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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 Pesnica je v preteklosti zamudila vrsto razvojnih priložnosti, ki 
pa se žal nadaljujejo. Občinsko vodstvo za razvoj enostavno nima idej, s 
katerimi bi izkoristili izjemno geostrateško lego občine. Izvaja se v večini 
gradnja cest na račun vseh drugih dejavnosti in storitev, ki jih mora občina 
organizirati. Zaradi zamujenih priložnosti smo ostali brez trgovinskih verig. 
Vsi občani smo tako primorani uporabljati trgovske storitve v sosednjih 
občinah. Večina podjetnikov je razpršenih po občini in nimajo ustreznih 
površin za širitev svojih dejavnosti. Občina žal nima jasne strategije razvoja, 
prav tako v zadnjih letih ni bilo javne razprave o strateškem razvoju naše 
občine. 

V Gibanju Svoboda menimo, da je razlog predvsem v odsotnosti dostojne 
komunikacije z vsemi občani ter občankami. V naši občini zato želimo 
zagotoviti prostor za vse občane, tudi tiste, ki so do delovanja občine 
kritični. Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi do boljših projektov 
in manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem delu ponuditi 
prostor za vso zainteresirano javnost, ne le prispevke, ki so naklonjeni 
občinskemu vodstvu. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da znižamo 
cene komunalnih storitev. Poleg cestne infrastrukture menimo, da naši 
občani za izboljšanje kvalitete bivanja potrebujemo tudi ustrezno urejene 
zelene površine ter sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali delo na vseh 
rekreacijskih površinah na območju občine. Poskrbeli bomo za boljše 
vodenje projektov. Pri gradbenih projektih ne bomo čakali na zadnji 
mesec pred volitvami, ampak bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle 
nemoteno skozi celoten mandat. Takšno vodenje smo enkrat že imeli in ga 
v prihodnosti nočemo več. S tem želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše 
občanke in občane.

Želimo živeti v občini, ki bo razvojno naravnana. V občini, ki raste, se 
razvija in uveljavlja zahteve vseh generacij občanov po boljši prihodnosti. 
Predvsem želimo sprejeti občinski prostorski načrt, dokončno urediti 
komunalno infrastrukturo ter vaška jedra. Vsaka krajevna skupnost ima 
svojo posebnost, svojo zgodovino, svoj delovni ritem. Ustvariti želimo 
pogoje, da to bogato zgodovino, posebnosti in danosti izkoristimo v prid 
vsem prebivalcem.



Volilni program

ZA! PAMETNO PROSTORSKO POLITIKO

V Občini Pesnica moramo poskrbeti za sprejem OPN, saj 
trenutno stanje močno ovira razvoj in prostorski razvoj. To je 
slabo za vse naše občane ter občanke.  Sprejem vsebinsko 
in tehnično poenotenih OPN v vseh slovenskih občinah pa je 
pomemben tudi zaradi vzpostavitve prostorsko informacijskega 
sistema na državni ravni in za ustrezno implementacijo 
instrumentov urejanja prostora, kar je v interesu enakovredne 
obravnave in pravic vseh državljanov na celotnem območju 
Slovenije.

ZA! KAKOVOSTNEJŠE ŽIVLJENJE

Želimo sanirati Perniško jezero. Menimo, da bi za ureditev jezera 
potrebovali narediti sledeče:

 - Očistiti naplavine ter mulj iz dna jezera,
 - Poskrbeti za ukrepe, ki bodo preprečili razmnoževanje alg,
 - Odstraniti tujerodne invazivne vrste.

Sanacijo želimo izvesti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor, vire sofinanciranja pa bi iskali tudi v evropskih sredstvih.

Urediti želimo tudi kopališče, ki bi predstavljalo pomembno 
dodatno ponudbo za vse naše občane ter občanke.

1.

2.



ZA! ZAGON LOKALNEGA GOSPODARSTVA

Lega Občine Pesnica je naša največja neizkoriščena prednost. 
Imamo privilegij dobrih prometnih povezav in železniške proge, ki 
je dosedanja lokalna oblast ni znala ali zmogla izkoristiti. Z novo 
industrijsko cono lahko v Občini Pesnica ustvarimo sodoben 
gospodarski center, ki bo zaradi dobre povezanosti številnim 
podjetjem iz širše regije ponudil prostor za nadaljnji razvoj 
poslovanja. 

ZA! ENERGETSKO NEODVISNO OBČINO

Na degradiranih območjih (npr. območje nasipa Pesnica) ali 
večjih strešnih površinah javnih objektov v občini Pesnica želimo 
v sodelovanju z elektropodjetji postaviti panele za elektriko. Cilj 
je omogočiti občanom udeležbo v  skupnostni sončnih elektrarn 
in s tem dostop do cenejše električne energije iz obnovljivih 
virov. V primeru solarizacije javnih stavb želimo bistveno znižati 
obratovalne stroške delovanja teh objektov, kar bi pripomoglo k 
porabi sredstev za druge namene.

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

3.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

SPREJETJE OPN

Sprejem OPN je za občine ključnega pomena, saj OPN 
predstavlja podlago za izdajo gradbenih dovoljenj (in 
predodločb) v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, določa pa 
tudi pogoje za druge posege v prostor. Brez OPN ni možno izvesti 
razvojnih projektov, kot so industrijska cona, ureditev jezera, itd. 

Projekt 2

PERNIŠKO JEZERO

Ureditev jezera bi pomenil konec vsakoletnim poginom rib in 
širjenju smradu v okolici. Urejeno jezero bi dvignilo kakovost 
življenja ob jezeru in možnost razvoja turizma ter rekreacije. Prav 
tako je na območju jezera nastal raznolik habitat veliko vrst ptic, 
kar bi lahko postalo nov razvojni potencial jezera.

Projekt 3

INDUSTRIJSKA CONA

Smo občina z daleč najboljšo lego za umestitev moderne 
industrijske cone. Enostavni prometni dostopi, vključno z 
železnico so velik neizkoriščen potencial. Trenutno razpršene 
dejavnosti po občini, želimo združiti znotraj nove industrijske 
cone ter poskrbeti za njihovo rast.



Projekt 4

USTANOVITEV ENERGETSKE ZADRUGE SONČNIH ELEKTRARN

Na degradiranih območjih ali večjih strešnih površinah javnih 
objektov v občini Pesnica postavitev panelov za elektriko. Cilj je 
omogočiti občanom udeležbo v  skupnostni sončnih elektrarn in 
s tem dostop do cenejše električne energije iz obnovljivih virov. 

Projekt 5

OBČINSKO KOPALIŠČE

Glede na vedno daljša in toplejša poletja, bi bilo kopališče 
pomembna pridobitev za občino in širše, saj nobena sosednja 
občina, razen MOM, nima kopališča. K temu primerno je ureditev 
rekreacijskih in sprehajalnih površin.


