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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

Želimo živeti v občini, ki bo vsem nam nudila kvalitetna delovna mesta z 
visoko dodano vrednostjo. Podpirali bomo razvoj gospodarstva in turizma, 
predvsem si želimo boljšo zdravniško oskrbo. Občino Mežica želimo 
narediti bolj samooskrbno s prehrambenim in energetskim potencialom 
po poti zelenega preboja. Želimo nov družbeni dogovor in občino dialoga, 
kjer bo enakovredno obravnavan vsak del naše občine in ustrezno urejen 
status društev v kraju. Občina naj bo prepoznavna kot športno, kulturno 
in gospodarsko središče z učinkovitim javnim servisom. Na voljo je malo 
površin, ki lahko postanejo zazidljiva zato se je potrebno potruditi za 
učinkovitejše upravljanje s prostorom in ohranjanje kmetijskih zemljišč prve 
kategorije.
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Volilni program

BOLJŠI RAZVOJ TURIZMA

ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST

IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje želimo pripraviti 
program izboljšanja naših lokalnih zdravstvenih storitev. 
Trenutno nimamo svojega zdravnika, čeprav nam pripadata 
dva. Med potencialnimi rešitvami vidimo začasni uvoz 
zdravnikov iz sosednjih držav in razpis občinskih štipendij 
za študente medicine. Na Stanovanjski sklad RS, ki v Mežici 
pripravlja 19 novih najemnih stanovanj, želimo nasloviti pobudo 
za oddajo dveh stanovanj zdravnikom.

V občini Mežica želimo povečati turistične in nočitvene 
kapacitete, ker turisti, ki prihajajo v našo občino, odhajajo v 
druge kraje, kjer so nočitve. Pripravili bomo tudi pobude za 
sodelovanje različnih ponudnikov turističnih znamenitosti v naši 
občini ter njeni okolici (npr. podzemlje Pece, gostinci, ponudniki 
prenočišč itn.) za enotejši nastop na trgu ter ponudbo paketnih 
storitev turistom.

Želimo spodbuditi razvoj energetske mreže v občini, zlasti 
samooskrbe z električno energijo. Proučili bomo možnost 
krepitve elektro infrastrukture, kar bi odpravilo omejitev gradnje 
sončnih elektrarn na zasebnih objektih. Sončno elektrarno želimo 
postaviti tudi na nekatere javne objekte npr. na streho osnovne 
šole. 



5.

4. SPODBUDE ZA PODEŽELJE

REVITALIZACIJA NAŠEGA LOKALNEGA
GOSPODARSTVA

Želimo pospešiti razvoj kmetij, zato želimo v Mežici pripraviti 
servis za nudenje pomoči pri pridobivanju evropskih in državnih 
sredstev. Poudarek bi dali predvsem na razvoju gorskega 
kmetijstva z ustrezno predelavo hrane in jim omogočili prodajo 
v lokalnih javnih zavodih (vrtec, šola). Pospešili bi tudi razvoj 
kmečkega turizma predvsem z izboljšanjem infrastrukture.

 

S pomočjo evropskih sredstev elimo razvijati majhna in mikro
podjetja, ki storitve ponujajo neposredno prebivalcem. Tovarna
TAB pripravlja program za proizvodnjo litionskih baterij. V
proizvodni proces so vključeni tudi nosilci obrtniških dejavnosti in
mali podjetniki.

ZA Ponovno obratovanje žičnice Gmajna oziroma njene obnove s
tem bi omogočili otrokom smučanje v domačem kraju.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Sanacija zg. Mežiške doline

Zaključiti želimo s sanacijo zg. Mežiške doline ter s tem ustvariti 
kvalitetnejše življenjske pogoje. Pri izvedbi sanacije Vlada RS 
vsako leto potrdi sredstva za izvajanje programa. Pri tem bodo 
tesno sodelovali tudi z MOP.

Ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest s pomočjo pridobivanja 
evropskih in državnih sredstev za razvoj malega in velikega 
gospodarstva.

S pomočjo evropskih sredstev želimo razvijati majhna in mikro 
podjetja, ki storitve ponujajo neposredno prebivalcem. S tem 
bomo obdržali dobre domače kadre, da nam ne pobegnejo v 
sosednjo Avstrijo. Zavzeli se bomo tudi za pomoč tovarni TAB pri 
postavitvi program za proizvodnjo li-ionskih baterij. V proizvodni 
proces so vključeni tudi nosilci obrtniških dejavnosti in mali 
podjetniki.

Prizidek vrtca

Želimo zadostiti potrebam po varstvu otrok, zato bomo zagotovili
dodatne kapacitete Vrtca Mežica.



Projekt 4

Projekt 5

Izgradnja najemniških stanovanj-vloga občine, prostorski
akti, zmanjšanje komunalnega prispevka

 
Zmanjšali bi velike potrebe mladih družin po najemniških
stanovanjih.

Občina bo pripravila ustrezne prostorske akte za možnost
graditve potrebnih stanovanjskih kapacitet ter izgradnjo
ustrezne infrastrukture.

Izgradnja manjšega doma starejših z možnostjo dnevnega 
varstva starejših oseb

Starejši morajo ostati v svojem okolju, saj je v zdajšnjih domovih 
za starejše premalo prostora za zdajšnje potrebe. Dnevno 
varstvo uvajajo v nekaterih evropskih državah in izkušnje so 
dobre.


