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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 Zagorje ob Savi je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo 
smer. V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti 
in 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. Verjamamo, da konstruktivna kritika vodi do 
boljših projektov ter manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem glasilu
ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost. 

Želimo si, da bo Občina Zagorje ob Savi v prihodnosti predstavljala takšno 
skupnost občank in občanov, ki bo mladim ponujala izziv in dobre možnosti za
življenje, starejšim pa omogočala varno in kvalitetno uživanje sadov svojega
preteklega dela. To lahko dosežemo ob izpolnjevanju dveh osnovnih pogojev,
in sicer z zagotavljanjem dobrih možnosti za bivanje in z zagotavljanjem 
dobrih možnosti za zaposlovanje. V Gibanju Svoboda Zagorje ob Savi želimo
pri tem prevzeti aktivno in vodilno vlogo, kar nam omogoča dejstvo, da smo
na državnem nivoju največja vladna stranka z največ ministri, vključno s 
predsednikom vlade, dr. Robertom Golobom. 

Za zagotovitev dobrih možnosti za bivanje v najširšem smislu je treba najprej
sprejemati občinske prostorske izvedbene akte, ki bodo omogočili tako 
individualno gradnjo kot tudi gradnjo novih blokovskih stanovanj, s čimer 
bi mladim ponudili možnost, da si ustvarijo družino in tako ostanejo v naši 
občini. Za doseganje tega cilja je zelo pomembna tudi skrb za kvalitetno 
vzgojo in izobraževanje ter varstvo otrok v okviru javnih zavodov – tako v 
infrastrukturnem, kot v programskem smislu. Potrebna je dobra cestna in 
rekreacijska infrastruktura, kvalitetna zdravstvena oskrba ter institucionalna
pomoč starejšim na domu, skrb za okolje, skrb za mlade (subvencije, vavčerji,
štipendije), skrb za medgeneracijski dialog itd. 

Zagotovitev dobrih možnosti za zaposlovanje v najširšem smislu pomeni 
predvsem racionalno načrtno upravljanje z objekti in zemljišči v občinski 
lasti, ki bo omogočalo kontinuiran razvoj gospodarskih dejavnosti, hkrati 
z uveljavljanjem podpornih instrumentov privabljanja domačih in tujih 
investitorjev. To pomeni tudi podporo lokalnemu kmetijstvu v smislu ukrepov
za povečevanje konkurenčnosti lokalnih pridelovalcev, kot tudi podporo vsem
vrstam turističnih dejavnosti v občini.



Ključni razvojni projekti

Razširitev prostora Tržnice Zagorje ob Savi na
kraja Kisovec in Izlake

Izgradnja vodohranov v vodovodnem sistemu
Strahovlje- Šemnik

Tržnica Zagorje potrebuje krajevno in prostorsko razširitev v 
smislu ponudbe in bolj enakomerne krajevne zastopanosti. Gre
za pomembno podporo lokalnemu kmetijstvu ter zmanjšanje 
prometne obremenitve v centru Zagorja ob Savi ob sobotah. 
Kmetje bi dobili prostor za svoje proizvode, lokalna ponudba pa
bi s tem postala dostopna tudi lokalnemu prebivalstvu, ki nima
možnosti dostopa do tržnice v Zagorju.

Ker vodovodni sistem Strahovlje-Šemnik nima zgrajenih 
ustreznih vodohranov, ob vsakem večjem deževju nastajajo 
težave z zagotavljanjem neoporečne pitne vode v krajevnih 
skupnostih Kisovec–Loke, Rudnik–Toplice in Jože Marn 
zaradi skalitve vodnega vira. Vodo je zato potrebno pogosto 
prekuhavati, kar močno vpliva na kvaliteto življenja ljudi. Z 
investicijo želimo vsem tem prizadetim prebivalcem zagotoviti 
dostop do pitne in neoporečne vode.



Ureditev mirujočega prometa v centru mesta
Zagorje ob Savi

Izgradnja sodobnega brezžičnega omrežja na
širšem območju občine Zagorje ob Savi

Ustanovitev Športnega rekreacijskega centra
Proletarec

Trenutna situacija na področju Zavoda za šport Zagorje ob 
Savi ne dosega minimalnih zahtev po športni raznolikosti in 
predvsem lokacijski centralizaciji. Zato je potrebna temeljita 
posodobitev igriščnega prostora Proletarec z ureditvijo stez za 
tek in atletske discipline ter posledično takojšnja ustanovitev 
Atletske šole Proletarec Zagorje ob Savi. Uporabo stez in igrišč 
moramo omogočiti tudi rekreativnim športnikom.

Občina Zagorje ob Savi potrebuje javno brezžično omrežje, 
prioritetno med lokacijami Železniška postaja–Europark– 
Orehovica z lokalnimi dostopnimi točkami. Izvedba projekta 
bi bila določena kot javno-zasebno partnerstvo s pomočjo 
evropskih sredstev in bi zajemala tudi vzpostavitev brezžičnega 
signala za javne zavode in društva na področju občine. Bistvena 
prednost omrežja bil brezplačen internet za vse občane ter 
oglaševanje.

Trenutna situacija v Zagorju ob Savi ne omogoča zadostnega 
števila parkirnih mest niti za običajno dnevno dogajanje v mestu 
(obisk tržnice, trgovin, zdravstvenega doma), sploh pa ne za 
večje kulturne, športne in druge prireditve. Zato je nujna ureditev 
in nadgradnja parkirišč in tudi izgradnja novih, da čim dlje ne bi 
bilo potrebe po plačljivih parkiriščih. Prometno razbremenitev 
želimo doseči tudi z urejenimi kolesarskimi potmi in možnostjo 
parkiranja na robu mesta Zagorje po principih t.i. »park&drive« 
ter »park&walk« sistemov.



1.

Volilni program

Posodobljena infrastruktura po meri
občanov

Investicije, rekonstrukcije in vzdrževanje lokalnih in občinskih 
cest bomo organizirali tudi v projektih, ki bodo predlagani na 
podlagi participativnega proračuna. Za potrebe povečanja
stanovanjskih kapacitet bomo proučili možnost pridobitve 
evropskih sredstev za gradnjo novih stanovanj v javno- 
zasebnem partnerstvu. Aktivno bomo iskali nova zazidljiva 
območja za individualno gradnjo na celotnem območju občine.

Zagotovili bomo sredstva za izgradnjo regijskega vadbenega 
gasilskega poligona za potrebe celotnega sistema zaščite in 
reševanja s poudarkom na usposabljanju in urjenju pripadnikov 
gasilskih društev in drugih enot v sistemu zaščite in reševanja. 

Želimo nadaljevati in okrepiti sodelovanje pri trenutnih
investicijah na državnih cestah: kolesarska steza Primoža
Rogliča, navezava kolesarske steze na cesti Lukovica-Trojane,
posamezni pločniki in prehodi ceste na relaciji Trojane-Izlake-
Zagorje, izgradnja informacijskih portalov za preusmerjanje in
obveščanje voznikov motornih vozil o dogodkih na AC, izgradnja
dveh krožišč na cesti skozi Kisovec, rekonstrukcija ceste Zagorje-
Bevško, rekonstrukcija ceste Zagorje-most čez Savo. 

Nujna je izgradnja ustreznih vodohranov v vodovodnem sistemu 
Strahovlje- Šemnik, da se preprečijo težave z zagotavljanjem 
neoporečne pitne vode v krajevnih skupnostih Kisovec-Loke, 
Rudnik-Toplice in Jože Marn zaradi skalitve vodnega vira ob 
vsakem malo večjem deževju. Prav tako bomo skrbeli za 
racionalno upravljanje z objekti in zemljišči v občinski lasti.



2.

3.

Za učinkovit javni servis, ki temelji na
demokraciji

Krepili bomo gospodarstvo in spodbujali
trajnostno kmetijstv

Vse storitve za občane želimo združiti na enem mestu. 
Zavzemali se bomo za transparentno in racionalno porabo
javnih sredstev. Potrbena je nadgraditev sedanjega načina
poslovanja krajevnih skupnosti (Zagorje ob Savi je namreč ena
izmed redkih slovenskih občin, ki so obdržale krajevne skupnosti
kot pravne osebe). Naš končni cilj je uvesti participativen
proračun v obsegu dobrih 900 000 evrov. Podpora vseh oblik
medgeneracijskega sodelovanja in njihovo nadgrajevanje v
okviru Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi, ki od l. 2013
deluje v okviru Mladinskega centra Zagorje.

Prizadevali si bomo, da bomo partner pri vseh gospodarskih
projektih, državnih in lokalnih, ki so pomembni za razvoj občine 
in vplivajo na življenje v njej, pri čemer je treba dati prednost
okoljsko prijaznim projektom, ki nudijo zaposlovanje čim večjega
števila delavcev vseh profilov.

Obstoječim gospodarskim družbam, bomo vedno nudili 
pomoč, saj se zavedamo, da so trenutno največji zaposlovalci 
v občini (vzdrževanje obstoječih in investicije v nove poslovne 
cone, vlaganje v malo gospodarstvo, uveljavljanje podpornih 
instrumentov za privabljanje investitorjev v občino itd). 
Sistematično se bomo lotili reševanje težav zaposlovanja mladih 
in zajezitev »bega možganov« z širitvijo občinskih štipendij, 
uvajanjem vavčerjev itn.



Vzpostavili bomo stalen dialog z lokalnimi ponudniki turističnih 
storitev, turističnimi ponudniki, zavodi in vsemi ostalimi, ki jih 
zanima tematika turizma, ali so z njim neposredno oz. posredno 
povezani. Povečevanje konkurenčnosti lokalnih kmetijskih 
pridelovalcev (enakomeren razvoj podeželskih območij, 
vzpostavljanje mreže oskrbe z lokalno hrano in vzpostavitev 
lokalne e-tržnice, pozivanje javnih zavodov k skupnemu 
naročanju in čim večjemu naročanju lokalne hrane itd.). 
Rudarsko dediščino, ki je ostala v času rudarske dejavnosti, 
je potrebno bolje izkoristiti za turistični razvoj in iz nje narediti 
lokalno zanimivost po vzoru Idrije ali Velenja.
 

Največja stalna skrb mora biti posvečena predšolski in šolski
vzgoji otrok tako v infrastrukturnem smislu: zagotoviti je treba
ustrezne prostorske pogoje z načrtovanjem potrebnih novih
objektov skladno z rastjo prebivalstva na posameznih področjih
občine kot tudi v programskem smislu.

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). 

4. Za odprto občino, ki temelji na
demokraciji in sodelovanju



Spodbujali bomo različne programe javnih del: delo z ranljivimi 
skupinami, psihosocialna pomoč, vključevanje nevladnih 
organizacij v izvajanje programov, namenjenim osebam s 
posebnimi potrebami, vključevanje Mladinskega centra v delo z 
mladimi, ohranitev in nadgradnja projektov za starejše itd. 
Poskrbeli bomo za vzdrževanje in programsko nadgrajevanje 
centralne kulturne organizacije v občini (v KC Delavski dom 
Zagorje) kot tudi za ustvarjanje pogojev za delovanje in 
razvoj ostalih kulturnih organizacij oz. društev v posameznih 
krajevnih skupnostih. Ker je kultura pomembna, bomo poskrbeli 
za kulturne spomenike lokalnega pomena in povezovanje z 
institucijami, pristojnimi za kulturne spomenike državnega 
pomena. Pomagali bomo pri organiziranju in izvedbi 
tradicionalnih dogodkov na nacionalni kot tudi mednarodni 
ravni (slikarska kolonija, revija pevskih zborov, dnevi flavtistov 
itd.).

Skrb za Zdravstveni dom Zagorje s ciljem zagotavljanja 
kvalitetne usluge za občane kot tudi pogojev za delo zaposlenih 
ter koncesionarjev, ki delujejo v javni zdravstveni shemi 
(racionalno investicijsko in tekoče vzdrževanje, zagotavljanje 
zadostnega števila zdravnikov in zdravstvenega osebja za 
zagotavljanje potreb vseh občanov itd.).

Poleg redne podpore vsem športnim društvom in klubom v 
Zagorju oz. vdrževanju obstoječih športnih objektov moramo 
zagotoviti pogoje za učenje plavanja za najmlajše (izgradnja 
pokritega in odprtega olimpijskega bazena) ter v vseh krajevnih 
skupnostih vzdrževati in nadgrajevati pešpoti, tekaške in 
kolesarskih poti ter igrala in zunanje vadbene rekreacijske 
naprave 

Posebno skrb je treba nameniti urejanju in razvoju športno- 
rekreacijskega parka Europark Ruardi (boljše vzdrževanje, iskanje 
novih rešitev za boljšo izrabo tega našega bisera, kot na primer 
izgradnja opremljenih najemnih prostorov za piknike, ureditev 
umetnega zasneževanja itd.).



5. Participativna in demokratična družba ki
temelji na medgeneracijskem sodelovanju

Gibanje Svoboda je stranka, ki posebej poudarja združevanje in
kulturo političnega dialoga, zato tudi člani naše liste za zagorski
občinski svet obljubljamo volilkam in volilcem, ki nam bodo
namenili svoj glas, naslednje:

Nikoli ne bomo kritizirali ali rušili posameznih projektov zgolj zato, 
ker jih nismo predlagali mi sami. Pri razmisleku nas bo vodilo 
vprašanje koristi projekta za občanke in občane in sledenje 
temeljnim programskim izhodiščem Gibanja Svoboda.
Ker nimamo svojega kandidata za župana, bomo 
novoizvoljenemu županu z vsemi močmi pomagali pri izvedbi 
tistih projektov, ki jih bomo ocenili kot koristne za vse občanke 
in občane ter ne bodo v nasprotju s temeljnim programom 
Gibanja Svoboda. Hkrati pa mu bomo znali nastaviti ogledalo v 
primeru, ko se z njegovimi potezami ne bomo strinjali.
Na naši listi smo združili tiste z dolgoletnimi izkušnjami 
opravljanja najvišjih političnih in gospodarskih funkcij v Zagorju 
kot tudi tiste z mladostnim entuziazmom ter prodornostjo.

V občinskem svetu bomo delovali združevalno in bomo 
sodelovali z vsemi tistimi, pri katerih bomo ocenili, da so jim 
na prvem mestu koristi vseh občanov, ne pa zgolj osebne 
koristi ali koristi posameznih skupin. Ne moremo pa podpirati 
tistih, ki politiko razumejo kot okolje za uresničevanje svojih 
materialnih ciljev in iz politike delajo »biznis«. Občina mora služiti 
interesom občanov, pod nobenim pogojem ne sme biti servis za 
zaslužkarstvo posameznikov na račun klientelizma in izkoriščanja 
položajev.


