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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

Knežje mesto Celje je preveč lepo in razvojno obetajoče, da bi ga
prepustili stagniranju in mnogim neizkoriščenim priložnostim.
Nemalo je področij mestnega življenja, ki so v preteklih desetletjih
ostala ob robu pozornosti lokalne politike. V Gibanju Svoboda
Celje smo prepričani, da je napočil čas za novo energijo, za večjo
zavzetost pri vodenju mesta, za vključevanje širše javnosti v
sprejemanje ključnih odločitev, za medsebojno zaupanje in
konstruktivno sodelovanje.
 
Uroš Lesjak, župan iz vrst Gibanja Svoboda bo oseba, ki povezuje,
ne izključuje, spoštuje, posluša in z vso svojo energijo vodi mesto
ter delo mestnega sveta in je na voljo Celjankam ter Celjanom, ko
je to potrebno. 

Gibanje Svoboda Celje ima jasno razdelano razvojno vizijo MO
Celje. Ključno vlogo pri napredku mesta bo imelo partnersko
sodelovanje z Vlado RS, ki jo vodi dr. Robert Golob, kot tudi
resornimi ministrstvi za posamezna pereča področja družbenega
življenja v mestu. Od ekološke sanacije celjske kotline do nove
energetske strategije in razvoja pametnega mesta. 
 
Celje ima vse možnosti, da postane prijazno mesto tako za
domačine kot goste, ki bodo v naše mesto prihajali v mnogo
večjem številu. 

 
 



Vizija razvoja občine

S pametno politiko razvoja in odpiranja novih delovnih mest,
oživitvijo starega mestnega jedra, možnostmi za nastanitev in
gradnjo stanovanjskih objektov, tudi takih, namenjenim mladim
družinam, z načrtovano urbanizacijo nepozidanih zemljišč in
odpiranjem možnosti za razvoj podjetništva ter obrti, želimo v
mestu zadržati mlade in izobražene kadre, ki zdaj mesto
zapuščajo zaradi boljših priložnosti drugje.
 
Celjanke in Celjani bodo dobili priložnost soodločanja o delu
občinskega proračuna. Sami bodo predlagali naložbe, ki so v
njihovem neposrednem okolju najbolj pomembne, ter o njih tudi
odločali. Participativni proračun že uspešno izvajajo tiste
slovenske občine, katerih vodstva znajo prisluhniti potrebam
občanov. 
 
Celje potrebuje in bo s podporo Gibanja Svoboda tudi dobilo svež
razvojni zagon ter spet postalo knežje mesto, na katerega bomo
Celjanke in Celjani lahko ponosni. 

 
 



1.

Volilni program

TRANSPARENTNO IN UČINKOVITO BOMO VODILI
MESTNO UPRAVO

Vzpostavili bomo odgovorno vodenje postopkov javnega
naročanja, posebej naročila manjših vrednosti. Znotraj občinske
uprave bomo uveljavljali ničelno toleranco do vseh koruptivnih
ravnanj na vseh nivojih občinske uprave in gospodarskih javnih
služb. Poskrbeli bomo za učinkovitejše vodenje in upravljanje
občinskih zavodov in gospodarskih javnih služb, katerih
ustanovitelj je MO Celje. 

Cilj je profesionalizacija vodenja občinskih javnih podjetij in
zavodov, zato bomo na vodilna mesta predlagali ugledne in
kompetentne strokovnjake. Okrepili in profesionalizirali bomo
nadzorno vlogo svetov zavodov in nadzornih svetov javnih
podjetij. Lokalno politiko bomo umaknili iz mehanizmov vodenja
občinskih zavodov in gospodarskih javnih služb.

2.

Celjanke in Celjani si zaslužimo in imamo pravico živeti okolju, ki
ne ogroža zdravja nas in naših otrok. Celjska kotlina še danes
plačuje visok davek preteklega onesnaževanja s težkimi kovinami
in drugimi škodljivimi elementi, katerega epicenter je področje
stare Cinkarne. V preteklosti je država na pobudo celjske poslanke
DZ Janje Sluga namenila dovolj sredstev, da je bila izvedena
sanacija zemljine ob vrtcih in šolah, a to je šele prvi korak do
našega življenja v neonesnaženem okolju.

OKOLJSKO BOMO SANIRALI CELJSKO KOTLINO



3.  UVEDLI BOMO PARTICIPATIVNI PRORAČUN

S participativnim proračunom bomo mestnim četrtem in
krajevnim skupnostim omogočili neposredno soodločanje o
porabi dela javnih sredstev za izvedbo projektov v njihovem okolju.
Občani bomo lahko preko mestnih četrti in krajevnih skupnosti
neposredno predlagali projekte, pomembne za naše neposredno
okolje, in o njih tudi glasovali. Sami bomo imeli ključen vpliv na
izboljšanje našega neposrednega življenjskega okolja. 

MO Celje je bila do zdaj do te problematike nerazumljivo pasivna.
V Gibanju Svoboda Celje bomo tej tematiki namenili največjo
možno pozornost. Vodstvo mestne občine in mestni svet bosta
prevzela iniciativo in skupaj z državo ter v sodelovanju s celjskimi
civilnimi iniciativami zagotovila, da se v prihajajočem mandatu
nadaljuje in zaključi okoljska sanacija celjske kotline. Gre za
zdravje in kakovost življenja vseh, ki živimo na tem območju.

4.  OŽIVILI BOMO STARO MESTNO JEDRO

V središču mesta vse prepogosto opazujemo prazne in
zapuščene poslovne prostore, ki ob pomanjkanju vsebin staro
mestno jedro delajo nezanimivo za domačine in turiste. Zato
bomo vzpostavili seznam vseh praznih (javnih in zasebnih)
nepremičnin, poslovnih prostorov, in pričeli z iskanjem
investitorjev, ki bodo prepoznali prednosti delovanja v središču
Celja.

Vse prazne lokale bomo v sodelovanju z investitorji združili, jih
obnovili ter jim podelili vsebine, ki bodo v mestno jedro vrnile ljudi
in življenje. 



5. IZDELALI IN IZVAJALI BOMO ENERGETSKO
STRATEGIJO MESTA ZA OBDOBJE 2023–2030.

Mesto je z vidika prehoda na zelene vire energije, uvajanja novih
energetskih tehnologij in izkoriščanja energetskih potencialov
mesta obstalo in se ne razvija, kot to uspeva sorodnim mestom
pri nas in v tujini. Energetska oskrba prebivalcev Celja danes še
vedno temelji le na oskrbi s plinom, daljinskem ogrevanju in
delno ogrevanju z električno energijo. 

S strokovno in široko razpravo bomo v energetski strategiji 2023–
2030 opredelili razvoj energetske oskrbe mesta, ki bo
prebivalcem in okolju prijazna, predvsem pa cenovno dostopna.
Pospešeno bomo pripravljali projekte energetske sanacije javnih
zgradb in projekte izgradenj sončnih elektrarn na vseh javnih
stavbah, ki so zanje primerne. 

S projekti bomo kandidirali za nepovratna sredstva iz evropskega
in državnega proračuna. Z znižanjem stroškov energije v javnih
zgradbah bod več sredstev ostalo za nujno potrebne investicije v
mestu, s tem pa za izboljšanje kakovosti življenja Celjank in
Celjanov. 
 

MO Celje bo za najem javnih lokalov v središču mesta pripravila
tudi program začetnih neprofitnih najemnin za tiste dejavnosti, ki
prispevajo h kakovosti življenja Celjank in Celjanov ter turistov, s
čemer bo prispevala k zagonu teh dejavnosti in spodbujala široko
paleto razvoja podjetništva ter obrti.
Trajnostni razvoj mestne gastronomije, »gastronomski turizem«, je
nekaj, kar v mestu doslej nihče ni prepoznal kot gospodarsko in
turistično priložnost. V navezi gastronomske stroke s ponudniki
kulinarike in s podporo mestne politike bomo razvili nov turistični
produkt »knežja kulinarična zvezda«, ki bo postal zaščitni znak
turistične ponudbe mesta.



6. PRENOVILI BOMO OBČINSKI PROSTORSKI
NAČRT

S sprejetjem občinskega prostorskega načrta v mandatu 2022–
2024 bo mesto končno po dvajsetih letih dobilo prenovljen,
strokoven in pregleden načrt, kako upravljati s prostorom v
mestu. Ta dokument bo začrtal glavne smernice razvoja mesta,
kot so urbanizacije in poselitve, umestitve podjetniških con, razvoj
turistično zanimivih destinacij (Šmartinsko jezero), omejitev
širitve »umazanih industrij«, ohranjanje kakovostnih kmetijskih
zemljišč in določitev območij, namenjenih gradnji stanovanj za
mlade družine ter športni ali kulturni infrastrukturi.

7. MLADI – REKREACIJA – KULTURA – ZABAVA

Različnim generacijam mladih bomo ponudili tisto, kar jim v
mestu več kot očitno manjka. Angažiranje mladih in vključevanje
v življenje mesta je še posebej v teh časih izziv in priložnost za
Gibanje Svoboda Celje. Na južnem delu t. i. »sončnega parka«
med Lavo in Dečkovim naseljem bomo zasnovali kompleks
športno-rekreativnih, sprehajalnih in igralnih površin, namenjenih
vsem generacijam meščanov. Na lokaciji nekdanjega
Rakuševega mlina bomo s primerno prireditveno infrastrukturo
omogočili razvoj kulturno-ustvarjalnih in umetniških aktivnosti
pod skupno streho. Prireditveni multikulturni center urbane
kulture je naš cilj in izziv. Klubsko življenje in alternativna kulturna
scena je po zaprtju legendarnega Kluba na Cankarjevi ulici
postopoma zamrla. Poiskali in uredili bomo novo lokacijo, ki bo
primerna za obuditev klubske dejavnosti na širokem področju
alternativnih umetnosti. Lokacija nekdanje srednje ekonomske
šole je lahko prava lokacija s primernim objektom za ta namen.



8. DIGITALIZIRALI BOMO CELJE IN RAZVIJALI
PAMETNO MESTO

Pripravili bomo projekt digitalne preobrazbe mesta, ki bo
vključevala brezgotovinsko plačevanje parkirnine ter izboljšanje
javnih storitev (e-storitve) za občane in druge uporabnike. Celju
bomo dodali digitalno identiteto, ki povezuje storitve mestne
občine z občani. Uvedli bomo spletno aplikacijo, s katero bo
možno hitro in učinkovito komunicirati z vsemi javnimi službami
in zavodi, ter pridobiti povratne informacije o razvoju posameznih
dogodkov.

Preko spletne aplikacije bo turistom na voljo centraliziran dostop
do vseh turistično ter gastronomsko zanimivih lokacij in široke
turistične ponudbe. Razvijali bomo primere javno-zasebnega
partnerstva s posluhom za potrošnike in ponudnike storitev.

9.


