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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

Kandidati liste Gibanja Svoboda za občinski svet Občine Lendava
verjamemo, da si vsi občani Lendave zaslužimo živeti v strpni, večkulturni,
razvojno naravnani in okoljsko neoporečni Lendavi. Želimo si živeti v občini,
kjer lahko vsak posameznik razvija svoje zasebne in karierne interese in s
svojo prisotnostjo ter delom bogati skupnost. Želimo si živeti v občini, kjer
bodo mladi videli svojo prihodnost in svobodno soodločali o njej. Prav tako
verjamemo, da je potrebno vložiti več truda v smeri kakovostnih investicij s
pripadajočimi delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo. 

Nekoč je bila Lendava pomembno zaposlitveno središče, ki je ponujalo delo
raznim profilom zaposlenih. Tudi danes smo lahko ponosni na kar nekaj
izjemnih podjetij in posameznikov, ki so se v preteklih letih izkazali z
odličnimi poslovnimi rezultati ter ime Lendave ponesli v svet. Verjamemo,
da bi vloga lokalne skupnosti pri prepoznavanju potencialov tukaj živečih
ljudi morala biti aktivnejša, želja in dejanja v smeri aktivacije domačinov v
lokalni skupnosti pa vidnejša. 

V preteklosti so Lendavo zaznamovali primeri netrajnostne rabe okolja, do
čemer imamo ničelno toleranco. Lendave od nekdaj slovi kot kulturno
bogato okolje in želimo si, da bi občina ponovno stopila na pot kakovostnih
produkcij in prireditev ter na prepoznavanje domačih zgodb kot
pomembnega turističnega potenciala. V kolikor nam boste namenili svoj
glas vam obljubljamo, da se bomo borili za interese našega največjega
kapitala, tukaj živečih ljudi.       
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Ključni razvojni projekti

STOP vsem okoljsko nevarnim in tveganim (obstoječim in
novim) naložbam

 
Ničelna toleranca do projektov in dejavnosti, ki s svojim
delovanjem onesnažujejo življenjski prostor občanov. Ustavna
pravica vseh nas je, da živimo v zdravem okolju.

Oživitev starega mestnega jedra Lendave

Staro mestno jedro predstavlja srčiko naše občine in njen izgled
danes prav gotovo ni v ponos občanom in občini. V sodelovanju
z ministri Gibanja Svoboda se bomo potrudili najti prave rešitve
za novo opredmetenje starega mestnega jedra, ki bo ponovno v
ponos tako domačinom kot turistom. 

Uvedba participativnega proračuna 

S pomočjo uvedbe participativnega proračuna bodo krajani
posamezne krajevne skupnosti lahko sami izbirali kateri projekti
se jim zdijo ključni za razvoj skupnosti.



Iskanje in zagotavljanjanje novih razvojnih (prostorskih)
možnosti za gospodarstvo ter uvedba ukrepov za
spodbujanje gospodarske rasti in novih naložb

Industrijska cona Lendava je že skoraj povsem zasedena, le
malo je še zemljišč, ki jih občina lahko ponudi potencialnim
vlagateljem. Iz tega razloga je izjemnega pomena, da občina
poišče nova razpoložljiva zemljišča za nadaljnji razvoj, prav
tako pa tudi kupi in/ali uredi določeno število primernih
prostorov, ki jih lahko nato ponudi za razvoj storitvenih
dejavnosti. Z vsakim novim podjetjem in/ali razširitvijo
obstoječe dejavnosti se odpirajo tudi nova delovna mesta, ki
ugodno vplivajo tudi na migracijske tokove (preprečevanje
odhajanja mladih). Dolgoročno stabilno gospodarstvo v
občini ugodno vpliva na vse vidike življanja v družbi. Večja
zaposlitev povzroča večjo blaginjo→večja kupna moč→večja
potrošnja→večje povpraševanje→…

Ustanovitev javnega podjetja za ohranjanje kmetijskih površin
in vinogradov, obdelovanje le-teh in trženje ustvarjenih
produktov

Ob podpornih obveznih ukrepih lokalne skupnosti bi podjetje
skrbelo za obdelovanje vinogradov in kmetijskih povšin. S tem bi
na eni strani poskrbeli, da ne bi prihajalo več do opuščanja
vinogradov in manj atraktivnih njiv in travnikov, po drugi pa
poskrbeli za ohranjanje krajine in nova delovna mesta. S pridelki
bi podjetje lahko oskrbovalo javne zavode ter tako pomagalo pri
pospeševanju samooskrbe in/ali tržilo te produkte v tržne in
turistične namene.
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Gradnja oskrbovanih stanovanj za starejše in
deinstitucionalizacija oskrbe starostnikov

Oskrbovana stanovanja so prilagojena za življenje starejših
ljudi od 65. let, ki so sposobni skrbeti zase in bivati sami.
Posebnost oskrbovanih stanovanj je ta, da ima stanovalci
dostop do pomoči v določeni ustanovi 24 ur na dan. S tem se
omogoči starejšim še nadaljnje samostojno bivanje. V občini
je kar nekaj starejših, ki težko (predvsem iz finančnih razlogov,
še posebej, če so ostali sami)bivajo še naprej v svojih
stanovanjskih hišah ali velikih stanovanjih. Zato si želijo, da bi
še naprej lahko samostojno živeli v manjših stanovanjih.
Oskrbovana stanovanja jim to omogočajo. Druga skupina
starostnikov je tista, ki si ne želi zapustiti doma in bivati v
domu starejših, temveč želijo tam ostati vse do konca. Za te
osebe je potrebno v sodelovanju s socialno stroko poiskati
primerne mehanizme pomoči na domu. V določeni obliki ta
pomoč že obstaja, vendar jo je potrebno razširiti in prilagoditi
potrebam the oseb v lokalnem okolju.

Zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje in druženje
mladih

Mladi in njihove organizacije se že vrsto let soočajo s
prostorskimi težavami. Slednje je še posebej pokazalo v času
epidemije. Želja vsake lokalne oblasti bi mora biti, da mladi
imajo svoj “stalni prostor pod soncem” v občini. S tem so šele
zagotovljeni osnovni pogoji, da sploh lahko nemoteno in
učinkovito izvajajo svoje programi, dosegajo cilje in se
medsebojno družijo ter organizirajo razne dogodke.
Mladi sodijo v skupino najbolj inovativnih ljudi, ki lahko veliko
doprinesejo tudi pri snovanju prodornih strategij občine. Dajmo
jim možnost, da to lahko počnejo na dostojen način.
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Enotno upravljanje turistične in kulturne ponudbe v občini

Ena izmed dolgoletnih težav občine je tudi, da kljub raznoliki
turistični in kulturni ponudbi, le-te nimajo pravega učinka. Ker
se obe med seboj velikokrat prepletata, je nujno, da se
vzpostavi enoten sistem upravljanja obeh. S tem bi dosegli
večjo obiskanost in prepoznavnost (ker se dogodki ne bi
podvajali ali dogajali na isti dan), hkrati pa znižali stroške
obveščanja in promocije. 

Ustanovitev razvojne pisarne

Z ustanovitvijo razvojne pisarne, ki bi KS-jem in NGO-
jem/društvom pomagala pri pripravi projektov in pri vodenju le-
the bi dosegli sinergijske učinke pri črpanju državnih in evropskih
sredstev. Ob dejstvu. Da bi za razvojno pisarno poterbovali vsaj 4
mlade diplomante za projektni management, ki bi tako našli
svojo priložnost za delo v občini, bi tudi prekinili negativni trend,
po katerem je Lendava ena izmed občin, ki so v zaključeni
finančni perspektivi počrpale najmanj sredstev.
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