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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 ŽIVETI V OBČINI, KI BO NUDILA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE VSEM 
GENERACIJAM 

Gibanje Svoboda bo v Radljah ob Dravi predlagalo in podpiralo vse rešitve, 
ki bodo sledile načelom trajnosti ter naši občini omogočale razvojno 
naravnanost. Med ključne nosilce razvoja uvrščamo podjetnike, kmete, 
zaposlene v turistični panogi ter lokalne obrtnike, pri čemer poudarek 
dajemo enakomernemu razvoju urbanega okolja in podeželja. Pri iskanju 
rešitev bomo skupaj z vsemi deležniki težili k visokim okoljskim standardom, 
da prebivalcem zagotovimo čisto in varno bivalno okolje. Posebno skrb 
in pozornost bomo namenili ranljivim skupinam ljudi, kot so starejši, 
otroci in ljudje s posebnimi potrebami. Verjamemo, da lahko s skupnimi 
močmi Občino Radlje ob Dravi posodobimo in poskrbimo, da bo izkoristila 
ogromen potencial vseh njenih občanov ter občank.



Volilni program

ZA! RAZVOJ GOSPODARSTVA IN PODEŽELJA

Zavzemali se bomo za ustvarjanje ustreznih pogojev za razvoj 
podjetništva in obrti.  Poskrbeti želimo za prostorsko ureditev 
poslovne cone ter infrastrukture, ki bo privabljala podjetnike. 
Občina mora nuditi ažuren in efektiven servis osveščanja o 
kadrovskih štipendijah, ki mladim omogočajo prvi stik s podjetji 
in podlago za dolgoročno sodelovanje. Posebno pozornost 
želimo nameniti digitalizaciji podjetij v Radljah ob Dravi, 
pri čemer želimo s pomočjo EU sredstev ter Ministrstva za 
digitalizacijo pripraviti posebne pakete spodbud za digitalno 
poslovanje.

Na področju kmetijstva želimo v čim večji meri spodbujati in 
pomagati lokalnim kmetom. Obstoječo tržnico želimo nadgraditi 
in posodobiti ter poskrbeti za kvalitetne pokrite prodajne 
prostore, ki omogočajo tudi druženje.  

Naša občina mora razvijati sonaravni turizem. Sodelovati želimo 
v projektih, kot so Zelena destinacija, Moja dežela, Pohorje 365, 
Dravska kolesarska pot. Zato bo treba povečati prenočitvene 
zmogljivosti in promocijsko dejavnost.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR, OBČINO 
DIALOGA IN POVEZOVANJA

V Gibanju Svoboda spodbujamo politiko dialoga in povezovanja, 
zato se bomo za doseganje in uresničevanje skupnih 
programskih ciljev dogovarjali in povezovali s strankami in 
listami s primerljivimi programi.

ZA! SOCIALNO VKLJUČUJOČO OBČINO IN 
KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zavzemali se bomo za socialno vključenost in izboljšanje 
kakovosti življenja občanov. Javno zdravstvo želimo okrepiti z 
izgradnjo novega zdravstvenega doma in vključitvijo v projekt 
Zdrava mesta. Za varstvo naših najmlajših bomo poskrbeli 
z dograditvijo otroškega vrtca v Radljah ob Dravi. V občini si 
želimo tudi dostopnejših stanovanj, zato bomo spodbujali 
gradnjo neprofitnih stanovanj zlasti na degradiranih območjih 
(npr. opuščeni Marenberški samostan). Pri tem bomo proučili 
tudi možnost podpore sodobnih modelov t. i. stanovanjskega 
zadružništva. Zavedamo se, da je predpogoj kakovostnega 
življenja kvalitetna pitna voda, zato želimo modernizirati ter 
nadgraditi javni vodovod. Na področju kulture bomo skrbeli 
za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter spodbujali 
ljubiteljsko kulturo in običaje. Zdrav duh potrebuje tudi zdravo 
telo, zato bomo nadgradili športno infrastrukturo z novo 
smučarsko tekaško stezo. V Radljah ob Dravi želimo vsem 
prebivalcem ponuditi alternativo osebnemu prometu, in sicer 
lokalni javni potniški promet, ki bi vozil z ustrezno frekvenco 
(minimalno 2x na uro) in povezal vse kraje v naši občini. Na tak 
način lahko spreminjamo mobilnostne navade ter zagotovimo 
mobilnost vsem, ki nimajo avtomobila (zlasti otroci ter starejši). 
Poseben poudarek v naši občini dajemo tudi društvenim 
dejavnostim, zlasti prostovoljnim gasilcem, saj jim želimo 
zagotoviti potrebne materialne pogoje za delovanje. 
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ZA! STAROSTI IN INVALIDOM PRIJAZNO 
OBČINO

Zavzemali se bomo, da bodo posebne skrbi deležni starejši in 
ljudje s posebnimi potrebami. Z gradnjo dodatnih oskrbovanih 
stanovanj želimo starejšim omogočiti čim daljše samostojno 
bivanje. Občina bo v sodelovanju z drugimi deležniki poskrbela 
za pomoč na domu za vse, ki potrebujejo asistenco za 
preživljanje starosti v domačem okolju. Poskrbeli bomo za 
izgradnjo varstveno-delovnega centra in bivalnih enot. Osebam 
z oviramo želimo pomagati z odpravo arhitektonskih ovir po 
celotni občini, posebno pozornost pa nameniti tudi prilagoditvi 
prometne infrastrukture (npr. dostopnost pločnikov ter zaščita 
slepih in slabovidnih ob prečkanju ceste).

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

ZAVZEMALI SE BOMO za kadrovsko strokovno organizirano občino, 
ki bo občanom zagotavljala učinkovit javni servis in podporo. 
Občane želimo preko spletnega mesta obveščati o vseh ključnih 
odločitvah občine. V primeru zapor cest bomo občanom 
ponudili možnost SMS obveščanja.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

UREJANJE POSLOVNIH CON

Za razvoj podjetništva v Občini Radlje ob Dravi potrebujemo 
ustrezno podporno okolje, ki bo omogočalo gospodarstvu, 
še posebej srednjim in malim podjetjem, da povečajo svojo 
dodano vrednost. V ta namen želimo podjetjem zagotavljati 
ustrezne prostorske, povezovalne, promocijske in druge pogoje, 
ki bodo naslavljale njihove potrebe.

Projekt 2

SPODBUJANJE PRIDELOVANJA LOKALNE HRANE IN 
SAMOOSKREBE

Za spodbujanje pridelovanja lokalne hrane in samooskrbe 
želimo pridelovalcem pomagati z javnimi razpisi, preko katerih 
lahko občina sofinancira različne projekte za pridelavo in trženje 
lokalne kakovostne hrane. 

Projekt 3

IZGRADNJA NOVEGA ZDRAVSTVENEGA  DOMA

Občankam in občanom želimo omogočiti boljši dostop do 
kakovostnih zdravstvenih storitev, zato bi z ustrezno prostorsko 
umestitvijo pristopili k izgradnji novega zdravstvenega doma na 
najprimernejši lokaciji.



Projekt 4

GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ

Z gradnjo energetsko varčnih neprofitnih stanovanj želimo v 
naši občini izboljšati splošen dostop do stanovanj, še posebej za 
mlade družine,  hkrati pa zagotoviti, da sta njihova uporaba in 
vzdrževanje finančno vzdržna.

Projekt 5

GRADNJA OSKRBOVANIH STANOVANJ

Tudi v naši občini se soočamo s staranjem prebivalstva, kar 
zahteva prilagajanje bivalnih prostorov potrebam starejših, da 
jim omogočimo varno in podaljšano življenje v domačem okolju, 
v bližini pa zagotavljamo takojšnjo odzivnost zdravstvenih in 
socialnih ustanov.




