
za Lenart

LOKALNE VOLITVE 2022



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

Strankarsko listo Gibanja svoboda »ZA LENART IN SLOVENSKE GORICE  – 
JUTRI!« tvori skupina podobno mislečih posameznikov, ki verjamemo, da se 
da narediti marsikaj, če je le volja. To miselnost ter podjetniško prodorno 
držo želimo iz svojih ožjih okolij prenesti v občinski svet in preko njega 
do vseh prebivalcev našega čudovite  občine, ki se mora spet ponosno 
pozicionirati kot gospodarsko kulturni center Osrednjih Slovenskih goric.
 

Občina Lenart je je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo smer. 
V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti ter 
poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. Zavedamo se, 
da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj le tako 
pripravimo kvalitetne projekte. Verjemamo, da konstruktivna kritika vodi 
do boljših projektov ter manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 
glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost, ne le prispevke, ki 
so naklonjeni občinskemu vodstvu. Poleg cestne infrastrukture menimo, 
da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene zelene površine ter 
sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih 
površin na območju ŠRC Polana in v parku. Poskrbeli bomo za dobro 
vodenje projektov. Pri obnovah cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred 
volitvami, ampak bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno skozi 
celoten mandat. S tem želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše občanke 
in občane.

 
Vemo, da je pravi temelj smotrna zelena vizija občine, ki mora ustvariti 
okolje in klimo za razvoj trajnostno naravnanega gospodarstva s 
poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo. Višjo dodano 
vrednost, ki bo ustvarjena v naši občini, želimo prenesti na vse ostale 
ravni blaginje z razvojem kulture, športa, sociale, s pomlajevanjem in 
infrastrukturnim dograjevanjem občine. Prav glede slednjega se bomo 
še bolj aktivno vključili v upravljanje s ciljem, da se že planirani projekti 
končno tudi uresničiijo. Naša prednost je namreč nesebična angažiranost 
in produktivnost članov Liste. Ta se zrcali v dejanjih na različnih področjih, ki 
naš prostor polnijo in bogatijo vsak dan, ne le v času lokalnih volitev.



Volilni program

ZA! GOSPODARSTVO IN TURIZEM

Širiti želimo podjetniško kulturo s povezovanjem z 
izobraževalnimi ustanovami in podjetji. Razvijali ekološko in 
okolju prijaznejšo gospodarsko cono brez negativnih vplivov na 
okolje in zdravje občank in občanov, zato si bomo prizadevali 
privabiti več visokotehnoloških podjetij in izgradnjo dolgo 
pričakovane obvoznice. Tem podjetjem bomo pripravili tudi 
pakete občinskih in finančnih dajatev za podporo ustvarjanja 
novih delovnih mest. V sklopu turizma želimo z odprtjem novega 
turistično-informacijskega centra poskrbeti za prepoznavnost 
znamenitosti Lenarta (grad Hrastovec in Črni križ, Trški špital, 
Stari Rotovž, cerkev sv. Lenart in sv. Ruperta, Hiša spominjanja na 
Rudolfa Maistra na Zavrhu, partizanska bolnišnica Cafa) v širši 
regiji.

ZA! IZBOLJŠANJE VODENJA PROJEKTOV V 
OBČINI LENART

Uspešno želimo zaključiti gradnje čistilne naprave, prizidka OŠ 
Lenart, severne obvoznice. Želimo boljše čezmejno povezovanjo, 
kjer bomo v okviru Evropskih projektov (npr. Interreg) poskrbeli 
za sodelovanje na gospodarskih, kulturnih in drugih projektih. V 
projekte želimo v največji meri vključiti vse občane ter občanke. 
Lokalna politika mora biti povezovalna v odnosih do državnih 
centrov odločanja in v čezmejni komunikaciji. Za uresničevanje 
različnih interesov in neposrednih oblik demokratičnega 
odločanja o lokalnih zadevah želimo ustanoviti Mestni svet 
Lenart, ki bo izboljšal kvaliteto občinskih projektov.

1.
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ZA! BOLJŠE ŠPORTNE KAPACITETE

Športno rekrativne dejavnosti občanom omogočajo, da smo 
boljši in rastemo, tako pa se tkejo vezi med občani, zaradi katerih 
občino čutimo še bolj kot svojo. 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.

ZA! SKRB ZA RANLJIVE IN DEPRIVILIGIRANE 
SKUPINE.

Občino Lenart želimo narediti dostopno vsem, zato želimo 
sprejeti celovito strategijo za povečanje kvalitete bivanja ter 
trajnostno mobilnost. Na podlagi te strategije želimo zagnati 
ureditev kolesarske mreže in prometa v mestu, razviti športni 
turizem, zagotoviti energetsko samooskrbo in poskrbeti za 
učinkovito rabo energije z »zelenimi« delovnimi mesti.

 

ZA! MLADE

V izogib višanju povprečne starosti prebivalcev je potrebno 
skrbeti, da mladi ne zapuščajo občine, ki je sicer prijazna za 
življenje, manj pa za delo in osebni razvoj. Zato želimo spodbuditi 
za zaposlovanje mladih in visoko izobraženih posameznikov 
tudi z nudenjem pripravništev na naši občini. Mladim moramo 
ponuditi pogoje, da bodo ostali na območju naše občine, zato 
želimo zagotaviti neprofitna stanovanja za vse do 30 let.  Razviti 
želimo tudi družabno,  športno in društveno udejstvovanje 
mladih ter razvoj mladinskih programov in infrastrukture, 
namenjenih povezovanju, zabavi in skupnemu ustvarjanju 
mladih.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Gospodarstvo in turizem

S kombinacijo davčnih ugodnosti ter posebnih gospodarskih 
območij želimo spodbuditi zagonska podjetja, s ciljem 
ustvarjanja delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Ustanoviti 
želimo turistično-informacijski center, ki mora čimprej postati 
operativen in pozicionirati Slovenske gorice kot doživljajsko, 
kulinarično in podeželsko destinacijo. 

Projekt 2

Kvaliteten občinski servis – prijazna in dostopna občinska 
uprava

Prizadevali si bomo, da dobijo mestni svet in krajevne skupnosti 
več sredstev in pooblastil za bolj avtonomno delovanje. Za 
večjo vključenost občanov se bomo zavzemali za oblikovanje 
participativnega proračuna za realizacijo projektov po 
neposrednem izboru občank in občanov. Vzpostavili bomo 
spletni servis za pobude prebivalcev občine.



Projekt 3

Šport – krepitev zdravega načina življenja

Posodobiti in nadgraditi želimo športno dvorano OŠ Lenart 
z infrastrukturo primerno za vrhunske športne prireditve in 
tekomovanja v različnih ligah.
Razvili bomo mrežo kolesarske infrastrukture, ki bo ljudem 
omogočila t.i. sprotno rekreacijo ob opravljanju vsakodnevnih 
opravkov. Urediti želimo tudi turistične in rekreacijske 
infrastrukture na področju ŠRC (zgraditev in ureditev kopališča 
s plažo, pokritje balinišča,  pešpoti, naprav za vadbo na prostem 
za otroke, mladino in starejše).

Projekt 4

Skrb za sočloveka

V sodelovanju z Ministrstvom za delo želimo zgraditi 
medgeneracijski center in vključevanje starostnikov v lokalno 
skupnost. V zgradbi obstoječega DSO želimo odpreti tudi center 
za dementne. 

Projekt 5

Za mladosten jutri občine Lenart

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje želimo umestiti 
nekaterih oblik izobraževanja srednjega in visokega šolstva v 
povezavi z lokalnim gospodarstvom in kmetijstvom. V občini 
bomo odprli posebno svetovalno službo za povezovanje dijakov 
ter podjetij za pridobivanje kadrovskih štipendij. 


