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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

Listo Gibanja Svoboda Benedikt tvori skupina podobno mislečih 
posameznikov, ki verjamemo, da se v naši občini da narediti marsikaj, 
če je le volja in dialog. Prvenstveno želimo v odločanje vključiti tudi 
mlade, zato smo na kandidatne liste vključili mlade kandidatke in 
kandidate, ki imajo voljo in ideje ter so že aktivni v lokalnem okolju. To 
miselnost ter prodorno držo, s pripravljenostjo na sodelovanje z vsemi, 
ne glede na njihovo kakršnokoli pripadnost, bomo zagovarjali tekom 
svojega delovanja v občinskem svetu in širše.
 

Zavedamo se, da je v procese odločanja potrebno vključiti čim več 
občanov, saj le tako lahko pripravimo kvalitetne občinske projekte. 
Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi do boljših rešitev. Poleg 
cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo tudi 
ustrezno urejene zelene površine ter sprehajalne poti, zato bomo 
zagovarjali postavitev novih rekreacijskih površin na širšem območju 
Občine Benedikt. Poskrbeli bomo tudi za dobro vodenje projektov.
 

Ker spadamo med “mlade občine”, si bomo prizadevali, da v polni 
meri zaživi t. i. medgeneracijsko sodelovanje skozi najrazličnejše 
oblike sodelovanja in aktivnosti.  Ena od naših prioritet bo zelena 
vizija občine, ki mora ustvariti okolje in klimo za razvoj trajnostno 
naravnanega gospodarstva.
 

Iskali bomo partnerje za gospodarski razvoj s poudarkom na delovnih 
mestih z visoko dodano vrednostjo. To namreč vpliva na širšo 
blaginjo, razvoj kulture, športa, sociale, pomlajevanje in infrastrukturno 
dograjevanje občine. Prav glede slednjega se bomo še aktivneje 
vključili v upravljanje s ciljem, da se že planirani projekti tudi uresničiijo. 
Naša prednost je namreč nesebična angažiranost in produktivnost 
članov Liste GS, ki so s svojim dosedanjim delom že pokazali, da so 
vredni zaupanja. Vse to se zrcali v dejanjih na različnih področjih, ki 
naš prostor polnijo in bogatijo vsak dan, ne le v času lokalnih volitev.



Volilni program

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Občanom je potrebno zagotoviti, da je lokalna politika 
povezovalna v odnosih do državnih centrov odločanja in v 
čezmejni (občinski in državni) komunikaciji. Predstavniki liste 
GS imamo ustrezne kompetence in pozicije, da lahko dobro 
delujemo na vseh teh ravneh z osnovnim ciljem – narediti čim 
več za našo občino Benedikt in širši prostor Slovenskih goric. 
 
Zato si bomo prizadevali za nadaljnje izvajanje projektov iz 
naslova javnih razpisov, sofinaciranih s strani države ali EU, za 
uspešno zaključitev gradnje  prizidka OŠ Benedikt, iskanje rešitev 
za dolgoročno rešitev prostorskih potreb vrtca in OŠ ter iskanje 
partnerjev za realizacijo gospodarsko-ekonomskih projektov 
in projektov v skladu z zeleno vizijo razvoja občine (sončna in 
geotermalna energija).
 

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Ker situacija v svetu vse bolj opozarja na nujnost samooskrbe  
na vseh področjih,  je nujno začeti s projekti za oblikovanje 
zelene vizije občine in strateško usmerjenost pri reševanju 
ključnih razvojnih področij, razvoj in promocijo ekološko in okolju 
prijazne industrijske cone brez negativnih vplivov na okolje in 
zdravje občank in občanov ter iskanje partnerjev pri izkoriščanju 
kapacitet geotermalne vrtine (rastlinjaki, elektrarna). 
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ZA! OBČINO DIALOGA IN 
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA

V okviru te zaveze si bomo prizadevali, da realiziramo 
medgeneracijski center in vključevanje starostnikov v lokalno 
skupnost, izgradnjo centra za starejše občane (dnevni center, 
dom starostnikov), strategijo občine, ki veča kvaliteto bivanja, 
trajnostno mobilnost (ureditev kolesarske mreže in prometa 
v celotni občini), športni turizem, energetsko samooskrbo in 
učinkovito rabo energije z »zelenimi« delovnimi mesti, pri tem pa 
posebno skrb namenili ranljivim in depriviligiranim skupinam.

ZA! MLADO IN ZDRAVO OBČINO

Da obdržimo nizko povprečno starost prebivalcev, je potrebno 
ohraniti mlade v občini, ki je sicer prijazna za življenje, manj pa 
za delo in osebni razvoj. V ta namen bomo podpirali sodelovanje 
občine in gospodarstva pri podeljevanju kadrovskih štipendij, 
spodbude za zaposlovanje mladih in visoko izobraženih 
posameznikov ter nudenje pripravništva v lokalnem okolju, krepili 
šport in društveno udejstvovanje mladih ter razvoj mladinskih 
programov in infrastrukture, namenjenih povezovanju, zabavi in 
skupnemu ustvarjanju mladih.
 
Športno-rekreativne dejavnosti občanom omogočajo, da so 
zdravi in da tkejo medsebojne vezi. V listi GS verjamemo, da 
lahko ob doslednem in kakovostnem delu društev, klubov in 
posameznikov le-ti postanejo nosilci krepitve zdravega načina 
življenja, spoštovanja in pozitivnih medosebnih odnosov. Zato 
si bomo prizadevali za nadaljnje vlaganje v infrastrukturo, 
namenjeno rekreaciji tako mladih kot starejših občanov Občine 
Benedikt, za razvoj mreže kolesarske infrastrukture in drugih 
trajnostno naravnanih oblik mobilnosti ter krepili šport za mlade, 
ki ustvarja vztrajne, prodorne, samostojne in vrednotam predane 
posameznike (bump steza, plezalna stena na prostem ipd.).
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Za razvojno in napredno Občino Benedikt  bo potrebno zastaviti in 
realizirati veliko konkretnih zavez in ciljev. Med temi so zagotavljanje 
osnovne infrastrukture (cesta, voda, elektrika, internet) vsem 
občankam  in občanom znotraj občine, s tem pa dvig kvalitete 
bivanjskega okolja, zagotavljanje varstva otrok za vse otroke znotraj 
občine, kot tudi nudenje primernega nivoja osnovnošolskega 
izobraževanja, trajnostno naravnano gospodarstvo, ki temelji na 
zeleni viziji občine, spodbujanje nastajanja manjših podjetij (s.p., 
d.o.o.), zagonskih (start-up) podjetij, s ciljem ustvarjanja delovnih 
mest z visoko dodano vrednostjo (coworking pisarna), odpiranje 
turistično informativne pisarne, ki mora čimprej postati operativna 
in pozicionirati občino Benedikt in Slovenske gorice kot doživljajsko, 
kulinarično in podeželsko destinacijo, ter iskanje  podjetij, ki bi bila 
pripravljena investirati znotraj obstoječe industrijske cone (nova 
delovna mesta).
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Gospodarstvo

Iskali bomo primernega partnerja za polno izkoriščenost 
kapacitet geotermalne energije, ki jo ponuja obstoječa vrtina v 
lasti Občine Benedikt.

Projekt 2

Sodelujoča in prijazna lokalna politika

Nadgradili bomo  koncept parcipativnega proračuna za 
realizacijo projektov po neposrednem izboru občank in občanov. 
Predlagali bomo, da se poveča odstotek občinskega proračuna 
za ta namen in poskrbeli za ustrezno promocijo realiziranih 
projektov. 

Projekt 3

Šport – krepitev zdravega načina življenja

Pridobiti želimo dodatne zelene površine v neposredni okolici 
centra občine (tudi z uveljavljanjem predkupne pravice za 
Fišerjevo in cerkveno parcelo), ki bi jih namenili za športno 
kulturne dejavnosti (širitev otroških igral, senzorično tematska 
pot, poligon za družabne igre na prostem). 



Projekt 4

Skrb za sočloveka

Revitalizirati želimo Večgenercijski center Benedikt (VGC 
Benedikt), ki trenutno deluje, vendar mu po našem prepričanju 
manjka vsebin, kjer bi se resnično družili medgeneracijsko. 
Skupaj z društvi in lokalno skupnostjo bomo poskušali najti 
vsebine, ki bi pritegnile vse generacije (družabni dogodki, razni 
tečaji za mlade in starejše, pripovedne urice).

Projekt 5

Varna občina 

Ker se kar pogosto pojavljajo zahteve in pobude občanov po 
ukrepanju glede previsokih hitrosti voznikov skozi naselja, bomo 
predlagali nakup ali najem mobilnega stacionarnega radarja 
(po Avstrijskem modelu Radarrent). 

Za preprečevanje vandalizma bomo ob upoštevanju zakonodaje 
predlagali dodatne namestitve nadzornih kamer na javnih 
mestih, kjer se pogosto pojavlja vandalizem.


