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Poslanstvo
Stranka Dialog za Napredek je ustanovljena za
delovanje na lokalnem področju Občine Miklavž na
Dravskem polju.
Tako je tudi naš program zapisan izrazito ciljno iz stanja
v Občini Miklavž na Dravskem polju.
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Šolstvo in predšolska
vzgoja
Da bodo naši otroci zrasli v izobražene, odgovorne in
ustvarjalne osebe.
Cilji:
• Za kvalitetno javno šolstvo in vsem dostopno
predšolsko vzgojo.
• Za večjo samostojnost otrok v šolskem sistemu in
manjši vpliv staršev na šolanje.
• Za več spoštovanja učiteljev s strani staršev.
• Za večjo samostojnost učiteljev.
• Za več prostega časa po meri otrok.

Kako jih doseči:
• Izboljšati pogoje za poučevanje na Osnovni šoli
Miklavž na Dravskem polju.
• Povečati kapacitete za šolsko in predšolsko vzgojo.
• Vrniti učiteljem vlogo v družbi, ki jim pripada.
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Kultura
Kljub neprimerno večji ponudbi kulture v bližnjem
Mariboru mora kultura stati in obstati eden izmed
temeljev naše občine.
Cilji:
• Postopno povečanje ponudbe ljubiteljske kulture v
občini.
• Spodbuda (finančna) k povečanju ponudbe ljubiteljske kulture, spodbujanje povezovanja med
različnimi društvi (javni razpisi).
• Omogočiti več (komercialnih) prireditev s področja
kulture.
• Vzpodbuditi mlade za kulturno ustvarjanje.
Kako jih doseči:
• Vzpodbujanje kulturnih prireditev s pomočjo subvencij.
• Prenova kulturnega doma v Miklavžu.
• Zagotovitev prostorov za preoblikovanje šolske
knjižnice v knjižnico za vse generacije v Miklavžu.
• Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje
Prosvetnega društva Matej Bor v Dobrovcah.
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Šport in rekreacija
Da se bodo otroci preko športa naučili discipline za
življenje ter odrasli preko rekreacije vzdrževali zdravje in
izboljšali počutje.
Cilji:
• Za boljše pogoje za rekreacijo vseh občanov.
• Za izboljšanje infrastrukture na področju športa v
občini.

Kako jih doseči:
• Izgradnja rekreacijskih poti med kraji v občini,
vključno z aktiviranjem brvi čez kanal pri plinovodu.
• Izgradnja več postaj za fitnes na prostem na
izpostavljenih točkah (pri tretjem ribniku, pri
Miklavški mlaki, ob športnem letališču in drugje).
• Povečanje športne dvorane v Miklavžu in izgradnja manjše telovadnice v Dobrovcah.
• Zimsko pokritje enega igrišča za nogomet z umetno travo.
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Gospodarstvo
Gospodarstvo kot eden od temeljev naše družbe.
Cilji:
• Ohranitev že delujočih gospodarskih družb v
občini.
• Vzpodbujati predvsem nastanek majhnih in mikro
podjetij, ki jim lahko zagotovimo prostor v občini.
• Ponovno vzpodbuditi okolje za razvoj obrtništva.
• Povečati dotok EU sredstev za gospodarstvo.
• Za večje sodelovanje z domačimi podjetniki pri
raznih občinskih projektih.
Kako jih doseči:
• Povečati sredstva za subvencije za gospodarstvo.
• Boljše informiranje domačih podjetnikov o občinskih projektih.
• Boljše informiranje in sodelovanje pri spodbudah
za gospodarstvo na državni ravni.
• Ustanovitev ali sodelovanje z že kakšno obstoječo
pisarno za EU razpise in boljšo informiranje zainteresiranih podjetnikov zanje.
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Kmetijstvo
Kmetijstvo kot eden najpomembnejših temeljev družbe v
okviru prehranske varnosti.
Cilji:
• Za večjo lokalno samooskrbo.
• Za večje spoštovanje kmeta.

Kako jih doseči:
• Vzpodbujanje lokalne trgovine s kmetijskimi
pridelki (tržnica kot dobra praksa).
• Z uporabo lokalno pridelane hrane v javnih
ustanovah (šola, vrtec).
• S povezovanjem pridelovalcev v skupine s celostno
ponudbo.
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Sociala
Za ohranitev doseženih standardov na področju socialne
varnosti, boljše prepoznavanje socialnih stisk občanov
in angažirano sodelovanje pri iskanju najboljših možnih
rešitev, in sicer za vse deležnike.
Cilji:
• Zvišanje kvalitete bivanja za vse starostne skupine.
• Medgeneracijsko povezovanje.
• Zmanjšanje socialne odrinjenosti in odvisnosti.
• Ničelna toleranca do nasilja.
Kako jih doseči:
• Oblikovanje in podpora medgeneracijskega
središča.
• Spodbuda in podpora prostovoljskih organizacij.
• Povezovanje z deležniki (šola, vrtec, CSD, RK,
Karitas …).
• Finančna pomoč ranljivim skupinam in
posameznikom (z deležniki).
• Zavzemanje in spodbuda za samostojno staranje.
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Promet
V skladu s sloganom naše občine za večjo strpnost in več
kulture v prometu.
Cilji:
• Večja varnost udeležencev v prometu, še posebej
najranljivejših skupin.
• Povečanje števila pešpoti, potovanj s kolesi in
javnim prevozom.
• Boljša in varnejša prometna infrastruktura.

Kako jih doseči:
• Z različnimi dogodki vplivati na zavedanje ljudi, predvsem osnovnošolske mladine, o pomenu
pešačenja in kolesarjenja na zdravje in počutje.
• Z različnimi dogodki vplivati na zavedanje ljudi,
predvsem osnovnošolske mladine, o ekološkem
pomenu uporabe javnega prevoza.
• Več kontrole prometa predvsem na medkrajevnih
cestah in ne zgolj na Ptujski cesti.
• Postopna izgradnja pločnikov in preplastitev ceste
v Dobrovce.
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Komunalna urejenost
Za enakovredne komunalne razmere v celotni občini.
Cilji:
• Za 100% pokritost občine s kanalizacijo.
• Za postopno obnovo vodovodnega, kabelskega in
električnega omrežja.
• Za dograditev optičnega in plinskega omrežja.
• Za izgradnjo manjkajočih pločnikov ob prometnejših cestah in ulicah.

Kako jih doseči:
• Zagotovitev sredstev v proračunu za dokončanje
kanalizacije v Dravskem Dvoru.
• Ob postopnem obnavljanju ulic dograditev in obnovitev obstoječih elektro- in telekomunikacijskih
vodov, oz. vkopanje le-teh v zemljo.
• Zagotovitev sredstev v proračunu za izvedbo
pločnikov (varna šolska pot).
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Zdravstvo
Za boljšo preventivo, ob tem pa za kakovostno in dosegljivo javno zdravstvo.
Cilji:
• Vzpostavitev zdravega okolja z možnostjo zdrave
prehrane in veliko gibanja.
• Izboljšanje zdravstvene ponudbe v občini ob izkazu zadostne potrebe po le-tej.

Kako jih doseči:
• Z izboljšanjem zraka, predvsem pozimi (glej
ukrepe pri poglavju Energetika).
• Podpora humanitarnemu delovanju generacijske in
medgeneracijske samopomoči.
• Pomoč pri zagotavljanju pomoči na domu.
• Analiza potreb občanov po specifičnih zdravstvenih storitvah.
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Mladi
Da se mladi prebivalci naše občine začnejo vključevati
v družbeno življenje, prevzemajo odgovornosti za
delovanje družbe, ohranjajo in dvigujejo kulturni dialog
in (sub)kulture.
Cilji:
• Vzpostavitev mladinske organizacije oziroma
strukture.
• Preprečevanje slabih razvad in zdrsa v odvisnosti.
• Sodelovanje z organizacijami pri prepoznavanju
potreb in želja mladih.
• Stanovanjska politika za mlade.
Kako jih doseči:
• Z omogočanjem večjega druženja mladih, tudi z
lastnimi prostori za le-to.
• Pomoč pri organizaciji delovanja mladinskih organizacij z deležniki.
• Povezovanje z društvi in organizacijami iz področja športa, kulture in sociale.
• Pregled lastništva stanovanj občine in načrt za
gospodarjenje.
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Energetika
Pri današnji stopnji odvisnosti naše družbe od energentov razmišljajmo o prihodnosti na tem področju z višanjem energetske samozadostnosti in razširitvijo ponudbe
za ogrevanje. Največji prihranki porabe energentov so,
kadar se teh ne porabi.
Cilji:
• Za večjo samozadostnost pri oskrbi z električno
energijo.
• Izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
• Zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z
delci PM10.
Kako jih doseči:
• S pridobitvijo sredstev evropskih ali državnih
razpisov za energetsko obnovo stavb in za pridobivanje obnovljivih virov energije (solarne).
• Z vključitvijo v projekte izgradnje pametnih vasi.
• Podpora občanom pri varčevanju z energijo
(neodvisna energetska svetovalnica).
• Sprejeti Odlok o načrtu za izboljšanje kakovosti
zraka.
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• Vključiti Občino Miklavž v Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij,
aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost
zunanjega zraka in sprejeti Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10.
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Družbene dejavnosti
Več in kvalitetnejša druženja občanov na prireditvah.
Prevzemanje odgovornosti za delovanje občine in družbe
ter izboljšanje kvalitete bivanja.
Cilji:
• Ohraniti oziroma izboljšati kvaliteto prireditev v
občini.
• Večje vključevanje priseljenih prebivalcev v
družbeno življenje.
• Boljši medgeneracijski dialog in sodelovanje.

Kako jih doseči:
• Z izboljšanim financiranjem uveljavljenih prireditev v občini.
• Prepoznavanje kulturnih potreb prebivalstva,
iskanje ustreznih izhodov ter pomoč pri izvedbi (z
deležniki).
• Ponovno omogočiti lažjo dostopnost občinskih
objektov vsem občanom za namene kulturnega
udejstvovanja vseh ljubiteljskih kultur.
• Izgradnja mrliške vežice v Miklavžu.
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Visoko šolstvo in
raziskave
Vključevanje znanja v procese, ki se odvijajo v občini.
Občina = Učna baza
Cilji:
• Za vsem dostopno javno visoko šolstvo.
• Za raziskave na področju občine predvsem v
smislu biotske raznovrstnosti, ekološke vzdržnosti,
zgodovinskih aspektov in komunalne urejenosti.
• Za vključevanje novih znanstvenih dognanj v
procese v naši občini in v življenje naših občanov.

Kako jih doseči:
• Vključevanje v projekte izgradnje pametnih vasi.
• Nadaljevanje štipendiranja socialno šibkejših
študentov.
• Podeljevanje enkratnih štipendij za magistrske
teme, ki zadevajo področje občine.
• Organiziranje zanimivih predavanj za občane z
izbranimi in uglednimi predavatelji.

15		

april 2018

Občinska uprava
Da bo občinska uprava hiter, učinkovit, predvsem pa
pravičen servis za občane.
Cilji:
• Za povečano udeležbo na državnih in evropskih
razpisih.
• Povezovanje in prenašanje dobrih praks iz Slovenije in tujine.
• Varčevanje in dolgoročno načrtovanje smiselne
uporabe finančnih sredstev.
• Za hitrejšo in učinkovitejšo odzivnost delavcev
občinske uprave.
• Sodelovanje z deležniki (društva, organizacije …).
Kako jih doseči:
• Z večjim zavedanjem o pomenu in poslanstvu
dela občinske uprave ter nagrajevanjem dodatnega
angažiranega delovanja občinske uprave.
• S premišljenim in javnim kadrovanjem.
• Aktivnim sodelovanjem z občinskimi društvi
(ne le s financiranjem).
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www.strankadzn.si

Dejan Paska, tajnik stranke
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