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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

Predstavniki Gibanja Svoboda iz Hajdine si bomo zato prizadevali za 
pridobitev zaupanja v delovanje lokalne samouprave, kar bomo dosegli s 
spoštljivim dialogom, odgovornim sodelovanjem in spoštovanjem različnih 
mnenj občank in občanov. 

Naš cilj je vzpostavitev sodelovanja čim širšega kroga deležnikov lokalnega 
okolja, saj zgolj z izmenjavo različnih mnenj, izkušenj in znanja lahko 
dosežemo najboljše možne rezultate. Večjo vlogo različnih deležnikov 
pri sooblikovanju lokalne politike bomo dosegli na način, da okrepimo 
sodelovanje z že vzpostavljenimi vaškimi odbori, društvi in vsemi ostalimi 
tvorci družbenega življenja v občini. Za dosego tega cilja bomo aktivno 
pristopili k zbiranju pobud občanov pri sooblikovanju lokalne politike. S 
povezovanjem različnih deležnikov želimo graditi na večji prepoznavnosti 
Občine Hajdina kot turistično zanimivi destinaciji. Želimo si atraktivne 
občine, ki svojim občanom zagotavlja vso potrebno zdravstveno oskrbo, 
skrbi tako za mlajše kot za starejše prebivalce ter nudi kvalitetne javne 
storitve in vzgojno-izobraževalne institucije, skratka ustvarja najboljše 
pogoje za vsakodnevno življenje občank in občanov. 

Občina Hajdina in njeni občani si zaslužimo napredek in razvoj, kot ga je 
moč opaziti v nekaterih sosednjih občinah. Opažamo namreč, da je naš 
potencial, ki ga nedvomno imamo, zastal. Iz tega razloga bomo aktivno 
pristopili k učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev, s pomočjo katerih si 
želimo ustvariti okolje, ki bo privabljalo mlade družine, obrtnike, podjetnike 
in različne investitorje, na drugi strani pa okolje, ki bo nudilo kakovostno 
bivanja tudi starejšemu prebivalstvu. Prizadevali si bomo tudi za tesnejše 
povezovanje s sosednjimi občinami v smislu uresničevanja skupnih 
projektov pomembnih za širšo lokalno skupnost, z namenom krepitve 
gospodarske moči občine ter pokrajine.
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Volilni program

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

Učinkovit javni servis je predpogoj razvoja naše občine. Trudili 
se bomo okrepiti oziroma vzpostaviti sodelovanje s centralnim 
servisom za podporo podjetjem, lokalnim skupnostim in drugim 
deležnikom pri informiranju glede razpoložljivih evropskih 
sredstvih, načinu priprave in prijave na različne projekte ter 
učinkovitem črpanju sredstev iz evropskih skladov. Poskrbeli 
bomo, da bodo javne storitve dostopne tudi na spletu in tako 
lažje dostopne lokalnim prebivalcem in podjetnikom.

Visoko na prioritetni listi delovanja Gibanja Svoboda Hajdina bo 
vzpostavitev dialoga čim širšega kroga zainteresirane lokalne 
družbe. Različnim deležnikom moramo omogočiti krepitev 
njihovega glasu na lokalnem nivoju. K razpravam o prihodnosti 
naše občine mora prispevati čim večji del lokalne skupnosti. 
Ob tem moramo zagotoviti tudi tesnejšo vključenost stroke v 
procese razvoja lokalnega okolja. Interdisciplinarni strokovni timi 
so namreč predpogoj za učinkovite in smiselne ukrepe. Potrebno 
je sistematično vključevanje civilne družbe v procese odločanja. 
Vključevanje zainteresirane javnosti namreč spodbuja zaupanje 
in sodelovanje ter krepi strokovnost in legitimnost sprejetih 
odločitev.
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ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Zeleni preboj je med prioritetnimi cilji na državni ravni. Podobno 
bo zeleni prehod visoko na prioritetni listi našega delovanja na 
ravni občine. Spodbujali bomo večjo samooskrbo, trajnostno 
mobilnost in projekte za energetsko učinkovitost stavb. Podpirali 
bomo trajnostno in ekološko kmetovanje ter zagotovili pomoč in 
spodbude mladim prevzemnikom kmetij oziroma tistim, ki šele 
vstopajo v kmetijstvo. 

Prizadevali si bomo, da bo občina Hajdina, predvsem zaradi 
svoje lege v neposredni bližini Mestne občine Ptuj na eni strani
ter avtoceste na drugi, prepoznana kot zanimivo okolje za
inovativna podjetja. Spodbujali bomo ustvarjalnost lokalnih
obrtnikov 
in podjetnikov z različnimi oblikami finančne in nefinančne
pomoči. Podpirali bomo podjetnike na začetku svoje poslovne
poti in se trudili povezovati investitorje in podjetniške projekte.
Naša prizadevanja bodo usmerjena v ustvarjanje okolja, ki bo
omogočalo ustvarjanje delovnih mest. 

Občina Hajdina mora postati razvojno naravnana in napredna 
občina. Prizadevali si bomo k odpravi razvojnega zaostanka in 
izpeljavi raznovrstnih lokalnih projektov, ki so inovativni in razvojno
naravnani. Želimo tudi tvorno sodelovati pri ključnih regionalnih 
projektih, saj so ti nujni za razvoj širšega področja Spodnjega 
Podravja. Zaostanek Spodnjega Podravja kot širšega področja 
se namreč v primerjavi z drugimi, sosednjimi regijami samo še 
poglablja. Ta trend želimo zaustaviti in obrniti v drugo smer.



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Vzpostavitev participativnega proračuna

Pri pripravi proračuna želimo vključiti tudi občanke in občane, ki
bodo lahko s podajanjem predlogov in glasovanjem sodelovali
pri izbiri občinskih projektov.
Občanom, ki hitro prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav v
svojem bivalnem okolju, bomo dali večji vpliv pri soodločanju o
porabi javnih sredstev, s čimer bodo lahko aktivno prispevali k
izboljšanju kakovosti življenja v občini.

Okrepitev sodelovanja z vaškimi odbori

Vaškim odborom želimo vrniti veljavo pri soustvarjanju vsebin 
pomembnih za našo občino tako, da jih aktivno vključimo v 
procese sprejemanja odločitev preko celotnega mandatnega 
obdobja. Želje in potrebe občanov so naša prioriteta pri 
oblikovanju občine in to bomo dosegli z okrepljenim dialogom 
ter sodelovanjem na vseh področjih. Z dvosmerno komunikacijo 
bomo tako občanom zagotovili transparenten vpogled v vse 
dejavnosti pomembne za izboljšanje položaja občine Hajdina ter 
s tem tudi njihovih občanov. 



Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Dodatne spodbude za lokalno podjetništvo

Lokalnim podjetnikom bomo ponudili tako nefinančne kot 
tudi finančne oblike pomoči, in sicer v oblikah povratne 
ali nepovratne sredstev (posojila, garancije, poroštva, 
sredstva za dokapitalizacijo). Večji poudarek bomo namenili 
subvencijam za zagon novih inovativnih podjetij in spodbudam 
samozaposlenim.
 

Celovita ureditev in prenova elektro-energetskega sistema

V luči energetske krize bomo poskrbeli za celovito ureditev 
elektro-energetskega sistema v občini ter pospešili individualne 
in skupne energetske projekte, s ciljem povečati energetsko 
samooskrbo zasebnih in javnih objektov, povečati učinkovitejšo 
rabo energije ter rabo energije iz obnovljivih virov, s čimer bomo 
občanom zagotovili cenovno dostopne energetske vire.

Vlaganje v turistični razvoj občine s poudarkom na 
trajnostnem turizmu

Pri nas je turizem pomembna gospodarska dejavnost s 
številnimi multiplikativnimi učinki ter visokim potencialom 
razvoja in rasti. Hajdino že v tem trenutku obišče veliko 
enodnevnih obiskovalcev, z razvojem turističnih produktov 
in doživetij, infrastrukture in povezovanjem s sosednjimi 
destinacijami pa lahko destinacija te obiskovalce dolgoročno 
zadrži, zato je vlaganje v razvoj turistične ponudbe potrebno in 
upravičeno. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti razvoju 
proizvodov, storitev in doživetij, ki bodo v Hajdino privabili in tam
zadržali goste tudi izven glavne turistične sezone.


