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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



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI ZELENEGA 
PREBOJA

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO DIALOGA

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN VSE 
DELEŽNIKE



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izgradnja hitre ceste Ormož-Gorišnica- Moškanjci v obdobju 
2023-2026 ter pričetek gradnje do Ptuja.

Pridobitev priključne povezavo na avtocesto v Ptuju, kar bi 
omogočilo hitrejšo, varnejšo in primerno prometno povezavo 
ter možnost za gospodarski in turistični preboj obmejnega 
območja.

Projekt 2

Večnamenska nova športna dvorana v Ormožu

Nova večnamenska dvorana bi omogočila možnost 
organiziranja večjih športnih, kulturnih in ostalih prireditev v 
kraju. Možnost organizirane vadbe bi se lahko ponudila tudi 
različnim športnim profesionalnim ekipam pa seveda tudi 
društvom in ostalim zainteresiranim. Obstoječa dvorana v 
Ormožu bi bila potem  v prihodnje namenjena šolski in mladinski 
vadbi. Nova dvorana bi dala dodaten zagon in potencial razvoju 
športnega turizma, ki  ima pri nas zelo velik potencial in se že 
uspešno dogaja.



Projekt 3

Izgradnja novega gasilskega doma v Ivanjkovcih ter enote 
doma upokojencev.

Gre za eno večjih  gasilskih društev v občini, ki nima primernih 
funkcionalnih prostorov za svoje delovanje. Izgradnja doma 
bi dala zagon delovanju društva, ki je gonilna sila širšega 
družbenega dogajanja v kraju. Izgradnja enote doma 
upokojencev pa bi omogočila primerno bivanje ostarelim 
občanom v domačem kraju, kjer se najbolje počutijo.

Projekt 4

Izgradnja nove šolske zgradbe v Veliki Nedelji.

Nova zgradba bi se zgradila v dolini ob šolski telovadnici in 
bi omogočala primerne bivalne in ostale pogoje za izvajanje 
onsovnošolske dejavnosti.ustrezna parkirišča.

Projekt 5

Izgradnja zelene ekonomsko poslovne cone z vrtino za 
geotermalno vodo in sončno elektrarno

Zagotoviti parcele za razvoj malega gospodarstva, na eko in 
nizkoogljični osnovi. 


