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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

Občina Tišina mora tudi v bodoče v ospredje svojega delovanja
postavljati svobodo, odprto družbo, zaupanje v sočloveka, skupnost in
državo ter njene institucije, spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno
sodelovanje. 
Občina Tišina mora biti odporna na izzive demografskih sprememb,
medgeneracijskega zavezništva, migracij in spremenljivosti trga dela ter
mora vzpostaviti aktivno stanovanjsko politiko s poudarkom na
ustvarjanju primernih stanovanjskih pogojev za mlade.

Občina Tišina mora graditi svojo prihodnost na načelih trajnostnega razvoja.
Pri tem je potrebno aktivirati vse razpoložljive naravne vire in potenciale ljudi,
ki v občini živijo in delajo. Potrebno je upoštevati kakovost življenja ljudi in 
okolja ter hkrati biti odgovoren do sedanjih in prihodnjih rodov. Vizija občine 
Tišina mora biti usmerjena k vzdrževanju ravnovesja ekosistemov, v katerih 
bivajo njeni občani, hkrati pa k zagotavljanju energetske neodvisnosti.



1.

2. ŠPORT

TURIZEM

Volilni program

- Identifikacija vsebin za širjenje turistične prepoznavnosti občine
in razvoj posameznih produktov (npr. Keppler, Park spominov in 
tovarištva, plavčki, Mura,…);
- Spodbujanje in pomoč pri promociji lokalnega turizma;
- Hitrejši in strateški razvoj turizma in turističnih produktov, 
izkoriščanje bližine številnih sosednjih razvitih turističnih krajev;

- Pomoč pri črpanju javnih sredstev za izgradnjo prenočitvenih 
kapacitet.

- Spodbujanje rekreativnega udejstvovanja občanov vseh 
generacij;
- Zagotavljanje pogojev in potrebne športne infrastrukture (večji 
večnamenski športni in kulturni objekt, sodobna tekaška steza, 

igrišča);
- Zagotavljanje sredstev za izobraževanje strokovnih kadrov v 
športu;
- Vzdrževanje, nadgradnja in dodatne športne vsebine obstoječim 
športnim objektom; 
- Podpora pri organizaciji večjih športnih prireditev občinskega, 
državnega ali mednarodnega nivoja.
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KMETIJSTVO

INFRASTRUKTURA

- Pospeševanje sonaravnega in trajnostnega kmetovanja ter 
povečanje kompetenc in znanja pridelovalcev;
- Sprememba kultivarnja: spodbujanje sajenja posevkov in 
kultur z višjo dodano vrednostjo, ki so odpornejše na klimatske 

spremembe;
- spodbujanje lokalne neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in 
artiklov (kmet - direktni kupec); 
- Varovanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje osnovne 
dostopnosti s sodobno kmetijsko mehanizacijo.

- Izgradnja sodobne in varne kolesarske infrastrukture;
- Priprava občinskih prostorskih načrtov za izgradnjo sosesk za 
mlade družine;
- Razbremenitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo novih 
hiš;
- Arhitekturno-krajinsko oblikovanje vasi; 
- Aktivno vzdrževanje pešpoti in kolesarskih stez ob vodotokih 
(Kučnica, Dobel, Mokoš, Mura …); 
- Nabava sodobne zaščitne opreme pred naravnimi in 
elementarnimi nesrečami (agregati, čolni, gasilska oprema, 
šotori …).
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5.

OKOLJE

DRUŽBA

PODJETNIŠTVO

- Spodbujanje malega podjetništva s poudarkom na lokalni 
tradiciji;
- Redefiniranje namena industrijsko poslovne cone v
Gederovcih; - Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva pri
izvedbi 
podjetniških idej. 

- Sanacija divjih odlagališč in striktno preprečevanje njihovega 
nastajanja;
- Spodbujenje skupnostnih oblik ogrevanja v strnjenih naseljih 
iz vidika zmanjšanja emisij individualnih kurišč in prihranka 
energije;
- Identifikacija virov in lokacij za energetsko samosokrbo (možnost
izgradnje skupinskih sončnih elektrarn, geotermalna energija,…). 

- Izboljšanje splošnega zdravja ljudi (spodbujanje zdravega načina 
življenja, osveščanje o zdravi prehrani …);
- Skupnostne oblike bivanja in oblikovanje sodobnih konceptov za 
kakovostno in samostojno življenje starejših občanov;
- Programi za spodbujanje vzajemnih oblik sobivanja, varčevanja 
in samooskrbe (skupni sistemi ogrevanja, izposojevalnice, 
izmenjevalnice, prenos znanja, skupna uporaba dobrin, krepitev 

prostovoljstva, druženja…);
- Spodbujanje prekomejnega sodelovanja na različnih področjih 
(kultura, šport, druženje, mladi, društva,..);
- Aktivno črpanje sredstev, namenjenih romskim skupnostim, in 
njihova uporaba za nadaljnji infrastrukturni, športni in kulturni 
razvoj zaselka Vanča vas-Borejci.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Ključni razvojni projekti

Kulturni in izobraževalni center »Granica«

Sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest 

Rekonstrukcija regionalne ceste R2-440 (Petanjci–Krajna) z
izgradnjo pešpoti in kolesarskih stez.

Postopki za revitalizacijo zemljišča nekdanje drevesnice na
Tišini

Nekdanjo drevesnico vidimo kot odlično priložnost za ureditev
naravnega kopališča, parka doživetij, pumptrack kolesarskega
poligona, avtokampa ali postajališča za avtodome. 

Večnamensko parkirišče Tišina - Tropovci

Povečanje in ureditev asfaltiranega parkirišča nasproti osnovne 
šole Tišina za potrebe osnovne šole ter bližnjih pokopališča, 
športnih igrišč, cerkve, občine, krajevnega urada, pošte, kulturne 
dvorane.



Vzpostavitev medgeneracijskega centra v podružnični
osnovni šoli Gederovci 

Ohranitev osnovnošolskega izobraževanja in vzpostavitev
medgeneracijske izmenjave znanj ter izkušenj.

Medsosedsko (sodelovanje z Avstrijo) kulturno in izobraževalno 
sodelovanje ter povezovanje v objektu nekdanjega mejnega 
prehoda Gederovci.

Izgradnja kolesarskih povezav 

Kolesarske povezave nudijo alternativo vozilom ter zmanjšujejo 
številne negativne vplive na okolje in bivanje naših občanov 
(zdravju škodljive emisije, hrup itn.). Razviti želimo celovito 
kolesarsko omrežje, zato menimo, da je potrebno zgraditi 
kolesarske povezave na sledečih odsekih:
- od Gradišča do Murske Sobote
- od Borejec do Kupšincev
- od Krajne do Skakovec 

Projekt 5

Projekt 6


