
za Ruše

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

Ne prihajamo le zato, da bi spremenili politiko, ampak da bi spremenili 
družbo. Predstavljamo vam ambiciozen program, s katerim želimo 
spremeniti tudi našo skupno prihodnost. V Gibanju Svoboda smo 
prepričani, da lahko vsak občan prispeva k napredku naše občine.

Razvoj občine Ruše bomo aktivno upravljali z vrsto industrijskih, 
gospodarskih in socialnih politik s ciljem ustvariti dostojne pogoje za 
življenje in delo občanov. Spodbujali bomo proizvodnjo z visoko dodano 
vrednostjo v zasebnem in javnem sektorju. V tem procesu se je treba 
osredotočiti na tehnološko srednje visoko in visoko proizvodnjo.

Pričakujemo pomembne investicije v sektorju socialnega podjetništva, 
torej v tistih dejavnostih, katerih cilj je reševanje konkretnih družbenih 
problemov ali potreb in katerih cilj ni stalna rast dobička, temveč vlaganje 
v kakovostna delovna mesta in razvoj lokalnega gospodarstva.

Z izvajanjem strategije razvoja turizma v Rušah bomo dosegli širitev in 
razvoj ponudbe ob zagotovitvi primerne infrastrukture. Celoten razvoj mora 
temeljiti na načelih trajnosti in visoke kvalitete. Povezali bomo ponudnike 
turističnih, športnih in kulturnih vsebin v enovit informacijski sistem. Vsa 
turistična ponudba, obogatena z novimi turističnimi produkti, mora biti na 
voljo na enem mestu. Zagotovili bomo plovnost Drave, uredili pohodniške 
poti in zgradili drčo na potoku Lobnice s sanmi, ter tako vzpostavili  
vrhunsko turistično destinacijo. Ustvarili bomo jasno in uresničljivo vizijo 
razvoja turizma v občini za naslednjih deset let. 

Pričeli bomo z organiziranjem sistema samooskrbe kraja s kvalitetnimi 
lokalnimi kmetijskimi pridelki. Razvoj podeželja in kmetijstvo sta ključna za 
prehod v krožno gospodarstvo. Spodbujali bomo zadružništvo kot model 
boljše izkoriščenosti zemljišč in povečanja kakovosti proizvodov, dajanjem 
ugodnosti pri pridobivanju spodbud in s pomočjo pri ustanavljanju zadrug. 
Spodbujali bomo skupne modele upravljanja med predstavniki lokalnih 
oblasti in zadrugami.



Volilni program

ŠPORT IN TURIZEM

Projekt Matavškova jama, ki se je začel kot ureditev smetišča in 
zapuščene gramozne jame, je nedokončana investicija v občini, 
ki zajema kolesarski poligon in športno rekreativni park. Nekatera 
obstoječa športna infrastruktura pa je že potrebna prenove ali 
obnove (kot na primer izgradnja tribun in ureditev garderob 
na nogometnem stadionu ali obnova kegljišča v Športnem 
parku Ruše). Ob izgradnji naravnega kopališča v  Matavškovi 
jami in zunanjega bazena v Športnem parku Ruše z obstoječimi 
notranjimi in zunanjimi površinami se bo zagotovila zaokrožena 
športno rekreacijska in turistična ponudba v občini.

Strategija za upravljanje turistične destinacije
Izhajajoč iz svetovnih trendov ter ob primerjavi konkurenčnih 
destinacij lahko izpostavimo konkurenčne prednosti destinacije 
Ruše in sicer:

 - bogato zgodovinsko in tehniško dediščino,
 - bogato geološko in morfološko strukturo površja,
 - razgibano in atraktivno naravno okolje,
 - bogato kulturno izročilo,
 - razvito gospodarsko, družbeno in intelektualno zaledje.

Potencialne nevarnosti za razvoj turizma, ki jih je potrebno 
odpraviti pa so predvsem:

 - Dostopnost in prometna ureditev,
 - Celostna grafična podoba (CGP),
 - Pomanjkanje pobud za razvoj turizma,
 - Neprepoznavnost kraja Ruše kot turistične destinacije,
 - Organiziranost za potrebe upravljanja s turizmom v Rušah ni 
primerna,

 - Premalo poudarka na razvoju novih produktov.
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Temeljni cilj strategije razvoja turizma v občini Ruše je širitev in 
razvoj dodatne ponudbe ob zagotovitvi primerne infrastrukture. 
Celoten razvoj mora temeljiti na načelih trajnosti in visoke
kvalitete. Zagotovo moramo povezati vse ponudnike turističnih, 
športnih in kulturnih ponudnikov v enovit informacijski sistem in 
s tem omogočiti tudi prepletanje teh dejavnosti za doseganje 
sinergijskih učinkov turistične panoge v Rušah. Vsa turistična 
ponudba, obogatena z novimi turističnimi produkti, mora biti na 
voljo na enem mestu.

SAMOOSKRBNA OBČINA  
NA POTI ZELENEGA PREBOJA

Poskrbeli bomo za vzpostavitev sistema prehranske samooskrbe, 
ki bo na eni strani zagotovila oskrbo z lokalno, kakovostno in 
zdravo hrano po dostopnih cenah, na drugi strani pa delovna 
mesta, razvoj kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja. 
Spodbujali bomo zadružništvo.  

S prehodom na obnovljive in okolju prijazne vire energije bomo 
zagotovili dolgoročno energetsko varnost brez izčrpavanja 
naravnih virov, dvignili konkurenčnost lokalnega gospodarstva, 
gospodinjstvom omogočili oskrbo z energijo po dostopnih cenah 
in zmanjšali škodljive vplive na okolje.

Ustvarili bomo pogoje (urejena in zaokrožena športno-
rekreativna, kulturna, infrastruktura, urejena cestna 
infrastruktura) za razvoj zelenega turizma, ki ima potencial 
za ustvarjanje lokalnih delovnih mest in predstavlja dodano 
vrednost naravni in kulturni dediščini. 

2.



SMO ZA NOV DRUŽBENI DOGOVOR  
IN ZA OBČINO DIALOGA 

Zavzemali se bomo za doseganje novega družbenega dogovora 
med vsemi odločevalci in prebivalci kraja brez delitev.
Prepričani smo, da lahko vsak občan prispeva k napredku naše 
občine s svojim delom, medčloveško pomočjo, vključevanjem 
v različne aktivnosti, s sodelovanjem v krajevnih in drugih 
skupnostih, z vestnim in poštenim delom, odkritimi in odprtimi 
odnosi v svojem okolju in širši družbi.

Zavzemali se bomo za občino dialoga, ki vključuje celotno 
skupnost za doseganje visoke stopnje družbenega soglasja 
o razvoju občine v skladu z interesi prebivalcev, upoštevajoč 
različna mnenja in stališča, znanja in izkušnje raznovrstnih 
deležnikov družbe.

USTVARJALNA IN INOVATIVNA OBČINA

Ruše bo občina s kakovostnim bivalnim okoljem, kjer se bo 
vsak občan počutil prijetno doma in bo vključen v življenje 
občine. Razvoj bo temeljil na načelih trajnosti, upoštevanja 
visokih okoljskih standardov, ter na vključenosti in povezanosti 
celotnega območja občine. Potrebno je zagotoviti prostore 
mladim podjetjem. Želimo ustvariti stičišče mladih podjetniških 
talentov, samostojnih podjetnikov,  zagonskih podjetij, hitro 
rastočih podjetij. Podjetja, še posebej velika, lahko z zagonskim 
prevzemom pridobijo dostop do novih tehnoloških rešitev, 
inovacij, intelektualne lastnine in navsezadnje človeških virov. 
V občini bomo ponovno uvedli de minimis pomoči in tako 
neposredno vzpodbujali mlada hitro rastoča podjetja. Spodbude 
so lahko dodeljene v različnih oblikah, na primer kot nepovratna 
sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih 
zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali kot vložki 
kapitala.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izgradnja zunanjega bazena v Športnem parku Ruše in 
naravnega kopališča pod Matavškovo jamo ter ureditev že 
obstoječe športne infrastrukture

Projekt Matavškova jama, ki se je začel kot ureditev smetišča in 
zapuščene gramozne jame, je nedokončana investicija občine, 
ki zajema kolesarski poligon in športno rekreativni park. Nekatera 
obstoječa športna infrastruktura je potrebna prenove ali obnove 
(izgradnja tribun in ureditev garderob na nogometnem stadionu 
ter obnova kegljišča v Športnem parku Ruše). Ob izgradnji 
naravnega kopališča v  Matavškovi jami in zunanjega bazena 
v Športnem parku Ruše z obstoječimi notranjimi in zunanjimi 
površinami bo zagotovljena zaokrožena športno rekreacijska in 
turistična ponudba v občini.

Projekt 2

Izgradnja zdravstvene postaje z enoto urgentne medicine in 
reševalnim vozilom

Izgradnja zdravstvene postaje z enoto urgentne medicine in 
reševalnim vozilom bo občanom izboljšala dostopnost do 
zdravstvenih in urgentnih storitev ter dvignila njihovo kakovost, 
skrajšala čakalni čas na urgentno obravnavo in zagotovila 
enake pogoje ter enake možnosti za zdravljenje za vse 
prebivalce občine in ostale paciente iz sosednjih krajev.

Projekt 3

Sprejetje OPN in postopek za spremembe ter dopolnitve OPN



Občinski prostorski načrt (OPN), ki je temeljni prostorski akt 
občine, je potrebno sprejeti brez predvidenih obvoznic, saj OPN 
načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena, določa pogoje 
umeščanja objektov v prostor in je podlaga za trajnostno 
načrtovanje vseh posegov v prostor. Torej je ključnega pomena 
za razvoj občine. Po sprejemu OPN-ja sledijo vse aktivnosti za 
spremembe in dopolnitve OPN v konsenzu z lokalno skupnostjo.  

Projekt 4

Zagotovitev dostopa do pitne vode in ureditev kanalizacijska 
omrežja in cestne infrastrukture

V občini Ruše so zaselki, kjer ljudje nimajo dostopa do pitne 
vode. Vsak ima pravico do pitne vode in naloga občine je, 
da vsem občanom zagotovi pravico do zdrave pitne vode. 
Ureditev kanalizacijskega sistema je ključna za zagotavljanje 
čistega okolja, zdravja prebivalcev in kakovosti bivalnega okolja. 
Urejena cestna infrastruktura prav tako prispeva h kakovosti 
življenjskega  okolja in k razvoju gospodarstva. 

Projekt 5

Samooskrbna občina, prijazna vsem generacijam 

Samooskrba občine s spodbujanjem zadružništva, 
samopreskrba kraja z lokalnimi pridelki in pridobivanje energije 
iz obnovljivih in okolju prijaznih virov prispeva k varovanju 
okolja, k izboljšanju gospodarske moči, k zmanjšanju stroškov 
gospodinjstev ter povečanju kakovosti bivanja v kraju.  V 
Gibanju Svoboda se bomo zavzemali za občino prijazno do 
vseh generacij z inovativnim in neprofitnim načinom pridobitve 
domovanja za mlade družine (komunalna ureditev ustreznega 
zemljišča, postavitev montažnih hiš za mlade družine), z 
oskrbovanimi stanovanji in državnim domom za starejše, s 
spodbudami mladim podjetnikom in povečanjem štipendij za 
dijake in študente.  


