
za Gornjo Radgono

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



Vizija razvoja občine

Razvoj naše občine bomo gradili na vrednotah izkušenosti, povezovalnosti, 
empatičnosti in zanesljivosti. Zavezujemo se k poštenosti, sodelovalnosti 
ter spoštljivi komunikaciji in ravnanju. Na teh temeljih bomo s skupnostnim 
pristopom usmerjali naše delo v iskanje najboljših rešitev za izboljšanje 
kakovosti življenja vseh nas, ki v občini živimo, delamo in ustvarjamo.
 

Gornja Radgona bo skozi premišljene ukrepe in investicije postala sodobno 
urejena občina, ki varuje naravne vire in skrbno ravna z omejenim 
prostorom. Kot prometno, administrativno in gospodarsko vozlišče bo še 
dopolnila svojo vlogo v širši regiji in v čezmejnem prostoru z nadaljnjim 
razvojem podjetniške aktivnosti, kulturne produkcije in izmenjave s 
sosednjo avstrijsko Radgono. 

Poudarjali bomo zaupanje v sočloveka in skupnost ter zato v državo in 
njene institucije, saj želimo živeti v prijazni in povezani skupnosti. Še več – 
živeti želimo v prepoznavni občini, ki bo privlačna tudi drugim za bivanje, 
ustvarjanje in nove priložnosti.

Občina Gornja Radgona je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo 
smer. V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti 
ter poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občinske uprave. 
Zavedamo se, da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, 
saj lahko le tako pripravimo kakovostne projekte, ki bodo koristili celotni 
skupnosti. 

Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov in sprejemali konstruktivno 
kritiko, kar bo vodilo do boljših projektov ter manjše korupcije. Pri obnovah 
cest ne bomo čakali na zadnji mesec pred volitvami, ampak bomo 
poskrbeli, da bodo dela tekla nemoteno skozi celoten mandat. S tem 
želimo zmanjšati nevšečnosti za vse naše občanke in občane. 



Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da znižamo cene komunalnih storitev, 
zato bomo proučili tudi možnost reorganizacije našega komunalnega 
podjetja. Poleg cestne in komunalne infrastrukture menimo, da si naši 
občani zaslužijo tudi ustrezno urejene zelene površine ter sprehajalne poti, 
zato bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih površin na območju 
ŠRC Trate, Mure in Negovskega jezera.

Naša skupnost bo zato zdrava, svobodna, odprta in hkrati povezana. Ob 
sodelovanju vseh deležnikov v občini, v Gibanju Svoboda verjamemo, da 
bomo sprejemali kakovostne odločitve, ki bodo vodile do uresničitve vseh 
ključnih projektov v dobro občine in naposled tudi vizije razvoja. 



Volilni program

ZAGOTAVLJANJE VARNE POVEZLJIVOSTI.

Na območju Občine Gornja Radgona želimo zagotoviti varnejšo 
cestnoprometno omrežje za vse naše občane. Poseben 
poudarek želimo dati zlasti ranljivim udeležencem v prometu, 
torej otrokom in starejšim. V okolici šol bomo zato razvili omrežje 
varnih šolskih poti, ki bo sestavljeno iz različnih načinov umirjanja 
prometa (denimo kontinuirani pločniki, vizualne zožitve vozišč 
itn.), ki bodo zagotovile nižje hitrosti vozil ter bistveno večjo 
prometno varnost. Za učinkovitejšo organizacijo potniškega 
prometa bomo zgradili novo avtobusno postajo in si prizadevali 
k ponovni vzpostavitvi železniških povezav. V dialogu z državo ter 
okoliškimi občinami želimo pričeti s projektom navezovalne hitre 
ceste na avtocestni priključek Grabonoš, ki bo bistveno izboljšala 
povezljivost našega mesta.

ZELENO IN KAKOVOSTNO UREJENO MESTNO 
SREDIŠČE.

S pomočjo uvajanja rešitev v prometni infrastrukturi želimo 
razbremeniti mestno središče Gornje Radgone, ki bo tako lahko 
postalo urejeno po meri lokalnih prebivalcev. Poskrbeli bomo 
za dodatne urbane zelene površine, ki bodo močno povečale 
kakovost našega javnega prostora. Z dodatnimi površinami 
želimo zagotoviti prijazno urejen prostor za preživljanje prostega 
časa vseh naših občank in občanov. To bodo nedvomno hitro 
občutila zlasti mikro in manjša podjetja, ki svoje storitve nudijo 
na območju našega mesta. Z urejenim in zelenim središčem 
Gornje Radgone želimo poskrbeti, da bomo na boljšem prav vsi.
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ZDRAVO NARAVNO OKOLJE.

V Občini Gornja Radgona moramo poskrbeti za zdravo ter čisto 
naravno okolje. Emisije občine želimo znižati z namestitvijo 
sončnih elektrarn na strehe naših javnih objektov. Poleg tega 
bomo skrbno pregledali občinske prostorske načrte in poskrbeli 
za optimalno izrabo vseh površin glede na potrebe ljudi. 
Posebno pozornost bomo namenili varovanju kmetijskih zemljišč 
pred pozidavo. Namesto tega bomo investitorje spodbujali k 
investiranju v obstoječa degradirana zemljišča in v razširjeno 
industrijsko cono.

ODPRTA IN USTVARJALNA DRUŽBA.

Menimo, da si Gornja Radgona zasluži osrednji kulturni dom z 
galerijo in podporno infrastrukturo, ki bo omogočala predstave, 
razstave in dogodke na najvišji ravni. Tudi v sodelovanju s 
sosednjo avstrijsko Radgono, s katero bomo okrepili izmenjavo na 
področjih kulture, turizma, znanosti, gospodarstva in varovanja 
okolja. Prav tako si želimo vzpostaviti mednarodno šolo, s katero 
bomo v občino privabili mlajšo in kozmopolitsko generacijo, ki 
bo v obnovljeni nekdanji vojašnici v središču Gornje Radgone 
spodbudila razvojni preboj občine.

KREPITEV PODJETNIŠKE DEJAVNOSTI.

V mestu želimo zagotoviti pogoje za razvoj majhnih in mikro 
podjetij, ki jih vodijo naši občani. Menimo, da je za napredek 
Gornje Radgone nujno zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj 
podjetništva. Veliko priložnost vidimo v obmejnem sodelovanju z 
Avstrijo, saj lahko naša podjetja tam nudijo kakovostne storitve po 
konkurenčnih cenah.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Selitev industrije

Nadaljevati želimo s selitvijo industrije iz Gornje Radgone v 
razširjeno industrijsko cono. Središče mesta bo s tem pridobilo 
nove površine za ureditev zelene soseske neprofitnih stanovanj 
za mlade družine. Ob tem bo mesto razbremenjeno težkega 
tovornega prometa in zvočnega onesnaževanja.

Projekt 2

Trajnostna infrastruktura in prometna razbremenitev

V Gornji Radgoni želimo zgraditi novo avtobusno postajo in jo 
združiti z železniško postajo. Prizadevali si bomo za elektrifikacijo 
proge do Ljutomera in k ponovni vzpostavitvi železniških povezav, 
da bi povečali privlačnost lokalnega javnega potniškega 
prometa. 

Poleg tega želimo urediti omrežje varnih šolskih poti za otroke, 
da bodo otroci lahko v šolo prišli varno in samostojno. 
V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter sosednjimi 
občinami želimo pripraviti projekt sodobne navezovalne hitre 
ceste na avtocestni priključek Grabonoš.  

Projekt 3

Razvoj turizma in kulture

Šola in vrtec ne ustrezata več svojemu namenu. Podprli bomo 
njuno prenovo in širitev ter izgradnjo večnamenske dvorane 
Libeliče. 



Projekt 4

Obuditev mestnega jedra v Dravogradu

Preučili bomo, kako lahko čim hitreje na strehe javnih objektov 
v lasti države in občine namestimo naprave za izkoriščanje 
sončne energije. S tem želimo doseči večjo stopnjo energetske 
samooskrbe naše občine ter znižati stroške obratovanja naših 
občinskih služb.

Projekt 5

Dodatni prostori za varstvo najmlajših

Zaradi vse večje potrebe po varstvu otrok moramo nujno 
zagotoviti sredstva za izgradnjo novih kapacitet vrtca v Negovi. 


