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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 Žalec je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih priložnosti. V
Gibanju Svoboda menimo, da je razlog predvsem v odsotnosti dostojne
komunikacije z vsemi občani ter občankami. Poskrbeli bomo za dobro
vodenje projektov, zato želimo občanom ponuditi možnost neposrednega
odločanja o investicijah, ki se krijejo iz proračunskih sredstev. Zavzemali se
bomo za uravnotežen razvoj celotne občine Žalec. Naredili bomo vse, kar 
je v naši moči, da zagotovimo konkurenčne cene komunalnih storitev, zato
bomo proučili tudi možnost reorganizacije našega komunalnega podjetja
JKP Žalec.

Želimo poskrbeti, da bo Občina Žalec zanimiva, dostopna in prijazna za vse 
občane in obiskovalce. Našo prihodnost vidimo v trajnostno naravnani, 
samooskrbni, digitalizirani in inovativni občina. Občina Žalec mora
zagotoviti ustrezno sodobno infrastrukturo, ki bo prebivalcem zagotovila 
zeleni prehod. V naši občini želimo spodbuditi prihod, delovanje in razvoj 
gospodarskih družb. Poseben poudarek želimo nameniti sociali, zdravstvu, 
človeškim virom, razvoju mladih, skrbi za starejše in pomoč ranljivim 
skupinam. Želimo, da Občina Žalec aktivno sodeluje z vzgojno varstvenimi 
zavodi in mlade aktivneje vključi v družbo. Skratka: želimo živeti v občini z 
vizijo in v njej aktivno delovati tako, da bomo v družbi najboljših slovenskih 
občin in tako prepoznavni.
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Učinkovita raba in načrtovanje prostora

Javna infrastruktura in trajnostna
mobilnost

Ključni razvojni projekti

Pripravili bomo strategijo smiselne prenove prostorskega
načrta s poudarkom na segmentiranju posameznih dejavnosti
(trgovinska, stanovanjska, obrtna, itd.). Pomemben del bo 
tudi ocena poplavne ogroženosti ter prilagoditve prostora za
protipoplavno obrambo.

Želimo sprejeti desetletni investicijski načrt izgradnje in obnove
komunalne ter cestne infrastrukture. Prednostno želimo z
investicijami povezati ruralna območja z mestnim jedrom ter
poskrbeti za učinkovito rabo zemljišč v občinski lasti. Spodbujati
želimo tudi športne dejavnosti in skrb za zdravo življenje
občanov.
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Razvoj socialne mreže

Energetska sanacija 

Zmanjšati želimo porabo energije z uvedbo alternativnih virov.
Občini Žalec želimo v čim večji meri spodbuditi zeleno energijo.
Želimo elektrificirati občinski vozni park, uporabiti neizkoriščene
lokacije za pridobivanje elektrike preko sončne energije ter uvesti
dodatne električne polnilnice. Želimo tudi celovito energetsko
prenovo vseh javnih objektov v lasti občine.

Okrepiti želimo sodelovanje z društvi in nevladnimi 
organizacijami, okrepiti sofinanciranje in nadgradnjo varstva 
ter skrbi za starejšo populacijo v domačem okolju oz. v okviru
varstvenih zavodov. Z umno občinsko politiko želimo poskrbeti za
rast delovnih mest in zapolnitev kadrovske vrzeli. Za privabljanje
mladih v našo občino želimo pripraviti programe delne 
oprostitve posameznih prispevkov za mlade družine v obliki
dodatnega subvencioniranja vrtca. V sodelovanju z Ministrstvom
za izobraževanje želimo pripraviti tudi
brezplačne tečaje in delavnice z vidika rabe slovenskega jezika.



5. Turistično privlačna občina s poudarkom
na celoviti ponudbi lokalnih
pridelovalcev 

Občini Žalec želimo povezati naše naravne in kulturne dejavnosti
z dopolnitvijo celovite ponudbe prenočitvenih kapacitet ter 
ostale kmetijsko-turistične dejavnosti. Med prednostnimi
turističnim področji vidimo hmeljarstvo, sirarstvo, bio pridelavo
izdelkov, promocijo pivovarne, itd.



1.

2.

Volilni program

ZA! Razvojno in napredno občino

ZA! Nov družbeni dogovor in občino
dialoga

S participativnim proračunom Občine Žalec želimo zagotoviti
mehanizem za vključevanje občanov v odločanje o porabi
proračunskih sredstev. Zagotoviti želimo
sredstva v višini 250 000 eurov, ki bodo namenjena projektom,
ki jih neposredno izberejo občani in občanke občine oziroma
posamezne krajevne skupnosti. Istočasno želimo postaviti
enotno točko za sporočanje predlogov in pobud občanov.

Pripraviti želimo 10-letni investicijski načrt za preplastitve,
rekonstrukcije in sanacije lokalnih oziroma krajevnih cest. 
Med prednostna področja bi uvrstili sanacijo mostu čez 
Savinjo v Grižah, zagotovitev dodatnih priključevalnih pasov 
na lokalnih in regionalnih cestah ter vhodov do priključka AC,
rekonstrukcija križišča Petrovče, Levec ter obnovo pešpoti pri 
OŠ Žalec. Obstoječe načrte komunalnih vodov želimo uskladiti z
dejanskim stanjem. Pomemben poudarek bomo namenili tudi
umeščanju drugih infrastrukturnih projektov v prostor, kot so 
npr. varovana stanovanja, dodatne enote vrtcev, ZD. Z revizijo
veljavnega okoljsko-prostorskega načrta (OPN) želimo povečati
fond zemljišč za individualno gradnjo stanovanjskih objektov.
Ruralna območja želimo povezati z mestnim jedrom z omrežjem 



kvalitetnih kolesarskih stez ter pešpoti. Poskrbeti želimo za
učinkovito izrabo zemljišč v občinski lasti. Na območju naše 
občine želimo spodbuditi tudi športno aktivnost naših občanov 
ter občank. Zavedamo se tudi vse bolj perečih vremenskih 
ekstremov, zato želimo pripraviti protipoplavno strategijo, ki 
bo usmerjena predvsem v cenejše preventivne ukrepe (npr. 
redno čiščenje hudourniških strug, priprava primernih razlivnih
območij).

V Občini Žalec želimo razširiti socialno mrežo z vzpostavitvijo
dodatnih dnevno varstvenih centrov. Odpreti želimo dislocirane
enote primarne zdravstvene oskrbe za Ponikvo in Zabukovica
ter razširiti kapacitete vrtcev za predšolsko vzgojo in varstva
otrok. Okrepiti želimo sodelovanje z društvi in nevladnimi
organizacijami. Implementirati želimo ključne dejavnike za rast
delovnih mest in zapolnitev kadrovske vrzeli. Uvedli bi delno
oprostitev posameznih prispevkov za mlade družine. Hkrati
bomo poskrbeli za izvedbo brezplačnih tečajev in delavnic 
za mlade s poudarkom na rabi slovenskega jezika in lažjem
vključevanju v okolje. Zagotoviti želimo dodatne prostore in
objektov za družbene in športne dejavnosti (športne steze,
kolesarske poti, pasji park).

3. ZA! Učinkovit javni servis vseh občank in
občanov ter ostale deležnike
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4. ZA! Samooskrbno občino na poti zelenega
preboja

ZA! Turistično privlačno občino s
poudarkom na celoviti ponudbi lokalnih
pridelovalcev

Za uvedbo alternativnih virov bomo zmanjšali porabo energije.
Nemudoma želimo pristopiti k sanaciji javnih objektov v lasti
občine. Želimo elektrificirati občinski vozni park, zlasti vozni 
park medobčinske redarske službe. Preučili bomo tudi možnost
elektrifikacije gospodarskih vozil v lasti JKP Žalec. Po občini
želimo uporabiti neizkoriščene lokacije za pridobivanje elektrike
prek sončne energije in v sodelovanju z elektro podjetji postaviti
dodatne električne polnilnice. Želimo tudi celovito energetsko
prenovo vseh javnih objektov v lasti občine. Del projektov je
mogoče pokriti z viri iz Evropske unije. Sanirati želimo področja,
kjer se nahajajo ljudem in okolju nevarni odpadki. Prednostno
bomo sanirali področja, kjer se nahajajo primarni vodni viri. V
Žalcu želimo urediti tudi lokalni javni potniški prevoz, ki bi ga
lahko koristili vsi občani. Takšen ukrep bi pomagal predvsem
šolarjem ter starejšim.

Občina Žalec mora začeti aktivno povezovati naravne in kulturne
dejavnosti z dopolnitvijo celovite ponudbe prenočitvenih
kapacitet ter ostale kmetijsko-turistične dejavnosti. Med
prednostnimi področji, ki jih imamo na področju naše občine,
vidimo dediščino hmeljarstva, sirarstva, bio predelave izdelkov,
promocijo pivovarne, gledališče na prostem, oživitev Žalske noči
itd. Uspešni kulturni dogodki in kakovostni turistični produkti 
bodo Občino Žalec ponovno postavili na zemljevid destinacij, ki
jih bodo želeli obiskati tako domači kot tuji gosti.


