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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 Videm je v preteklosti zamudila vrsto razvojnih priložnosti. Osnovo za 
učinkovitejše delovanje občine vidimo v spoštljivi in vključujoči komunikaciji 
z vsemi občankami in občani. Verjamemo, da pogovori, vključno s 
konstruktivno kritiko, vodijo do boljših projektov ter večje transparentnosti 
poslovanja, zato želimo v občinskem glasilu ponuditi prostor celotni 
zainteresirani javnosti. Prizadevali si bomo za znižanje cen komunalnih 
storitev, zato bomo proučili tudi možnost reorganizacije Komunalnega 
podjetja Ptuj. Poleg ustrezne cestne infrastrukture menimo, da naši občani 
potrebujejo tudi kanalizacijo, optično povezavo, zagotovljeno varstvo 
predšolskih otrok, medgeneracijski center, zelene površine ter sprehajalne 
poti, za krepitev zdravja bomo zagovarjali tudi ureditev novih rekreacijskih 
površin na območju celotne občine. Naša ključna skrb bosta nadzor in dobro 
vodenje projektov. Obnove cestišč bomo izvajali skozi celoten mandat, da 
zagotovimo nemoteno in postopno obnovo infrastrukture.
Predstavniki Gibanja Svoboda Videm se bomo zavzemali, da naša občina 
postane skupnost, v kateri bo zagotovljena visoka kakovost bivanja. Pri 
zagotavljanju javnih storitev si želimo tesnejšega sodelovanja s sosednjimi 
občinami, zlasti z Mestno občino Ptuj (npr. organizacija komunalnih storitev), 
da dvignemo kakovost ter znižamo ceno storitev. Posebno skrb bomo 
namenili ohranjanju raznolike in bogate kulturne dediščine. Menimo, da 
mora napredek naše občine temeljiti na trajnostnem razvoju, ki bo upošteval 
gospodarske, socialne in okoljske zmožnosti prostora. V Gibanju Svoboda 
se zavedamo, da je pred nami velika priložnost črpanja evropskih sredstev. 
Imamo znanje ter možnost neposredne pomoči vlade RS, da nadoknadimo 
zamujeno in v našo občino pripeljemo nove evropske projekte, ki bodo 
znatno izboljšali pogoje bivanja ter okrepili gospodarsko aktivnost. V občini 
želimo preseči politične delitve in tvorno sodelovati z vsemi, ki v Vidmu želijo 
delati na projektih, ki izboljšujejo našo skupno prihodnost.



Volilni program

ZA OBČINO VSEH OBČANOV - ZA OBČINO 
PRIHODNOSTI

Naš glavni cilj je, da Občina Videm postane mladim prijazna 
in dostopna občina, ki skozi svoje delovanje izkazuje željo po 
vključevanju idej mladih v svojo vizijo in ustvarja spodbudno 
okolje za medgeneracijsko sodelovanje.

 ZA RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

V naši občini želimo pripraviti razvojni strateški dokument na 
nivoju statistične regije Podravje in svoje razvojne prioritete 
uskladiti z evropskimi in nacionalnimi cilji, ki bodo Občini Videm 
prinašali večjo dodano vrednost in optimizirali proračunsko 
porabo.

ZA SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Podjetnikom želimo omogočiti zelen preboj na mednarodne 
trge, kar bo zagotavljalo več delovnih mest z večjo dodano 
vrednostjo. Ustvariti želimo inovativno blagovno znamko Halo 
za prodajo haloških izdelkov in njihovo promocijo. S pametnim 
prostorskim načrtovanjem želimo v naših krajih bistveno dvigniti 
kakovost bivanja. 

1.

2.

3.



ZA USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Društvom, ki delujejo v javnem interesu, želimo omogočiti 
ustvarjalno delo in inovativen pristop k ohranjanju kulturne 
dediščine. Spodbujali bomo programe socialnega podjetništva, 
vsem občanom pa omogočili sodelovanje v procesu 
sprejemanja proračuna občine (participativni proračun) in 
ključnih razvojnih programov. V razvoj Občine Videm želimo 
tvorneje vključiti njene krajevne skupnosti, ki so izjemno 
pomembna platforma za stik z vsemi občani. Skupaj želimo 
povezati občane v svobodno in odprto družbo.

ZA UČINKOVIT JAVNI SERVIS  PO MERI 
OBČANOV

V Gibanju Svoboda zagovarjamo, da je potrebno izvesti 
digitalizacijo občinske uprave. Občinska uprava je tisti del 
lokalne samouprave, s katero ima povprečen občan pogost 
in neposreden stik, digitalizacija pa je sredstvo, ki zagotavlja 
tako preglednost kot tudi večjo učinkovitost delovanja uprave. 
Tako bomo lahko olajšali in pospešili poslovanje uprave, kot 
tudi zaposlili nove kadre s področja informacijske tehnologije. 
Optimizirali bomo upravne postopke, da bodo prijaznejši tudi 
za tiste občane, ki niso vešči digitalnih orodij. V vseh javnih 
objektih bomo poskrbeli za dostopnost do storitev za ljudi z 
gibalnimi ovirami. V Občini Videm si želimo kvalitetnega sistema 
predšolske in šolske vzgoje, dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega 
varstva ter dostojnega življenja..
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 ŽELIMO, DA OBČINA VIDEM

1. postane skupnost, v kateri bo zagotovljena visoka kakovost 
bivanja;

2. krepi in ohranja raznoliko ter bogato naravno in kulturno 
dediščino;

3. napredek lokalne skupnosti utemeljuje v trajnostnem razvoju, 
ki bo upošteval gospodarske, socialne in okoljske zmožnosti 
prostora.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Za razvoj gospodarstva bomo podprli izgradnjo medobčinske 
logistične poslovne industrijske cone v občinah Ptuj, Hajdina, 
Videm, Podlehnik, Žetale.
Ob avtocesti na degradiranih površinah že nastaja poslovno 
industrijska cona, ki jo je potrebno povezati z ostalimi občinami.

Ker je pomemben sektor v naši občini tudi kmetijstvo, želimo 
v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo urediti namakalne 
sisteme na obstoječih kmetijskih površinah.

Za promocijo turističnih danosti Dravskega polja in Haloz želimo 
vzpostaviti skupni informacijski center, ki bi turistom zagotavljal 
celovito ponudbo v naših krajih na enem mestu.

Projekt 2

Varstvo okolja, komunalna dejavnost, prometna 
infrastruktura in komunikacije

S pomočjo evropskih sredstev želimo prioritetno dokončati 
kanalizacijo v KS Leskovec, KS Lancova vas in KS Sela ter     
obenem urediti širšo infrastrukturo. Investicijo bi izkoristili za 
celovito prenovo cestnega omrežja z izgradnjo pločnikov in 
optičnih povezav do vseh krajev in zaselkov v naši občini. Cestno 
omrežje želimo prenoviti skladno z upoštevanjem najboljših tujih 
standardov prometne varnosti, kot je npr. »Vizija 0«, ki ščiti zlasti 
najranljivejše udeležence v prometu (pešce, otroke itn.).



Projekt 3

Zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje

Mlade družine bodo v Občini Videm ostale zgolj, če jim uspemo 
ponuditi ustrezen standard varstva otrok. Zato moramo 
dograditi Vrtec Videm ter obnoviti vse ostale prostore za  
predšolsko in šolsko vzgojo. Poskrbeti moramo tudi za starejšo 
populacijo in njihovo varstvo, zato želimo nemudoma pristopiti k 
izgradnji doma za starejše oz. dnevnovarstvenega centra.

Projekt 4

Kultura, šport in društvena dejavnost

Društvom v občini Videm, ki se ukvarjajo z varovanjem naravne 
in kulturne dediščine, bomo zagotovili ustrezna finančna 
sredstva. Dogradili bomo tudi manjkajočo športno infrastrukturo 
po krajevnih skupnostih v Občini Videm (otroška igrišča, odbojka, 
tenis).

Projekt 5

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

V luči vse večjih vremenskih ekstremov moramo v Občini 
Videm zagotoviti, da bomo pripravljeni na posredovanje v vseh 
razmerah. Zato želimo pospešiti izobraževanje članov PGD in 
vsem gasilcem zagotoviti ustrezno delovno opremo za izvedbo 
zahtevnejših gasilskih intervencij.


