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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 Polzela ima ogromno neizkoriščenega potenciala predvsem na 
področju turizma in gospodarstva. V preteklosti je Polzela slovela kot 
majhen kraj delavcev dveh večjih tovarn. Od propada pa občina ni imela 
vizije prestrukturiranja gospodarskega primanjkljaja, zadolženost pa 
tekom zadnjih dveh mandatov žal podvojila. Občina velja za umirjeno, 
perspektivno in zeleno, saj se nahaja v osrčju neokrnjene narave, zaradi 
česar se ponuja možnost kmetijstva, turizma in rekreacije. Šibka pa je 
predvsem na kulturnem področju, ki ga je potrebno nujno oživiti. Zaradi 
neposredne bližine avtocestnega priključka občina privablja v kraj veliko 
mladih družin, ki pa jih moramo tu zadržati, predvsem z razvojem lokalnega 
gospodarstva tako za male kot tudi velike obrtnike. Ponuditi jim je potrebno 
dostopnost do javnih storitev in javne uprave: šolstvo, zdravstveno 
varstvo, otroško varstvo in kulturo. Skrb za starejše in ranljive mora postati 
prioriteta. Gibanje Svoboda si želi dostojne komunikacije in sodelovanja 
vseh občanov in jim ponuditi možnost neposrednega odločanja o delu 
proračunskih sredstev.

Živeti želimo v prijazni, dostopni, urejeni, varni,  sodobni Občini, ki ima vizijo 
za prihodnost, ki ji je mar za svoje občane, ki vključuje svoje občane pri 
načrtovanju projektov in proračuna, deluje transparentno in učinkovito. 
Menimo, da le na ta način lahko resnično zadovoljimo potrebe prebivalstva 
in ustvarimo prijetno klimo.  



Volilni program

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Če pogledamo sosednje občine in prebivalce, nam kronično 
primanjkuje kulturnih 
prireditev in državnih investicijskih sredstev. Zato je na občini 
nujna dobra
organizacija za delo, z razpisi in digitalizacijo. Za večjo 
upravičenost izgradnje ter trajno donosnost kulturnega centra 
pa je nujna večnamenska raba tudi s prostorom za gostinskega 
ponudnika z zadostnim številom sedežev in ugodno ponudbo. 
Kulturni center bi bil lahko uporaben za društvene aktivnosti 
upokojencev in medgeneracijsko povezovanje, tam bi bili lahko 
še prostori za mladinski center ter inovativni inkubator. S tem 
naslavljamo res širok spekter trenutnih pomanjkljivosti, ki bi 
pozitivno vplivali na donosnost občine, ki je trenutno prekomerno 
zadolžena, in kar je še pomembnejše, aktivnosti, ki neposredno 
vplivajo na duševno zdravje in splošno zadovoljstvo občanov. 
Z zagotavljanjem storitev v gradu Šenek pa bi v začetni fazi s 
sredstvi pokrivali nujno vzdrževanje.

1.



ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Občina je v kmetijski panogi precej intenzivna, žal pa večinski 
delež pridelanega in vzrejenega produkta pridelovalci izvozijo. 
V sklopu občine bi kreirali delovno skupino, ki bi bila ključna 
pri zapolnitvi te vrzeli. Ob vse naraščujočem številu sončnih 
elektrarn je potrebno misliti tudi na energetsko infrastrukturo 
ter polnilnice električnih vozil, ki bodo vse pogostejša. Osnovna 
šola Polzela je bila v izgradnji sončne elektrarne po pogodbi za 
subvencionirano ceno zelo napredna. Zaostaja pa po trenutnem 
tipu ogrevanja. Zato je zelo pomemba posodobitev. Vrtec 
Osnovne šole Polzela je trenutno najdražji v Sloveniji, zato se 
bomo intenzivno zavzemali za energetsko sanacijo, znižanje 
osnovne cene in povečanje dodatnega subvencioniranja.

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Pri letnem proračunu bomo uvedli participacijo občanov. 
Za predvidoma 200.000 evrov bodo lahko projekte izbrali in 
predlagali sami ter jih v okviru proračuna tudi izvedli. 
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ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

V sklopu našega glavnega projekta multifunkcijskega kulturnega 
doma je predviden inovativni inkubator. Ekipa bi predvsem 
mlade inovatorje spodbujala h gospodarskem zagonu, jim 
nudila ustvarjalno okolje in jim pomagala pri patentiranju 
ter ostalih postopkih. Z željo po spodbujanju ustvarjalnosti in 
inovativnosti, se bomo trudili  zagotoviti sredstva tudi za nujna 
vzdrževalna dela na gradu Šenek. Menimo, da je grad možno 
kakovostno revitalizirati z mnogimi zanimivimi in privlačnimi 
programi, kot so npr. escape room, hiša strahov, česar še ni v 
Sloveniji, ipd.

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Vsi člani Gibanja Svobode živimo za VREDNOTE, kot so integriteta, 
kulturni dialog, spoštovanje pravne države, transparentno 
delovanje itd. Menimo da je to nujno  vzpostaviti na vseh javnih 
institucijah in, kar je najpomembnejše, najprej začeti pred svojim 
pragom. Želimo si transparentnega, učinkovitega in zglednega 
delovanja občine, v kateri živimo, skladno z voljo ljudi, zakona in 
poslovnika ter enakomerno razporeditvijo projektov po celotni 
občini.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Gospodarski, turistični, kulturni in inovativni razvoj

Vizionarski projekt večnamenski kulturni dom, ki smo ga pripravili 
s kolegi, bo naslavljal problematiko na vseh trenutno najbolj 
perečih problematikah občine. Eden izmed zelo pomembnih 
rešitev, pa posredno naslavlja tudi duševno zdravje prebivalstva. 
Med skoraj dveletno epidemijo, smo spoznali, da je duševno 
stanje in kulturno udejstvovanje občanov izrednega pomena. 
Seveda pa smo kandidati liste Gibanja Svobode projekt zastavili 
tako, da bo ponujal tudi vrsto večnamenskih prostorov za 
raznovrstne projekte, skupine, storitve, itd.

Projekt 2

Javna infrastruktura

V Občini Polzela narašča število prebivalcev in mladih družin. 
Ravno zaradi navedenega sta bila zgrajena dva večja 
večstanovanjska objekta, v načrtu pa sta še dva. Trenutni 
prostorski načrti pa ne predvidevajo prilagoditve infrastrukture 
za vzgojno-izobraževalne zavode, ki bo zaradi priseljevanja 
nujna. Potrebna je krepitev infrastrukture za trajnostno mobilnost 
ter vedno večje priključne moči obnovljivih virov energije. Prav 
tako je eden izmed naših glavnih projektnih ciljev ureditev 
trenutno nevarnega ovinka v Ločici ob Savinji, kjer je šolska 
avtobusna postaja. S primerno ureditvijo bomo občani, zlasti 
otroci, varneje prečkali cesto. Z novo železniško postajo na Bregu 
pri Polzeli pa bo uporaba vlaka za Celje ali Velenje prijetnejša.



Projekt 3

Energetska sanacija objektov izobraževalnih zavodov

Ob vse višjih cenah energije je nujno potrebno sanirati trenutni 
tip ogrevanja vzgojno izobraževalnih zavodov. S tem se 
prebivalcem omogoča, da njihovi otroci obiskujejo zavode, ki 
sledijo najvišjim standardom, po ceni primerni  bivalnem okolju, 
trenutno je cena vrtca najvišja v državi.

Projekt 4

Vključevanje občanov pri porabi dela proračunskih sredstev

Pri vsakoletnem proračunu bomo namenili 200.000 evrov, ki 
jih bodo občani z aktivnim sodelovanjem in svojimi predlogi 
namenili za projekte, ki si jih sami najbolj želijo. . 

Projekt 5

Učinkovito delovanje in aktivnejša participacija občinske ekipe 
pri javnih razpisih in povezovanju za kmetijsko samooskrbo  

Menimo, da Občina Polzela namenja bistveno premalo naporov 
pri črpanju javnih sredstev. Glede na to, da imamo poslanca 
iz naše občine, je nujno okrepiti ekipo za črpanje evropskih 
sredstev in ustanoviti določene delovne skupine v sklopu občine, 
ki bodo zapolnile vrzel, kjer je to potrebno. Trenutno predvsem s 
povečanjem izrabe lokalnih pridelovalcev in lokalnih rejcev za 
samooskrbo v domačem kraju.


