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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

Občina Puconci – občina konsenza in prijaznih ljudi. Občina Puconci je 
zaradi svoje lege, velikosti in naravnih danosti idealna za razvoj butičnega in
trajnostnega turizma, povezovanja s sosednjimi občinami. Občina Puconci 
mora v ospredje svojega delovanja postavljati svobodo,strpnost, odprto 
družbo, zaupanje v sočloveka, skupnost in državo ter njene institucije, 
spoštovanje, kulturo dialoga in odgovorno sodelovanje. 
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Volilni program

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

ZA! SOLIDARNO IN STRPNO OBČINO 
PUCONCI, KJER OBČANI SOODLOČAMO

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

ZA! MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Razvoj podjetništva s poudarkom na lokalni tradiciji ter
vzpodbujanje javno-zasebnega partnerstva pri izvedbi
podjetniških idej.

Zavzemali se bomo za urejeno, čisto in zeleno občino. Za razvoj
vseh krajevnih skupnosti enakomerno in pod enakimi pogoji. 

Starejšim zagotoviti oziroma ponuditi prostore za vsakodnevno
druženje ter varstvo.Povezovanje znanja starejših z zagnanostjo
mladih.

Participativni proračun – občani bodo aktivno vključeni v proces 
razvoja občine s svojimi predlogi, pobudami, mnenji ter tako 
pripomogli k uresničitvi idej in projektov za boljše življenje v 
občini. 



5. ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

Za družbeni dogovor in občino dialoga. Občinska uprava je
servis za občane, je kraj, kamor se lahko zatečejo občani, ki
potrebujejo pomoč in rešitve svojih težav

Stranka Gibanje SVOBODA Puconci se bomo na lokalnih volitvah 
potegovali za čim večje število mest v občinskem svetu. Ker 
občinskega kandidata ne bomo imeli, smo se odločili, da bomo 
sestavili perspektivno listo 10 kandidatov za občinski svet. Listo 
sestavljajo mladi in politično neobremenjeni posamezniki, 
kateri so kompetentni na področjih svojega delovanja in so zelo 
aktivni v svojem okolju. V naši volilni kampanji bomo volilcem
skušali predstaviti, kako pomembno je, da nas v organih občine 
zastopajo posamezniki iz različnih strank, nazorov ter vrednot, saj 
je to vodilo uspešnega razvoja naše občine. Ker imamo Gibanje 
SVOBODA neposreden stik in odnos s trenutno vlado, smo lahko 
prav mi tisti, ki uspešno pospešimo izvedbo projektov, kateri so 
ključni za razvoj naše občine – Občine Puconci.
Verjamemo, da nas je dosti dobrih, poštenih, častnih in 
spoštljivih ljudi v občini Puconci, zato tudi iskreno upamo, 
da vsi, ki so jim vrednote in načela stranke Gibanja Svoboda 
všeč in blizu, obenem pa gledajo na situacije v življenju skozi 
prizmo vrednot, kot je spoštovanje človeka in njegovih pravic, 
spoštovanje in sprejemanje drugega in drugačnega mnjenja in 
pogleda ter, spoštovanje dostojanstva posameznika in ničelna 
toleranca do žaljenja posameznika osebno kot tudi posameznika 
v službi funkcije, ki jo opravlja, pridete na volišče in date svoj glas 
tem vrednotam in načelom. Člani Gibanja Svoboda skladno s 
temi načeli in vrednotami živimo in delujemo, tako v lokalni kakor 
tudi v širši skupnosti. In z Vašo pomočjo, tako, da nas podprete in 
obkrožite kandidata za svetnika na listi Gibanje Svoboda, bomo 
vsi skupaj še lažje širili takšen spoštljiv, pravični ter enakopravni 
način in pristop razumevanja in delovanja družbe in lokalne 
skupnosti. 



Stranka Gibanje Svoboda svojega županskega kandidata v 
Občini Puconci na letošnjih lokalnih volitvah, ne bo imela. Bomo 
pa seveda z veseljem in z vso resnostjo podprli kandidata za 
katerega smo prepričani in verjamemo, da pooseblja naše 
vrednote Gibanja Svoboda in s katerim bomo lahko skupno 
dosegli zastavljeni cilj, to pa je, da bo vsak občan občine 
Puconci vesel in ponosen, da prebiva v naši občini. Da bomo 
občani začeli razmišljati o občini Puconci na način, da je občina 
od ljudi in za ljudi. In, da občina ni namenjena sama sebi ali 
samo kot formalno pravna ureditev lokalne samouprave ali 
še slabše, kot instrument v rokah peščice posameznikov za 
zagotavljanje svojih potreb in privilegijev! Občina mora biti 
institucija s katero se njeni občani poistovetijo na način, da se 
na ravni občine v vseh pogledih in primerih USPEŠNO REŠUJEJO 
IN REŠIJO zadeve in situacije osebnega in lokalnega pomena 
za vsakega posameznika, seveda znotraj okvirjev in pristojnosti 
same občine, organov občine in občinske uprave. Občina mora 
biti gonilo razvoja in blaginje, tako posameznika kot skupnosti 
na tem območju in je izključno v službi zagotavljanja potreb za 
občane in lokalno skupnost.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Ključni razvojni projekti

Izgradnja vrtca pri Osnovni šoli Puconci

Zagotoviti primerne prostore za razvoj naših otrok.

Vzpostavitev enote doma starejših v Puconcih

Starejšim zagotoviti prostore za vsakodnevno druženje in
varstvo.

Sodelovanje občine pri rekonstrukciji državnih cest.

Rekonstrukcija regionalne ceste Gorica – Puževci, skozi naselje
Lemerje.

Izgradnja kolesarskih stez

Občina Puconci nima urejene kolesarske povezave do sosednjh
občin in med naselji.


