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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

Stranka Gibanje SVOBODA je tudi v Mestni občini Murska Sobota zastavila 
ambiciozno vizijo razvoja v naslednjih letih, ki se bo rezultirala skozi skrbno 
načrtovane in učinkovito izvedene projekte ter druge razvojne aktivnosti. 
Naša vizija razvoja MOMS temelji na želji po vzpostavitvi odprtega, varnega, 
zdravega in kvalitetnega življenjskega okolja, v katerem bo lahko sleherni 
posameznik doprinesel k razvoju našega mesta in občine kot celote! S tem 
namenom je bila skrbno izbrana raznovrstna ekipa na čelu s kandidatom 
za župana, ki bo Mestno občino Murska Sobota skupaj z učinkovito in 
uspešno občinsko upravo pripeljala do realizacije vseh zastavljenih ciljev.

Želimo živeti v sodobni občini, ki ponuja vrsto priložnosti, v razgibani 
občini polni življenja ter pozitivne energije in občini, ki je varna in zelena. 
Pomembno je, da občina skrbi za potrebe vseh svojih občanov, ne le 
posameznikov ali interesnih skupin. Slehernemu občanu želimo ustvariti 
varno, zdravo in kvalitetno življenjsko okolje, v katerem bo lahko izkoristil vse 
svoje potenciale in tako soprispeval k skupnemu razvoju našega mesta in 
njenih krajevnih skupnosti. 

Z uresničevanjem ustrezne razvojne strategije bo Mestna občina 
Murska Sobota postala to, kar je bila nekdaj – regijsko središče in ključni 
povezovalni člen celotne regije. Le tako bo mogoče spet v celoti izrabiti 
priložnosti, privabiti večje investitorje in se lotevati ambicioznih projektov. 
To je pogoj, da bodo ljudje različnih generacij želeli živeti in ustvarjati v naši 
občini.



Volilni program

ZA! ZDRAVO, ZELENO IN KVALITETNO 
ŽIVLJENJSKO OKOLJE

»Šport za vsakega občana« pomeni zavezo, da bomo spodbujali 
športne dejavnosti in razvijali društveno dejavnost, ki bo 
občanom omogočala zdrav življenjski slog. Okrepili bomo 
profesionalizacijo športnih klubov. Sorazmerno bomo v skladu 
z razvojem občine namenili več sredstev za razvoj športa, 
okolja, zdravstva in infrastrukture ter na tak način izboljšali 
kvaliteto življenjskega in bivalnega okolja. Vzpostaviti želimo 
dostopno urbano infrastrukturo in boljšo mobilnost občanov, 
ki bo omogočala medsebojno povezovanje in druženje v 
središču mesta ter v drugih primestnih naseljih. Na področju 
infrastrukture in okolijskih projektov bomo dosledno sledili 
vizija razvoja zelenega preboja, ki predstavlja projekte, ki 
sledijo ustvarjanju zelenega, zdravega in varnega ter socialno 
vzdržnega okolja. V prvi vrsti bomo gojili socialno pravičnost 
in ekološko nesporno energetsko politiko predvsem s 
spodbujanjem in zagotavljanjem prehoda na obnovljive vire 
energije za slehernega posameznika v občini, kar bodo občani 
občutili z manjšimi stroški na področju energije. 

ZA! GOSPODARSKO AKTIVNO, 
USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Občina bo ponovno postalo regijsko gospodarsko središče, kjer 
bomo ustvarili nov prostor za potencialne investitorje s ciljem po 
zagotovitvi dodatnih stavbnih zemljišč za potrebe nadaljnjega 
obrtno-industrijskega razvoja v MOMS, saj so zemljišča v severno 
obrtno-industrijski coni v večini  že v zasebni lasti. Rešitev 
vidimo v možni nadaljnji razširitvi SOIC proti Nemčavcem ali 
alternativno rešitvijo na drugi možni lokaciji. Zaradi povečane 
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gospodarske aktivnosti bomo ustvarili ugodno kadrovsko politiko 
z zagotavljanjem kadrovskih štipendij za deficitarne poklice. 
Kreativnost in inovativnost, s posebnim poudarkom na mladih, 
bomo zagotavljali z vzpostavitvijo središča za inovacije in s 
primernimi finančnimi spodbudami za ambiciozne projekte.

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
OSTALE DELEŽNIKE

MOMS mora postati učinkovit javni servis za občane in ostale 
deležnike z vzpostavitvijo skupne občinske uprave s sosednjimi 
občinami predvsem na področju skupnih prioritet, kot so okolje 
in prostor in gospodarstvo. S tem bomo izboljšali sodelovanje 
s sosednjimi občinami in dosegli lažjo implementacijo širših 
regijskih projektov, kot so npr. namakanje kmetijski zemljišč z 
odvzemom vode iz reke Mure, učinkovitejša raba geotermije, 
skupni nastop na področju turizma ... S pomočjo odziva 
uporabnikov bomo proučili  učinkovitost delovanja javnih 
zavodov in redefinirali njihova področja delovanja. Zagotovili 
bomo večjo  podporo pri pridobivanju projektnih sredstev preko 
aktualnih državnih in evropskih ter ostalih razpisov, in sicer 
s pomočjo projektne pisarne, ki bo koordinirala in usmerjala 
ključne razvojne projekte občine in njenih zavodov, njim pa 
bomo zagotovili večjo podporo pri poslovanju s strani MOMS, 
vključno s popolno digitalizacijo notranjih procesov in poslovanja 
s strankami.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Spodbujanje stanovanjskih skupnosti v mestni občini in 
primestnih naseljih

Zagotovili bomo boljše bivalne pogoje in  povečali dostopnost 
do stanovanj z zagotovitvijo dodatnih stavbnih zemljišč in 
z gradnjo stanovanj za mlade družine v skladu z realnimi 
potrebami, v našo občino pa bomo poskušali pripeljati tudi 
projekt »Hiše za mlade družine«, in sicer na način, da jih bomo 
smiselno razporedili po primestnih naseljih in v samem mestu.

Mladi bodo dobili možnost, da izboljšajo svoje bivalne pogoje, se 
osamosvojijo ter pridejo do svoje prve nepremičnine. S smiselno 
razporeditvijo novih enot po primestnih naseljih bodo mladi 
dobili možnost, da svoje nepremičnine pridobijo v zdravem, 
varnem in mirnem okolju s hitro dostopnostjo do vseh storitev v 
samem mestnem središču.

Projekt 2

Infrastrukturni prehod na obnovljive vire energije

Projekt predvideva celovito načrtovanje in implementacijo 
projektov za učinkovito in stroškovno ugodno izrabo geotermije 
in ostalih obnovljivih virov, ki v Murski Soboti predstavljajo 
izjemen (neizrabljen) potencial (predvsem geotermija). Drugi 
del projekta predstavlja (so)financiranje prehoda na obnovljive 
vire energije s posebnim poudarkom na geotermijo za vse 
deležnike v občini.

Občanom in občankam tako v enostanovanjskih, kot 
večstanovanjskih objektih bomo zmanjšali stroške na 
področju energije, pravnim in javnim subjektom pa omogočili 



konkurenčno (poslovno) okolje za razvoj svojih dejavnosti ali 
izvedbo storitev za občane z vidika zmanjšane porabe energije 
oz. stroškov le te.

Projekt 3

Celovita prenova mestne tržnice

Celovita prenova mestne tržnice predvideva tako infrastrukturno, 
kot tudi konceptualno prenovo delovanja tržnice. Objekt bo 
na novo zasnovan na sodoben način, hkrati pa bo tržnica 
predstavljala tudi središče zbiranja in povezovanja lokalnih 
ponudnikov, ki bodo zagotavljali produkte tudi v javnih zavodih. 
Predvidevamo določitev novega upravljavca, ki bo usmerjen v 
vsebino in ne v infrastrukturo.

Občani in ponudniki bodo imeli dostop do popolnoma 
prenovljenega in sodobnega pokritega objekta, ki bo tako 
zagotavljal nemoteno delovanje v  vseh vremenskih pogojih 
ter letnih časih. Z vidika konceptualne prenove bo tržnica 
predstavljala središče lokalne ponudbe in ponudnikov, ki se 
bodo lahko povezovali in skupaj nastopali naprej na trgu.

Projekt 4

Revitalizacija mestnega parka in gradu

Mestnemu parku in soboškemu gradu bomo dodali nove 
vsebine, ki bodo obiskovalcem ponudili dodatni razlog za daljše 
zadrževanje v zelenem okolju v središču Murske Sobote, hkrati 
pa želimo v gradu z obnovo in novimi vsebinami, tudi športno-
rekreativnimi, dodati nove produkte in programe, ki bodo 
obogatile ponudbo. V samem gradu želimo ponovno vzpostaviti 
grajsko restavracijo ter povečati število dogodkov.

V notranjosti parka bomo ustvarili nove vsebine s pomočjo 
ustreznih ponudnikov, implementirali bomo primerno trim 
stezo, pljuča mesta bodo tako  občanom v poletnih mesecih 



nudila dodatno ponudbo z namenom zadrževanja v parku in 
spodbujanja zdravega načina življenja, posledično pa bomo 
krepili gospodarsko aktivnosti. V gradu bomo z dodatno 
ponudbo povečali zanimanje za obisk samega gradu tako s 
strani lokalnega prebivalstva kot tudi turistov.

Projekt 5

Obogatitev mestnega središča

Nadaljevali bomo z evropskim projektom prenove mestnega 
središča, vendar želimo projekt razširiti na celovito urbano 
revitalizacijo Murske Sobote.

Lekcije iz drugih Slovenskih mest (npr. Maribora) nas učijo, da 
zapora ene ulice ne prinese urbanega preporoda, ki ga želijo 
doseči načrtovalci. Zato želimo s sistematičnimi politikami 
umirjanja prometa zajeti širši center (ulica Štefana Kovača, Ciril 
Metodovo ulica, Grajsko ulico, Lendavska ulica itn.). Naš cilj je na 
teh ulicah zagotoviti zadostno prometno varnost ter kvalitetne 
javne prostore (npr. prenova urbanega pohištva, zasaditev 
dodatnega zelenja), s čimer želimo ljudi spodbuditi k aktivnemu 
preživljanju prostega časa v Murski Soboti. Več ljudi na ulicah 
je predpogoj za razvoj atraktivne ponudbe lokalnih trgovcev, 
gostincev itn. Poseben poudarek želimo dati revitalizaciji 
degradiranih con npr. Stare kirurgije, Avtobusne postaje, 
parkirišča Gregorčičeva-Lendavska itn.


