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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

V stranki Gibanje svoboda Prebold delujemo s sloganom »Pogled naprej,
DA Prebold« in dajemo priložnost neobremenjenim in neodvisnim svežim
obrazom, ki s svojimi talenti in z iskreno željo po sodelovanju in pozitivnih
spremembah v občinski politiki lahko prispevajo novo energijo v delovanju
lokalne skupnosti. Učinkovitost in uspešnost občine se prične z dobrim
vodenjem in upravljanjem v lokalnih skupnostih, zato je občinska politika 
pri razvoju kraja bistvenega pomena. Želimo oblikovati lokalne programske
točke, ki so premišljene, izvedljive, ki ne sprožajo novih konfliktov in vnašajo
v prostor zdravo mero drznosti in unikatnosti. 
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Volilni program

OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA 

UČINKOVITA IN STROKOVNA JAVNA
UPRAVA

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje želimo ohraniti javni 
zdravstveni sistem, ki bo omogočal stalno zdravniško oskrbo 
z zadostnim številom ambulant za odrasle in otroke. Nove 
zdravnike želimo v Prebold privabiti z dodatnimi občinskimi
štipendijami, pa tudi ugodnimi bivalnimi pogoji, zagotovitvijo 
javnih stanovanj itn.

Nadaljevati želimo projekt e-uprava z glavnim ciljem 
vzpostavitev enostavnih, jasnih in hitrih upravnih postopkov. 
Poslovanje občinske uprave z občani želimo digitalizirati in s tem 
omogočiti preglednejše ter hitrejše postopke. Zagotoviti želimo, 
da bodo pristojni organi odločali ter za svoje odločitve sprejeli 
ustrezno odgovornost.
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4. TURIZEM IN ŠPORT

MOČNO, ODPRTO IN INOVATIVNO
GOSPODARSTVO

Graditi želimo prepoznavno turistično destinacijo, ki bo zelena 
in butična, ob skrbi za družbeno in okoljsko rast: graditi želimo 
na prepoznavnosti botanične raznolikosti Marije Reke in 
prepoznavnosti za kolesarske izlete. V Občini Prebold želimo 
spodbujati vlaganje v prenovo zastarele ali ne dovolj razvite 
turistične infrastrukture. Uredili bomo ribnik pod Žvajgo ter 
namestiti elektronske info točke ob vpadnici v Prebold. Poleg 
turističnih kapacitet želimo vlagati tudi v športno infrastrukturo. 
Želimo povečati sredstva za šport ter nuditi podporo otrokom, 
ki se ukvarjajo s športom, profesionalnim športnikom ter tudi 
športnikom invalidom. Podprli bomo prenovo športnih igrišč v 
kraju in v ostalih krajevnih skupnostih. 

Gibanje Svoboda Prebold zagovarja usmeritev v trajnostni 
razvoj, ki temelji na sodobnih tehnologijah in ohranjanju okolja 
ter bo podpiralo panoge in podjetja z visoko dodano vrednostjo. 
Imamo ničelno toleranco do velikih okoljskih onesnaževalcev. V 
občini želimo zagotoviti stabilno in predvidljivo poslovno okolje, 
ki upošteva potrebe samostojnih podjetnikov in gospodarskih 
družb. Želimo privabiti predvsem podjetja ter podjetnike iz 
visokotehnološkega sveta, zato bomo dokončali širokopasovno 
omrežje in pospešili postopke postavitve lokalnega omrežja 5G. 
Preko mednarodnih projektov bomo Prebold vključili v globalne 
projekte industrije 4. generacije. Ustvariti želimo stimulativno 
okolje za znanje in inovacije.
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5. KAKOVOSTNO JAVNO ŠOLSTVO

OKOLJE IN PROSTOR – ISKANJE 
RAVNOVESJA MED OKOLJEM IN RAZVOJEM

Posodobitev dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu glede 
na izzive in priložnosti, ki jih prinašajo nova spoznanja tako na
pedagoškem kot na tehnološkem področju.

 
Zagotoviti želimo stabilno in pregledno financiranje vzgojno-
izobraževalnih zavodov in ločiti en vzgojnoizobraževalni zavod
na dve samostojni celoti: v vzgojno-varstveni zavod Prebold 
in Osnovno šolo Prebold. Osnovna šola Prebold mora s svojim
aktivnejšim pristopom bolj tvorno sodelovati pri oblikovanju
lokalne kulture, učence želimo aktivneje vključiti predvsem v
pripravo različnih občinskih proslav. 

V Občini Prebold želimo zagotoviti sredstva za zagon projekta 
obvoznice ter projekta razvojna os sever-jug Prebold - Trbovlje. 
S pomočjo obvoznice želimo prometno razbremeniti središče 
Prebolda. Kmetom v naši občini želimo v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo sofinancirati zaščitna sredstva za 
primer ujm in naravnih nesreč. Pri izvedbi javnih investicij v 
zgradbe želimo kot primarni gradbeni material uporabiti les. 
Občina Prebold bo tudi aktivno pomagala vsem kmetom pri 
trženju lokalnih kmetijskih in prehranskih izdelkov. V ta namen 
želimo razširiti in posodobiti tržnico v Preboldu.



7. KULTURNI IN ŠPORTNI UTRIP PREBOLDA

Večja vključitev zavoda Osnovna šola Prebold v kulturne in
športne dejavnosti ter projekte v Občini Prebold.



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Ohranitev javnega zdravstva

S kombinacijo občinskih ukrepov (npr. javna občinska 
stanovanja za zdravnike ter medicinske sestre) želimo v naši 
občini zagotoviti pogoje za mlade zdravnike. Zgolj z zadostnim 
zdravstvenim kadrom lahko namreč ohranimo ter nadgradimo 
trenutne javne zdravstvene storitve.

Idejni projekt za gradnjo nove ceste Prebold-Trbovlje za tretjo
razvojno os sever-jug

 
S projektom želimo umakniti promet skozi krajevno središče,
povečanje možnosti za širitev industrijske cone in s tem
pridobivanje novih delovnih mest

Projekt IR 4.0

V Preboldu želimo zagotoviti širokopasovno internetno 
povezavo za vsa gospodinjstva ter gospodarske subjekte, kar 
bo omogočilo razvoj visokotehnološkega gospodarstva z visoko 
dodano vrednostjo.



Projekt 4

Učinkovita občinska uprava

Občinsko upravo želimo digitalizirati in narediti uporabniku 
prijaznejšo. Zavzemali se bomo za bolj transparentno objavljanje 
odločitev občinskih organov, zlasti občinskega sveta ter 
prenovo spletnega mesta, da bo bolj funkcionalno ter dostopno 
tudi gluhim ter slepovidnim. V občinskem svetu bomo vedno 
terjali, da občinsko vodstvo prevzame odgovornost za sprejete 
odločitve. Vestno želimo nadzorovati tudi večje projekte, ki bodo 
izvedeni v Občini Prebold.


