
za Mislinjo

LOKALNE VOLITVE 2022



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 Mislinja ima bogato preteklost in kulturno dediščino. S svojimi 
naravnimi geografskimi danostmi ponuja visoko kakovost bivanja. 
Kandidati zbrani na listi Gibanja Svoboda si želimo uresničevati interese 
vseh občanov naše občine. Večina posameznikov z naše liste aktivno 
in volontersko sodeluje v različnih društvih občine na področju turizma, 
gasilstva, športa, dela z mladimi, kulture in drugih področjih ter s 
svojim delovanjem bogati kakovost bivanja v občini. Zavedamo se, da 
potrebujemo strokovno in učinkovito občinsko upravo, ki bo v pomoč 
občanom, županu in občinskemu svetu, katerih skupni imenovalec je 
enakovredno upoštevanje potreb občanov ter uravnotežen razvoj vseh 
območij v občini. 

Občina Mislinja je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo smer. 
V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti ter 
poskrbeti za še boljše in učinkovitejšo delo naše občine. Zavedamo se, da 
je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj le tako lahko 
pripravimo kvalitetne projekte. Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi 
do boljših projektov, zato želimo odpreti prostor za diskusijo pri oblikovanju 
skupne dolgoročne vizije razvoja naše občine.



Volilni program

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Želimo preseči delitve in našo občino razviti v občino 
sodelovanja, povezovanja in miru. Želimo iskati najboljše v 
vsakem od nas in soustvariti okolje, ki bo vsem, ki v njem živijo 
ponudilo le najboljše. Doseči dogovor o dolgoročnih ciljih in 
prioritetah naše občine, ki bi bile rezultat širokega povezovanja 
občanov in občank vseh starosti. Želimo soustvariti okolje in 
pogoje za dostojno in kvalitetno življenje vseh občanov v vseh 
starostnih obdobjih.

ZA! USTVARJALNO, INOVATIVNO IN 
PREPOZNAVNO OBČINO

Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja 
Slovenije, saj ustvarja kakovostna lokalna delovna mesta in 
dodano vrednost malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni 
dediščini. 

Predlagamo ustanovitev skupnega občinskega organa 
(turistične pisarne) s skupnim koordinatorjem ter volonterskimi 
odbori za turizem, kulturo, šport in za druga področja po potrebi. 
Pisarna bi lahko delovala kot upravljavec dvoran in prostorov 
v občinski lasti in kot povezovalec različnih interesnih skupin, 
zasebnih turističnih ponudnikov, lokalnih predelovalcev hrane, 
društev, klubov in drugih akterjev v občini. Hkrati bi bila nosilec 
turistične ponudbe lokalnega območja. Z ustanovitvijo pisarne 
bi se delovanje različnih akterjev koordiniralo in usklajevalo 
iz enega centra, aktivnosti posameznih akterjev pa bi se 
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medsebojno povezovale v skupno ponudbo občine. Preko 
pisarne bi ustvarili pogoje za pridobivanje sredstev na trgu in 
razpisih, ustvarili bi kvalitetno in strokovno pomoč ponudnikom 
na področju turizma, kulture in športa in s tem razbremenilo 
društva pri kvalitetnejši izvedbi njihovih aktivnosti.

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Trajnostni razvoj se začne na lokalni ravni. Samooskrba v luči 
trenutnih kriznih razmer v svetu postaja toliko pomembnejša in 
reševanje zgolj z varčevalnimi ukrepi nam ne prinaša želenih 
učinkov. Prizadevali si bomo aktivno sodelovati pri razvoju, ki 
bo temeljil na naših naravnih in človeških virih, prednostih in 
priložnostih. 

Da bi znali izkoristiti naše priložnosti, pa moramo realno oceniti 
trenutno situacijo in s pozitivno vizijo stopiti na pot sodobnega 
razvoja.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Umestitev pogoja lesene gradnje ali v kombinaciji z lesom kot 
strateškega kriterija vseh bodočih javnih in javno zasebnih 
investicij v občini

Mislinja je tesno povezana z gozdovi, ki so že v preteklosti 
nudili možnost preživetja. Leseni material je zdrav in z nami 
živi. Razvoj naše občine bi moral temeljiti v tesni korelaciji s to 
naravno danostjo tako na področju novogradnje, obnove in 
vseh strateških novih umestitev v naš prostor (hostel, vrtec, dom 
starejših občanov, stanovanjski bloki …)

Projekt 2

Zaključek načrta razvojnih projektov

Zaključiti želimo začet, a še nedokončan načrt razvojnih 
projektov iz preteklega obdobja (posodobitev cest in prometne 
infrastrukture po načrtu prioritet, posodobitev javnega 
kanalizacijskega omrežja in sofinanciranje malih čistilnih naprav, 
umestitev in ureditev obrtno podjetniške cone itd.). V širokem 
dialogu z občani želimo poiskati tudi umestitev novih projektov.

Projekt 3

Mladi – strategija

V naši občini trenutno ni razpoložljivih stanovanjskih kapacitet 
ali razvojne politike, ki bi mladim ponujala dovolj spodbudno 
okolje za njihov obstanek v občini. Mlade želimo pritegniti k 
intenzivnemu dialogu ob oblikovanju, izvajanju in evalviranju 
ciljev in ukrepov, ki so zanje pomembni.



Projekt 4

Razvoj kulturnega turizma

V občini Mislinja imamo številna kulturna društva in vsebine in 
delovanje nekaterih presega meje ljubiteljske kulture. Ponosni 
smo, da se v rojstni hiši Jožeta Tisnikarja odvijajo številni dogodki, 
ki odmevajo v širši javnosti in kličejo po drugačni ureditvi statusa 
hiše.

Projekt 5

Šport in športni turizem

Z Centrom za zdravje in šport na eni strani in centrom skakalnic 
na drugi strani imamo v naši občini odlične pogoje za razvoj 
in promocijo športa. Prav tako  je kolesarska steza Štrekna v 
izgradnji proti Velenju ena najatraktivnejših kolesarskih stez, 
tukaj pa so še številne druge priložnosti za športne navdušence.  
Spodbudili bomo širšo razpravo o morebitni ustanovitvi zavoda 
TIC in izgradnji hostla.


