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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 Beltinci je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih
priložnosti. V Gibanju Svoboda menimo, da je bil razlog
predvsem v odsotnosti konstruktivnega medsebojnega
dogovarjanja med političnimi akterji, v prepoznavanju smiselnih
projektov, koristnih za vse občane ter v nezmožnosti predstavitve
dobrih projektov odločevalcem na državni ravni.

Kar nas v novem gibanju odlikuje, je to, da smo sposobni
prisluhniti vsem občanom občine Beltinci, tudi tistim, ki so do
delovanja občine kritični. Verjamemo, da konstruktivna kritika
vodi do boljših projektov ter transparentne in pametne porabe
javnih sredstev. V našem občinskem glasilu je zato potrebno
ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, objavljati tudi
določene pomisleke glede načrtovanih projektov in v primeru
različnih stališč razvijati konstruktivne diskusije na nivoju
kulturnega dialoga. 

Ena izmed naših prioritet je znižati cene komunalnih storitev. Te bi
se znižale, če bi bilo na komunalni sistem priključeno večje število
uporabniških enot. To je možno doseči, če bomo ustvarili
smiselne pogoje za gradnje novih individualnih hiš in spodbujali
priseljevanje v našo občino. Ustvariti je potrebno vzpodbudno
motivacijsko okolje za gospodarske subjekte, ki bi svojo
dejavnost prenesli in nato opravljali v občini Beltinci. Preučili
bomo tudi možnost optimizacije in obseg dejavnosti našega
komunalnega podjetja Komuna.



Poleg cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo
ustrezno urejene in redno vzdrževane zelene površine ter
sprehajalne poti. Zavzemali se bomo za nove projekte, ki bodo
obogatili ponudbo rekreativnih dejavnosti. Delujoča društva v
naši občini bomo vzpodbujali, da organizirajo rekreativne
dejavnosti za zainteresirane občane, in ne zgolj za svoje člane,
ter da se na določenih projektih povezujejo med seboj. Poskrbeli
bomo za dobro vodenje projektov. Zavzemamo se za periodično
pregledovanje cestne infrastrukture, oblikovanje prioritetnega
seznama vzdrževanja in obnove ter sprotno obnavljanje po
programu, ki ga vsakoletno potrdi občinski svet.



1.

Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI ZELENEGA
PREBOJA

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo želimo pripraviti
predlog subvencioniranja obnovljivih virov energije in okolju
prijaznih mobilnih naprav. Bolje želimo izkoristiti potencial
geotermalne energije, predvsem za postavitev sistemov za
daljinsko ogrevanje. Zaradi krize z dobavo plina moramo
poskrbeti za alternativne metode ogrevanja, zato menimo, da bo
v novih okoliščinah lažje in hitreje vzpostaviti dialog z
Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za okolje in
prostor. Nemudoma bomo začeli s pogovori za implementacijo
sistema daljinskega ogrevanja bivalnih površin, javnih ustanov
ter poslovnih prostorov.

Zaradi geografskih danosti ter topografije imajo naši kraji velik
potencial za kolesarjenje. Žal trenutne spodbude npr. Ekosklada
povsem spregledajo potencial subvencioniranja električnih koles
(zlasti t. i. družinskih tovornih koles), ki lahko predstavljajo
alternativo drugemu avtomobilu. Odprli bomo pogovore o
nujnosti vključitve teh vozil v sheme subvencioniranja, saj lahko z
bistveno manjšo subvencijo bistveno večjemu številu ljudi
omogočimo dostop do enega najučinkovitejših transportnih
rešitev.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

V Občini Beltinci želimo preseči politične delitve ter v delovanje
občine vključiti vse občane. Verjamemo, da konstruktivna kritika
vodi do boljših projektov ter transparentne in pametne porabe
javnih sredstev, zato želimo v našem občinskem glasilu ponuditi
prostor za vso zainteresirano javnost. 

Poskrbeli bomo za redne termine obiskov občinskih strokovnih
služb ter občinskega vodstva po lokalnih krajevnih skupnostih,
kjer bomo zbirali ideje, ki bi jih občina lahko realizirala. Sledili
bomo načelu, da odločanje o strateških potezah (npr. večjih
infrastrukturnih projektov, spremembah prostorskih aktov itn.) ne
bo potekalo brez sodelovanja prebivalcev. 
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3. ZA! VARNO PROMETNO INFRASTRUKTURO

Na območju celotne Občine Beltinci želimo poskrbeti za izgradnjo
sodobnega in varnega prometnega omrežja. Slediti želimo t. i.
Viziji 0, ki narekuje gradnjo infrastrukture, ki preprečuje hujše
posledice človeških napak v prometu in preprečuje nastanek
hujših poškodb ali smrti. Odpraviti želimo nevarnosti na
določenih odsekih v naši občini (npr. nevarno križanje Ulice
Štefana Kovača s Panonsko cesto). Ta politika je pomembna
zlasti za otroke ter starejše, ki so najranljivejši udeleženci v
prometu. V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo ter
Ministrstvom za infrastrukturo želimo pripraviti načrt za
implementacijo Vizije 0 po naši celotni občini.



4. ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Odprli bomo pogovore o vzpostavitvi skupne projektne pisarne za
uspešnejše pridobivanje EU sredstev v okviru t. i. Medobčinske
službe za pridobivanje EU sredstev. Z medobčinsko službo bomo
namreč pridobili dodatna državna sredstva, istočasno pa bomo
vzpostavili organ, ki bo lahko lažje pripravil projektne naloge za
učinkovitejše črpanje EU sredstev. 

Evropska Unija namreč raje podpira projekte, ki vključujejo večje
število občin oz. prebivalcev na posameznem območju. Poleg
tega pa bo pisarna tudi nudila pomoč lokalnim samostojnim
podjetnikom pri pridobivanju EU sredstev.

5. ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

Poskrbeli bomo za vzpostavitev posebnega spletnega mesta za
zbiranje pobud, pritožb ter pohval občanov, saj bomo tako
bistveno hitreje rešili vsak konkreten problem naših prebivalcev.
Poleg tega želimo digitalizirati delovanje občinske uprave ter s
tem pospešiti reševanje različnih vlog občanov, ne glede na to,
ali jih oddajo na občinskem okencu ali preko spletne strani. V
primeru večjih motenj (npr. pri obnovah cest, delnih zapor za
promet itn.) želimo občanom omogočiti SMS obveščanje.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Izboljšanje kvalitete bivanja v naselju Beltinci s prenovo
kanalizacijskega sistema, s katerim bi ločili fekalne in
padavinske vode.

V Beltincih želimo občanom zagotoviti kompatibilen sistem z
občinsko kanalizacijo. Prenova sistema bo posegla v cestno
infrastrukturo, ki jo je po končani izgradnji sistema potrebno
modernizirati in odpraviti infrastrukture kritične točke.
Prednostno želimo zagotoviti varnost za pešce, kolesarje in
šoloobvezne otroke ter zmanjšati nevarnosti, ki so jim
izpostavljeni šolarji, ko prečkajo zelo prometno magistralno
cesto, na primer z nadhodi. V dogovoru z Direkcijo za
infrastrukturo ter Ministrstvom za infrastrukturo želimo v vseh
naseljih poskrbeti za umirjanje prometa, kar bi bistveno
povečalo prometno varnost.

Projekt 2
Vlaganja v razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo želimo pripraviti
ustrezne programe za spodbujanje kmetijstva. Razširiti želimo
tržnico v Beltincih ter poskrbeti za trajne pokrite prostore, ki
bodo omogočili boljše pogoje za neposredno prodajo lokalnih
kmetijskih izdelkov prebivalcem naše občine. Na kmetijskih
zemljiščih, ki so v lasti občine Beltinci, bomo prednostno
upoštevali interese socialnih podjetij oziroma društev, ki želijo
biti protiutež ekstenzivnemu kmetovanju. Do njihovih bio
pridelkov bodo imeli najprej dostop občani na lokalni tržnici. 



Projekt 3

Ureditev Otoka ljubezni in 
postavitev novega mlina na Muri

Na novo želimo postaviti Mlin na Muri, celostno urediti Otok
ljubezni in ponudbo na njem razširiti z adrenalinskimi izzivi,
igrali ter rekreativno infrastrukturo. V bližini Otoka ljubezni
predlagamo ureditev kampa z glampingi. Poskrbeti želimo za
boljšo navezavo Beltincev z obema destinacijama. Naš končni
cilj je, da turisti obiščejo Beltince, tu nekaj časa ostanejo, nato
pa se do Mure in drugih turističnih točk odpeljejo po varnih,
urejenih in vzdrževanih kolesarskih poteh.

Projekt 4

Ureditev kolesarske poti ob Muri

V Beltincih želimo v sodelovanju z okoliškimi občinami takoj
začeti s projektom ureditve kolesarske poti ob Muri, ki bi
zaključila pomembno regijsko kolesarsko stezo med Avstrijo in
Slovenijo. Ker ima naša občina precej kolesarskih poti, se
zavzemamo, da ZTKŠ pripravi ponudbo prenočitvenih
zmogljivosti v občini z namenom, da turisti ostanejo dlje časa v
Beltincih.



Projekt 5
Zeleni preboj občine Beltinci

V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo želimo
pripraviti pakete za prehod gospodinjstev na obnovljive vire
energije (npr. vgradnja toplotnih črpalk). Olajšati želimo
vgradnjo sončnih elektrarn na strehe gospodinjstev, proučili
pa bomo tudi možnost solarizacije stavb javne uprave. S tem
bi tudi znižali obratovalne stroške naše občine. Velik potencial
vidimo v izkoriščanju geotermalne energije za ogrevanje
javnih stavb, individualnih hiš in rastlinjakov.

Projekt 6

Podpora in izdelava potrebnih občinskih aktov pri projektu
logističnega centra kot pomoč Luki Koper, oziroma drugim
vlagateljem

V Beltincih želimo v sodelovanju z Luko Koper izpeljati projekt
logističnega centa ob križanju avtocestne in železniške
povezave. Realizacija tega projekta bi zmanjšala stroške
komunalnih storitev občanov, doprinesla k priseljevanju v
Občino Beltinci in omogočila nova delovna mesta, tako v
smislu novih zaposlitev kot tudi spremljajočih dejavnosti.


