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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

ZA! Občino priložnosti.

Občina Laško bo prijazna do vseh, ki živijo v občini in vanjo prihajajo. 
Zagnali bomo številne projekte za izboljšanje kakovosti življenja v Občini 
Laško (Laško, Rimske Toplice, Zidani Most, Šentrupert …). Okrepili bomo 
turistično, kmetijsko in podjetniško dejavnost. Podpirali bomo podjetniške 
ideje in vzpostavili inkubator, s čimer bomo zagotovili pogoje za delo 
v novih dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. Delovanje občine bo 
usmerjeno v zagotovitev pogojev za kvalitetno bivalno okolje za mlade in 
starejše. Naša vizija je odprta in dinamična občina.



Ključni razvojni projekti

ZA! CESTE IN INFRASTRUKTURA

ZA! TURIZEM IN KMETIJSTVO: LAŠKO 
PREPOZNAVNA TURISTIČNA DESTINACIJA

Izdelali bomo strategijo razvoja kmetijstva in turizma v Občini Laško, ki bo 
vključevala vse akterje na tem področju. Zavod STIK Laško ne bo samo 
upravljavec destinacije Laško, ampak mora prevzeti aktivno povezovalno 
vlogo vseh ponudnikov izdelkov in storitev lokalnega okolja. Turizem 
in kmetijstvo morata postati temeljni dejavnosti razvoja občine. Večjo 
podporo bo občina nudila kmetovanju, trženju lokalno pridelane hrane 
in in njeni uporabi v vrtcih in šolah. Spodbujali bomo lokalne gostince pri 
vključevanju lokalno pridelanih pridelkov v njihovo ponudbo. Občina Laško 
bo kot prepoznavna turistična destinacija turistom ponudila kakovostno 
doživetje na celotnem območju občine (organizirani obiski lokalnih kmetij 
z degustacijo domače, lokalne pridelane hrane in pijače; v turistično 
ponudbo bodo vključeni ogledi kulturnih znamenitosti, z organiziranim 
vodenjem – npr. Kartuzija Jurklošter, ogled okoliških cerkva in drugih 
najstarejših orgel v Evropi itd.). 

Podali bomo aktivnejše pobude za ureditev regionalnih cestnih povezav 
v pristojnosti države. Zavedamo se pomembnosti dobrih prometnih 
povezav v občini Laško in sosednjih občin. V sozvočju z dnevno migracijsko 
politiko bo to vplivalo na razvoj Občine Laško in kakovostnejše bivanje. 
Z državo oziroma Ministrstvom za infrastrukturo se bomo dogovorili, da 
se pred gradnjo tretje razvojne osi izvede resna sanacija magistralne 
ceste Celje-Laško-Zidani Most. Omenjena cesta je ena najnevarnejših 
in najbolj obremenjenih cest v Sloveniji ter zelo pomemben razlog za 
odseljevanja mladih in delovno aktivnih iz Občine Laško. Z bolj ambicioznim 
sodelovanjem z državnimi organi bomo pospešili izvedbo projektov, ki se 
odvijajo prepočasi. 



ZA! ZDRAVSTVENI DOM

ZA! POBUDE OBČANOV

ZA! ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI

Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju zagotavljanja poplavne 
varnosti v porečju Savinje, kot je dvig brežine ob mestnem parku, ureditev 
reke Savinje v smeri Rimskih Toplic, zagotavljanje rednega vzdrževanje 
brežin in postavitev kadrovske sheme zaščite in reševanja.

Pospešili bomo izgradnjo Zdravstvenega doma Laško na obstoječi ali novi
lokaciji. Poskrbeli bomo, da se v neposredni bližini zagotovi dovolj parkirnih
mest z izgradnjo garažne hiše.

S posluhom za občane bomo podvojili participativni proračun za projekte, ki
jih predlagajo in izglasujejo občani. S tem bomo podprli projekte, s katerimi
bomo izboljšali kakovost življenja prebivalcev občine Laško ter ljudi, ki tukaj 

izvajajo svoje aktivnosti.
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Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI ZELENEGA
PREBOJA

Izdelali bomo strategijo razvoja kmetijstva in turizma v Občini Laško, ki bo
vključevala vse akterje na tem področju. Zavod STIK Laško ne bo samo
upravljavec destinacije Laško, ampak mora prevzeti aktivno povezovalno
vlogo vseh ponudnikov izdelkov in storitev lokalnega okolja. Turizem in
kmetijstvo morata postati temeljni dejavnosti razvoja občine. 

Večjo podporo bo občina nudila kmetovanju in trženju lokalno (ekološko)
pridelane hrane. Spodbujali bomo lokalne gostince pri vključevanju lokalno
pridelanih pridelkov v njihovo ponudbo. Občina Laško bo kot prepoznavna
turistična destinacija turistom ponudila kakovostno doživetje na celotnem
območju občine (organizirani obiski lokalnih kmetij z degustacijo domače,
ekološke pridelane hrane in pijače, v turistično ponudbo bodo vključeni
ogledi kulturnih znamenitosti, z organiziranim vodenjem – npr. Kartuzija
Jurklošter, ogled okoliških cerkva in drugih najstarejših orgel v Evropi itd.).
Predvsem pa bomo v najkrajšem možnem času uredili staro mestno jedro
na način, da nam bo v ponos ter poiskati primerno lokacijo za postavitev
kmečke tržnice. 

Zeleni turizem

Prehranska in ekološka samooskrba
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

1.

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO DIALOGA

Pospešeno bomo delovali na vseh projektih, ki se lahko financirajo iz 
evropskih sredstev in iz drugih virov. Naš cilj je povečanje občinskega 
proračuna na račun nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in 
sredstev EU. 

Aktivno bomo sodelovali z lokalnimi zavodi, društvi, podjetji in ostalimi 
organizacijami. Poglobili bomo sodelovanje z vsemi sosednjimi občinami,
saj lahko skupaj izpeljemo projekte, ki so koristni za ljudi, ki živijo na mejnih
področjih. Naša občina je prostor vseh generacij. Aktivno bomo sodelovali
tudi z regijskimi in državnimi institucijami.

Občina Laško bo nudila aktivno podporo podjetništvu, razvoju in 
delovanju mladih podjetnikov ter sodobnih oblik podjetništva. Za to bomo 
aktivno poskrbeli tudi z iskanjem novih lokacij za potrebe podjetništva in 
pridobivanjem sredstev za njihovo realizacijo. Po zgledu drugih občin bomo 
vzpostavili podjetniški inkubator.
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ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN VSE
DELEŽNIKE

Poskrbeli bomo, da bo občinska uprava prijazna, odprta in učinkovita, ki bo
prisluhnila občanom ter jim skušala v normalnih časovnih okvirih pomagati,
da odpravijo svoje težave ali uresničijo interese. 


