
za Ptuj

LOKALNE VOLITVE 2022



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

Mestna občina Ptuj – mesto, ki v središče razvoja postavlja ljudi.
Mesto, ki je zdravo, živahno in cenovno dostopno. 

Mesto, ki se ne vda in vedno znova išče inovativne rešitve za
izzive, ki so pred njim. Mesto, katerega prebivalci imajo močan
občutek identitete in pripadnosti, ker ga imajo radi in so nanj
ponosni. 

Mesto, v katerem želijo ostati ali se vanj vrniti, in mesto, ki ga
želijo drugi obiskati, se vanj preseliti ter vanj vlagati. 

Mesto, ki se zaveda svoje identitete, spoštuje dediščino in
tradicijo, se bori za njuno zaščito in prezentacijo ter uporabo v
kulturne, izobraževalne in turistične namene. Mesto, ki zagotavlja
mestno estetiko in se ne boji pogumnih projektov. 

Mesto, ki svoje prihodnosti ne prepušča negotovosti štiriletnih
mandatov, temveč z mislijo na otroke in generacije, ki šele
prihajajo, svoj razvoj temelji na širokem družbenem soglasju in
strateškem načrtovanju. 

Uspešno mesto, ki zagotavlja trajnostni razvoj. Odprto in strpno
mesto, mesto enakih možnosti. Zeleno mesto z živahnimi
soseskami. Mesto prijazno za vse. 

Mesto doživetij in izzivov. Dinamično mesto, ki svoj uspeh meri po
kakovosti življenja svojih prebivalcev. Mesto, ki je odlično za
življenje, delo in zabavo. Mesto, ki omogoča gospodarski razvoj.
Mesto, kjer sta delo in investicije vanj pametna izbira.



Vizija razvoja občine

 Mesto, ki je občutljivo za socialne nepravičnosti in temelji na
spoštovanju temeljnih človekovih pravic in dostojanstva. Mesto
sodelovanja in socialne vključenosti, ki nikogar ne pušča
samega. 

Aktivno mesto, ki omogoča vsem prebivalcem udejstvovanje na
številnih področjih družbenega, kulturnega in športnega življenja.
Pravično mesto, ki prebivalcem zagotavlja dostop do
kakovostnega izobraževanja, dostojnih delovnih mest in
stanovanj, ki si jih lahko privoščijo. Lepo mesto polno prijaznosti in
topline. Mesto, ki se zaveda, da brez svoje okolice ne more
obstajati.

Želimo živeti v mestu, ki je zakladnica tisočletij in ustvarjalna
delavnica prihodnosti.



1.

Volilni program

INFRASTRUKTURA

Za doseganje razvojne odličnosti je ob znanju, kompetencah in
inovativnosti kot družbeni vrednoti, potrebno zagotavljati tudi vso
potrebno socialno, 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.

2. PRIJAZNA IN UČINKOVITA OBČINSKA
UPRAVA

Občinska uprava mora biti zgled za vrhunsko lokalno upravo, ki
zagotavlja blaginjo prebivalcev z zagotavljanjem najvišje ravni
javnih storitev s pomočjo prebojnih tehnologij, ustreznega
financiranja ter kompetentnih, odgovornih in strokovnih javnih
uslužbencev. Zagotovili bomo, da bo občinska uprava za
zagotovitev ustreznih javnih storitev in pridobivanje sredstev za
izvedbo razvojnih projektov povezovala kompetentne ljudi iz
političnega, gospodarskega in civilno družbenega okolja. Ker je
zastavljene razvojne cilje nemogoče uresničiti zgolj z lokalnimi
kadrovskimi in finančnimi viri, bomo v izvajanje razvojnih
programov 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. Potencial v višini dobri
70 milijonov evrov je resnično obetaven, brez usposobljenih ljudi
in modrega političnega vodenja pa zelo težko dosegljiv.



3.

2.

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
Tehnologiji ustvarjali pogoje za razvoj in krepitev inovacijskih
sposobnosti podjetij, vključno s spodbujanjem inoviranja ter
prenos novih znanj in tehnologij v gospodarstvo, turizem in
kmetijstvo. Ob tem bomo skrbeli za izgradnjo vse tiste javne
infrastrukture, ki bo v pomoč domačim in tujim investitorjem. 
 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KULTURA, ŠPORT
IN REKREACIJA

4.

5.

Ob izpolnjevanju zakonskih zahtev za pospeševanje razvoja na
področju formalnih oblik vzgoje in izobraževanja bomo veliko
energije vložili vse oblike vseživljenjskega učenja, ki izhajajo iz
zavez UNESCO nominacije Ptuja kot učečega mesta. Tovrstne
programe in projekte bomo izvajali za dosego vseh sedemnajstih
ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela Organizacija
združenih narodov. Staro mestno jedro Ptuja je treba negovati z
vso subtilnostjo, ki jo premoremo. 

V ta namen so tudi investicije in vsebine naravnane smiselno in z
odgovornostjo do zgodovine, ki jo nosi Ptuj. Ob razvoju mestnega
jedra, za katerega je želja, da postane generator osrednjega
življenjskega in družabnega prostora v mestu, se v programu
zavzemamo za sočasni razvoj in nadgradnjo kulturnega življenja,
ki naše mesto bogati ter hkrati privablja ljudi od blizu in daleč.
Zdrav duh v zdravem telesu ostaja moto, ki mu bomo sledili tudi v
prihodnje. 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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2.

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. Nerealno je pričakovati, da je s
peščico drobnih popravkov 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, sonaravni in človekoljubni
družbeni dogovor, na katerem bi zgradili zadovoljno, varno in
zdravo družbo prihodnosti. Z vstopom stranke Gibanje Svoboda 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.). 

 
MLADI6.

5.

Ptuj bo v naslednjih štirih letih postal stičišče mladih, na način, da
bomo uspešno povezovali in nagovarjali nadgradnjo in obstoj
kvalitetnih izobraževalnih vsebin, mladim skupaj v sodelovanju z
različnimi gospodarskimi družbami in javnimi institucijami
tlakovali pot do kvalitetnih zaposlitvenih in kariernih možnosti v
našem mestu ter vzpostavili načine, da bodo mladi na Ptuju
lahko reševali tudi stanovanjske izzive. Uspešni bomo, ko bodo
mladi na Ptuju videli svojo prihodnost, zavzemali se bomo, da
zgradimo vse pomembne temelje te prihodnosti in da uspešno
skupaj z mladimi nagovarjamo izzive, ki bodo sledili v prihodnje.
Prizadevali si bomo, da pri ustvarjanju mladinskih programov
povežemo različne mladinske, kulturne, dobrodelne in
izobraževalne organizacije.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

SPODBUJANJE GOSPODARSTVA

Brez lastnega gospodarstva ni realnega razvoja. Za razvoj
gospodarstva pa so potrebni osnovni infrastrukturni pogoji, ki
omogočajo postavitev objektov brez dolgotrajnih postopkov.
Potrebne so industrijsko poslovne cone, ki bodo omogočale
neoviran razvoj trajnostnega gospodarstva. Zato so potrebne
lokacije, ki bodo omogočale varno in za okolje neobremenjujoče
poslovanje, s kvalitetnim prometnim dostopom, ki prebivalcev
ne bo obremenjeval z dodatnim prometom. Industrijske
poslovne cone bodo gospodarstvenikom in obrtnikom omogočil
nov investicijski ciklus, občanom nova delovna mesta, več
denarja v okolju in večje prihodke lokalne skupnosti. S
pridobitvijo kvalitetnih delovnih mest se bodo zmanjšale tudi
dnevne migracije v prestolnico in sosednjo Avstrijo. Le
gospodarstvo, ki se lahko razvija brez administrativnih ovir in v
skladu s sodobnimi trendi trajnostnega razvoja bo omogočilo
kvalitetna delovna mesta, ki so potrebna za blaginjo
prebivalstva.



Projekt 3
KAKOVOSTNA PITNA VODA 

S pospešenimi investicijami v vodooskrbo in strožjim
nadzorom glede varovanja vodovarstvenih območij bo
zagotovljena kakovostnejša in nemotena dobava pitne vode
vsem prebivalcem. Prav tako pa velik poudarek namenjamo
učinkovitemu upravljanju z odpadno vodo, kar bo vključevalo
posodobitev večjih kanalizacijskih sistemov in izgradnjo
manjših čistilnih naprav.

Projekt 2

UČINKOVITA PROIZVODNJA IN RABA ENERGIJE

Z učinkovito rabo energije ter poudarkom na pridobivanju
energije iz obnovljivih virov, bo Mestna občina Ptuj povečala
energetsko neodvisnost in varnost zagotavljanja potreb po
toplotni in v velikem deležu tudi po električni energiji.
Nadgradnja sistema in širitev omrežja daljinskega ogrevanja
bo omogočila kakovostnejše, čistejše in cenovno ugodnejše
storitve za prebivalstvo, gospodarstvo in turizem. 

Brez kakovostne infrastrukture in učinkovitih omrežij ne bo
mogoče zagotavljati električne in toplotne energije tako za
zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, trajnostno
mobilnost in seveda gospodarstvo. Izkoristili bomo vse državne
spodbude in evropska sredstva za zeleni prehod, ki je nujno
potreben za zagotovitev potrebne energije, na varen in za
okolje neobremenjujoč način. Obnova in izgradnja električnega
omrežja je nujna za zagotovitev možnosti priklopa individualnih
in komercialnih sončnih elektrarn v omrežje. 



Projekt 4

CESTNA INFRASTRUKTURA IN MOBILNOST

Obvoznica bo razbremenila prebivalce ob regionalni cesti
Ptuj-Ormož, ki živijo v nevzdržnih pogojih zaradi prometa, ki se
bo po izgradnji že umeščenih delov hitre ceste še dodatno
povečal. Poleg preusmeritve tranzitnega prometa, bo
obvoznica omogočila lažji dostop prebivalcem do služb ter
omogočila boljše pogoje za gospodarski razvoj ob trasi hitre
ceste. Zato bomo pospešeno zaključili umeščanje obvoznice v
prostor in omogočili njeno gradnjo, pri čemer bomo aktivno
sodelovali s prebivalci, ki bodo zaradi gradnje obvoznice
prizadeti. Zaradi vplivov na življenje in zdravje občanov
moramo ta gordijski vozel prerezati takoj in si ne smemo
dovoliti, da sredstev, ki so namenjena in zagotovljena za ta
projekt, ne bi porabili za izboljšanje kvalitete življenja
prebivalcev ob preobremenjeni cesti. Ne moremo si privoščiti,
da zaradi neizgradnje hitre ceste ugašajo življenja.

Projekt 5

RAZVOJ SEKUNDARNEGA ZDRAVSTVA - BOLNIŠNICA

V sodelovanju z ministrstvom za zdravje, bomo poskrbeli za
izgradnjo urgentnega centra, ki bo zaključilo dolgotrajno in
boleče poglavje v razvoju bolnišnice. Zaradi potreb
prebivalstva in razvoja bolnišnice je potrebno v nadgradnji
urgentnega centra urediti prepotrebne operacijske dvorane. 

Z izgradnjo heliporta na območju bolnišnice bi pridobili
možnost helikopterske nujne pomoči in omogočili hitrejšo
izvedbo prevozov v klinična centra, ko je to nujno potrebno in o
življenju in smrti odločajo sekunde. 



Projekt 6
RAZVOJ PRIMARNEGA ZDRAVSTVA – ZDRAVSTVENI DOM

Povečala se bo dostopnost do zdravstvenih storitev vseh
starostnih skupin na področju preventive in kurative in
pripomoglo k skrajševanju čakalnih vrst. Osnovni cilj je
zagotoviti storitve izbranega družinskega zdravnika in
zobozdravnika vsem uporabnikom zdravstvenih storitev v
Mestni občini Ptuj. Dodatno želimo zagotoviti čim večji nabor
zdravstvenih storitev v lokalnem okolju s pridobitvijo dodatnih
kurativnih programov nevrologije, kardiologije, okulistike in
fizioterapije zagotavljati čim hitrejši dostop do teh storitev. S
pridobitvijo preventivnega programa za vse generacije se bo
okrepilo splošno zdravstveno stanje prebivalcev in posledično
razbremenilo kurativne programe. 

Prebivalstvo se stara, potrebe po kakovostni zdravstveni oskrbi
pa neprestano rastejo. Da bi lahko imeli dostop do tega v
lastnem okolju, so potrebna vlaganja v obnovo in razvoj. Tako
je potrebno zagotoviti izgradnjo negovalne bolnišnice, ki bo
namenjena predvsem ne-akutni obravnavi starostnikov –
zdravstveno negi, v primerih, ko je bilo zdravljene končano,
vendar oseba še vedno potrebuje zdravstveno nego, ki je ni
mogoče zagotoviti v domači oskrbi ali v domu starejših
občanov. 



Projekt 7
Spodbujanje vsebin za oživitev starega mestnega jedra

Staro mestno jedro kot edinstven prostor za življenje, delo in
prireditve bo možno oživiti samo, če bo ponovno postalo
dejansko središče življenja Ptujčanov. Spodbujali bomo
festivale in druge prireditve ter vzpostavili pogoje za preživetje
ponudnikov storitev in blaga v starem mestnem jedru.
Omogočili bomo nujno potreben dostop na način, ki ne bo
degradiral starega mestnega jedra kot prireditvenega
prostora. Skupaj s prebivalci, ponudniki storitev ter ponudniki
kulturno umetniških in zabavnih vsebin (festivali, umetniki,…)
bomo iskali recept za obuditev mestnega jedra. Če bo to
potrebno bomo poskušali znova in znova, dokler skupaj ne
najdemo pravega. Kar bo šlo v pravi smeri, bomo obdržali, kar
ne, pa bomo zamenjali z drugačnimi rešitvami.

Projekt 8

Ureditev prometne infrastrukture v mestnem središču

Zagotovitev nujno potrebnih parkirišč na območju
stanovanjskih blokov, bolnišnice in zdravstvenega doma ter v
mestnem središču bo omogočila normalno parkiranje
prebivalcev, dnevnih migrantov in uporabnikov storitev. Pri
umestitvi garažnih hiš v prostor, se bo, kolikor bo to mogoče,
težilo k dograditvi/rekonstrukciji obstoječih garažnih hiš oz.
graditvi garažnih hiš na območju obstoječih parkirišč ter k
drugim ukrepom, ki bodo minimizirale posege v zelene
površine. Zavzeli se bomo za infrastrukturo in prometni režim v
starem mestnem jedru, ki bo olajšal delovanje ponudnikov
storitev in blaga na tem območju.  



Premišljena vlaganja v obstoječo infrastrukturo
in izgradnja nujnih kapacitet, za izvajanje
izobraževanja, kulture, drugih oblik javnega
življenja

Zadnjih nekaj desetletij je bilo kar nekaj bolj in manj
neposrečenih vlaganj v infrastrukturo, ki so bila premalo
osmišljena in bolj kot resničnim obstoječim potrebam sledile
idejam in vizijam, ki pa so se v praksi izkazale za neuresničljive.
Tako je kar nekaj projektov ostalo nedokončanih, drugi so pa
dokončani na način, da ne omogočajo delovanja in izvajanja
dejavnosti, za katere naj bi bile namenjene. 

Tako neposrečeni tržnici manjka poletna streha, ki bi
omogočala resen razvoj koncertne, kulturne in druge
prireditvene dejavnosti. Dominikanski samostan je ostal
nezaključen in neosmišljen, nedokončan je kompleks Galerije
mesta Ptuj, ki naj bi bil center z ateljeji, rezidenčnimi in
razstavnimi prostori. 

Prav tako bo potrebno vsebinsko in poslovno osmisliti
novozgrajeno Staro steklarsko delavnico, ki mora postali bogat
mladinski kulturni center, namenjen primarno aktivni
dejavnosti mladih in njihovemu izobraževanju in udejstvovanju
na različnih umetniških področjih. Zakladnica tisočletij naših
arheoloških zbirk je skrita po skladiščih, medtem pa
Dominikanski samostan išče vsebino in smisel. 

Pri reševanju teh nakopičenih izzivov bomo iskali preproste,
učinkovite rešitve, ki bodo z manjšimi vlaganji usposobile
prostore za delovanje, prednost pa dajali obstoječim živim
vsebinam, s posebnim poudarkom na tistih, ki so vrhunske in
obenem podpirajo turistični, kulturni in izobraževalni potencial
mesta. 



Z oživitvijo in osmišljanjem teh ključnih javnih objektov s
vsebinami, ki so relevantne, se bo pomembno bogatila
ponudba, povečala privlačnost mesta za obiskovalce,
predvsem pa v samo središče pripeljalo veliko število ljudi, ki
bodo z ukvarjanjem s svojimi dejavnostmi, ki sodijo v tako
imenovane programske oziroma mehke vsebine prispevali
velik delež k oživljanju starega mestnega jedra, družabnemu
utripu mesta in frekventnosti stalne prisotnosti ljudi in
dogajanja.

Več let trajajoče pomanjkanje ustreznih prostorskih kapacitet
Glasbene šole Ptuj ogroža izvajanje tega izobraževanja tako v
Mestni občini Ptuj kakor celotnem Spodnjem Podravju. Tako si
bomo prizadevali za ustrezno rešitev, ki bo Glasbeni šoli
predstavljala pogoje za kvaliteten razvoj glasbene in kulturne
dejavnosti na Ptuju. 


