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ZA MOJO SOBOTO

Za starejšim, invalidom in krajanom prijazno občino
Spoštovane krajanke in krajani,
študiral in delal sem v tujini, spoznaval svet, njegove dobre in slabe plati. Ob tem se mi je tako ali drugače razodelo, da če ljudje ne bomo znali prisluhniti drug
drugemu in ne bomo znali stopiti skupaj, ne bomo rešili niti majhnih, kaj šele velikih težav. Ljudje pri nas znamo odločno stopiti skupaj, če le pred sabo vidimo
jasne cilje.
Po izobrazbi sem diplomirani gospodarski inženir in doktor ekonomskih znanosti. Zaposlen sem kot direktor Raziskovalno izobraževalnega središča
Dvorec Rakičan, aktiven pa sem tudi kot pripravljavec in evalvator evropskih projektov.
Osnovna naloga občine je zagotoviti brezhibno komunalno infrastrukturo, zato je treba v primestnih naseljih nadgraditi oziroma obnoviti kanalizacijsko in
vodovodno omrežje ter poskrbeti za ustrezno odvodnjavanje. Predvsem v naseljih Černelavci, Veščica in Kupšinci je treba težave s kanalizacijo odpraviti
enkrat za vselej in celovito. Zavzemal se bom tudi za to, da se rakičansko nogometno igrišče prenese v lastništvo KS Rakičan ali MO Murska Sobota in se tako
omogoči nadaljnji razvoj športne infrastrukture v Rakičanu. Navedel sem le peščico načrtovanih aktivnosti, vendar bom imel med opravljanjem poslanstva
občinskega svetnika vsekakor posluh za potrebe vseh krajanov in krajank v vseh krajevnih skupnostih naše občine.
Glas, ki mi ga boste namenili kot kandidatu za svetnika MO Murska Sobota v vaseh Bakovci, Krog, Satahovci, Rakičan, Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana,
Pušča, Nemčavci in Markišavci, je glas za pravno državo, pravičnost, razvoj, človekovo dostojanstvo, odgovornost, delavnost, medsebojno sodelovanje in
medgeneracijsko vzajemnost.
Prebivalstvo se na globalni in slovenski ravni stara hitreje kot nekoč – do leta 2060 bo po napovedih sodeč kar tretjina Evropejcev starejših
od 65 let. Višanje življenjske dobe je izjemen dosežek, obenem pa tudi pomemben mejnik, ki predstavlja nove družbene izzive. Zato se
bomo odzvali pozivu Svetovne zdravstvene organizacije in se zavzemali za to, da tudi naša Sobota postane “starosti prijazno mesto”. Kar
je prijazno starostnikom, je namreč prijazno vsem. Posebno pozornost moramo nameniti invalidom, ki si zaslužijo enakih možnosti, zato
bomo vztrajali, da se projekt Občina po meri invalidov še naprej krepi in za ukrepe nameni dovolj sredstev. Priložnosti za nove aktivnosti v
sklopu projektov Starosti prijaznega mesta in Občine po meri invalidov vidimo na naslednjih področjih:
- dolgotrajna oskrba bolnih, starostno onemoglih in invalidnih občanov;
- aktivno in zdravo staranje vseh upokojencev (programi
za preprečevanje padcev, življenje s povišanim krvnim
tlakom, vitalnost spomina, preventivni programi za
družinske člane …);
- krepitev solidarnosti med generacijami ter vzgoja za
lepše sožitje.
Zavzemali se bomo za uvedbo posebne beležnice, v
kateri bo vsak občan lahko beležil, kaj je v naši Soboti
starosti in invalidom prijazno ter podal predloge za
izboljšave.
Moja Sobota pa ni samo mesto, njen pomemben
sestavni del so tudi krajevne skupnosti, katerim je
treba zagotoviti sredstva za normalno delovanje in
investicije. Krajankam in krajanom ter občankam
in občanom je tako treba zagotoviti enake pogoje in
možnosti na področju celotne moje Sobote. Pri tem pa
je osnovna naloga mestne občine zagotoviti brezhibno infrastrukturo, zato je v primestnih naseljih poudarek na nadgradnji oziroma obnovi
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter ureditvi ustreznega odvodnjavanja.
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