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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

Podnebne in demografske spremembe, migracije, digitalizacija in nove
tehnologije ter potreba po nenehnem razvijanju novih znanj in veščin so
zaznamovale čas, v katerem živimo. Velikokrat nas življenje preseneti 
z nalogami, ki jih ne izberemo sami. Na nas pa je, da jih sprejmemo in
pristopimo k odgovornemu reševanju.

V Občini Radenci nezaupanje v občinsko oblast vse bolj narašča. Namesto
prizadevanja po odprti in strpni družbi nas lokalna oblast vedno bolj vodi 
v nestrpnost in razdvojenost. Sovražni govor na družbenih omrežjih in v
občinskem informatorju je postal orodje ustrahovanja in diskreditacije,
sočasno pa dodobra načel vezi med občani, med katerimi prihaja do
nezadovoljstva, sporov in izolacije. V Gibanju Svoboda takšnemu načinu
vodenja občine nasprotujemo. Občinska oblast z županom na čelu bi
morala zasledovati javni in splošni interes, delovati in živeti v miru ter v
svobodi. Naše delovanje v občinskem svetu bo temeljilo na osnovi kulture 
in spoštljivega dialoga, kar je predpogoj za strpno izmenjavo resnicoljubnih
mnenj in stališč, ki zasledujejo cilj demokratične in vključujoče skupnosti.
Želimo si vzpostaviti skupnost, ki bo zmožna ne zgolj prisluhniti, temveč tudi
sprejemati odločitve, upoštevajoč mnenja, izkušnje in znanje raznovrstnih
deležnikov naše občine.

Prihodnost naše skupnosti bomo gradili na spoštovanju, ki je osnovni
gradnik vsakega odnosa. Medsebojno spoštovanje nas usmerja k
sprejemanju drugačnih mnenj, raznolikih pogledov na svet in mnogoterih
izkušenj ter nas bogati in spodbuja. Ponovno bomo vzpostavili zavezništvo
med različnimi starostnimi skupinami občank in občanov. Svoboda
predstavlja predpogoj za uresničitev potencialov posameznikov in je 
temelj demokratične skupnosti. Posamezniki, posameznice in skupnost kot
celota so nosilci odgovornosti za skupno prihodnost. V vseh občanih želimo
vzbuditi zavedanje, da smo občina pravzaprav vsi, vsak posameznik, vsako
podjetje, vsako društvo, vsaka ustanova. Vsi skupaj moramo delovati kot
celota, saj le takšen pristop vodi v graditev močne in uspešne občine. S
sodelovanjem želimo doseči čim višjo kakovost bivanja. Na temelju teh
vrednot želimo ponovno izgraditi zaupanje v sočloveka in zaupanje v našo
lokalno skupnost. 
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Volilni program

ZA SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi 
nam bo zagotovila dolgoročno oskrbo z varno, kakovostno in 
zdravo hrano po dostopnih cenah. Podpirali bomo prehransko 
samooskrbo s poudarkom na ekološki pridelavi, lokalne izdelke 
pa bomo promovirali na spletni strani občine in organizirali 
njihovo prodajo na lokalni ravni.

Energetska prenova stavb nam bo prinesla dolgoročne 
energetske in finančne prihranke, nova delovna mesta ter 
prispevala k oživitvi gradbenega sektorja. Pri oddaji gradbenih 
del domačih podjetij ne bomo izključevali iz javnih razpisov.

Prehod na obnovljive vire energije bo zagotovil dolgoročno 
energetsko varnost brez izčrpavanja naravnih virov. Dvignil 
bo konkurenčnost našega gospodarstva in s spodbujanjem 
domačih tehnologij ustvaril nova delovna mesta. Prebivalcem 
bo omogočil oskrbo z energijo po dostopnih cenah. 

Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja 
naše občine. Ima potencial za ustvarjanje kakovostnih lokalnih 
delovnih mest in dodajanje vrednosti malemu gospodarstvu 
ter naravni in kulturni dediščini. Trudili se bomo, da v turistične 
namene izkoristimo turistični potencial Mure, uredili bomo 
nove kolesarske poti in vzpostavili izposojevalnico e-koles. 
Zgradili bomo kolesarsko stezo s peš potjo od OŠ Kapela do 
Turjanskega Vrha in od Hrašenskega do Račkega Vrha. Za 
turiste bomo uredili turistične točke, kot je železni vrelec in ostali 
vrelci v naravi. Turistično priložnost v občini in širše vidimo tudi 
v sistemskem povezovanju ponudnikov gostinskih in turističnih 
storitev. 



2.

3. ZA USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

ZA NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

Ustvarjalnost je najpomembnejša značilnost za kakovostno 
vodenje. Je družbeni proces odkrivanja novih inovativnih idej, ki 
prinašajo dodano vrednost. Pri vodenju občine je ustvarjalnost 
podhranjena, saj se odločitve sprejemajo enostransko, brez 
konsenza. Zato je pomembno, da v očinskem svetu ne zaviramo 
ustvarjalnosti, saj je ta pomembna za napredek celotne lokalne 
skupnosti. Vsak občan ima v sebi določeno rešitev, ideje in 
zamisli, a si jih velikokrat ne upa na glas povedati. Ustvarjalnost 
predstavlja pomemben temelj za inovativnost. Vsak posameznik 
je lahko inovativen, če se mu to dovoli oz. omogoči. Občina 
bo spodbujala dobre podjetniške ideje, saj želi sodelovati z 
domačimi podjetji, kar do sedaj ni bila praksa. Do sedaj je 
Občina Radenci pri uresničitvi svojih projektov raje najemala 
podjetja iz drugih občin, kar je imelo slabe multiplikativne učinke 
na celotno lokalno skupnost.

Občani v krajevnih skupnostih so si v preteklosti prizadevali biti 
aktivni v okviru turističnih, športnih in kulturnih društev. Skrbeli 
so za organizacijo in izvedbo dogodkov, tako tradicionalnih kot 
novih, in tako ohranjali kulturno identiteto kraja ter povezovanje 
med krajani. Poleg tega so skrbeli za izvedbo manjših investicij, 
namenjenih ureditvi občinskih cest, pokopališč, košnji trave 
idr. Vsa navedena dejanja so ljudi povezovala, zato so ti imeli 
občutek, da so del občine in da s svojim delom prispevajo k njeni 
razvitosti. Iz preteklosti lahko izpostavimo dejstvo, da je vloga 
občine, kakor tudi aktivna vloga krajanov pri razvoju podeželja 
in posameznega kraja, ključnega pomena. Dialog in soočanje 
različnih mnenj sta nujni sestavini demokratičnega procesa, 
ki zagotavlja, da se med različnimi alternativami izberejo 
optimalne rešitve v danem trenutku.



4. ZA RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

V Gibanju Svoboda nam veliko pomeni soodločanje občanov 
pri skupnih projektih občine. S povezovanjem z lokalnimi društvi,
z obema krajevnima skupnostima in drugimi deležniki bomo
načrtovali prihodnji razvoj naše občine in izoblikovali skupne
vrednote. Uvedli bomo participatorni proračun, s katerim bodo
tudi naši občani lahko odločali o izvedbi določenega projekta.
Želimo postati zanesljiv in strokoven partner malih, srednjih in
velikih podjetij. Pripravljali bomo projekte za postavitev sončnih
elektrarn na vseh javnih zgradbah. Gospodinjstvom bomo
pomagali pri zagotavljanju infrastrukture in zagotovili denarna
sredstva pri postavitvi sončnih elektrarn. Občinska sredstva
bomo namenili za obnovo lokalne ceste od Trgovine Jager do
središča vasi Boračeva in obnavljali kanalizacijsko omrežje v
naselju “Jelovica” in ostalih ulicah v Radencih.

Obnavljali bomo primarno in sekundarno vodovodno omrežje 
v občini. Upravljanje z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem
bo ostalo v upravljanju občine oz. režijskega obrata. Prizadevali 
si bomo pripeljati optiko v vsako hišo oz. stanovanje. V Radencih
bomo zagotovili javni Wi-Fi. 



5. ZA UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE

Župan in občinski svet z zaposlenimi na občinski upravi mora 
zagotavljati učinkovit javni servis. Trudili se bomo za boljšo 
organizacijo dela, uvajanje novih storitev in novih oblik pristopa 
do dela. Večjo vlogo bomo namenili krajevnim skupnostim. 
Nekoč, ko so te dobro delovale, so bila pokopališča lepo 
urejena, občinske ceste pa dobro vzdrževane. Na novo bomo 
izračunali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
in zmanjšali plačilo za nezazidana stavbna zemljišča. Preverili 
bomo, ali je bil postopek prodaje občinskih stanovanj zakonit. 
S Špotrtnim centrom Ivanke Serec bo upravljal Zavod za šport 
in turizem, nogometašem Slatine pa bomo omogočili, da bodo 
lahko odigrali vse domače tekme na stadionu. V Vrtec Radenci 
Radenski mehurčki in enoto Grozdek bomo postopoma uvajali 
sodobne metode razvoja naših malčkov. Enoto Grozdek bomo 
povečali: zagotovili bomo še tri dodatne oddelke. Otrokom, ki 
potrebujejo spremljevalca, ga bomo po potrebi tudi zagotovili. 
Ime Titova cesta bo na željo občanov ostalo nespremenjeno. 
Zahtevali bomo, da se denacionalizacijski postopek konča, kar 
nam bo omogočilo urejenost in izgradnjo radenskega parka. 



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Ureditev bivšega bazenskega kompleksa v Radencih

Z ureditvijo osrednjega prostora v Občini Radenci bomo uredili 
otroška igrišča in prireditveni prostor z letnim odrom. Zgradili 
bomo objekt, v katerem bodo imeli zagotovljene prostore tako 
upokojenci kot mladina. Ponovno bomo ustanovili Zavod za 
šport in turizem, ki bo upravljal z vsemi turističnimi in športnimi 
objekti v lasti Občine Radenci. Z ureditvijo prireditvenega 
prostora želimo, da kulturno oz. družbeno dogajanje v občini 
zaživi na lokaciji v središču kraja. Prostor, ki je že predolgo 
zapuščen in zasipan s starim gradbenim materialom, bomo 
spet oživili. 

Izgradnja ceste Radenci–Grabonoš

Z navedenim projektom bomo zagotovili javno dobro v obliki 
cestne infrastrukture, ki je eden nujnih pogojev za doseganje 
ciljev celovitega in trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. Še 
pomembnejši cilj navedenega projekta pa je zagotavljanje 
varnosti vseh udeležencev v lokalnem prometu, predvsem otrok, 
ki po tej cesti hodijo v šolo in so dnevno izpostavljeni nevarnosti. 
Projekt izgradnje navedenega odseka je načrtovan v letu 2025. 
S pomočjo infrastrukturnega ministrstva in Direkcije za ceste 
bomo navedeni odsek zagotovo izgradili in predali namenu.



Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Izgradnja mrliške vežice in parkirišča na Kapeli

Z izgradnjo mrliške vežice na Kapeli bomo občanom Kapele 
zagotovili pogoje za spoštljivo slovo od umrlih krajanov. Stara 
vežica je potrebna celovite prenove. Po predhodnem posvetu 
s krajani bomo vežico bodisi preselili nekoliko višje proti glavni 
cesti ali jo prenovili na obstoječi lokaciji.

Izgradnja sodobnega igrišča pri OŠ Radenci s pripadajočo 
tekaško stezo

Osnovna šola Radenci že dvajset let čaka na ureditev igrišča za 
osnovno šolo in obnovitev tekaške steze. Novo pridobitev bodo 
učitelji uporabljali za bolj kvalitetno poučevanje športne vzgoje. 
Igrišče bodo lahko koristili tako učenci OŠ Radenci kot tudi vsi 
občani Občine Radenci.

Dokončna izgraditev čistilne naprave v Radencih; izgradnja 
male čistilne naprave Hrastje Mota in dograditev manjkajočih 
kanalizacijskih vodov (Radenski Vrh, Janžev Vrh, Boračeva 2, 
Melanjski Vrh, Turjanski Vrh, Rački Vrh, Hrašenski Vrh, Murski 
Vrh, del Murščaka)

S predvidenimi ukrepi bomo dokončali izgradnjo nove čistilne 
naprave. Zgradili bomo novo kanalizacijsko omrežje Turjanci– 
Hrastje Mota. Z izgradnjo dodatne male čistilne naprave za 
fekalije v Hrastju Moti bomo omogočili priklop in izgradnjo 
manjkajočega kanalizacijskega omrežja za odpadne komunalne 
vode in s tem zagotovili njihovo čiščenje in odvajanje. Priklop bo 
omogočem vsem stanovanjskim hišam, občanom pa prihranjen 
strošek nakupa malih čistilnih naprav.



Projekt 6

Projekt 7

Projekt 8

bnova ceste od OŠ Kajetana Koviča do rondoja pri KZ Gornja
Radgona in ureditev krožišča. 

 
Z ureditvijo navedenega odseka bomo nadaljevali z obnovo
državne ceste in pločnikov ob cesti. Ob rekonstrukciji državne
ceste bomo uredili tudi krožišče. 

Pametna vas/pametno naselje

Pametno naselje je nov način življenja skupnosti na podeželju z 
inovativnimi in s praktičnimi rešitvami. Gradijo se na prednostih 
in priložnostih lastnega okolja za večjo kakovost življenja. Pri 
gradnji naselja v Radencih, ki se načrtuje, bomo zagotovili 
širokopasovno povezavo, sodobno prometno infrastrukturo, 
optiko in zgradili sodobno elektroinštalacijo za gradnje sončnih 
elektrarn. Ustvarili bomo okolje, v katerem bodo naši občani 
izkoriščali sodobno tehnologijo. Potrudili se bomo, da bo gradnja 
nizkocenovna in zanimiva za mlade družine. Za mlade družine 
bomo predlagali oprostitev plačila do ½ komunalnega prispevka. 

Odkup in obnova Kapelske kleti

Z odkupom Kapelske kleti želimo zaustaviti propadanje objekta, 
ki je bil nekdaj sedež podjetja VG Kapela. Objekt bomo preuredili
v kulturni dom. V kulturnem domu bi zagotovili prostor, v katerem
bi predstavljali viničarstvo in tradicijo obdelovanja vinske 
trte. Za nakup in obnovo objekta bomo konkurirali na razpisih 
za evropska sredstva, ki so namenjena ohranitvi podeželja in
kulturne dediščine. 


