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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

Občino Šalovci želimo narediti prijetno za bivanje. Želimo, da se mladi v 
občini ustalijo ter da starejši v njej dostojno dočakajo starost. Zavedamo 
se, da gospodarski razvoj občine predstavlja temelj za vse nadaljnje 
projekte. Zdrav gospodarski temelj občine bomo gradili s programi 
spodbujanja majhnih in srednjih podjetji, posebno podporo pa bomo 
namenili mladih podjetnikom. 

Zavedamo se, da bomo mladi v občini ostali le, če bomo v njej videli svojo 
prihodnost, pri čemer osnovo pomeni delovno mesto. Zato bomo različne 
delodajalce v občini spodbujali, da zaposlijo mlad in izobražen kader. 
Nadalje bomo spodbujali dejavnost turizma, ki občini prinaša dodano 
vrednost, razvoj in delovna mesta. 

Zavedamo se neizkoriščenega turističnega potenciala naše občine, zato 
želimo turizem v občini spodbujati in predvsem promovirati. Tretji steber 
razvoja občine predstavlja kmetijstvo. Zavedamo se pomena te panoge v 
naši občini. Zato bomo to dejavnost še naprej podpirali, spodbujali pa 
bomo tudi čim večji obseg samooskrbe. Vsem trem panogam - 
gospodarstvu, turizmu in kmetijstvu - bomo pomagali pri prijavi na 
evropske razpise. Tu vidimo vlogo občine, da omenjenih dejavnostim 
priskoči na pomoč pri pridobovanju sredstev.
 
Z vzpostavljenim trdnim gospodarskim temeljem občine bomo lahko 
izvajali projekte, ki pripomorejo k izboljšanju bivanjskih razmer v občini. 
Posvetili se bomo lahko infrastrukturi, kulturi, zelenem preboju in 
digitalizaciji. Tako bomo ustvarili občino v kateri bo bivanje kvalitetno, 
občani pa bomo lahko ponosni na svojo občino. 
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Volilni program

Občina Šalovci bo občina cvetočega
gospodarstva

V občini Šalovci se zavedamo, da je razvita gospodarska 
dejavnost gonilna sila vsakega napredka ter hkrati temelj za 
uresničevanje vseh družbenih, socialnih, kulturnih in drugih 
interesov v občini. Za nadaljnji gospodarski razvoj občine Šalovci 
bomo v prvi vrsti poskrbeli z razvojem industrijske cone v smeri 
razvojni-obrtne cone. V njo bomo pripeljali podjetja s čisto 
proizvodnjo, ter podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta z visoko 
dodano vrednostjo. 

Kmetom, na zemljišča katerih se bo industrijska cona širila,
bomo zagotovili nadomestna zemljišča primerljive kakovosti in 
vrednosti. Za pospešen razvoj industrijske cone bomo poleg 
domačih investitorjev poiskali tudi zunanje investitorje, ki bodo 
pripravljeni investirati v odkup zemljišč, ki sodijo v kompleks 
industrijske cone. Tako si bodo podjetniki zagotovili kvalitetne
poslovne prostore za uspešno delo in razvoj dejavnosti. 

Da bomo lahko dosegli vse navedene cilje, bomo najprej sprejeli
nov občinski prostorski načrt in tako naredili prvi korak k 
uresničitvi potreb in želja občanov občine Šalovci.
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3. Občina Šalovci bo poslušala svoje
občane

V občini Šalovci bomo posebno
pozornost namenili lokalnim kmetom

Poleg tega, da bomo z raznovrstnimi ukrepi poskrbeli, da bo 
veriga kmetijskih izdelkov od proizvajalca do potrošnika čim 
krajša, bomo poskrbeli še za izobraževanje kmetov in jim 
zagotovili ustrezne informacije in pravno pomoč, tako da bodo 
čim več sredstev prejeli iz naslova državnih in evropskih
razpisov. Poskrbeli bomo tudi za naslednjo generacijo kmetov, 
saj bomo štipendirali tiste prebivalce občine, ki se bodo 
izobraževali za ta poklic. Poskrbeli bomo tudi za promocijo 
lokalnih izdelkov v celotni državi. Poleg tega bomo v sodelovanju 
s pristojnimi organizacijami poskrbeli za ukrepe za sobivanje 
živali in ljudi. S tem bomo zmanjšali škodo na lastnini kmetov in 
drugih oseb.

V Šalovci želimo zagotoviti enakopraven dialog z vsemi deležniki 
v občini. Podpiramo spodbujanje društvenih dejavnosti in 
vključevanje takšnih organizacij v procese odločanja. Podpiramo 
enakopraven in spoštljiv dialog z argumentiranimi dejstvi ter 
vključevanje vseh generacij v fazi načrtovanja ter izvedbe 
projektov. V ta namen se bomo posluževali instituta 
participatornega proračuna, po potrebi pa tudi instituta zbora 
občanov. Občinski svetniki bomo odprti za pobude občanov in
se bomo na njih odzivali. Delo občinskih organov bomo približali 
ljudem. Spletna stran občine bo prenovljena tako, da bo na njej 
mogoče hitro najti ustrezne podatke. 

Vsi pravni akti in javna naročila bodo ažurno in transparentno 
objavljeni na spletni strani občine. Občina bo še naprej v večjem 
obsegu preko spletne strani in možnosti naročila na e-novice 
obveščala o odprtju razpisov, zbiranju prijav ter drugih novicah,
ki bi občane utegnile zanimati. Želimo, da prebivalci in
prebivalke občine sooblikujemo podobo svoje občine ter da so 
projekti v občini odraz naših potreb in želja. 
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4. Občina Šalovci bo
kulturne ponudbe

občina 

Občina Šalovci bo zelena občina

pestre

V občini Šalovci smo ponosni na pestro ponudbo aktivnosti za 
naše občane, ki so aktivni v različni društvih. V občini njihovo 
aktivnost pozdravljamo in podpiramo, to pa bomo počeli tudi v 
prihodnje. Zato bomo ustrezno povečali sredstva namenjena 
delovanju društev iz naslova racionalizacije poslovanja občine. 
Poskrbeli bomo za vzdrževanje in obnovo kulturnih spomenikov 
ter objektov, v katerih delujejo društva ter jih uporabljajo naši 
občani. 

Še posebno pozornost in finančan sredstva bomo namenili 
obnovi in vzdrževanju gasilskega doma. Za opisane projekte 
bomo pridobili evropska sredstva ali pritegnili investitorje iz
zasebnega sektorja. Hkrati si bomo prizadevali še, da bodo 
gasilci imeli tudi ustrezno pravno varstvo v okviru zdravstvene in 
delovno-pravne zakonodaje. 

Ker se zavedamo lastne vloge pri skrbi za okolje, bo naša občina
skrbno urejala svoje komunalne storitve. Prizadevali si bomo, da
bo kar največji možni delež pobranih smeti recikliran. Vsi ekološki
otoki bodo imeli še naprej zabojnike za papir, plastiko, steklo ter
nevarne odpadke, zbirni center bo ustrezno zbiral vse vrste
odpadkov. Občina bo zagotovila zadostno število košev za smeti
na javnih površinah, podpirali bomo očiščevalne akcije in
projekte z zeleno infrastrukturo.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Obnova cestne infrastrukture v občini Šalovci

Zaradi razpršene poselitve v občini Šalovci se zavedamo, kako 
pomembna je urejena in vzdrževana infrastruktura za
kakovostno bivanje naših občanov. Pri tem nosi poseben pomen 
cestna infrastruktura. Ta v naši občini že več let čaka na 
prepotrebno obnovo. Zato bomo pri državnih cestah v 
sodelovanju z Vlado RS poskrbeli za preplastitev in ureditev 
cestišča, pri občinskih cestah pa bomo pridobili evropska 
sredstva za obnovo. Obnovljene ceste so nujen pogoj, ki 
zagotavlja večjo varnost udeležencev v prometu. Naše prioritete 
so preplastitve, ureditev preglednih križišč, izgradnja pločnikov 
ter namestitev javne razsvetljave, kjer je ta potrebna. Za večjo 
varnost udeležencev v prometu bomo poskrbeli tudi z obnovo 
obcestnih okraj in prehodi za pešce. Za obnovljene ceste bomo v 
prihodnosti tudi redno skrbeli, tako da infrastruktura ne bo 
propadala. 



Projekt 2

Projekt 3

Postavitev kolesarskih in pohodnih poti za namen športa in 
turistične dejavnosti

Občina Šalovci ima odlično geografijo za postavitev razvejane 
mreže kolesarskih in pohodnih poti. Za namen izgradnje bomo 
pridobili evropska sredstva, glavni namen kolesarske in pohodne 
mreže pa bosta rekreacija in turizem. Tako bo kolesarjenje 
občanom omogočilo tako trajnostni način prevoza, kot tudi
obliko priljubljene rekreacijske dejavnosti v Sloveniji. Poskrbeli 
bomo, ne le da bodo kolesarske poti zgrajene, temveč da bodo 
tudi varne in redno vzdrževane. Takšna mreža kolesarskih in 
pohodnih poti pa bo privabljala tudi turiste, tako tiste iz drugih 
delov Slovenije, kot tiste iz tujine. Za namen promocije rekreativni 
turizma v naši občini, bomo poskrbeli za ustrezno oglaševanje in 
promocijo v Sloveniji in po svetu, ter zagotovili ustrezne 
informacijske table, informacijski center, moderno spletno stran 
ter mobilno aplikacijo. Poleg tega pa tovrsten razvoj omogoča, 
da v prvi vrsti skrbimo in ohranjamo čisto naravo.

V občini Šalovci bomo poskrbeli za ustvarjanje delovnih mest

V Šalovcih se zavedamo, da je pomembno, da imajo naši občani
zagotovljeni delovno mesto, če želimo, da se v občini tudi
ustalijo. Zato bomo v občini Šalovci spodbujali podjetništvo, s
poudarkom na malih in srednjih podjetjih, ter z različnimi ukrepi
privabljali investitorje v Poslovno cono v Šalovcih. Ta podjetja
bodo ustvarila delovna mesta za naše občane in prinesla
dodano vrednost v občino. Prizadevali si bomo privabiti tudi
investitorja, ki bo v občini zgradil manjši nakupovalni center. Ta
bo občanom nudil osnovne proizvode in osnovna živila pa tudi
lokalne kmetijske pridelke. Tako bomo olajšali dnevne opravke
naših občank in občanov, saj se ne bodo morali voziti po nakupe
v sosednje kraje, poleg tega pa bo nakupovalni center ustvaril še
nekaj delovnih mest v naši občini. Za namen izgradnje
nakupovalnega centra bo občina Šalovci ustrezno spremenila
OPN. 



Projekt 4

Digitalizacija občinske uprave

Občinska uprava je tisti del lokalne samouprave, s katero ima 
povprečen občan pogost in neposreden stik, digitalizacija pa je 
sredstvo, ki zagotavlja preglednost kot tudi učinkovitost
delovanja uprave. Delo uprave bomo digitalizirali, ga
poenostavili in s tem procese pohitrili in jih naredili preglednejše. 
Večino opravil bo z uporabo digitalne identitete mogoče opraviti 
iz domačega naslonjača, na spletu pa bo tudi mogoče slediti 
napredku pri obravnavi vlog. Vzpostavili bomo enotni klicni
center za vprašanja občanov. 

Seveda bo vse postopke še naprej mogoče opraviti osebno, saj 
ne želimo izključevati starejših občanov ter tistih, ki imajo manj 
digitalnih veščin. Za izvedbo projekta digitalizacije bomo v 
občinski upravi odprli nova delovna mesta z visoko dodano 
vrednostjo. Tako bomo lahko za občane olajšali in pospešili 
poslovanje uprave, kot tudi zaposlili nove kadre v upravi, ki bodo 
izvedli postopek digitalizacije ter nadzorovali delovanje 
informacijske infrastrukture. Za tovrstno preobrazbo je na voljo 
veliko evropskih sredstev, ki jih bomo seveda pridobili in 
gospodarno porabili. Prav tako pa bomo posodobili spletno stran 
občine, ki bo zagotovila lažji dostop občanov do relevantnih 
informacij in dogodkov, ki se bodo izvedli v občini. Poleg tega 
bomo podpirali tudi ustanovitev razvojnega inkubatorja občine.



Projekt 5

Spodbujanje razvoja turizma

Občina Šalovci s svojo naravno in kulturno dediščino, ter s svojo 
geografsko lego predstavlja pravi turistični dragulj. Zato je 
potrebno te turistične priložnosti še dodatno razviti. V
naslednjem mandatu si bomo prizadevali za sofinanciranje, 
predvsem pa pridobivanje nepovratnih sredstev za razvoj 
turizma in prepoznavnosti turističnih ponudnikov, s poudarkom 
na dodatni ponudbi turističnega – nastanitvenega centra 
Peterloug v Markovcih, graničarskega muzeja v Čepincih in večji
promociji obeležja sončnega mrka v Budincih. Poleg tega želimo 
zagotoviti večje vključevanje lokalnih ponudnikov v turistično 
dejavnost. S promocijo bo občina pomagala pri razvoju 
ekološkega, rekreativnega in kulturnega turizma v naši občini. 


