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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

»Živimo v prijaznem Mariboru,« je preprost stavek, za katerega si bomo
prizadevali, da ga bo v prihodnje izrekalo vse več Mariborčank in
Mariborčanov. 

Maribor je bil od nekdaj industrijsko mesto, ima tovrstno tradicijo in znanja,
ki jih dajejo srednje šole in univerza. Razmišljanja in aktivnosti v smeri, da
postane turistično mesto, so sicer za marsikoga privlačna, vendar
neprimerno umeščena v tradicijo mesta. Strategijo razvoja mesta je nujno
pripraviti v sodelovanju z prebivalkami in prebivalci mesta. 

Maribor je mesto, ki ima ob ustreznem vlaganju potenciale za tehnološki
napredek, razvoj in stabilno gospodarstvo. Mesto, tudi zaradi trenutne
situacije, nujno potrebuje domišljene možnosti zdravstvene oskrbe in
izobraževanja, vključujočo socialno politiko, digitalizacijo, zeleni preboj in
predvsem enakomeren razvoj vseh delov mesta. Naša vizija vključuje tudi
prilagajanje okoliščinam in prepotrebne razmisleke zaradi energetske,
prehranske in podnebne krize, ki jih je nujno vtkati v mestne politike, in
zahtevajo odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi. Maribor mora biti mesto, ki
bo privlačno za življenje in delo vseh, tudi mlajših generacij, ki danes
odhajajo drugam, da se bodo z znanjem in izkušnjami rade vračale.
Najpomembnejši garant zadovoljstva ljudi pa je kakovostno življenjsko
okolje in delo za vse.

Maribor mora postati mesto, ki bo zagotavljalo ljudem prilagojen mestni
servis. Seveda mora slediti digitalizaciji, zanesljivosti, cenovni
konkurenčnosti, slediti pa mora tudi preprostosti in prijaznosti do vseh.
Ljudem mora omogočiti aktivno vključevanje in soupravljanje. Tudi zato
bomo povišali obvezni delež participativnega proračuna.
 
Gibanje Svoboda Maribor se zaveda odgovornosti in izzivov prihodnosti.
Naša vizija je odprto, raznoliko in strpno mesto, ki ceni doprinos vsakogar.
Mestna uprava z županom na čelu naj služi dobrobiti skupnosti, jo posluša
in sliši ter z znanjem in razumevanjem rešuje sedanje in prihodnje izzive. Ker
ljudje želimo živeti v okolju, v katerem so spoštovani kultura dialoga,
odgovorno sodelovanje in zaupanje v sočloveka. 



1.

Volilni program

ZAGOTAVLJANJE ENAKOMERNEGA
RAZVOJA CELOTNEGA MESTA

Maribor nima občinskega prostorskega načrta, ki je nujen, široko
potrjen in sprejet dokument in mora zagotavljati premišljen in
skladen razvoj in javni interes mesta.

Pretekli predvsem na industrijo vezan razvoj mesta in
neposvečanje celotnemu mestu sta generirala gradnjo
stanovanjskih sosesk, ki jim manjkajo urbana središča in
povezava z zelenim zaledjem, vsem je skupna podrejenost
prostora cestnemu prometu, infrastruktura, ki je namenjena
pešcem, kolesarjem in javnemu prometu, je slabo povezana. Vse
bolj vidna vrzel znotraj mestnega in primestnega tkiva deli ljudi in
ne omogoča kakovostnega življenja vseh. Zato bo v prihodnje
pomembna naloga občine zagotoviti skladen razvoj celotnega
območja občine in urediti ustrezno infrastrukturo za kakovostno
in prijetno bivanje vseh. 

Nujno je treba omogočiti ugodne pogoje za nemoteno
poslovanje in privabljanje novih investitorjev, ki bodo odpirali tudi
možnosti zaposlitve mladih, še posebej diplomantk in
diplomantov Univerze Maribor, ki mora s svojo izobraževalno in
raziskovalno vlogo pomembno prispevati k uspešnosti
gospodarstva in ustvarjanju višje dodane vrednosti, ki edina
zagotavlja razvoj in boljše materialne pogoje za življenje. Zato
bomo investirali v ustrezno infrastrukturo in zagotovili nizko
komunalno takso, predvsem za deficitarne dejavnosti, ki jih
mesto nujno potrebuje. Maribor zagotavlja enake možnosti za
vse, zato je odprto, raznoliko in strpno mesto, ki ceni doprinos
vsakogar.



2.

2.

ZAGOTOVLJANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
MARIBORČANK IN MARIBORČANOV

Dobra infrastruktura, sodobne in urejene vzgojno-izobraževalne
institucije in možnosti za aktivnosti mladih, zdravstvene in
kulturne ustanove, možnosti za sprostitev, šport in družabno
življenje, medgeneracijski centri in prostori za delo nevladnih
organizacij in društev so nujni pogoji kakovosti življenja v občini.
Seveda v ta okvir sodi tudi bivanjska in stanovanjska
infrastruktura, ki jo s svojim načrtovanjem in delovanjem
omogoča in usmerja tudi občina, če ne v celoti, pa v vlogi, ko
mora vložiti maksimalne napore za njihovo delovanje in
(so)financiranje.  

Zavedamo se nujnosti povečanja finančnih sredstev v obstoječe
zdravstvene in šolske institucije mesta, kar bo v vseh delih mesta
omogočilo primerne in sodobne pogoje za delo in tudi za
uporabnike in uporabnice. 

Ker se zavedamo pomena vlaganja v najmlajše prebivalke in
prebivalce občine, bomo v sodelovanju s šolami in z ustrezno
strokovno podporo vzpodbudili projekte pametnih učilnic, ki
nadgrajujejo formalne učilnice in jih nadomeščajo z učnimi
področji, ki bodo mlade animirale za pridobivanje kompetenc za
prihodnost, tudi na primer z zelenim prebojem – ki ga tako radi
poudarjamo in, žal, hkrati velikokrat prezremo, da se mnogi mladi
že sami angažirajo za drugačen pristop. Občina lahko s
sofinanciranjem takšnih vsebin naredi največ za prihodnost.

Maribor je mednarodno prepoznavno mesto. Je dom odlične
univerze, vrhunskih kulturnih dogodkov in umetnikov, uspešnih
podjetij, prepoznavnega zdravstva, odličnih športnikov. Vse to
zahteva večje vključevanje v različne razvojne in vsakodnevne
politike mesta.



Občina bo z aktivnostmi javne gospodarske službe vzpodbujala
in uvajala okoljsko odgovornost in usmerjenost v krožno
gospodarstvo tako gospodarskih subjektov kot tudi
gospodinjstev. Ponovna uporaba, popravila in recikliranje ključnih
odpadkov, kot so komunalni odpadki, pa tudi uporaba energije iz
obnovljivih virov, opuščanje uporabe nevarnih snovi, zniževanje
porabe naravnih virov bo usmeritev prihodnjih let in vseh
aktivnosti mesta.

Občina bo pristopila k vzpostavitvi skupnostnih elektrarn in
omogočila ljudem, da postanejo pomemben akter v
energetskem sektorju, in to ne le kot porabniki, temveč tudi kot
proizvajalci. Skupnostne elektrarne niso novost v svetu in lahko
na področju energije prevzamejo aktivno vlogo ter pripomorejo k
čistejši proizvodnji energije in trajnostni energetski transformaciji.
Gre za enega od načinov, ki bo prebivalcem in prebivalkam
mesta omogočil oskrbo z energijo po dostopnih cenah. Prav tako
moramo še nadalje vzpodbujati in omogočati energetsko
prenovo stavb, kar prinaša dolgoročne energetske in finančne
prihranke ter prispevek k čistejšemu okolju.

Prizadevali si bomo za trajnostno ravnanje z odpadki, pri čemer
bomo spoštovali določila hierarhije postopkov ravnanja z
odpadki. Zavedamo se, da to vključuje tudi energetsko izrabo
oziroma sežiganje odpadkov. Pri tem bomo vztrajali pri dobrih
praksah, ki jih je mogoče videti v tujini, in se odločali za
visokotehnološke naprave, ki bodo emisijsko CO2 nevtralne in
bodo v vsakem primeru omogočale tudi pridobivanje elektrike in
toplote, kar bo seveda pripomoglo k dobrobiti mesta. 

3. ZAVEZANOST IDEJI KROŽNEGA GOSPODARSTVA
IN SAMOOSKRBI NA POTI ZELENEGA PREBOJA

http://www.tretjiclen.si/scripts/download.php?file=/data/upload/Energetska_prenova_zgradb.pdf


Sprejeta strategija pametnega mesta je osnova drugačnega
razvoja, ki zahteva sodelovanje vseh deležnikov občine in
zavedanje, da gre pri preobrazbi mesta za dolgotrajen proces, ki
zahteva finančne in kadrovske vire, znanje in spretnosti ter
usklajeno določanje prioritet in delovanje. 

Izjemno pomemben razvojni projekt občine Maribor bo
premišljena celostna prometna strategija, ki bo prispevala k
boljši kakovosti življenja v mestu. Ne zanikamo nujnosti usmeritve
in izboljšanja mobilnosti v smeri, v kateri delajo mnoga druga
mesta, torej: tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s
kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom, vendar ne na
način zmanjševanja parkirnih mest v mestnem jedru, dokler niso
zagotovljeni prostori za parkiranje (parkirna hiša, parkirišča na
obrobju in prost prevoz v središče). 

Mesto nujno potrebuje urejene pločnike, kolesarske poti, parkirna
mesta, in to ne samo v strogem centru Maribora. Vse te površine
morajo biti prilagojene za različne skupine prebivalk in
prebivalcev mesta in dostopne morajo biti povsod, ne zgolj na
enem delu mesta.. 

4. PROMETNA UREJENOST OMOGOČA
PRETOČNOST IN ZADOVOLJSTVO



Svet in z njim Slovenija in mesto Maribor se spreminjajo z
bliskovitostjo, ki ji komaj sledimo. Zato je še bolj pomembno, da
se zavedamo spoštljive komunikacije na vseh ravneh. Občina je
pomembna institucija demokracije in njena vloga v
opolnomočenju ljudi za dialog in sodelovanje z ljudmi je izjemna.
Župan in mestna oblast sta izvrševalca nalog, ki so določene s
širokim konsenzom, za katerega se morata potruditi in ga doseči
z najširšim vključevanjem meščank in meščanov. 

Če želimo uresničevati pričakovanja ljudi, jih moramo slišati. Če
želimo izboljšati in izenačiti življenjske pogoje prebivalk in
prebivalcev mesta, moramo krepiti solidarnost. Če želimo boljše
poslovno okolje, moramo dvigovati poslovno kulturo, vzpodbujati
ustvarjalnost in pripravljenost na sodelovanje. 
Občina Maribor potrebuje nov družbeni dogovor za socialno
pravično in solidarno občino po meri skupnega javnega interesa. 

5. VZPOSTAVILI BOMO NOV DRUŽBENI
DOGOVOR IN OBČINO DIALOGA



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

ZAVEZANOST IDEJI KROŽNEGA GOSPODARSTVA IN
SAMOOSKRBI NA POTI ZELENEGA PREBOJA 

Uvajanje okoljske odgovornosti in usmerjenost gospodarskih
subjektov in gospodinjstev v krožno gospodarstvo je nujna
prednostna naloga mesta. Prav tako projekti, ki bodo omogočili
oskrbo z energijo po dostopnih cenah. 

ZAGOTAVLJANJE ENAKOMERNEGA RAZVOJA CELOTNEGA MESTA 

Maribor ima ob ustreznem vlaganju v tehnološki napredek in
razvoj vse potenciale za gospodarski zagon, ki ga bomo
pospešili tudi s projektom PRIMA in evropskimi investicijskimi
sredstvi. 

ZAGOTOVLJANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA MARIBORČANK IN
MARIBORČANOV

Potrebujemo domišljene projekte zdravstvene oskrbe, vključujočo
socialno politiko in enakomeren razvoj vseh delov mesta. Projekt
ESKIM (ekonomsko-socialna in kulturna inovativnost mesta) bo
ob ustreznem vlaganju omogočal črpanje sredstva iz
Evropskega socialnega fonda. Kritične tekoče dejavnosti na
infrastrukturnem področju (obnova šol, mreže zdravstvenih
ustanov, kanalizacija…) je potrebno končati v najkrajšem času.



Projekt 4

Projekt 5

VZPOSTAVILI BOMO NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA 

Če želimo uresničiti pričakovanja ljudi, jih moramo slišati, če
želimo izboljšati in izenačiti življenjske pogoje, moramo krepiti
solidarnost, če želimo boljše poslovno okolje, moramo
dvigovati poslovno kulturo in vzpodbujati ustvarjalnost.
Maribor nujno potrebuje nov družbeni dogovor za socialno
pravično in solidarno mesto po meri javnega interesa. 

PROMETNA UREJENOST OMOGOČA PRETOČNOST IN
ZADOVOLJSTVO

Urejanje prometnega režima v zadnjih letih praktično
onemogoča normalno pretočnost mesta in povzroča ljudem
velike probleme. Najbolj kritične točke je potrebno urediti v
najkrajšem času, druge, ki zahtevajo dolgoročnejši razmislek,
pa začeti obravnavati na podlagi strokovnih podlag in z
vključevanjem javnosti. 


