VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE MAJŠPERK »VIS Majšperk«
Pred kratkim je bil v občini Majšperk zaključen projekt »VIS« v katerem je sodelovalo veliko
prebivalcev, ki so prispevali k temu, da bo občina sprejela svojo vizijo in strategijo razvoja, ki temelji
na medsebojni usklajenosti in iz nje izhajajočih pozitivnih učinkih dveh področij: gospodarskega
razvoja in okolja. Prebivalci Občine Majšperk so mnenja, da morajo biti v naslednjem srednjeročnem
obdobju v ospredju naslednje razvojne usmeritve:
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inovativno gospodarstvo (industrija volnenih izdelkov, čevljarstvo, lesna industrija,
obrt, podjetništvo..), nova delovna mesta za mlade, razvita gospodarska cona Breg,
uveljavljanje lokalnih in regijskih produkcijskih krogov;
turizem izkoriščene naravne danosti, športni in eko turizem, pohodništvo,
kolesarjenje, camping, vodni športi, odlična kulinarika, zanimive zgodbe…;
povezanost prebivalstva in društev (skupni projekti, dogodki in ponudba…);
urejena in varna infrastruktura (ceste, pločniki, parkirišča, kanalizacija, ČN…);
kultura v funkciji povezovanja društev in dogodkov…;
samooskrba – lokalne blagovne znamke v kmetijstvu, ekološko kmetovanje, trgovine
s ponudbo zdrave domače hrane in izdelkov, povezani istovrstni producenti…
prijetno, varno bivalno okolje , okoljska osveščenost prebivalcev in dobra
telekomunikacijska dostopnost ( privabljati mlade za bivanje, zabavo, zaposlitev…);
občina kot vzor – naklonjena drznim projektom in povezana s sosednjimi občinami na
področju dopolnjujoče regijske ponudbe turizma in skupnih infrastrukturnih in
okoljevarstvenih projektov.

Županja in občinski svet, bomo z izvedbo projekta VIS prisluhnili svojim občanom. Da bi dokazali,
kako resno mislimo z uresničevanjem te vizije, so zastavljeni tudi jasni in merljivi cilji na vseh
področjih, v strategiji so zapisani potrebni in možni ukrepi ter oblikovani kazalniki za spremljanje, ki
predstavljajo kombinacijo doseganja kvantificiranih ciljev in zadovoljstva občanov, ki bodo letno ali
vsaj na dve leti pozvani, da ocenijo storjeno. Prav stalna participacija občanov predstavlja temelj za
usklajen razvoj.
Prebivalci Občine Majšperk se dobro zavedajo svojih prednosti in slabosti – za uresničitev vizije pa so
zelo pomembne izkazane vrednote tukajšnjih prebivalcev. Med vrednotami visoko kotira tudi
zavedanje prebivalcev o tem, da se je za uspešen razvoj potrebno povezovati - tako znotraj občine
kot navzven.
Ob izjemno bogati naravni in kulturni dediščini v občini je bilo prijetno spoznati, da ljudje ne želijo biti
nekaj kar niso, ampak verjamejo, da je v tem prostoru veliko potencialov prav v ljudeh in njihovem
znanju. Inovativnost in učinkovit izkoristek teh potencialov postavljajo v ospredje svojo vizijo
prihodnosti, ki se glasi:




MAJŠPERK BO OBČINA Z USPEŠNIM GOSPODARSTVOM, KJER BO V OSPREDJU INOVATIVNO
GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO. RAZVOJ BO TEMELJIL NA NAČELIH TRAJNOSTI,
UPOŠTEVAJE VISOKE OKOLJSKE STANDARDE TER NA VKLJUČENOSTI IN POVEZANOSTI CELOTNEGA
OBMOČJA OBČINE.
PRIVLAČNA BIVALNA KLIMA, VARNO BIVALNO OKOLJE IN UREJENA INFRASTRUKTURA, BO OB
VISOKI KAKOVOSTI ŽIVLJENJA PRITEGOVALA MLADE IN USTVARJALNE LJUDI, KAKOR TUDI
TURISTIČNE TOKOVE.

Spoštovanje samega sebe, svojega dela, svoje zgodovine in svoje identitete je prava smer k uspehu:
ne hitrost – pomembna je smer!

