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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

V listi Gibanja Svoboda se bomo zavzemali, da občina Kidričevo postane 
skupnost v kateri bo zagotovljena visoka kakovost bivanja in zdravo 
življenjsko okolje, zagotavljali racionalno rabo prostora ter ohranjali 
prostorske zmogljivosti tudi za prihodnje generacije, napredek naj temelji 
na trajnostnem razvoju, ki bo upošteval gospodarske, socialne in okoljske 
zmožnosti prostora.  Pred nami je naloga, da učinkovito porabimo v 
tem programskem obdobju čim več evropskih sredstev, potrebno je 
nadoknaditi zamujene priložnosti in se resno lotiti vseh oblik sodelovanja in 
povezovanja z vsemi nosilci v občini, ne glede na politična prepričanja. 

Cilje, zastavljene v viziji, bomo uresničili s številnimi projekti za 
pospeševanje gospodarstva, turizma v povezovanju s kmetijstvom, 
oblikovanje kakovostnih integralnih kmetijskih proizvodov,  uveljavljanje 
novih instrumentov varstva okolja, razvoj  poslovnih  con, ki bodo okoljsko 
in energetsko učinkovite  ter družbeno sprejemljive. Privabljali bomo samo 
podjetja, ki ne bodo obremenjevala okolja (zrak, podtalnica) tako, da bo 
nastal tehnološki park za inovativna podjetja. Pri tem bomo preudarno 
uporabili vire, ki so nam na voljo – menimo, da je 100 ha dovolj za tovrstne 
dejavnosti. Na območjih izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno izvajati 
sanacijo sočasno z izkoriščanjem in zagotoviti končno sanacijo območja 
pridobivalnega prostora, po vzoru dobrih praks (npr. Velenjsko jezero), 
izkoristiti del območja vodne gladine za postavitev prve plavajoče sončne 
elektrarne v Sloveniji.

V naši občini želimo zagotoviti prostor za vse občane, tudi tiste, ki so do 
delovanja občine kritični. Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi do 
boljših projektov ter manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 
glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le prispevke, ki so 
naklonjeni občinskemu vodstvu. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, za 
zdravo bivalno okolje občanov (uveljavljanje novih instrumentov varstva 
okolja), vzpostavitev monitoringa stanja okolja, informiranje, ozaveščanje 



in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave ter 
varstvo vodnih.  V parlamentarno obravnavo Državnega zbora bomo 
vložili predlog za sprejetje Zakona o sanaciji degradiranega okolja v občini 
Kidričevo.

V naslednjem mandatu se bomo zavzemali za ureditev potrebne prometne, 
energetske in komunalne infrastrukture v celotni občini. Poskrbeli bomo 
za dobro vodenje projektov in pomoč posameznikom pri prijavljanju 
projektov na različne, razpise na vseh nivojih (lokalne, državne, evropske).  
In nenazadnje, ključno, da slišimo vas občane je, preko vseh 13 KRAJEVNIH 
ODBOROV vzpostaviti in dosledno izvajati PARTICIPATIVNI PRORAČUN, 
kar pomeni, da občani neposredno odločate o porabi določenega dela 
proračunskih sredstev, konkretno katere investicije so v vaši sredini oziroma 
v vaši skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti 
življenja v naši občini.



Volilni program

INFRASTRUKTURA:

Za doseganje razvojne odličnosti je ob znanju, kompetencah in 
inovativnosti kot družbeni vrednoti potrebno zagotavljati tudi vso 
potrebno telekomunikacijsko, prometno, okoljsko, energetsko, 
vodooskrbno in ostalo infrastrukturo. Ob zavedanju, da je pred 
nami obdobje intenzivnih vlaganj v omenjeno infrastrukturo, 
bomo s strpnim dialogom med nosilci razvoja in civilno družbo 
preko dogovora iskali takšen konsenz, ki bodo ponujal čim bolj 
celostne rešitve za večino občank in občanov naše občine. 
Priložnosti, ki nam jih ponuja digitalizacija, bomo poskušali 
izkoristiti in dvigniti raven storitev ter zadovoljstvo občanov, 
obenem pa imeti pred očmi trajnostni razvoj in družbeno 
odgovornost.

PRIJAZNA IN UČINKOVITA OBČINSKA 
UPRAVA:

Pomembna prednost naše liste je njena neobremenjenost 
s politično preteklostjo in v sposobnosti povezovanja 
kompetentnih ljudi iz političnega, gospodarskega in civilno 
družbenega okolja. Hkrati pa se zavedamo, da je zgolj z lokalnimi 
kadrovskimi in finančnimi viri nemogoče uresničiti zastavljene 
cilje. Zato bomo v izvajanje našega programa vključili vse 
tiste nosilce razvoja in posameznike, ki razpolagajo z znanji, 
izkušnjami in kompetencami pri pridobivanju evropskih, državnih 
in zasebnih sredstev. Pred nami je namreč zahtevno obdobje 
priprav projektov iz naslova evropske kohezijske in kmetijske 
politike. 
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GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO:

Ob nadaljnjem razvoju podpornega okolja za pospeševanje 
podjetništva v sodelovanju z Univerzami, Šolskim centrom 
Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, Območne obrtne zbornice Ptuj in Štajerske 
gospodarske zbornice bomo skozi Program Odprte Inovacije in 
Tehnologije ustvarjali pogoje za razvoj in krepitev inovacijskih 
sposobnosti podjetij, vključno s spodbujanjem izumiteljstva ter 
prenos novih znanj in tehnologij v gospodarstvo, turizem ter 
kmetijstvo. Ob tem bomo skrbeli za izgradnjo vse tiste javne 
infrastrukture, ki bo v pomoč domačim in tujim investitorjem. 
Predvsem se bomo zavzemali za izgradnjo skupnega 
informacijskega centra za promocijo turističnih danosti na 
področju Dravskega polja in Haloz.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KULTURA,  
ŠPORT IN REKREACIJA

Ob izpolnjevanju zakonskih zahtev za pospeševanje razvoja 
na področju formalnih oblik vzgoje in izobraževanja bomo 
veliko energije vložili vse oblike vseživljenjskega učenja. 
Tovrstne programe in projekte bomo izvajali za dosego vseh 
sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja.  

Ob investicijah v športno infrastrukturo pa bomo posebno 
pozornost namenili podpori in nadgradnji programov za krepitev 
zdravega načina življenja in kvalitetnega preživljanja prostega 
časa.
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NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINA 
DIALOGA

Razmere pri nas in v svetu so take, da je v bistvu neizogibno 
iskanje novih celostnih sistemskih rešitev, saj je naš trenutni 
družbeni sistem tako kompleksen, da ga je zelo težko 
spreminjati brez skupnega družbenega dogovora. Izzivi, kot so 
onesnaževanje okolja, porast revščine, korupcija v vseh porah 
družbe, itd., so sistemskega izvora. Nemogoče je pričakovati, da 
je s peščico drobnih popravkov mogoče odpraviti omenjene 
težave, zato bomo morali dati pod drobnogled kar družbeni 
sistem v celoti. Ob upoštevanju možnosti, ki nam jih omogoča  
dosežena stopnja razvoja, znanje, količina virov, človeška 
iznajdljivost itd., bomo le s skupnimi močmi zasnovali trajnostni, 
ekološki in človekoljubni družbeni dogovor, na katerem bi 
zgradili zadovoljno, varno in zdravo družbo prihodnosti. Z 
vstopom naše liste v občinsko politiko se bomo nemudoma 
lotili priprave strateških dokumentov in akcijskih načrtov za 
doseganje konkretnih ciljev pri novem družbenem dogovoru 
(revidiranja občinskega programa varstva okolja, strategije 
javnega zdravstva, kodeksa upravljanja obveznih in neobveznih 
javnih gospodarskih služb, itd). Poleg tega pa bomo prioritetno 
pripravili Zakon o sanaciji degradiranega okolja v občini 
Kidričevo, ki bo v tesnem sodelovanju z Vlado RS vložen v 
parlamentarno obravnavo.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Vlaganja v nadgradnjo poslovnega in inovacijskega okolja s 
spodbujanjem podjetniškega sektorja. 

Izkoristili bomo potencial več kot 100 ha prostih poslovnih 
con – za realizacijo bomo med seboj uskladili javne koristi ter 
omogočili uresničitev tudi zasebnega interesa. Poslovne cone 
bomo naredili privlačne in konkurenčne, za domače in tuje 
investitorje. Spodbujali bomo razvoj poslovnih con v panogah 
in dejavnostih, ki so inovativne, tehnološko napredne in niso 
okoljsko sporne.  Poudarek bo na zeleni transformaciji za 
trajnostno proizvodnjo. Z razvojem poslovnih con bomo odprli 
delovna mesta za visoko kvalificiran kader.
S projektom vzpostavitve poslovnih con (IC Talum Kidričevo, 
Medobčinsko trgovsko območje Hajdina-Kidričevo in  
Obrtna cona Kidričevo) želimo vzpostaviti uspešno delujoče 
gospodarstvo in višjo gospodarsko razvitost s končnim ciljem 
blaginje prebivalstva.



Projekt 2

Zagotavljati  zdravo bivalno okolje občanov (uveljavljanje 
novih instrumentov varstva okolja) in vzpostavitev učinkovite 
rabe energije  ter obnovljivih virov energije.

Vzpostavili bomo sistem, ki omogoča dolgoročno spremljanje 
stanja okolja. Za ta namen bomo predvsem sodelovali z 
javnostjo v zgodnji fazi priprave projekta (za vse infrastrukturne, 
okoljske in rudarske projekte – npr. gramoznica Pleterje).  
Prioritetno si bomo prizadevali za montažo sončnih celic na 
vse tri osnovne šole in oba vrtca. Potencial v občini Kidričevo 
se kaže v še večji izrabi lesne biomase, izrabi sončne energije 
in pridobivanju bioplina. Izkoristili bomo potencial  obstoječe, 
strateške energetske in prometne infrastrukture za razvoj novih 
dejavnosti (železniški terminal na območju železniške postaje  
Kidričevo). 

 
Projekt 3

Zagotoviti enakomeren razvoj občine in digitalizacijo občine. 
PARTICIPATIVNI PRORAČUN (Občinski svet) -  o delu 
davkoplačevalskega denarju odločate občani v vsakem 
KRAJEVNEM ODBORU sami!

Pripravili bomo projekt za novogradnjo vrtca v Lovrencu na 
Dravskem polju.

Umestili bomo centralne dejavnosti v občinsko središčo in v 
oskrbni središči Cirkovce in Lovrenc na Dravskem polju. 

Arhitekturno zasnovo mesta Kidričevo, ki je nastala med leti 
1947-1965, bomo nadgradili z gradnjo medgeneracijskega 
centra, zdravstvenega doma, knjižnice,  novih prostorov za 
izvajanje formalnega in neformalnega izobraževanja ter 
stanovanji.



Projekt digitalne preobrazbe bo vključeval vse deležnike 
zasebnega sektorja, vse javne ustanove, civilno družbo in vse 
starostne skupine.

Digitalno kompetentno prebivalstvo bo gospodarsko 
konkurenčno in državljansko odgovorno. Postali bomo mladim 
prijazna in dostopna občina, ki skozi svoje delovanje izkazuje 
željo po vključevanju mladih v svojo vizijo razvoja.

Projekt 4

Omejitev vpliva podnebnih sprememb na kmetijstvo in 
oblikovanje kakovostnih integralnih kmetijskih proizvodov 
ter skupni promocijski nastopi in trženje. Izgradnja skupnega 
informacijskega centra za promocijo kmetijskih izdelkov in 
turističnih danosti na področju Dravskega polja in Haloz.

Na področju kmetijstva bomo dali poseben poudarek projektom 
za blaženje podnebnih sprememb, pridelavi zdrave hrane 
in povečanju razvojnih možnosti (spodbujati ekološkega/
integriranega kmetijstva na vodovarstvenem območju skozi 
osveščanje). 

Oblikovali bomo kakovostne integralne kmetijske proizvodov, 
zagotovili skupne promocijske nastope in trženje, povezovanje 
kmetijstva z  ostalimi  storitvenimi dejavnosti (turizem na 
kmetijah, degustacije, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine – 
tradicionalna znanja).

Kidričevo potrebuje tržnico oz. prodajalno z lokalnimi kmetijskimi 
pridelki in izdelki, kjer bo potrošnik lahko kupil lokalno pridelano 
hrano. S tem bomo povečali prepoznavnost lokalnih ponudnikov 
in njihove ponudbe  po celotni Sloveniji in preko meja. 



Projekt 5

Ureditev in nadgradnja »Green Lake«
LETNO KOPALIŠČE kot javna dobrina in NE kot KLASIČEN TRŽNI 
OBJEKT, temveč ZDRAVSTVENI – ŠPORTNO-REKREACIJSKI 
OBJEKT v službi zagotavljanja zdravega življenjskega sloga 
občanov, zlasti otrok in mladine.

V naslednjem mandatu bomo izvedli učinkovito sanacijo 
vseh degradiranih območij. Del teh območij bomo izkoristili za 
postavitev prve plavajoče sončne elektrarne v Sloveniji.
Celovita ureditev in nadgradnja »Green Lake« v sodobni športno 
turistični rekreativni izobraževalni center (brezplačna uporaba za 
vse občane in občanke občine Kidričevo).


