisi v obliki enkratnih nakazil za 
uspešno končano izobraževanje, bodisi za rojstvo otroka. 
Razmislili bomo tudi o dodeljevanju dodatnih občinskih štipendij 
za deficitarne poklice v naši občini. 

Pomoč malim in mladim podjetnikom ter nosilcem dopolnilnih
dejavnostim na kmetiji. 

 
Občani si zaslužijo podporo pri ustanavljanju novih malih 
podjetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Občina jih mora
spodbujati, da vršijo dobro dejavnost in proizvedejo lokalne
produkte, s katerimi tudi promovirajo občino. Lokalnim kmetom 
in podjetnikom je potrebno zagotoviti prodajno platformo v obliki
sobotne tržnice v centru občine. 


