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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

Živeti želimo v občini zadovoljnih in nasmejanih ljudi. V občini, ki bo prijazna 
do nas, ki v njej živimo in z njo dihamo in tudi do tistih, ki jo obiščejo za 
eno uro, en dan ali en teden. Živeti želimo v občini, ki je prijazna do ljudi, 
živali in narave, kjer imamo čist zrak, da lahko vsakdo diha s polnimi pljuči 
in urejeno cestno infrastrukturo, da lahko vsakdo pride varno peš ali s 
kolesom do šole, trgovine, službe ali športnega igrišča. Parkirišča so urejena 
in vsepovprek parkirani avtomobili ne onemogočajo prehoda z otroškim 
ali invalidskim vozičkom. Živeti želimo v občini, kjer bo imel vsak, ki si to 
želi, možnost najeti košček zemlje in si pridelati lastno ozimnico. Želimo, 
da moja občina ne bi bila več ena od tistih, ki jim ni mar za zapuščene in 
zanemarjene, brezdomne živali.

Želimo si, da bi naša občina znova našla dušo, da bi znala povezati urejeno 
in obnovljeno infrastrukturo z ljudmi, ki bi ji vdahnili življenje in bi bil trg 
živahen, poln dogodkov in ljudi, ki se srečujejo in v njem ustvarjajo nove 
zgodbe in spomine.

Poskrbeti moramo, da ne bodo samo novi in novi trgovski centri tisti, ki 
rastejo v Mozirju kot gobe po dežju. Mladi morajo videti v Mozirju svojo 
priložnost za življenje in delo, na nas pa je, da jim ustvarimo pogoje, da 
bodo lahko ostajali doma. Starejšim moramo z brezplačnimi aktivnostmi 
omogočiti, da se bodo lahko udejstvovali v kulturnih, športnih in drugih 
dejavnostih, tudi če jim višina njihove pokojnine tega ne omogoča. 
Prav vsi moramo vse svoje sile usmeriti k temu, da v Mozirju nihče ne 
bo brez osebnega zdravnika in zobozdravnika. Dežurna zdravstvena 
ambulanta, ki pokriva tako veliko območje, kot je Zgornja Savinjska dolina, 
se mora vzpostaviti nazaj tudi v nočnem času in med vikendi. Velenje ali 
Celje je v primerih, ko odločajo minute, enostavno predaleč. 

S skupnimi močmi, Gibanje Svoboda na lokalni ravni ter našimi ministri na 
državni nam lahko uspe čisto vse!



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

 - Na občinski zemlji bomo urediki gredice z možnostjo najema 
po simbolni ceni. Z naraščanjem števila blokov in vedno višjimi 
cenami hrane raste potreba po samooskrbi. Vsakdo bi moral 
imeti možnost dolgoročnega najema vrtička za pridelavo 
lastne hrane.

 - Občina naj tudi pripravi projekte in občanom predstavi 
možnosti za postavitve sončnih elektrarn. Predstavi naj 
možnosti skupnega naročila za večje število gospodinjstev 
in na tak način poskuša zagotoviti nižjo ceno materiala in 
montaže.

 - Zasadili bomo sadno drevje in medonosne rastline ob 
kolesarski stezi in sprehajalni poti ob Savinji.

 - Lokalnim kmetom bomo pomagali pri povezovanju, promociji 
ter prepoznavanju na terenu (označevalne table, katalog/
aplikacija ponudnikov).

 - Vzpostavili bomo tržnico lokalnih ponudnikov
 - Spodbujanje politike »zero waste« - občina se mora aktivno 
vključiti in z vzpodbudami motivirati občane, da pristopijo k 
zmanjševanju količine odpadkov.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

 - Soodločanje: občina bi morala občanom dati več možnosti 
soustvarjanja programa in soodločanja pri investicijah. 
Dvakrat do trikrat letno bi morali pripraviti zbor občanov, 
predstaviti načrtovane investicije in dati možnost prebivalcem, 
da odločajo o prioritetah, kaj se bo delalo in kdaj. Vsako 
leto bomo na zboru občanov oblikovali do deset pobud  za 
programe in investicije občine. Med temi bomo na zboru 
občanov izbrali dve do tri, ki bodo nato uvrščene med 
občinske projekte (participativni proračun).

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

 - Uvedba brezplačnih aktivnosti za seniorje (sofinanciranje 
predstav, krožki).

 - Uvedba dnevnega varstva za ostarele, ki v času, ko so 
sorodniki v službi, ne morejo biti sami doma,

 - Vsi zavodi in društva, ki jih (so)financira občina, bodo morali 
dvakrat letno pripraviti dogodek, na katerem se bodo 
predstavili. Dogodek bo moral biti odprt za javnost.

 - Trško jedro bomo prebudili s sejmi, tržnico, dogodki na 
prostem, ustvarjalnimi delavnicami.
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

 - Najemna neprofitna stanovanja; namesto gradnje dragih 
in luksuznih tržnih stanovanj bi bilo treba povečati število 
najemnih stanovanj z neprofitno najemnino. S stanovanjskim 
problemom se soočajo tako mlade družine, ki se želijo odseliti 
na svoje, kot starejši, zlasti upokojenci, pa tudi še delovno 
aktivni, ki ostanejo sami (ločeni, vdoveli) in niso kreditno 
sposobni.

 - Zagotovili bomo ureditev avtobusnega postajališča Gorenjski 
klanec s prehodom za pešče in pločnikom. 

 - Poskrbeli bomo za ozaveščanje ter sofinanciranje sterilizacij/
kastracij lastniških živali ter financirati odlov ter sterilizacijo/
kastracijo brezdomnih živali in vrnitev v okolje.

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Izboljšati je treba avtobusne povezave – občina mora nameniti 
vzpodbude za več avtobusnih linij, saj je, zlasti v času, ko 
ni šolskih avtobusov, zelo težko priti do Celja ali Velenja, do 
Ljubljane pa praktično nemogoče. V času smučarske sezone bi 
bilo prav tako nujno uvesti ski bus iz Mozirja do spodnje postaje  
gondole v Žekovcu.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Družba

 - Brezplačne aktivnosti za seniorje (sofinanciranje predstav, 
krožki, vrtec za starejše, vsi zavodi in društva, ki jih (so)financira 
občina, morajo 2x letno pripraviti dogodek, na katerem se 
predstavijo in je odprt za javnost)

 - Spodbujanje aktivnosti mladih
 - Dnevi odprtih vrat društev, klubov, …
 - Oživitev trškega jedra s sejmi, tržnico, dogodki

Projekt 2

Večja samooskrba, urejena problematika prostoživečih živali 
in položaj kmetov

Za vsakega občana bi uredili gredico. V blokih, ki so bili v zadnjih 
letih zgrajeni v Mozirju, se je bistveno povečalo število ljudi, 
ki nimajo možnosti pridelave lastne zelenjave. Glede na to, 
da imamo v naši občini precej kvalitetnih kmetijskih zemljišč, 
tudi takšnih v lasti občine, bi bilo potrebno urediti območje za 
vrtičkarje, torej dati ljudem možnost najema gredic za pridelavo 
lastne zelenjave.

Rešitev problematike prostoživečih živali oziroma nezaželenih 
mladičev je v prvi vrsti v ozaveščanju ter sterilizaciji/kastraciji. 
Občina bi morala občanom po vzoru številnih občin, ki to že leta 
izvajajo, ponuditi možnost sofinanciranja sterilizacije oziroma 
kastracije, ozaveščati občane o ravnanju z živalmi (vsemi, 
ne zgolj hišnimi ljubljenčki) in poskrbeti za brezdomne živali s 
sklenjeno pogodbo z zavetiščem (za vse živali, ne samo za pse).



V naši občini je kar nekaj kmetij, kjer je mogoče neposredno 
pri kmetu kupiti lokalne pridelke in izdelke. Je pa sploh če nisi 
domačin, včasih težko priti do informacij glede tega, kje se 
nahajajo ter kaj ponujajo določene kmetije. Potrebno bi jih 
bilo označiti na terenu z usmerjevalnimi tablami in pripraviti 
katalog/spletno aplikacijo s seznamom ponudnikov, kontakti in 
informacijami o tem, kaj pridelujejo/proizvajajo na posamezni 
kmetiji.

Projekt 3

Prometna infrastruktura

Urediti je treba avtobusno postajališče Gorenjski klanec s 
prehodom za pešce in pločnikom: območje je precej nevarno, 
saj avtobusi pogosto ustavljajo »na črno«, saj postajališče ni 
urejeno in predstavlja tveganje.
Izboljšati želimo avtobusne povezave. Občina mora nameniti 
vzpodbude za več avtobusnih linij, saj je, zlasti v času, ko 
ni šolskih avtobusov, zelo težko priti do Celja ali Velenja, do 
Ljubljane pa je praktično nemogoče. V času smučarske sezone 
bi bilo prav tako nujno uvesti ski bus iz Mozirja do spodnje 
postaje  gondole v Žekovcu.

Projekt 4

Turizem

Ob novi kolesarski poti, ki je v nastajanju in bo povezala Koroško 
z Zgornjesavinjsko dolino preko Šaleške doline, bi morali zasaditi 
sadna drevesa in medonosne rastline. Sadje bi bilo na voljo 
občanom ali bi se razdelilo socialno ogroženim, ki si ga sami 
težko kupijo. 

Ob dogodkih, ki v kraj pritegnejo veliko število obiskovalcev, 
kot so razstave v Mozirskem gaju, pustni karneval … bi bilo 
potrebno pripraviti veliko več dodatnih aktivnosti, s katerimi bi se 
promoviralo lokalne ponudnike: npr. lokalni sejmi pred vhodom 



v park, urejen pokrit prostor z nekaj stojnicami pred gondolo v 
Žekovcu. Občina bi morala zagotoviti pogoje in povezati lokalne 
ponudnike ter jih vzpodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju pri 
dogodkih, ki so pomembni za kraj.

Želimo obuditi kmečko tržnico vsaj 1x tedensko in božičnega 
sejma v decembru.

Ob občinskem prazniku bi zopet obudili jurjevega sejma.


