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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 Majšperk je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo smer. 
V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti ter 
poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. Zavedamo se, 
da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj le tako
pripravimo kvalitetne projekte. Verjemamo, 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. Poleg cestne infrastrukture menimo, da 
naši občani potrebujejo tudi ustrezen živahen utrip. Bolje moramo izkoristiti 
naše naravne ter tudi kulturne danosti (npr. Ptujsko Goro). Poskrbeli bomo 
za dobro vodenje projektov. Pri obnovah cest ne bomo čakali na zadnji 
mesec pred volitvami, ampak bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle 
nemoteno skozi celoten mandat. S tem želimo zmanjšati nevšečnosti za 
vse naše občanke in občane. Živimo v zelo lepih krajih, ki jih obiskujejo 
turisti, motoristi, kolesarji, pohodniki, zato moramo več naredit na turistični 
ter nastanitvenih smereh ter eko ponudbi, da bodo gostje in obiskovalci 
dobili dober vtis ter se vračali v naše kraje
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Volilni program

REVITALIZACIJA TURIZMA

Z uvedbo novega parkirišča za turiste ob vznožju Ptujske gore 
želimo turistom omogočiti obisk našega turističnega bisera brez 
večjih negativnih vplivov za prebivalce. Želimo, da turisti ne bi 
več povzročali prometnega šoka, zato želimo vzpostaviti sistem, 
kjer avtomobile oz. avtobuse parkirajo ob vznožju, nato pa jih do 
Ptujske Gore pripeljejo mini avtobusi. Podobni sistemi že delujejo 
v drugih slovenskih občinah (npr. Piran) in jih vidimo kot dobro 
prakso. Manj motornega prometa bo omogočilo razvoj dodatne 
turistične ponudbe, zlasti gostinskega sektorja. Pripraviti želimo 
tudi posebne turistične pakete, ki bi promovirali druge turistične 
produkte (npr. gostince v Halozah ali Muzej volne v Majšperku). 
Prostori muzeja volne in tekstila so npr. trenutno velika 
neizrabljena turistična atrakcija. Muzej je namreč odprt zgolj po 
predhodni najavi, zato veliko turistov sploh ne ve, da obstaja. 
V sodelovanju z lokalnimi turističnimi društvi (npr. Turistično 
društvo Ptujska Gora) želimo pripraviti turistične pakete, ki bi 
obiskovalce usmerile v muzej volne. Uredi trg in promet na trgu z 
dodatno turistično ponudbo.
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VEČNAMENSKI PROSTORI

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV

Na območju nekdanje tekstilne tovarne je več let delovalo 
podjetje Albin promotion. S stečajem podjetja je na območju 
industrijske cone nastalo več podjetij različnih velikosti in panog. 
S stečajem podjetja se je ponudila tudi možnost odkupa dela 
objektov in zemljišč na tem območju, občina je ta korak storila 
in za 80.000 evrov odkupila območje. Nadaljevati želimo s 
projektom revitalizacije območja in na območju urediti sodobno 
umetnostno galerijo, prostore za medgeneracijsko druženje, 
za društva ter prostore za podjetniški inkubator. Projekt želimo 
financirati tudi s črpanjem evropskih sredstev.

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo želimo pripraviti 
programe pomoči kmetov s pomočjo evropskih sredstev. 
Podpreti želimo predvsem učinkovitejše kmetovanje, ki bo 
prilagojeno podnebnim spremembam, ter neposredna ponudba 
pridelane hrane prebivalcem. Poseben poudarek bi dali 
ekološko pridelani hrani ter posodobitvi kmetijske mehanizacije. 
Za čim večjo uspešnost prijave na evropske razpise želimo 
tudi sodelovati s sosednjimi občinami, zato bomo predlagali 
pobudo za ustanovitev medobčinske projektne pisarne, ki bi 
združevala sosednje občine. Pričakujemo, da bi s takšno potezo 
bistveno uspešneje kandidirali na različnih evropskih razpisih 
(npr. kohezijska politika, pa tudi drugi instrumenti za financiranje 
podeželja). 
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OBČINA PO MERI MLADIH

OBČINA PO MERI STAREJŠIH

Mladim želimo približati delovanje občine z organizacijo
strukturiranih dialogov z občinskimi strokovnimi službami ter 
pripravo posebnega spletnega mesta za oddajo pobud in 
predlogov. Organizirati želimo tudi dneve odprtih vrat za mlade, 
kjer bi predstavljali delo občinskega sveta, različnih občinskih 
strokovnih služb itn. S tem želimo približati delovanje Majšperka 
prav vsem občanom.

V prostorih bivše tekstilne tovarne želimo vzpostaviti 
medgeneracijski center z družabnimi prostori. Prostor želimo 
zagotoviti tudi za različna društva, poseben poudarek pa želimo 
dati na društvih, ki se ukvarjajo s starejšimi občani. Z zaključkom 
projekta bi starejši pridobili ustrezne pogoje za srečanja, 
telovadbo ter prostočasno druženje.

 



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Oživitev prostorov tekstilne tovarne

Na območju bivše tekstilne tovarne želimo urediti sodobno 
umetnostno galerijo, prostore za medgeneracijsko druženje, 
društva ter prostore za podjetniški inkubator. Projekt želimo 
sofinancirati tudi z evropskimi sredstvi.

Pridobitev in uporaba evropskih sredstev tudi za kmete

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo želimo pripraviti 
programe pomoči kmetov s pomočjo EU sredstev. Podpreti 
želimo predvsem učinkovitejše kmetovanje, ki bo prilagojeno 
na podnebne spremembe ter ponujanje pridelane hrane 
neposredno prebivalcem. Za čim večjo uspešnost prijave na 
evropske razpise želimo tudi sodelovati s sosednjimi občinami, 
zato bomo predlagali pobudo za ustanovitev medobčinske 
projektne pisarne, ki bi združevala sosednje občine. 

Ureditev trga Ptujska gora in oživitev turizma

Z revitalizacijo trga Ptujska goria želimo dvigniti kvaliteto bivanja 
v Majšperku ter v naše kraje privabiti dodatne turiste. Poskrbeti 
želimo za ustrezne parkirne prostore za avtomobile ter turistične 
avtobuse ob vznožju Ptujske Gore ter ureditev avtobusnega 
prevoza z minibusi do Bazilike in trga na Ptujski Gori. S tem želimo 
prometno bistveno razbremeniti Ptujsko Goro oz sam trg.



Projekt 4

Projekt 5

Spodbujanje starejših, da aktivno preživijo prosti čas 

Želimo podpreti društva, ki starejšim ponujajo aktivno 
preživljanje prostega časa. Pri tem želimo nameniti posebne 
spodbude za različne programe medgeneracijskega 
sodelovanja in dnevnega varstva starejših občanov.

Mladim približati občino

Mladim želimo približati delovanje občine z organizacijo
strukturiranih dialogov z občinskimi strokovnimi službami ter 
pripravo posebnega spletnega mesta za oddajo pobud in 
predlogov.


