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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

Ljutomer je že od nekdaj veljal za pomembno upravno in trgovsko 
središče. V naši občini je nastala ideja o Zedinjeni sloveniji, pri nas so bile 
organizirane prve kasaške dirke in posneti prvi filmski zapisi. Danes se v 
Občini Ljutomer soočamo s problematiko izseljevanja mladih in staranja 
prebivalstva. Primanjkuje stanovanj za mlade in bivalnih enot za starejše, 
podjetja se soočajo s pomanjkanjem tehničnega kadra, na območju Mure 
in Jeruzalemskih goric ostaja še ogromno neizkoriščenega turističnega 
potenciala, organizacija kulturnih dogodkov je odvisna od angažiranosti 
društev in ljubiteljev kulture. Naša vizija razvoja Občine Ljutomer je 
naravnana v smer turističnega, kulturnega in gospodarskega preboja 
občine, kjer bodo v zdravem okolju kakovostno sobivale vse generacije.   
Živeti želimo v občini, ki bo zagotovila nova javna stanovanja in delovna 
mesta za mlade. Za razvoj podjetništva potrebujemo ciljane finančne 
spodbude, svetovalno pomoč in skupen poslovni prostor, ki bo omogočal 
izmenjavo idej, predvsem na področju informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in krožnega gospodarstva.

Živeti želimo v občini, ki bo poskrbela za starejše prebivalce in krajevne 
skupnosti. Kraje moramo povezati z varno kolesarsko mrežo in uporabnim 
javnim potniškim prometom, prebivalce pa spodbujati k aktivnemu 
življenju v okviru učnih in športnih dejavnosti. Kapacitete za oskrbo starejših 
moramo širiti z obnovo in nadgradnjo obstoječih objektov.    

 
Živeti želimo v občini, katere mestno jedro bo znova v ponos in korist 
občanom. S trajno ozelenitvijo Glavnega trga, krepitvijo festivalskega in 
sejemskega življenja ter kulturnim centrom bo mestno središče ponovno 
oživelo, turistični ponudniki in kulturni ustvarjalci pa bodo pridobili stabilno 
platformo za svoje delovanje.

Živeti želimo v prestolnici Prlekije.



Volilni program

ZA! DOSTOPNA STANOVANJA

Uredili bomo pogoje za gradnjo neprofitnih, energetsko varčnih 
stanovanj na prednostnih območjih poselitve (Ljutomer-
Kamenščak, Ljutomer-Stročja vas, Ljutomer-Cezanjevci, Mala 
Nedelja). Spodbujali bomo stanovanjske zadruge, tj. ugoden 
odkup občinskih zemljišč za kolektivno gradnjo stanovanjskih 
objektov. Širili bomo kapacitete za domsko bivanje starejših in 
enote z oskrbovanimi stanovanji (nadgradnja DSO, prenova 
Hotela Grozd).

ZA! ZELENO IN POVEZANO OBČINO

Posodobili bomo načrt ozelenitve in zagotovili sredstva za 
obnovo ljutomerskega Glavnega trga. Nadaljevali bomo s 
povezovanjem krajev s kolesarskimi stezami. Ob sprehajalnih 
stezah bomo zasadili drevorede. V dialogu s sosednjimi 
občinami bomo pristopili k skupni ureditvi zelene poti po 
biosfernem območju Mure (učna pot, nordijska hoja). 
Posodobili bomo vozne rede in trase avtobusov za integrirani 
potniški promet. V času turistične sezone bomo uvedli vožnjo 
turističnega minibusa. Spodbujali bomo solarizacijo streh na 
javnih objektih in črpanje EU sredstev za naravovarstvene 
projekte (biosferno območje Mura, trajnostna raba gozdov, čista 
pitna voda). 
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ZA! KULTURNO-TURISTIČNO SREDIŠČE 
PRLEKIJE

Nadgrajevali bomo turistično ponudbo s turističnim minibusom, 
vinsko cesto in aplikacijo s tematskimi pohodniškimi in 
kolesarskimi potmi. Turističnim ponudnikom bomo nudili 
podporo z oglaševanjem skupne blagovne znamke. Prizadevali 
si bomo za nadgradnjo športne infrastrukture (ŠRC, atletska 
steza, balon za ogrevanje teniških igrišč) in krepitev športnega 
turizma. Prazne prostore v mestnem središču bomo preuredili v 
Center kulture in umetnosti (koncertna/filmska dvorana, odprti 
atelje, interaktivni muzej). Pomagali bomo razvijati nove atrakcije 
v bližini Bioterm (spominski park, fitnes na prostem). Podpirali 
bomo delovanje lokalnih kulturnih društev in profesionalnih 
ustvarjalcev. Krepili bomo kulturni dialog in sodelovanje s civilno 
družbo.

ZA! PODJETNO IN NAPREDNO OBČINO

Vzpostavili bomo skupen pisarniški prostor, ki bo novim 
podjetnikom pomagal začeti in razvijati samostojno pot. Nudili 
bomo finančne spodbude in svetovalno pomoč za zagonska 
mala podjetja. Glede na kadrovske potrebe lokalnih podjetij 
bomo omogočali dodatna strokovna usposabljanja (tečaj 
varilstva, programiranje, marketing ipd.). Z ugodnimi pogoji 
bomo v regijo privabljali tehnološka podjetja (zelena energija, 
IT podjetja). S širitvijo sejemskih aktivnosti in turistične ponudbe 
bomo krepili promocijo domačih obrti.
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ZA! AKTIVNO PREBIVALSTVO IN RAZVOJ 
PODEŽELJA

Vzpostavili bomo mrežo prostovoljstva za oskrbo starejših 
na podeželju ter mobilne točke za vseživljenjsko učenje, kjer 
se bodo izvajale različne delavnice (tečaji jezikov, digitalno 
opismenjevanje) in športne aktivnosti. Krajevnim skupnostim 
bomo pomagali opremiti in obnoviti prostore ter športne 
površine (Zadružni dom v Krištancih, fitnes na prostem v Mali 
Nedelji, elektrifikacija igrišča na Krapju, prenova igrišča nad 
OŠIC, kolesarska brv čez Mirico). Posebno pozornost bomo 
namenili bogati kulturni dediščini (Miklošičeva domačija, Tinekov 
brod). Spodbujali bomo razvoj vinogradništva in ekološke 
pridelave hrane. V odročnih in terensko zahtevnih krajih bomo 
pomagali vzpostaviti skupne čistilne naprave. Nadaljevali 
bomo z urejanjem pločnikov, odvodnjavanja in nevarnih cestišč 
(Podgradje, Cven, Mala Nedelja, Rinčetova graba, Pristava, Stara 
cesta).
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Dostopna stanovanja

V občini močno primanjkuje novih javnih stanovanj, zato želimo  
poleg investicij Stanovanjskega sklada spodbujati tudi kolektivne 
gradnje na občinskih zemljiščih (stanovanjske zadruge), da 
zagotovimo cenovno dostopna stanovanja za mlade. Zaradi 
staranja prebivalstva želimo povečati  nastanitvene kapacitete 
za oskrbo starejših, tako z nadgradnjo obstoječega doma kot z 
možno obnovo praznih objektov (Hotel Grozd). 

Projekt 2

Zavod za turizem, izobraževanje in kulturo

V Občini Ljutomer imamo ogromno neizkoriščenega potenciala 
na področju črpanja EU sredstev. Zato želimo ustanoviti Zavod 
za turizem, izobraževanje in kulturo, ki bi s prijavami na razpise 
omogočil izvajanje novih projektov. S tem bi mladim zagotovili 
nova delovna mesta, izboljšali turistično ponudbo, izvajali 
izobraževanje za vse generacije ter pester kulturni program skozi 
vse leto.



Projekt 3

Oživitev mestnega jedra

Center Ljutomera mora znova postati prostor ponosa Prlekije in 
se razviti v regijsko središče sejemskega in festivalskega življenja. 
Glavni trg nujno potrebuje ponovno ozelenitev, ki bo prebivalce 
in obiskovalce zadrževala na javnih površinah. Prazne prostore 
v mestnem jedru želimo zapolniti z obrtnimi in kulturnimi 
dejavnostmi, kar bi spodbudilo ustanovitev sodobnega Centra 
kulture in umetnosti v Ljutomeru.    

Projekt 4

Podporno okolje za podjetništvo 

Občina Ljutomer mora slediti sodobnim trendom podjetništva, 
zato moramo poskrbeti za kvalitetne skupne poslovne prostore 
v centru mesta ter nuditi finančne spodbude in svetovalno 
pomoč zagonskim podjetjem. S pomočjo javnega Zavoda želimo 
izpeljati tudi projekte dodatnega strokovnega usposabljanja, 
ki bi izhajala iz kadrovskih potreb lokalnih podjetij. Naš cilj je 
ustvariti pogoje, ki bodo v regijo pritegnili visokotehnološka 
podjetja, ki bi prebivalcem nudila zanesljiva ter dobro plačana 
delovna mesta. 

Projekt 5

Športna in prometna infrastruktura 

Nadgraditi želimo obstoječe športne površine, ki bi omogočale 
izvedbo večjih tekmovanj (nogometne tribune, atletska steza, 
balon za teniška igrišča). Območje športno-rekreacijskega 
centra želimo razširiti z novostmi, kot sta učno-rekreacijski center 
za starejše ter namenski pasji park za lastnike živali. Nadaljevali 
bomo z izgradnjo celovite mreže kolesarskih stez, uredili pločnike, 
odvodnjavanje in dotrajana cestišča,  da prebivalcem vseh 
krajev zagotovimo  varno mobilnost po občini. 


