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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Občina Starše je geografsko umeščena v osrčje Dravskega polja med dve 
mestni občini Maribor in Ptuj. Nesporno gre za ruralno občino, zato je v 
nadaljnjem razvoju posebno pozornost potrebno posvetiti sorazmernemu 
razvoju občine in kmetijske dejavnosti. Tako je na eni strani potrebno 
zagotoviti demografski razvoj občine, pri čemer ta ne sme vplivati na 
razvoj uspešnega trajnostnega kmetovanja. Skozi demografski razvoj je 
potrebno zagotoviti stanovanjske pogoje za mlade družine. Te bodo v občini 
ostale in se priseljevale, če bo občina z razvojem potrebne infrastrukture 
zagotovila kvalitetno bivanje ter preživljanje prostega časa. Tako je potrebno 
v naslednjem srednjeročnem obdobju sanirati glavne cestne povezave 
med vasmi, urediti povezovalne kolesarske poti, zagotoviti kvalitetno 
osnovnošolsko izobraževanje, urediti športne parke ter spodbuditi razvoj 
malega in srednjega podjetništva z namenom zagotovitve delovnih mest.  



Volilni program

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Z zagotavljanjem sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
in turizma se gospodarskim subjektom v občini omogoči hitrejši 
razvoj, posledično se zagotavljajo nova delovna mesta in večji 
prihodki v proračun občine. Z zagotovljenimi sredstvi se preko 
javnih razpisov spodbujajo naložbe v gospodarstvo in turizem, 
spodbuja se delovanje mladih podjetij ter njihove začetne 
investicije. 

ZA! IZBOLJŠANJE DEMOGRAFSKE SLIKE

1. Nadaljevanje aktivnosti za sprejem novega prostorskega načrta,
2. Odkup zemljišč, komunalna ureditev ter prodaja zainteresiranim 

investitorjem večstanovanjskih stavb,
3. Pridobitev lastnih stanovanj,
4. Sprejetje odloka v smeri zagotovitve pozidave obstoječih 

zazidljivih zemljišč.

Cilj je zagotovitev stanovanj za trg, pri čemer mora občina 
posebno pozornost nameniti pridobitvi lastnih stanovanj za 
potrebe neprofitnih najemov. Ti so nujni za rešitev stanovanjskih 
problemov mladih družin, čigar premoženjsko stanje ne dopušča 
nakupa stanovanj. Izgradnja stanovanjskih enot se preko 
zainteresiranih investitorjev izvaja na področju celotne občine. 
Ukrepi bodo imeli pozitivne učinke na prihodke občine, saj se s 
prenosom nepremičnin in s prirastom števila prebivalcev višajo 
prihodki proračuna občine iz naslova davkov
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ZA! PROMETNO UREJENO OBČINO

1. Rekonstrukcija republiške ceste v Brunšviku in ceste Marjeta-
Prepolje,

2. Planska rekonstrukcija občinskih cest,
3. ob rekonstrukciji ureditev pločnikov in kolesarskih stez z 

namenom zagotavljanja varnosti v cestnem prometu,
4. Izgradnja kvalitetne, asfaltirane podravske kolesarske steze in 

izgradnja povezovalnih kolesarskih poti med naselji Brunšvik-
Marjeta, Trniče-Prepolje, Prepolje-Starše, Trniče-Starše, 
Zlatoličje-Prepolje ter Loka-Marjeta,

5. Ureditev še neurejenih občinskih javnih cest in ostale javne 
infrastrukture.

Z navedenimi ukrepi se v občini zagotovijo prometne poti, ki bodo 
zagotavljale varno in kvalitetno rabo, tako voznikom motornih vozil, 
kot kolesarjem in pešcem. Prioritetno se poleg ceste v Brunšviku 
pričnejo urejati najbolj obremenjeni in dotrajani odseki cest 
(vpadnice v Marjeto, Trniče, Prepolje, Zlatoličje in Starše). Posebna 
skrb in prioriteta je zagotavljanje varnih šolskih poti. Pred izgradnjo 
podravske kolesarske steze se uredijo lastniška razmerja oz. pravice 
gradnje z lastniki zemljišč.
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ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO

1. Spodbujanje kmetijske samooskrbe ter preprečitev zaraščanja 
kmetijskih zemljišč,

2. Doseganje ravnovesja pri poselitvi in varovanje kmetijske zemlje,
3. Spodbujanje ekološkega kmetovanja in varovanja okolja,
4. Zagotavljanje sredstev za razvoj kmetijskih gospodarstev in 

turističnih kmetij.

Občina leži na kmetijskem področju in bo tako tudi v prihodnje, 
zato se mora posebna pozornost nameniti razvoju in ohranitvi 
kmetijskih gospodarstev. Potrebno je zagotoviti sredstva za razvoj 
dopolnilnih dejavnosti kmetijskih gospodarstev usmerjenih v 
turizem in pridelavo domačih pridelkov oz. izdelkov, ki temeljijo na 
varni pridelavi poljščin in vrtnin.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Rekonstrukcija ceste skozi naselje Brunšvik ter na relaciji 
Marjeta- Prepolje

Obe cesti sta v katastrofalnem stanju in kot taki ne zagotavljata 
več varnostnih pogojev za normalno rabo. Z ureditvijo in 
umestitvijo kolesarskih stez se bo izboljšala prometna varnost.

Projekt 2

Gradnja doma za ostarele ter gradnja oskrbovanih stanovanj

Občina je v zaključnem postopku pridobitve gradbenega 
dovoljenja za gradnjo Doma za ostarele in 20 oskrbovanih 
stanovanj. V občini je 700 občanov starejših od 70 let. Z izvedbo 
projekta se bo zagotovila nujno potrebna oskrba in varstvo 
starejših v domači občini.

Projekt 3

Demografski razvoj oz. priprava OPN ter več OPPN

Demografski razvoj je nujen, saj število prebivalcev občine že 
nekaj let upada. S pripravo prostorskih načrtov se zagotovi 
sorazmeren demografski razvoj občine.



Projekt 4

Razširitev industrijske cone Zlatoličje

Zaradi izredne lokacije je velik interes za nakup zemljišč v 
industrijski coni Zlatoličje. Z razširitvijo se zagotovijo nova 
delovna mesta, prav tako ima cona izredne druge sinergijske 
učinke na razvoj občine.

Projekt 5

Izgradnja gasilskega doma Prepolje

Zagotavljanje požarne varnosti je ena od glavnih nalog občine. 
Z rušitvijo starega gasilskega doma in izgradnjo novega se 
zagotovi nadaljnji trajnostni razvoj prostovoljnega gasilstva.


