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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

Želimo si, da bi bil v naši občini pomemben vsak občan in da bi se 
enakomerno razvijala celotna naša pokrajina. Občina naj bo kvaliteten 
javni servis vsem občanom. Z ekipo bomo delal na tem, da bo vsako 
gospodinjstvo priključeno na vodovodno omrežje, da bo urejena 
kanalizacija ter ceste in dovozne poti do vseh gospodinjstev. Vsak 
posameznik mora imeti omogočen dostop do optičnega kabla in tako 
nemoteno povezavo do svetovnega omrežja.

Po celotni občini bomo uredili pločnike, kolesarske in sprehajalne steze. 
Pokrajina mora ostati ekološko neokrnjena, kar pomeni, da bomo skrbeli 
za naravno okolje in ohranitev kmetijstva. Kmetijski proizvodi morajo 
biti prepoznavni, zato se bodo tržili pod svojo blagovno znamko po celi 
Slovenije. 

Mladim družinam bomo zagotovili parcele, hiše in stanovanja, ki bodo 
na razpolago po minimalni ceni. Delali bomo na tem, da se bodo odprla 
nova delovna mesta, in to preko finančnih spodbud ter izobraževanj z 
odpiranjem malih podjetij.

Poskrbeli bomo za gasilce, ki nam pomagajo ob vseh trenutkih. Zagotovili
jim bomo vso potrebno opremo.

Dijakom in študentom bomo nudili občinske štipendije in jih vključili v 
aktivnosti občine. Na mladih je razvoj in ravno zato imamo na naši listi tudi 
mlade perspektivne občane.

Poskrbeli bomo za športna društva in dokončali odprte projekte. Občanom 
bomo omogočili rekreacijo, poskrbeli bomo za kulturna in ostala društva, 
saj so nujno potrebna za razvedrilo in sprostitev vseh nas.



V listi Gibanja Svoboda bomo zagotovili občino, ki bo prijazna svojim
občanov in občank. Smo največja vladna stranka. Dostopna so nam vsa 
ministrstva in lahko naredimo največ za našo občino.

Starejšim občanom bomo omogočili družabno življenje, jim nudili različne
aktivnosti in pomoč na domu. 

Črpali bomo sredstva, ki so namenjena Romom, in jih v celoti namenili njim, 
za njihova naselja, šport, družabno življenje in drugo. Mlade perspektivne 
bomo vključili na ključa mesta v občini.
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Volilni program

INFRASTRUKTURA

Z gradnjo ustrezne infrastrukture bomo naredili korak v smer
zelenega prehoda!

 
Pravica do pitne vode je zapisana v našo Ustavo, zato bomo
prioritetno zagotovili urejeno vodovodno omrežje in tudi
priključke na vsa gospodinjstva v naši občini. Poleg tega 
bomo uredili napeljavo optičnih kablov in ureditvijo priključkov
gospodinjstev. S tem bomo zagotovili nemoten dostop do
interneta za vse občane in občanke.

Ker želimo spodbuditi športno rekreacijo in uporabo koles 
za vsakodnevne opravke, bomo v skladu z sodobnimi
urbanističnimi trendi zagotovili varne kolesarske in peš poti, ki
bodo predvsem zagotovile varne poti za naše otroke. 

V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo boo tudi
pripravili strategijo izgradnje manjše sončne elektrarne, ki bo
zagotovila določeno samooskrbo občine z električno energijo.
Tako bomo občanom lahko zagotovili električno energijo po
zmerni ceni, ki ne bo odvisna od visokih nihanj na zunanjih trgih
energentov.
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3.

PRIJETNA POKRAJINA

ZA RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Spodbujali bomo male podjetnike in kmetovalce!

V tesnem sodelovanju z Vlado RS se bomo zavzeli za čim bolj 
učinkovito črpanje domačih in predvsem evropskih sredstev, s 
katerimi bomo zgradili potrebno infrastrukturo, ki bo omogočala 
nadaljnji razvoj naše občine. S strokovno in finančno pomočjo 
bomo spodbujali odpiranje malih podjetij. Poleg tega bomo 
aktivno delali na zagotavljanju pogojev, ki bodo atraktivni za 
investitorje predvsem iz Avstrije, kar bo pomenilo tudi odprtje 
novih delovnih mest v naši občini. 

Mlade bomo vključili v aktivno življenje občine, dijakom in 
študentom pa nudili občinske štipendije. Po minimalni ceni 
bomo zagotovili komunalno urejene parcele, nizkocenova 
naselja hiš in stanovanja. S tem bomo v občini obdržali mlade 
družine ter pritegnili perspektivne iz drugih krajev.

Aktivno bomo delali na črpanju sredstev, namenjenih romski 
manjšini, in jih v celoti namenili razvoju njihovih naselij, športa in 
družabnega življenja.

Naša pokrajina mora ostati neokrnjena. Ne bomo dovolili 
grobih posegov v okolje, kot je bil kamnolom. Zagotovili bomo 
komunalno urejene parcele in industrijsko cono, ki ne bo 
posegala v naravo in prostor občanov. Delali bomo na tem, da 
bo pokrajina ostala prijetna, kmetijska in urejena. Prepoznavna 
mora biti po domačih kmetijskih pridelkih in proizvodih, ki bodo 
prepoznavni po celotni državi. Delali bomo na promociji naših 
krajev. Uredili bomo kolesarsko in sprehajalno stezo ob celotnem 
potoku Ledava vse do Avstrije. Prav tako bomo obnovili pohodno 
pot ob meji z Avstrijo ter ostale nekdanje pešpoti. Ohranili bomo 
domače znamenitosti in jih promovirali po državi.
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4. DRUŽABNO ŽIVLJENJE

UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA VSE OBČANE 

Rogašovci bodo zagotavljali učinkovit in pregleden javni servis
za vse občane!

 
Naša občina je zadnjih letih rahlo zaostala pri razvoju občinske
uprave. Zato bomo v listi Gibanja Svoboda v naslednjem
mandatu izvedli čim širšo digitalizacijo občinske uprave, ki bo
zagotovila hitrejše, transparentno in bolj pregledno delovanje
uprave. S tem bomo ustvarili bolj prijazno izkušnjo za občane, 
ko pridejo v neposreden stik z delovanjem občine. Poleg tega
bomo zagotovili odprta vrata občine, tako da bodo občani 
lahko na vsakih 14 dni prišli na razgovor k županu in direktorici
občinske uprave, kjer bodo lahko predstavili svoje predloge za
nadaljnji razvoj občine in predstavili morebitne probleme, pri
katerih želijo, da posreduje občina. Prav tako bomo zagotovili
režijski obrat na razpolago celotni pokrajini in vsem občanom
enakovredno. Poleg tega pa bomo namenili dodatna sredstva
našim gasilcem, ki so predstavniki najbolj učinkovitega servis v
občini. 

Ker smo vladna stranka, imamo odprta vrata do vseh 
ministrstev. Zagotovili bomo sredstva, da se dokončajo začeti 
projekti v občini, in sicer športni center, skakalnice ter slačilnice 
s tribunami. Vsem občanom bomo omogočili rekreacijo, skrbeli 
bomo za kulturna in ostala društva, saj so nujno potrebna za 
razvedrilo in sprostitev vseh nas. V aktivnosti bomo vključevali 
starejše občane z odprtjem prostorov za rekreacijo, različne 
delavnice, druženja in po potrebi pomoč na domu. Trg svetega 
Jurija bo ponovno dobil svojo veljavo s tradicionalnim sejmom in 
drugimi dogodki.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Zagotovitev prijetnega in zelenega bivanjskega okolja

Naša občina mora ostati neokrnjena. Ne bomo dovolili grobih 
posegov v okolje. Delali bomo na tem, da bo pokrajina ostala 
prijetna, kmetijska in ekološko urejena. Prepoznavna mora biti 
po domačih kmetijskih pridelkin in proizvodih. Uredili bomo 
kolesarske steze in sprehajalne poti po celi pokrajini. Ohranili 
bomo domače znamenitosti in jih promovirali po državi. 
Starejšim občanom bomo omogočili družabno življenje in jim 
nudili različne aktivnosti ter pomoč na domu.

Ureditev osnovne infrastrukture

Poskrbeli bomo, da bo vsako gospodinjstvo priključeno na 
vodovodno omrežje, da bo urejena kanalizacija in lokalne ceste 
do vsake domačije. Pločniki ob državni cesti bodo zgrajeni od 
začetka do konca občine. Vsakemu bo omogočen priključek do
optičnega kabla in nemoten dostop do interneta.

Ureditev stanovanjske problematike mladih

Zagotovili bomo komunalno urejene parcele po minimalni ceni, 
nizkocenova naselja hiš in stanovanja. S tem bomo v občini 
obdržali mlade družine ter pritegnili perspektivne iz drugih krajev.



Projekt 4

Projekt 5

Sprejetje novega občinskega prostorskega načrta

Sprejeli bomo nov OPN, ki nam bo zagotovil, da bomo lahko
izvedli projekte, s katerimi bomo zagotovili nove in varnejše
kolesarske poti kot tudi spremenili namembnost določenih
zemljišč, na katerih bomo lahko zagotovilo gradnjo mladim
družinam.

Digitaliziran in učinkovit javni servis

Občina je servis za vse nas in bo služila vsem občanom. Vrata
bodo odprta vsakemu posamezniku, ki bo karkoli potrebova 
s strani občine. Prav tako bo režijski obrat na razpolago 
celotni pokrajini in sicer vsem občanom enakovredno. Poleg
tega bomo zagotovili digitalizacijo občinske uprave, ki bo
postopke pospešila in naredila bolj pregledne. Posebna skrb
bo namenjena gasilcem, ki so najbolj učinkovit servis v občini.
Naredili bomo vse, da bodo imeli vse, kar potrebujejo. 


