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Vizija razvoja občine

Občina Šmarje pri Jelšah je v preteklih letih naredila opazne korake v 
pravo smer. V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno še 
dodatno okrepiti ter poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. 
Zavedamo se, da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, 
saj le tako pripravimo kvalitetne projekte. Verjamemo, da konstruktivna 
kritika vodi do boljših projektov, zato želimo v našem občinskem glasilu 
ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost. Poleg cestne infrastrukture 
menimo, da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene zelene površine 
ter sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih 
površin na območju celotne občine Šmarje pri Jelšah. 

Želimo, da občina Šmarje pri Jelšah (p)ostane prijazna za vse prebivalce 
in prebivalke. Želimo sooblikovati občino, ki bo privlačno območje za delo, 
bivanje in prostor vseh generacij.

Na prelomu dveh finančnih perspektiv želimo pri načrtovanju porabe 
sredstev izhajati iz zavedanja, da evropska sredstva, četudi nepovratna, 
prihajajo od ljudi preko različnih davkov, zato jih je ljudem na različne načine 
potrebno tudi vrniti. Urejena prometna, zelena, komunalna, družbena in 
ostala infrastruktura bodo načrtovane v skladu s potrebami občanov in 
občank, ob hkratnem zavedanju pomembnosti vzpostavljanja dialoga, 
prostorov za medgeneracijsko sodelovanje in pogojev za vseživljenjsko 
učenje. Na igriščih in v skupnih prostorih medgeneracijskega druženja želimo 
ustvariti pogoje za več dogajanja, za več druženj ter združiti poglede mladih, 
energijo zrele generacije in izkušnje starejših. Obrtnikom in podjetnikom 
želimo zagotoviti vso potrebno ekonomsko infrastrukturo in strokovno 
podporo pri realizaciji in nadgradnji njihovih idej. Društva je potrebno 
spodbujati, da ohranjajo svoje prireditve in aktivnosti, v svoje kroge vabijo 
mlade in tako še naprej zagotavljajo dober utrip v občini. Kmetijstvo in 
turizem je potrebno obravnavati kot dve izredno pomembni panogi našega 



območja, ki se v veliki meri lahko združujeta in ustvarjata nove priložnosti 
za prebivalstvo ter stremita k lokalni samooskrbi, ki je ključnega pomena za 
zdravje in dobro počutje prebivalstva. Spodbujati želimo modele krožnega 
gospodarstva, ki narekujejo povsem nov poslovni model, pri katerem 
podjetja, posamezniki sami obdelajo nastale odpadke, porabijo odvečno 
toploto, energijo in odpadno vodo oddajo v druge sektorje oziroma drugim 
podjetjem. Premagati želimo energetsko revščino in spodbujati naložbe, 
ki bodo krepile samooskrbnost in tržne potenciale celotne občine in vseh 
prebivalcev. 



Volilni program

ZELENI IN TRAJNOSTNI PREBOJ OBČINE

Energetska revščina in lakota sta besedi, ki se dotikata tudi naših 
občanov, zato menimo da je ključnega pomena, da vlaganju v 
podporne aktivnosti za preprečevanje namenimo pomemben 
delež občinskega proračuna. Ker živimo v rodovitni in klimatsko 
prijetni občini, lahko to uporabimo v dobrobit in ustvarimo prijetno 
bivanje za vse. 

Zelena infrastruktura lahko zagotavlja več funkcij in koristi na 
istem prostorskem območju. Te funkcije so lahko okoljske (npr. 
ohranjanje biotske raznovrstnosti ali prilagajanje podnebnim 
spremembam), družbene (npr. zagotavljanje odvodnjavanja ali 
zelenih površin) in gospodarske (npr. zagotavljanje delovnih mest 
in dvig cen nepremičnin). Zelena infrastruktura je v primerjavi z 
rešitvami sive infrastrukture, ki običajno obsegajo eno funkcijo, kot 
je odvodnjavanje ali prevoz, privlačnejša, saj ima potencial, da 
hkrati zagotavlja rešitve za več težav. Menimo, da je vzpostavljanje 
tovrstne infrastrukture nujno za družbeni razvoj, saj posega na 
različna področja, vse od kmetijstva, energetske samooskrbe, 
turizma, podjetništva … 

Slediti želimo trendu, da postanemo samooskrbna energetska 
skupnost, z večinsko prehransko samooskrbnostjo in odlično zeleno 
infrastrukturo (odvodnjavanje, vodooskrba in podobno). 
Poleg trajnostnega turizma in gospodarstva želimo v prvem 
mandatu v občino vzpostaviti kot ogljično nevtralno z umestitvijo 
naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. V skladu z 
strategijo zelenega prehoda bomo na občinskih parkirnih mestih 
zagotovili polnilnice za električna vozila, prav tako pa bomo na 
vse občinske strešne površine namestili sončne elektrarne. Prav 
tako bomo spodbujali investicije v obnovljive vire energije s ciljem 
zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti (npr. projekti 
za spodbujanje lokalnih podjetji k trajnostni in ekološki gradnji). 

1.



PARTICIPATIVNA IN DEMOKRATIČNA 
DRUŽBA KI TEMELJI NA MEDGENERACIJSKEM 
SODELOVANJU

V sodelovanju z občani bomo začrtali novo strategijo razvoja 
občine Šmarje pri Jelšah, saj si želimo s širokim konsenzom urediti 
določena področja. Ključna pri reševanju skupnih izzivov občine 
je vzpostavitev participativnega proračuna, kjer se bo delež 
proračunskih sredstev občine razporedil po neposrednih željah 
občanov. Za sodelovanje je nujno povezovanje občanov še posebej 
na medgeneracijskem področju. Želimo spoštovati starejše tako, 
da z njimi vzpostavimo dialoga prav tako pa zaženemo univerzo 
za tretje življenjsko obdobje. Na drugi strani pa želimo zagotoviti 
dodatno financiranje osnovne šole za boljše delovne pogoje in 
priložnosti za otroke.

VLAGANJE V TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO 
IN TURIZEM

Nova podjetja, nove storitve, novi produkti, vse to je ključnega 
pomena za nova delovna mesta, inovacije in posebne dosežke, 
ki jih lahko doseže občinska skupnost. Zagotoviti želimo urejejanje 
obstoječe EPC. Vzporedno želimo zagotoviti tudi ustrezne storitve 
v podporo delovanju EPC, se povezovati s podjetji in sosednjimi 
EPC in iskati nova podjetja za umestitev v EPC, ki prinašajo nova 
delovna mesta in dodano vrednost bivanju v občini. 

Vzporedno želimo vzpostaviti tudi sodobno opremljen prostor 
za učinkovit razvoj zagonskih idej mladih podjetij, s posebnim 
poudarkom na mladih, ki stopajo na podjetniško pot. 

Zaradi negativnih vplivov ne želimo masovnega turizma, želimo 
pa si turizma, ki trajnostno izkorišča lokalne potenciale in danosti 
ter hkrati omogoča razvoj podpornih storitev, ki prinašajo dobrobit 
prebivalcem. Vzpostavitev majhnih in butičnih nastanitvenih 
kapacitet, razvoj novih turističnih produktov, povezovanje 
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ponudnikov in vzpostavljanje skupne blagovne znamke, 
povezovanje s sosednjimi turističnimi destinacijami – to je le nekaj 
ukrepov, ki bodo imeli pozitivni vpliv na vse generacije v občini. 
Pomemben segment predstavljajo tudi prireditve in dogajanja, ki 
jih želimo vključiti v turistično ponudbo kot glavni razlog za obisk 
občine kot turistične destinacije. 

INFRASTRUKTURA PO MERI OBČANOV

V svoje načrte želimo vključiti projekte, ki bodo trajnostno in 
napredno razvijali občino, da bo prijetna za bivanje in ohranjena za 
potomce. Bliskovit tehnološki napredek na področju komunikacij, 
informacijske tehnologije in prometa vpliva na povečevanje 
blagovne menjave, intenzivno mednarodno povezovanje in 
globalizacijo. Zaradi teh dejstev ne moremo mimo nujnosti urejanja 
sodobne infrastrukture, ki omogoča hitrejši pretok potnikov, blaga 
in storitev ter tako omogoča prijetno bivanje v občini in hkrati 
razvija njene potenciale. 

Spodbujanje potencialov kmetijstva, promocija in mreženje 
ponudnikov za zagotavljanje prehranske in energijske 
samooskrbnosti občine bodo ključni za prijetno bivanje. 
Na območju občine želimo v sodelovanju z Ministrstvom za 
infrastrukturo poskrbeti za delujoč lokalni javni potniški promet, 
ki bi s pogostimi linijami povezoval Šmarje pri Jelšah z okoliškimi 
kraji (npr. Grobelno, Šentvid, Mestinje). Do najbližjih okoliških krajev 
želimo postaviti tudi varne cestne povezave predvsem za pešce 
ter kolesarje (gradnja novih pločnikov, rekonstrukcija križišč ter 
skrb za varne točke prečkanja državne ceste). Naš cilj je omogočiti 
občanom in občankam izbiro pri sredstvu za potovanje.
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ZA UČINKOVIT JAVNI SERVIS, KI TEMELJI NA 
SOLIDARNOSTI

Želimo si, da so zaposleni na občini in predstavniki občine vedno na 
voljo občanom in občankam, da prisluhnejo njihovim potrebam in 
sledijo skupni dobrobiti vseh na območju občine. Prvi stik občanov z 
lokalno samoupravo je ravno prek občinske uprave. 

Želimo vzdržno in občanom prijazno socialno in zdravstveno 
varstvo. Lokalna skupnost je poleg države in posameznikov 
odgovorna za premik k preventivnim ukrepom in skrbi za zdravje. 
Dolžna je prispevati k boljšemu zdravju občanov z
uresničevanjem politik na področju zdravstvenega varstva. 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora biti dostopna 
vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali 
posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oziroma posameznikov. 
Prav tako želimo zagotoviti tudi celovito socialno varstvo ranljivih 
skupin.

Sodelovati želimo pri reševanju problema revščine s 
sofinanciranjem programov na področju humanitarne dejavnosti. 
Družinam bi ob rojstvu pomagali z dodatkom, več pa bi vlagali tudi 
v denarne pomoči socialno ogroženim. Pomembno pa se nam 
zdi tudi subvencioniranje najemnin in gradnja ugodnih neprofitnih 
stanovanj.

Aktivno bomo delovali na področju dela s starejšimi občani 
(pomoč na domu, družinski pomočnik, doplačevanje bivanja 
starejših oseb v splošnih socialnih zavodih) in spodbujali 
sodelovanje med pristojnimi službami (CSD, patronažna služba, 
društva in organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi). V enaki meri 
moramo zagotavljati podporo programom za ljudi z motnjo 
v duševnem in telesnem razvoju z ustreznim sofinanciranjem 
programov. 

Mladim moramo omogočiti ustrezen razvoj, zato moramo nameniti 
več sredstev za mladinske programe, investiranja v stanovanja, 
prav tako pa jim urediti primerne prostore za druženje. Zavzeli 
se bomo, da bo občina lahko izdatneje financirala perspektivne 
mlade z občinskimi štipendijami.

4.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Letni pregledi potreb občinske infrastrukture 

Vsakoletni pregledi potreb po ureditvi lokalnih in državnih 
odsekov cest in kolesarskih poti na območju občine, vlaganj 
v komunikacijsko in informacijsko tehnologijo (širokopasovne 
povezave) bodo osnova za načrtovanje investicij in prilagajanje 
potreb dejanskim potrebam občine. 

Projekt 2

Vlaganje v občinsko infrastrukturo 

Zagotoviti želimo urejene obstoječe ekonomsko-poslovne cone 
(EPC).

Vzporedno želimo vzpostaviti tudi sodobno opremljen prostor 
za učinkovit razvoj zagonskih idej mladih podjetij, s posebnim 
poudarkom na mladih, ki stopajo na podjetniško pot. 

Projekt 3

Vlaganje v turistično dejavnost

Turizem v občini Šmarje pri Jelšah je zagotovo potencial za 
širšo skupnost, hkrati pa je njegov razvoj nujno usmerjen stran 
od množičnega turizma. V načrtovanju želimo slediti trendom 
potrošnikov in hkrati razvijati naše potenciale. Tako želimo 
razvijati nekaj ključnih strateških produktov, ki bodo ponujali 
možnost kakovostnega preživljanja časa tudi za bolj zahtevne 
goste (kulturna, gastronomska, športna in izkustvena doživetja). 



Projekt 4

Solidarna občina, ki poskrbi za vse občane

Z vlaganji želimo zagotoviti dostopen, uspešen in stabilen sistem 
zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja potrebam 
občanov. Na področju socialnega varstva želimo ohranjati in 
nadgrajevati storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih 
namen je preprečevati nastajanje socialnih stisk in težav med 
občani. 

Vsak občan in občanka si zasluži dostojno življenje, kar bo naše 
osnovno vodilo na tem področju delovanja. 

Projekt 5

Zeleni prehod občine in energetska neodvisnost

Glede na tesno sodelovanje s trenutno Vlado RS in njenimi 
ministrstvi bomo zagotovili optimizacijo zelenega prehoda 
občine. V skladu s strategijo zelenega prehoda bomo na 
občinskih parkirnih mestih zagotovili polnilnice za električna 
vozila, prav tako pa bomo na vse občinske strešne površine 
namestili sončne elektrarne. V prvem mandatu bomo tudi 
pripravili občino na zeleni prehod v naslednjih letih, zato je 
ključno, da v občino umestimo naprave za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov.

Projekt 6

Infrastruktura po meri občanov

V svoje načrte želimo vključiti projekte, ki bodo trajnostno in 
napredno razvijali občino, da bo prijetna za bivanje in ohranjena 
za potomce. Bliskovit tehnološki napredek na področju 
komunikacij, informacijske tehnologije in prometa vpliva na 
povečevanje blagovne menjave, intenzivno mednarodno 
povezovanje in globalizacijo. Zaradi teh dejstev ne moremo 



mimo nujnosti urejanja sodobne infrastrukture, ki omogoča 
hitrejši pretok potnikov, blaga in storitev ter tako omogoča 
prijetno bivanje v občini in hkrati razvija njene potenciale. 

Spodbujanje potencialov kmetijstva, promocija in mreženje 
ponudnikov za zagotavljanje prehranske in energijske 
samooskrbnosti občine bodo ključni za prijetno bivanje. 
Na območju občine želimo v sodelovanju z Ministrstvom za 
infrastrukturo poskrbeti za delujoč lokalni javni potniški promet, 
ki bi s pogostimi linijami povezoval Šmarje pri Jelšah z okoliškimi 
kraji (npr. Grobelno, Šentvid, Mestinje). Do najbližjih okoliških 
krajev želimo postaviti tudi varne cestne povezave predvsem 
za pešce ter kolesarje (gradnja novih pločnikov, rekonstrukcija 
križišč ter skrb za varne točke prečkanja državne ceste). Naš 
cilj je omogočiti občanom in občankam izbiro pri sredstvu za 
potovanje.

Projekt 7

Za učinkovit javni servis, ki temelji na solidarnosti

Želimo si, da so zaposleni na občini in predstavniki občine 
vedno na voljo občanom in občankam, da prisluhnejo njihovim 
potrebam in sledijo skupni dobrobiti vseh na območju občine. 
Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno prek občinske 
uprave. 

Želimo vzdržno in občanom prijazno socialno in zdravstveno 
varstvo. Lokalna skupnost je poleg države in posameznikov 
odgovorna za premik k preventivnim ukrepom in skrbi za zdravje. 
Dolžna je prispevati k boljšemu zdravju občanov z
uresničevanjem politik na področju zdravstvenega varstva. 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora biti dostopna 
vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev 
ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oziroma 
posameznikov. Prav tako želimo zagotoviti tudi celovito socialno 
varstvo ranljivih skupin.



Sodelovati želimo pri reševanju problema revščine s 
sofinanciranjem programov na področju humanitarne 
dejavnosti. Družinam bi ob rojstvu pomagali z dodatkom, 
več pa bi vlagali tudi v denarne pomoči socialno ogroženim. 
Pomembno pa se nam zdi tudi subvencioniranje najemnin in 
gradnja ugodnih neprofitnih stanovanj.

Aktivno bomo delovali na področju dela s starejšimi občani 
(pomoč na domu, družinski pomočnik, doplačevanje bivanja 
starejših oseb v splošnih socialnih zavodih) in spodbujali 
sodelovanje med pristojnimi službami (CSD, patronažna služba, 
društva in organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi). V enaki meri 
moramo zagotavljati podporo programom za ljudi z motnjo 
v duševnem in telesnem razvoju z ustreznim sofinanciranjem 
programov. 

Mladim moramo omogočiti ustrezen razvoj, zato moramo 
nameniti več sredstev za mladinske programe, investiranja 
v stanovanja, prav tako pa jim urediti primerne prostore 
za druženje. Zavzeli se bomo, da bo občina lahko izdatneje 
financirala perspektivne mlade z občinskimi štipendijami.


