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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

Lokalni iniciativni odbor Stranke Gibanja Svobode Šentjur pri Celje 
se zavzema za občino blaginje, ki temelji na sodelovanju, znanju in 
odgovornosti s poudarkom na ohranjanju in obnavljanju narave. Zato je čas 
za novo politiko. Ta mora biti odgovorna in sposobna poiskati prave rešitve 
ter preseči ideološko razdeljenost. Lokalni iniciativni odbor Stranke Gibanja 
Svobode Šentjur in lista kandidatov za občinski svet združuje strokovne, 
ugledne, delovne, prizadevne in šentjurski občini predane posameznice 
ter posameznike, ki verjamemo, da lahko s svojim delom, odgovornimi 
odločitvami in sodelovanjem prispevamo k trajnostnemu gospodarskemu in 
družbenemu razvoju naše občine. Naša vizija Občine Šentjur temelji na viziji: 

Občina Šentjur bo gospodarstvu in naravi prijazno okolje
 - Aktivno iskanje gospodarskih priložnosti s spodbudami za odpiranje novih 

delovnih mest;
 - Pomoč pri načrtovanju in izvajanju izobraževanj ter mentoriranje 

posameznikov za samostojne podjetniške poti;
 - Aktivno sodelovanje pri izobraževanju o ohranjanju narave in zniževanju 

vplivov na podnebne spremembe na lokalnem nivoju;
 - Obnova državnih prometnic in začetek izgradnje šentjurske obvoznice.

Občina Šentjur bo turistična in kulturna destinacija Slovenije
Kulturno in turistično prepoznavnost ustvarjajo znameniti ljudje, kulturno 
zgodovinska dediščina in nepozabna doživetja. Občina je odgovorna za 
učinkovito organizacijo, za povečanje prenočitvenih in gostinskih kapacitet. 
Zelena neokrnjena narava z blagovno znamko Kozjansko je naša priložnost 
za izletniški in rekreativni turizem, Slivniško jezero pa neizkoriščeni biser naše 
turistične ponudbe. 



V Občini Šentjur bo lepo živeti
Prioriteta vodenja Občine Šentjur mora sloneti na dolgoročnem razvoju 
mesta in posameznih krajevnih skupnosti z upoštevanjem:

 - Zagotavljanja novih stanovanjskih površin za mlade in ostarele; 
 - Ureditve prometa s poudarkom na varnih poteh za šolarje, sprehajalce in 

kolesarje;
 - Izgradnje urejenih javnih površin in novih možnosti kakovostno preživljanje 

prostega časa;
 - Izvajanja aktivnosti za medgeneracijsko povezovanje;
 - intenzivnega sodelovanja z vsemi občani in občankami. 

Na preteklih državnozborskih volitvah ste Stranko Gibanja Svobode 
prepoznali in podprli novo politiko, ki v ospredje postavlja malega človeka. Z 
odločnimi dejanji želimo dokazati, da upravičujemo vaše zaupanje tudi na 
lokalni ravni. Splošno dobro sestoji iz sreče in zadovoljstva posameznika in 
20. novembra boste prav vi, Šentjurčani in Šentjurčanke, imeli možnost izbrati 
dobro in z nami začutiti Gibanje v naši Občini Šentjur. 



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Vzpostavitev boljših cestnih povezav

Občina Šentjur mora nemudoma pristopiti k aktivnostim za 
pričetek izgradnje t.i. šentjurske obvoznice oz. navezovalne 
ceste Dramlje–Šentjur. V tesnem sodelovanju z Ministrstvom 
za infrastrukturo in Evropsko unijo želimo  investicijo realizirati 
iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Po gradnji 
obvoznice želimo skozi center Šentjurja omejiti promet za 
tovorna vozila težja od 7,5 ton. Pospešeno bomo nadaljevali 
z urejanjem infrastrukture cestnega omrežja s pločniki in 
kolesarsko stezo v vseh krajevnih skupnosti v Občini Šentjur. 

Projekt 2

Mladinska zadruga (socialno podjetništvo) 

Ustanoviti želimo Mladinsko zadrugo (socialno podjetništvo), ki 
bi temeljila na potrebah in priložnostih občanov Občine Šentjur 
in sosednjih občin za medsebojno sodelovanje in povezovanje. 
Namen ustanovitve takšne zadruge je kreiranje novih delovnih 
mest. Zadružni sistem v Sloveniji in v svetu predstavlja pravičen 
in ekonomsko demokratičen poslovni model, ki omogoča vsem 
deležnikom v podjetju demokratično participacijo pri ustvarjanju, 
soupravljanju in soudeležbi pri delitvi ustvarjenega podjetja.



Projekt 3

Priprava investicijskega programa vzdrževanja objektov na 
področju športa

Preučili bomo časovnico aktivnosti v smeri pridobitev sredstev 
s strani države, ki bi omogočila začetek gradnje omenjenega 
objekta, ki bi bil namenjen širši javnosti in bi se v njem poleg 
športnih prireditev izvajala tudi rekreativne aktivnosti ter 
možnost organizacije večjih koncertov. 

Projekt 4

PARTICIPATORNI PRORAČUN

S participativnim proračunom bomo mestni skupnosti in 
krajevnim skupnostim omogočali neposredno soodločanje o 
porabi dela javnih sredstev za izvedbo projektov v njihovem 
okolju. Občani bodo lahko prek krajevnih skupnostih neposredno 
vplivali na izboljšanje svojega življenjskega okolja.

Projekt 5

NOVE KULTURNE KAPACITETE

Dokončali bomo Kulturni center Gustav, za katerega že obstajajo 
ustrezni projekti. Zaključek investicije je žal zastal, zato stara 
meščanska »Svetinova hiša« ostaja neurejena s polovično  
fasadno prenovo in zanemarjenim vrtom ter dvoriščem. Gre tudi 
za estetsko sramoto Šentjurja, ki jo moramo nemudoma sanirati. 
Pripraviti želimo idejno zasnovo za izgradnjo večnamenskega 
objekta na Ponikvi, ki bi bil namenjen različnim aktivnostim: 
kulturne prireditve, druženja in izobraževanja, knjižnica.



Projekt 6

Izgradnja intervencijskega centra v Šentjurju in izgradnja nove 
Policijske postaje Šentjur. 

Začeti želimo z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta OPPN, ki bo izhodišče za izdelavo dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in aktivnosti pri pridobivanju 
sredstev iz državnega proračuna. 

Projekt 7

VZPOSTAVITEV podjetniške miselnosti

Bistven vpliv na svetovni tehnološki razvoj imajo mlada 
zagonska podjetja, katerih razvoj se po svetu aktivno spodbuja 
že desetletja, zadnje desetletje aktivno tudi v Sloveniji. V občini 
Šentjur želimo vzpostaviti aktivno razvojno okolje za ljudi, ki si 
želijo  s svojo idejo prebiti na svetovni trg, kar lahko dosežemo z 
mentoriranji ter konstantnimi izvajanji izobraževalnih delavnic.

Projekt 8

Vzpostavitev okolja za izvedbo prepoznavnih športnih 
prireditev

Pripraviti želimo okolje, v katerem bo mogoče le v nekaj korakih 
izvesti udarne športne prireditve in s tem v občino privabiti 
športne dogodke ter športno aktivne ljudi, ki bodo posledično 
pripomogli k prepoznavnosti občine Šentjur. Cilj je vzpostaviti 
sistem, ki bo v celoti omogočal digitalno pripravo takšnega 
projekta in na način, ki bo organizatorja spodbujal k izvedbi.



Projekt 9

Dostopnost novih tehnologij vsem generacijam

Medgeneracijski preskok je visok in podobno je tudi razvoj 
tehnologije zelo hiter: na vsakem koraku opazimo prehode iz 
analognega v digitalni svet. Ali so na ta prehod pripravljene vse 
generacije? Razviti želimo program, ki bo dejansko uporaben 
in bo omogočal vsem generacijam vstop v digitalni svet. Cilj je 
vsem občanom, željanim znanja, brezplačno zagotoviti prenos 
znanja, da se bodo lahko sami prijavili na zdravstvene storitve, 
kupili živila preko interneta ter preko banke na telefonu plačali 
položnice, ipd.

Projekt 10

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Zagotovitev javnega vodovoda do vseh gospodinjstev je v 
današnjem času pravica, ne privilegij, zato bi želeli zagotoviti 
javni vodovod z pitno vodo za vsa gospodinjstva. Pridobiti želimo 
čim več sredstev za izgradnjo skupnih čistilnih naprav. Določena 
gospodinjstva so bila s strani MJU že izbrana kot t.i. bele lise 
in bi do septembra 2023 morala imeti zagotovljen dostop do 
hitrega interneta, ampak se trenutno tukaj še nič ne dogaja. 
V sodelovanju s pristojnimi institucijami želimo zagotoviti, da 
bodo vsa ta gospodinjstva čim hitreje dobila ustrezno internetno 
povezavo.


