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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

V listi Gibanja Svoboda si želimo ustavariti zeleno, vključujočo, strpno in
občanom ter občankam prijazno občino. Zato smo pripravili program, ki
naslavlja ključna področja oz. problematike, ki so bile v preteklih letih
prezrte in so držale nazaj razvoj naše občine.

Predvsem zaradi energetske krize bomo celovito pristopili k učinkoviti
porabi EU sredstev, ki nam bodo omogočila izgradnjo potrebne
infrastrukture, da ustvarimo samooskrbno in zeleno občino. Z izkoriščanjem
sončne energije in lesne biomase, ki jo je na pretek v naši občini, bomo
našim prebivalcem zagotovili zmerne cene energije, ne glede na nihanja
na podivjanem mednarodnem trgu energentov.

Gre za ključne projekte, ki naslavljajo aktualne probleme s katerimi se
srečujejo tako mladi kot starejši prebivalci in prebivalke naše občine. Poleg
tega pa si bomo prizadevali, da aktivno sodelujemo z občani. Zgolj s
strpnim dialogom lahko preobrazimo občino Šentilj v prijetno in zeleno
občino.

Napredek in boljše življenje za vse!



1.

Volilni program

Uredili bomo cestne povezave!

Občina Šentilj ima 198 km lokalnih cest in javnih poti. S
srednjeročnim načrtom vzdrževanja cest bomo upoštevali
njihovo 20-letno življenjsko dobo in bomo letno obnovili okoli 10
km občinskih cest. Takoj bomo vzpostavili načrt in časovnico
rednega vzdrževanja in rekonstrukcije cest, s čimer bomo
občankam in občanom zagotovili preglednost in nadzor. Uredili
bomo lastništvo na površinah, ki so v javni rabi – prioritetno
bomo to uredili za ceste.

2. Uredili bomo nujno potrebno
infrastrukturo!

Če želimo izvesti zeleni prehod, je nujno potrebno da
zagotovimo ustrezno infrastrukturo, ki nam bo zagotovila pogoje
za samozadostnost občine s kritičnimi sredstvi. 
Trenutno s samooskrbo zagotavljamo 80 % vode. Zaradi
slabega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja imamo do
40 % izgube vode. Obnova bo zato prioriteta, pri čemer bomo
istočasno še istim 18 % občanom, ki so še brez javnega
vodovoda, uredili priključke. Dolgoročni cilj je zagotoviti dodatno
vodno črpališče, ki bo v prihodnosti zadostilo večjim potrebam
zaradi priseljevanja. 

Poleg tega si bomo prizadevali za zagotovitev energetske
samozadostnosti občine z izgradnjo zadružnih fotovoltaičnih
elektrarn. Zagotovili bomo pogoje za nadgradnjo
distribucijskega omrežja za priklop večjega števila sončnih
elektrarn gospodinjstev. Pri načrtovanju novih in že obstoječih
naselij bomo poskrbeli za centralna daljinska ogrevanja na
lesno biomaso, ki jo bodo zagotavljale lokalne kmetije. 

 



3. Občina Šentilj bo povezovalna in
solidarna družba!

Mladi morajo imeti možnosti za razvoj talentov, starejši morajo
biti vključeni in imeti možnost bivati v svojem okolju, mlade
družine morajo imeti pogoje za prijazno družinsko življenje.
Ljudje, ki se znajdejo v socialni stiski, izrednih razmerah ali za
kakovostno življenje potrebujejo večji obseg podpore, morajo
vedeti, kam se obrniti po pomoč. 

Problematko dostopnosti starejših in invalidov do trgovin,
zdravnika, pošte … bomo reševali z dvemi električnimi vozili.
Na področju stanovanjske problematike bomo preučili možnosti
ustanovitve stanovanjskih skupnosti v vseh krajevnih skupnostih
in si prizadevali za gradnjo stanovanj za mlade in oskrbovanih
stanovanj za starejše prek Stanovanjskega sklada. 

Za stanovanja mladih bomo poleg tega tudi poiskali javno-
zasebna partnerstva, ki bodo namenjena gradnji neprofitnih
stanovanj. Prizadevali si bomo postati občina po meri invalidov. 
Prav tako bomo finančno podprli športne klube, ki skrbijo za
rekreacijo naših otrok in dokončali ureditev športnih igrišč in
zgradili atletski progi v Sladkem Vrhu in Šentilju, kjer sta v
preteklosti že bili. Dodatno bomo organizirali prostočasne
dejavnosti med počitnicami in tako razbremenili starše, ki v tem
času pogosto delajo.

Nujno potrebna pa je tudi strokovna sanacija obstoječih čistilnih
naprav (Sladki Vrh, Vranji Vrh, Selnica ob Muri), dokončanje
nedelujočih (Velka, Žabja vas …) in izgradnja ustreznih
kanalizacijskih omrežij. V manjših naseljih bomo zagotovili
skupnostne čistilne naprave. Poleg tega bomo umaknili mešano
kanalizacijo iz vodovarstvenega območja v Ceršaku. Prizadevali
si bomo za dokončno zaprtje sporno umeščene kompostarne
Ceršak.



4. Zagotovili bomo celovit in trajnostni
razvoj turizma!

Turizem je ena od najhitrejše rastočih panog, nekateri kraji v
Sloveniji so že preobremenjeni, naši kraji imajo izjemen potencial,
vendar zaradi nepovezanosti ponudnikov ne zaživijo. Naloga
občine bo, da je povezovalni člen in izvaja destinacijski
management.  

Nepovezanost turističnih ponudnikov nam onemogoča izkoristek
potenciala naše občine. Zato bomo povezali vse kraje, v katerih
smo že izbrali turistične atrakcije, na tej poti bomo vključili
vinotoče, kmetije, kulturno dediščino in gradili na pristnosti
domačinov in tako zgradili edinstveno turistično zgodbo.

Spodbujali bomo več nastanitev. Vsebine bomo povezali s
kolesarskimi in pohodnimi potmi v enoten turistični produkt. 
Pripravili smo predloge za dodatne turistične programe za vse KS
v občini Šentilj. Naravnemu bazeun s kampom in glampingom ob
Muri, zimskim sankališčem v krajinskem parku Mura ter gradu
Cmurek, ki je edini grad v občini, bomo dodali vsebine, ki bodo
povezovale različne lokalne ponudnike (eko tržnica, promocija
vinarjev, info točka s prodajo lokalnih spominkov in izdelkov), in
zagotovili vrhunsko kulinariko iz lokalnih pridelkov. 

TIC Šentilj bomo prestavili na turistom dostopno lokacijo.
Zasnovali bomo Muzej tovarne Palome v Sladkem Vrhu in
doživljajsko točko Repnica v Ceršaku. Zagotovitev dodatnih
prostorov za zbirko kiparja in slikarja Gabrijela Kolbiča na Zgornji
Velki. V kulturno ponudbo bomo vključili tudi sakralne objekte.
Spodbujali bomo tradicionalne prireditve za krepitev skupnosti in
razvijali nove za različno publiko.       

Spodbujali in podpirali bomo razvoj posameznih dejavnosti, ki
dopolnjujejo turistično ponudbo krajev: stari običaji in obrti,
ljudsko izročilo, domače jedi in kulturo nasploh, saj je generator
obiska.   



5. Zagotovili bomo učinkovit javni servis
za občanke in občane!

Kandidati liste Gibanja Svoboda bomo v naslednjem mandatu
zagotovili, da bo občina postala sredstvo za uresničevanje
interesov naših prebivalcev. Zgolj z dialogom in sodelovanjem z
občani in občankami lahko izvedemo ustrezne razvojne projekte,
ki jih v občini nujno potrebujemo. 

Zato bomo v naslednjem mandatu zagotovili prisotnost
občinskega uradnika v krajevnih skupnostih vsaj enkrat tedensko
za pomoč občanom, poleg tega pa bo naša županja seje
občinskega sveta organizirala v vsaki krajevni skupnosti z
namenom boljšega poznavanja krajev in reševanja skupnih
izzivov. Nadgradili bomo občinsko spletno stran, ki bo bolj
pregledna in zagotovila boljši dostop občanov do vlog in drugih
obrazcev. Z namenom, da olajšamo dostop do subvencij za
toplotne črpalke, sončne elektrarne in male čistilne naprave,
bomo občanom nudili pomoč pri legalizaciji objektov zgrajenih
pred letom 1998.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Obujanje vaških jeder in razvoj urbanih središč

Poskrbeli bomo za enakomeren razvoj vseh krajev v občini
Šentilj. V tesnem sodelovanju z vsemi krajevnimi skupnostmi
želimo poskrbeti za razvoj kakovostnih javnih prostorov v
Ceršaku, Sladkem Vrhu, Šentilju in Velki. Zavzemali se bomo za
vzpostavitev pogojev, ki bodo v vsako krajevno skupnost privabili
trgovine in bankomate. V Sladkem Vrhu želimo postaviti nov
bencinski servis.

Projekt 2
Upravljanje s ključno infrastrukturo

Zaradi energetske krize bomo začeli z gradnjo potrebne
infrastrukture, ki bo zagotovila zeleni prehod. Postavili bomo
sončne elektrarne, sanirali kanalizacijsko omrežje in uredili
vodovod z namenom zagotovitve samooskrbe občine. 

Projekt 3
Mobilnost za naše občane 

Problematko dostopnosti starejših in invalidov do trgovin,
zdravnika, pošte, … bomo reševali z dvema električnima voziloma.



Projekt 4

Ohranimo poselitev podeželja

S premišljenim prostorskim načrtom bomo omogočili gradnje in
tako poskrbeli za enakomeren in dolgoročen razvoj vseh krajev v
občini. Z zagotovitvijo pokritosti optičnega in mobilnega omrežja
bomo dvignili atraktivnost podeželskega okolja tudi za mlade.

Projekt 5

Pilotni projekt: dostojna starost v domačem okolju 

Uvedli bomo stanovanjske skupnosti za starejše v vseh krajevnih
skupnostih v objektih v lasti občine. 
Pilotni projekt bo skladen z usmeritvami države glede oskrbe
starejših v skupnosti. 
 


