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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 je naravna življenjska skupnost, v kateri prebivalci zadovoljujemo 
svoje skupne potrebe in interese. Te potrebe in interese pa lahko najbolj 
učinkovito zadovoljujemo le, če se zavedamo, da smo občina mi vsi. Vsi, ki 
živimo, delamo, ali ustvarjamo v občini Zreče, smo odgovorni za to, kakšna 
bo naša občina jutri in kako bomo v njej živeli. Zato želimo v Gibanju Svoboda 
v procese odločanja v čim večji meri vključiti vse pozitivne pobude občanov 
v obliki participativnega proračuna. S tem želimo okrepiti zavedanje vseh 
občanov, da so pomemben del naše skupnosti. 

Mladim v naši občini moramo zagotoviti osnovne možnosti za ureditev 
stanovanjskega problema in dostop do kakovostnih delovnih mest ter s 
tem prekiniti njihov odhod. V okviru novega medgeneracijskega dogovora 
je potrebno zagotoviti dostop do oskrbe na domu in stanovanjske 
kapacitete v neprofitnih stanovanjih. Na infrastrukturnem področju je 
potrebno zagotavljati kakovostno osnovno infrastrukturo v obliki varnih 
cestnih povezav. Vzpodbujati je potrebno razvoj kvalitetnega elektro 
omrežja, ki bo omogočalo priključitev sončnih elektrarn vseh zainteresiranih 
fizičnih in pravnih oseb. S tem bo občina prispevala k višji energetski 
samooskrbi in hkrati znižala svoj celokupni ogljični odtis. Na področju 
digitalne infrastrukture je potrebno poskrbeti za razvoj zmogljivega omrežja 
in uvajanje digitalizacije v vsakodnevno delovanje občine in občanov. 
Komunalna infrastruktura mora omogočati rešitev čiščenja odpadnih voda 
v vseh predelih občine.

Občane je potrebno spodbuditi k aktivnemu delovanju pri predlogih razvoja 
in delovanja občine in krajevnih skupnosti in jim na ta način vrniti občutek 
pripadnosti. Kmečka gospodarstva  je potrebno spodbujati k združevanju v 
skupnosti zaradi doseganja večje konkurenčnosti in jih spodbujati k razvoju 
dopolnilnih dejavnosti. Na področju zdravstvene dejavnosti je potrebno 
ustvariti pogoje za dostopnost do zdravnikov in zobozdravnikov v lokalnem 
okolju. Na področju turizma je potrebno usmeriti prizadevanja obstoječe LTO 
k spodbujanju ponudbe lokalnih izdelkov.  



Na področju urejanja okolja je potrebno pripraviti ustrezne prostorske 
podlage, ki bodo omogočale stanovanjsko gradnjo in podjetniško iniciativo s 
pridobitvijo visoko kvalitetnih delovnih mest. 

V naslednjem mandatu želimo doseči, da bo postala občina Zreče sodobna, 
razvita in zaželena destinacija za njene občane, podjetniško iniciativo in 
obiskovalce. 



Volilni program

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Občina je naravna življenjska skupnost, v kateri prebivalci 
zadovoljujemo svoje skupne potrebe in interese. Te potrebe 
in interese pa lahko najbolj učinkovito zadovoljujemo le, če 
se zavemo, da smo občina mi vsi. Vsi, ki živimo, delamo, ali 
ustvarjamo v občini Zreče, smo odgovorni za to, kakšna bo naša 
občina jutri in kako bomo v njej živeli. O vseh naših potrebah ne 
morejo in ne smejo odločati občinski uradniki sami. Zato bomo 
prvi občinski proračun, ki bo sprejet po volitvah, sestavili tako, da 
bodo vanj vključene tudi tiste naložbe, ki bodo na podlagi vaših 
predlogov na glasovanju prejele največje število glasov občank 
in občanov. CILJ: PARTICIPATIVNI PRORAČUN, ROK ZA IZVEDBO: Prvi 
novo sprejeti občinski proračun.

IZGRADNJA NOVEGA OTROŠKEGA VRTCA 

Stavba obstoječega otroškega vrtca ne ustreza več vsem 
potrebam sodobne predšolske vzgoje ter ne ustreza 
standardom in normativom za prostor in opremo vrtca. Stavba 
je sestavljena iz dveh stavb, zgrajenih v različnih obdobjih. 
Prva stavba, ki je delno podkletena, je bila zgrajena leta 1976 v 
montažni izvedbi. Drugi del stavbe je v celoti podkleten in je bil 
zgrajen leta 1988. Vrtec se nahaja na koncu Ceste na Roglo, med 
turističnim kompleksom Terme Zreče, obstoječo kotlovnico Unior 
in poslovno trgovskim centrom. Občina je v letu 2021 že sprejela 
naložbeni načrt za rekonstrukcijo obstoječe stavbe v vrednosti 
1.939.506,13 EUR brez DDV. Ker je površina stavbe 686,60 m2, bi po 
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sprejetem naložbenem načrtu m2 rekonstrukcije stal 3000 EUR. 
Prepričani smo, da lahko s tem vložkom, na lokaciji ob osnovni 
šoli zgradimo nov, večji otroški vrtec, ki bo zadostil potrebam 
sodobne predšolske vzgoje, ter bo ustrezal standardom in 
normativom za prostor in opremo vrtca. CILJ: IZGRADNJA 
NOVEGA OTROŠKEGA VRTCA, ROK ZA IZVEDBO: september 2024.

ZA! POSODOBITEV CESTNEGA OMREŽJA

Zavedamo se, da vožnja s parno lokomotivo v 21. stoletju, ne 
predstavlja prave poti v boljšo in svetlejšo prihodnost. Prav 
tako se zavedamo, da je cestno omrežje v občini Zreče v zelo 
slabem stanju. Zato bomo z vsemi šestimi sveti krajevnih 
skupnosti izdelali natančen popis delov cestnega omrežja, ki je 
potrebno rekonstrukcije ter za vsak  del določili tudi prioriteto. 
Na podlagi tako izdelanega seznama bomo z ustreznimi 
državnimi organi (ministrstvi, agencijami,…) začeli pogajanja o 
višini in rokih sofinanciranja posameznih projektov. CILJ: VSAKO 
LETO POSODOBITI NAJMANJ 20 KM CESTNEGA OMREŽJA, ROK ZA 
IZVEDBO: TEKOČA NALOGA.

ZA! IZGRADNJO ŠIROKOPASOVNEGA 
OMREŽJA 

Na podlagi podatkov o razvitosti internetnega omrežja in 
priključkov, ki jo je opravila Fakulteta za elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani, Občina Zreče zaseda v Republiki Sloveniji med 
212 občinami 145. mesto. Optično je povezanih samo 4,64 % 
priključkov, medtem ko je povprečje slovenskih občin 38,37 %. 
Na podeželju je razpoložljivost širokopasovne infrastrukture 
tako nesprejemljivo slaba, hkrati pa zasebni investitorji nimajo 
tržnega interesa za samostojna vlaganja. Zaradi redke in 
razpršene poseljenosti je gradnja draga in ni možno oblikovati 
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vzdržnih zasebnih poslovnih naložbenih modelov. Za gradnjo 
širokopasovne infrastrukture v javno-zasebnem partnerstvu 
na belih lisah je tako treba zagotoviti javna sredstva, predvsem 
sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko. CILJ: PRITI 
MED PRVIH 100 OBČIN PO RAZVITOSTI INTERNETNEGA OMREŽJA IN 
PRIKLJUČKOV V RS, ROK ZA IZVEDBO: december 2025.

 ZA! UREDITEV MESTNEGA JEDRA

Mesto Zreče ne daje vtisa središča mesta in nima prepoznavne 
identitete, hkrati pa je nasičeno s parkirnimi površinami in nima 
jasne funkcionalne zasnove. Meja med javnimi in zasebnimi 
površinami je neizrazita. Osrednje funkcije, kot so pošta, 
zdravstveni dom, knjižnica, upravno administrativni center, 
so izrazito razpršene, pri čemer v prostoru ni zaznati prave 
ločnice med turistično dejavnostjo in večstanovanjskim delom 
osrednjega območja. Podoba današnjega mestnega jedra 
je predvsem posledica prostorskih odločitev ob reševanju 
aktualnih potreb naselja in širšega območja v določenih 
razvojnih obdobjih, ki so bila v zadnjih desetletjih zaznamovana 
z razvojem industrije in turizma. Na podlagi navedenega je 
treba takoj pristopiti k izdelavi idejne zasnove novega mestnega 
jedra ter izdelavi projektne dokumentacije. Ker občina ne 
zmore naložbenega potenciala za tako obsežen projekt, je 
potrebno pristopiti k iskanju in sklenitvi javno-zasebnega 
partnerstva ter na podlagi tega k pridobitvi kohezijskih sredstev 
za sofinanciranje projekta. CILJ: IZGRADNJA NOVEGA MESTNEGA 
JEDRA S PRIPADAJOČIMI OSREDNJIMI FUNKCIJAMI, ROK ZA IZVEDBO: 
junij 2026.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

ZA! PARTICIPATIVNI PRORAČUN 

Občane bomo vsako leto pozvali, da posredujejo svoje ideje 
za reševanje lokalnih problemov. O projektih bo nato izvedeno 
glasovanje, izbrani projekti pa bodo dobili del občinskega 
proračuna.  Na ta način se bo vzpostavilo zaupanje v občinsko 
upravo in krepilo aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti.

Projekt 2

ZA! IZGRADNJO NOVEGA OTROŠKEGA VRTCA  

Potrebujemo nov, večji otroški vrtec, ki bo zadostil potrebam 
sodobne predšolske vzgoje, in bo ustrezal standardom in 
normativom.

Projekt 3

ZA! SODOBNO INFRASTRUKTURO

Poskrbeti želimo za kvalitetno obnovo obstoječih in izgradnjo 
novih cest za zagotovitev varne cestne infrastrukture. 

Projekt 4

ZA! IZGRADNJO ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA 

Vsem občanom ter občankam želimo zagotoviti dostop 
do širokopasovnega interneta. V sodelovanju z ponudniki 
telekomunikacijskih storitev bomo zato  pripravili prednostne 
načrte modernizacije optičnega omrežja.



Projekt 5

ZA! UREDITEV MESTNEGA JEDRA

Izboljšati želimo prostorsko načrtovanje. Naš cilj je zagotoviti 
pogoje za razvoj konkurenčnega gospodarstva ter istočasno 
izboljšati kvaliteto življenja v občini. 


