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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

Veseli smo, ker ima mesto še vedno pridih mladosti. Je eno
najmlajših mest v Sloveniji. Kljub staranju prebivalstva je
mladostno, saj v njem živijo generacije, ki so ga soustvarjale in
imajo v srcu spomin na tovarištvo in spoštovanje. V njem vlada
medkulturni dialog. 

Imamo jezero, ki je posledica desetletnega rudarjenja in je imelo
velik vpliv na Šaleško dolino: negativni na okolje, pozitivni na
razvoj skupnosti ter mesta. Danes pa nam nudi dodatne
možnosti prihodnjega zelenega razvoja. Ob jezeru nas povezuje
medgeneracijsko sodelovanje, otroška igrivost in zabava, aktivno
preživljanje prostega časa in umirjenost ob pogledu na mirno
gladino. Imamo vse potenciale. Želimo si jih izkoristiti!
 
Prehod iz premogovniškega okolja v zeleno trajnostno
naravnano družbo bomo zmogli samo z medgeneracijskim
sodelovanjem in medkulturnim dialogom. Omejene prostorske
površine bomo uporabljali racionalno in trajnostno, da bo vpliv
na okolje čim manj, ter v prid stanovanjske politike za mlade,
oskrbovanih stanovanj za starejše ter v prid poslovnih priložnosti
za investitorje.
 
Gradili bomo medsebojno solidarnost ter kulturo dialoga in
medkulturnega spoštovanja.
 
Gibanje Svoboda v ospredje svojega političnega delovanja
postavlja svobodo, odprto družbo, zaupanje v sočloveka,
skupnost in državo ter njene institucije, spoštovanje, kulturo
dialoga in odgovorno sodelovanje ter ravnanje. Velenje ima
demokratičen in razvojni potencial, ki ga predstavljajo njeni
ljudje. 



 Ta potencial je bil do sedaj premalo izkoriščen za aktivnejše
sodelovanje ljudi pri soupravljanju javnih zadev, kot tudi za
sodelovanje političnih strank in nevladnih organizacij, civilno-
družbenih gibanj, mladih, starih in posameznikov ter posameznic
s področja gospodarstva, športa, kulture, znanosti, izobraževanja.

Želimo Velenje, ki je bogato po svoji raznolikosti in zmožno
sodelovati v zagovarjanju temeljnih pravic in svoboščin svojih
prebivalcev. Zaslužimo si Velenje, ki je svobodno, pošteno,
pravično, napredno, dinamično, razvojno, konkurenčno,
gospodarsko razvito in odprto.
 
Občina Velenje 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.
V naši občini zato želimo zagotoviti prostor za vse občane, tudi
tiste, ki so do delovanja občine kritični. Naredili bomo vse, kar je v
naši moči, da znižamo cene komunalnih storitev, zato bomo
preučili tudi možnost reorganizacije Komunalnega podjetja
Velenje. 

Poleg cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo
tudi ustrezno urejene zelene površine in sprehajalne poti, zato
bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih površin na
območju Velenja. Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov. Pri
obnovah cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred volitvami,
ampak bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno celoten
mandat. S tem želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše
občanke in občane.
 
Želimo si svobodno mladostno mesto ob jezeru. Velenje!



1.

Volilni program

Visoka kakovost bivanja

Izvajali bomo aktivno politiko reševanja stanovanjske
problematike mladih.

S projekti zelene preobrazbe in samooskrbe bomo zagotovili
kvalitetna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Poskrbeli bomo za trajnostno prenovo in gradnjo objektov s
ciljem zmanjšanja negativnih učinkov na okolje.

Ustvarjali bomo modernejši, sistematični, funkcionalni in
trajnostni urbanizem občine. Spodbujali bomo bolj strnjeno
gradnjo ter storitve, ki bodo prebivalcem dostopne peš.

Spodbujali bomo estetsko ureditev vrtičkarstva na občinskih
površinah in njegovo promocijo.

Nadaljevali bomo z gradnjo mestnih in povezovalnih kolesarskih
stez s sosednjimi občinami ter gradnjo kolesarskih stez v nivoju
ceste, ločenih z betonskimi robniki od avtomobilskega pasu. 

Prenovili bomo vsa križišča tako, da bodo bolje ščitila pešce in
kolesarje.

Gradili bomo moderna krožišča in ceste, ki izboljšujejo pretočnost
prometa ter povečujejo varnost v prometu.

Ob sodelovanju z državo bomo razširili velenjske vpadnice od
Velenjke, do krožišča za Šmartno ob Paki.



Skrbno bomo uredili zelene površine in skrbeli za njihovo
preoblikovanje v parke in rekreacijske površine.

Na otroškem igrišču bomo zasadili hitro rastoče drevje za
senčenja igralnih površin.

Pospešili bomo izgradnjo mestne tržnice po vzoru primerljivih
evropskih mest z namenom spodbujanja nakupov izdelkov
lokalne pridelave, izrabo prostora v smislu nakupovalnega
druženja in kakovostno »finger-food« kulinariko.

Zagotavljali bomo kvalitetno zdravstveno oskrbo (začenši s
sistemom naročanja, komunikacijske dostopnosti za vse
starostne skupine in dostopnosti do zdravnika).

Izboljšali bomo sistem dolgotrajne oskrbe starostnikov (gradnja
varovanih stanovanj).
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Občina dialoga in družbeni dogovor

Z namenom vnosa aktualnih trendov v naše okolje in njihovega
razvoja bomo z Velenjskim forumom bomo vzpostavili
dolgoročno sodelovanje med občinsko upravo, posameznimi
javnimi zavodi in posameznimi strokovnjaki s področja
umetnosti, kulture, kreativnih industrij, turizma, izobraževanja,
zdravstva ter medgeneracijskega sodelovanja in multikulturnosti.
Cilj bo najprej oblikovanje nove razvojne strategije in politike
mesta, v nadaljevanju pa ključna področja razvoja.

Uvedli bomo participativni proračun in z njim vključili občane v
odločanje o porabi dela proračunskih sredstev občine za
projekte pomembne za posamezne mestne četrti, krajevne
skupnosti, ipd.

Zavzemali se bomo, da bosta Premogovnik Velenje in
Termoelektrarna Šoštanj delovala optimalno v tem energetsko
težavnem obdobju.

Na državnem nivoju bomo zagovarjali in zagotovili pravičen,
ekonomsko vzdržen in časovno usklajen prehod v nizkoogljično
družbo.

Uvedli bomo pritožbeno pisarno za predloge in pritožbe občanov
ter stalni elektronski naslov.

Povezovali se bomo s sosednjimi občinami in enotno zastopali
razvojna stališča širše Šaleške doline za ureditev povezovalne
infrastrukture (ureditev regionalnih cest, dobra energetska
infrastruktura, digitalizacija, pametna omrežja ter prihodnji razvoj
železniškega omrežja).

S sosednjimi občinami bomo sodelovali pri definiranju,
financiranju in izgradnji parkirnega hub-a za občane, ki potujejo
v druge kraje na delo ali po opravkih (dogovoriti avtobusno
postajališče).
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3. Razvojna in napredna občina z učinkovitim
javnim servisom

Formirali bomo energetsko pisarno za brezplačno svetovanje,
pomoč občanom pri pridobivanju subvencij za učinkovito
energetsko sanacijo objektov in trajnostno gradnjo ter
kolektivnega združevanja (zadružništvo …) in projektnega
financiranja po principu javno-zasebnega, s primarno
promocijsko nalogo.

Formirali bomo strokovno ekipo za učinkovitejše pridobivanje
nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ob interesu skupaj s
sosednjimi občinami.

S sosednjimi občinami se bomo povezovali pri razvoju širše
turistične destinacije z barvito ponudbo športnih in kulturnih
prireditev, zdravstveno-zdraviliškega ter objezerskega in drugega
turizma.

S sosednjimi občinami se bomo projektno povezovali pri
zagotavljanju kvalitetne komunalne infrastrukture.

Poskrbeli bomo, da bo občina postala moderator med vzgojno-
izobraževalnimi ustanovami, fakultetami, razvojno-podjetniškimi
inkubatorji ter malimi, srednjimi in velikimi podjetji v širši regiji z
namenom razvoja kadrov za potrebe zaposlovalcev s ciljem
zagotavljanja visoke stopnje delovne intenzivnosti občanov in
razvojnega potenciala zaposlovalcev.

Spodbujali bomo pobude in vzvode, da bi zaposlovalci v regiji
ponovno pričeli uvajati počitniško delo in delovne prakse za
dijake in študente.

Uvedli bomo redno spremljanje (benchmarking) razvoja
primerljivih občin ali občinskih servisov v svetu z namenom
prenosa dobrih praks in rešitev v naše okolje.
Zagotavljali bomo kakovostno komunalno oskrbo po dostopnih
cenah.



4. Ustvarjalna in inovativna občina (razvoj
podjetništva in delovnih mest)

Na razpolago je preko 170 000 m2 površin za poslovne cone in za
katere so že sprejeti ustrezni prostorski akti. Te bomo dopolnili z
manjkajočo komunalno opremljenostjo.

Ustvarili bomo privlačne pogoje za mala, srednja in velika
podjetja (infrastruktura, delovna sila, hitro prostorsko načrtovanje
in izdaja dovoljenj …).

Privabili bomo visokotehnološka podjetja in jim ponuditi
kakovostno okolje za delovanje s prihajajočo cestno povezavo na
avtocestni križ.

Spodbujali bomo prestrukturiranje premogovniške in podpornih
dejavnosti v dejavnosti turistične zelene destinacije z vrhunsko
kulinariko.

Pospešili bomo razvoj objezerskega turizma (rekreacijske
površine, dogodki, nastanitvene kapacitete).

Ob razširitvi nastanitvenih kapacitet, ugodni geografski legi,
zeleni destinaciji ter velikem naboru možnih aktivnosti bomo
pričeli z razvojem konferenčnega turizma.

Maksimalno bomo izkoristili obstoječi potencial znanj in veščin ter
ga nadgradili in usmerili v nove razvojne rešitve. Predvsem v
preoblikovanje obstoječih poslovnih modelov, v nova delovna
mesta z višjo dodano vrednostjo in pridobivanjem prihodkov na
zunanjih trgih.

Zgodovinsko povezanost z razvojem energetike, posedovanjem
znanj in mednarodnih povezav bomo izkoristili za prihodnji
visokotehnološki razvoj na področju energetike v Šaleški dolini.
Spodbujali bomo prilagoditve in usmerjali izobraževalni sistem
ter spodbujali aktivno mentorstvo uspešnih podjetnikov v
Podjetniškem centru.



5. Družba prihodnosti

Izvedli bomo projekte medkulturnega in medgeneracijskega
sodelovanja in razumevanja.

Spodbujali bomo športne in kulturne dogodke s stimulativnim
financiranjem organizacij dogodkov večjega obsega (večje
število udeležencev in gledalcev, mednarodni dogodki) pa
želimo doseči multiplikativne učinke na prihodke občine kot
celote (občina, podjetja, posamezniki).

S finančnimi in drugimi sredstvi bomo podpirali širši krog društev,
nevladnih organizacij in drugih oblik organiziranosti občanov.

Podporo bomo usmerili v spodbujanje prostovoljstva, delovanje
mladinskih organizacij, skrbi za starejše, krepitev medkulturnega
sodelovanja, ohranjanju naravne in kulturne krajine.

Posebno pozornost in podporo bomo namenili ranljivim
skupinam, starejšim, otrokom in osebam s posebnimi potrebam.

Aktivno se bomo vključevali v kreativni, napredni, družbeno
participativni razvoj celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema,
podpirali inovativne in moderne pristope podajanja znanj.

Zagotovili bomo prostorske pogoje za izvajanje izobraževalnih in
drugih programov ter izenačili pogoje tudi v podružnicah.

V zgodnjih vzgojno-izobraževalnih obdobjih otrok bomo krepili
večje vključevanje vsebin s področij življenja z naravo,
medkulturnega dialoga in strpnosti ter psihofizičnih sposobnosti.

Spodbujali bomo razvoj kreativnih idej na vseh področjih ter
njihovo integracijo z izobraževalnim sistemom in gospodarstvom.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Zelena preobrazba daljinskega ogrevanja

Na podlagi želja občanov in tehničnih možnosti v dolini bomo
izvedli postopni in koordinirani prehod s trenutnega sistem
daljinskega ogrevanja na uporabo alternativnih virov. 

S kombinacijo in razpršenostjo energetskih virov bomo
zagotovili tudi večjo odpornost sistema ogrevanja v občini. Ob
hkratnem spodbujanju učinkovite rabe energije za ogrevanje in
hlajenje, rabe električne energije in drugih energentov bomo
omogočili prehod na oskrbo objektov s sončnimi elektrarnami,
prek različnih rekuperacijskih sistemov pa ogrevanje in hlajenje. 

Pri večstanovanjskih objektih bomo preko zadružništva
spodbujali gradnjo kolektivnih sistemov (sončne elektrarne,
skupni ali individualni sistemi hlajenja in ogrevanja …).
Preobrazbo bomo spodbujali tudi z občinsko energetsko
pisarno, ki bo imela nalogo svetovanja, pomoči pri pridobivanju
subvencij, pomoči pri kolektivnem organiziranju ter
dodeljevanju občinskih subvencij. Znane sisteme OVE in URE
bomo dopolnjevali z novimi spoznanji rešitev BAT.



Projekt 2
Stanovanjska soseska »Pošta-Paka« - trajnostna gradnja
stanovanj v luči zelenega prehoda

Primerno stanovanje za bivanje je ustavna pravica vsakega
državljana RS. Prav zato je naša politična odločitev, da
zagotovimo stanovanja, ki bodo kakovostna, varna ter
cenovno dostopna.

Novi razvojni trendi od mesta zahtevajo nove modele
upravljanja, ki bodo spodbujali zeleno rast ter oblikovali
spodbuden prostor za investicije, predvsem po principu
projektnega združevanja — zadružništva oz. najemne pogodbe
v neprofitnih stanovanjih, ki ostajajo brez časovne omejitve z
omejeno višino najemnine.

Gradnja mora biti izvedena z uporabo naravnih in trajnostnih
materialov. 

Kljub dejstvu da je za ureditev območja že bil izbran predlog
projekta, predlagamo ponovno preučitev programskih in
oblikovnih možnosti, ki jih ponuja programska vsebina
območja podrobne enote urejanja prostora (PEUP), saj želimo
v centralnem delu mesta oblikovati stanovanjsko sosesko, ki
bo s svojo vsebino in cenovno politiko oblikovana po meri
mladih ter bo v pretežni meri namenjena mladim
posameznikom in družinam. 



Projekt 3
Razvoj podjetništva

Po indeksu rasti v petletnem obdobju 2016-2021 je med 100
najhitreje rastočih podjetij v savinjsko-zasavski regiji uvrščenih
zgolj 8 podjetij s sedežem v Velenju. Vzroke lahko poiščemo v
pomanjkanju posluha občinske uprave glede vzpostavljanja
pogojev za poslovne priložnosti in pobude. 

Obdobje, ki je pred nami, postavlja mesto Velenje in širšo
regijo pred izreden poslovni izziv, ko bo potrebno opustiti
premogovno dejavnost. Poleg prestrukturiranja premogovne
regije in sprememb v izobraževalnem in svetovalno-
mentorskemu delu bo potrebno aktivno pristopiti k urejanju
infrastrukturnih pogojev.

Občina Velenje je prostorsko precej omejena z razpoložljivimi
površinami za poslovne razvojne priložnosti. Kljub temu pa
ugotavljamo, da je trenutno na razpolago preko 170 000 m2
površin, za katere so že sprejeti ustrezni prostorski akti.

Poslovne cone Gorenje Zahod, Trebuša, Selo, Vinska gora in
Pesje-klasirnica so največji podjetniški potencial, ki ga bomo
izkoristili ter dopolnili z nekaj manjkajočimi izvedbami za
popolno komunalno opremljenost. V nadaljevanju pa se bomo
potrudili za dogovor z lastniki zemljišč.



Projekt 4

s festivalskim delom: Skok čez kožo, Festival piva, Festival
Sv. Barbare;
z razstavnim delom: Rudarska hiša (pohištvo, dogodki,
običaji …); 
z nadgradnjo otroškega igrišča: otroški poligon z rudarskimi
elementi; 
z gostinskim lokalom »Knap bar«;
z izkoriščanjem obstoječe jamske infrastrukture za muzejski
del, s popestritvijo z digitalnimi vsebinami, s sobo za pobeg,
trekingom, snemalnimi prizorišči.

Turistični center VELENJE UNDERGROUND

V sklopu zelene preobrazbe Šaleške doline ob opuščanju
premogovniške dejavnosti in zapiranju termoelektrarne bomo
na območju podzemnega dela, nekaterih pripadajočih
objektov in površin, ki so vključeni v območje kulturnega
spomenika lokalnega pomena z namenom ohranjanja
kulturne in rudarske dediščine, razširili ponudbo kakovostnih
muzejskih, izobraževalnih, kulturnih, športnih in dopolnilnih
vsebin. S tem bomo celovito zaokrožili regionalno turistično
ponudbo v sklopu turističnega centra VELENJE UNDERGROUND.

Ponudbo Muzeja premogovništva Slovenije bomo povezali z
obstoječo turistično ponudbo in jo razširili:



Projekt 5
Izgradnja oskrbovanih stanovanj 

V razvoj gradnje prilagojenega bivanjskega okolja, kot so
bivanjske skupnosti za starejše oz. oskrbovana stanovanja, je
smiselno vlagati. Predvsem za ohranitev funkcionalnosti, ravni
samooskrbe in kakovosti življenja starostnikov. Z izgradnjo
oskrbovanih stanovanj bomo pripomogli k varstvu starejših,
možnosti servisne oskrbe po izbiri ter deinstitucionalizirano
oskrbo v primeru hude onemoglosti. Na mestu sedanjega
doma za varstvo odraslih Velenje bomo učinkoviteje upravljali
z oskrbovanimi stanovanji, za dom pa je potrebno poiskati
nadomestno gradnjo izven strogega centra mesta, kjer je
mogoče slediti smernicam za dostopno gradnjo.


