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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, kjer se bomo zavzemali za povezovanje, za 
svobodno in odprto družbo, za spoštovanje sočloveka in skupnosti, za 
socialno prijazno občino, za  dolgotrajno oskrbo starejših, za ustvarjanje 
novih delovnih mest, za realne obljube in za dobre projekte po meri vseh 
prebivalcev v Prevaljah. Želimo si predvsem, da bi potencial mladih zadržali 
v občini. Z motiviranimi mladimi, ki so polni novih idej, bi poskrbeli za razvoj 
občine in dvig kakovosti bivanja v njej. Občino Prevalje želimo razviti v 
zeleno in trajnostno občino, s posebnim posluhom za inovativne ideje. 

Občina Prevalje je v preteklih letih naredila korake v pravo smer. V Gibanju 
Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno okrepiti ter poskrbeti za 
še boljše in učinkovitejše delo naše občine, med katere spada dostop 
do pitne vode za vse občane, zavzemanje za najnižjo ceno komunalnih 
storitev ter pomoč pri izvajanju projektov na zeleni prehod. Zavedamo 
se, da je v občinske projekte potrebno vključiti čim več občanov, saj le 
tako pripravimo kvalitetne projekte. Verjemamo, da konstruktivna kritika 
vodi do boljših projektov, manjše korupcije ter večje transparentnosti in 
pogojev dela v občinskem svetu. Menimo, da naši občani potrebujejo 
tudi ustrezno urejene zelene površine ter sprehajalne poti, zato bomo 
zagovarjali postavitev novih rekreacijskih površin ter se zavzemali za 
čistejše okolje. Velik potencial vidimo tudi na področju samooskrbe ter na 
športnem in kulturnem področju, prav tako pa se bomo zavzemali za boljše 
sodelovanje in povezovanje krajevnih skupnosti. Poskrbeli bomo za dobro 
vodenje projektov..Ne želimo obljubljati tistega, kar je neuresničljivo, temveč 
predstavljamo projekte, ki so objektivno uresničljivi. S stranko Gibanje 
svoboda si delimo navedene ideale in vrednote in menimo, da pod okriljem 
te stranke lahko v največji možni meri uresničimo zadane cilje in projekte.



Volilni program

OBČINA PREVALJE BO OBČINA ZELENEGA 
PREHODA

V občini Prevalje bomo v največji možni meri zasledovali cilje 
in načela zelenega prehoda. Čim več električne energije bomo 
skušali proizvesti v občini sami, največ od tega preko malih 
sončnih elektrarn. Te bodo nameščene tako na zasebnih 
stavbah kot na stavbah v občinski lasti. S postavitvijo javnih 
električnih polnilnic in brezplačnih parkirnin na javnih parkiriščih 
za električne avtomobile bomo spodbujali uporabo električnih 
avtomobilov. S posodobitvijo omrežja kolesarskih stez in 
uskladitvijo voznih redov lokalnih avtobusov bomo spodbujali 
uporabo oblik trajnostnega prevoza v čim večji možni meri.
Zamenjali bomo zdravju škodljive in dotrajane salonitne 
vodovodne cevi ter poskušali pridobiti priznanje v državni 
program in sanirali s svincem onesnažene javne površine. S 
sistemom subvencij bomo spodbujali zamenjavo starejših, 
dotrajanih in okolju neprijaznih kurilnih naprav.
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V OBČINI PREVALJE BOMO POSKRBELI ZA 
NAŠO MLADINO

V občini Prevalje bomo poskrbeli za vse sklope naše mladine. 
Vsem dijakov in študentom z odličnim oz. primerljivim uspehom 
bomo zagotovili občinske štipendije.  Mladim, ki se bodo po 
zaključku šolanja odločili ostati v občini Prevalje, bomo pomagali 
z ustanavljanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Gre 
predvsem za delovna mesta na IT področju, s čimer bomo izvedli 
digitalizacijo občinske uprave in odločevalskih procesov v občini. 
S prireditvijo nagrade Inovacija leta bomo denarno nagrajevali 
najbolj inovativne projekte, katerih avtor bo občan naše občine. 
V sodelovanju z Vlado RS bomo zagotovili, da se v občini zgradijo 
javna stanovanja, ki bodo namenjena predvsem mladim, še 
posebej mladim družinam. Zavzemali se bomo za povečanje 
subvencije za vrtec in zagotovili daljši delovni čas vrtca, ki se bo 
prilagajal potrebam staršev vrtčevskih otrok.

OBČINA PREVALJE BO POVEZANA OBČINA

Zavzemali se bomo za boljšo projektno sodelovanje in 
povezovanje z občinami v Mežiški dolini,  v regiji in tudi čezmejno. 
Pripravili bomo načrt za prenovo lokalnega omrežja cest ter 
v tesnem sodelovanju z Vlado RS pospešili vse postopke za 
nadaljevanje izgradnje obvoznice oz. hitre ceste. Občinske ceste 
bi redno vzdrževali ter poskrbeli za pločnike in osvetljenosti na 
ključnih točkah. Prehode za pešče bi opremili z opozorilnimi 
talnimi lučmi, ki zagotavljajo večjo varnost pešcem. Kraje v 
naši občini želimo povezati tudi z omrežjem kolesarskih stez, ki 
bi prebivalcem ponudile alternativo za vsakodnevno uporabo 
avtomobila. Pri uresničevanju infrastrukturnih projektov bi si 
financiranje zagotovili tudi s prijavo na evropske projekte. 
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OBČINA PREVALJE BO OBČINA RACIONALNE 
PORABE SREDSTEV

V občini Prevalje se zavzemamo za racionalno in gospodarsko 
porabo javnih sredstev. Poleg uporabe instituta participativnega 
proračuna, s katerim bodo občani imeli večjo besedo glede 
projektov, za katere se namenijo javna sredstva, se bomo 
zavzemali še za izvedbo infrastrukturnih projektov v javno-
zasebnem partnerju, če je v posameznem primeru to smotrno. 
Redno se bomo prijavljali na evropske razpise in si iz njih 
prizadevali zagotoviti sredstva. V ta namen bomo zagotovili 
nova delovna mesta, kjer se bodo zaposleni ukvarjali izključno z 
iskanjem in prijavami na evropske projekte. Na ta način bomo 
maksimirali obseg sredstev, ki jih lahko prejmemo iz naslova 
Evropske unije. Poleg tega želimo z racionalizacijo poslovanja in 
izvedbe storitev znižati predvsem ceno komunalnih storitev in s 
sofinanciranjem občine zmanjšati strošek pomoči na domu za 
uporabnika. 
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OBČINA PREVALJE BO TURISTIČNA 
DESTINACIJA

Občina Prevalje zagotovo ima turistični potencial, a ta po 
našem mnenju ni dovolj izkoriščen. Občina ponuja številne 
izvrstne pohodniške in kolesarske poti, poleg tega pa še odlično 
kulinarično ponudbo turističnih kmetij, ki poleg prehrane nudi 
še nastanitev. Za promocijo turizma v občini bomo ustanoviti 
turistično-informacijski center ter občino Prevalje promovirali 
kot turistično destinacijo v medijih in na spletu. Kmetom, ki 
se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, bomo namenili razpise, 
preko katerih bomo sofinancirali nadgraditev njihove turistične 
ponudbe, poleg tega pa bomo nudili tudi strokovno in pravno 
pomoč pri prijavi na evropske razpise. V sklopu javno-
zasebnega partnerstva bomo vzpostavili glamping. Pri ponudbi 
in opremljenosti turističnih kmetij se bomo zgledovali po sosednji 
Avstriji. Zavzemali se bomo za večjo prepoznavnost turizma v 
občini in za povezovanje ter sodelovanje z občinami v Mežiški 
dolini, regiji in čezmejno.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Vzpostaviti  dialog z občani

Z občani bomo sodelovali na vseh ravneh. To pomeni, da bomo 
poslušali občane pri njihovih težavah in problematikah ter jih 
po najboljših močeh skušali odpraviti. Prisluhnili bomo tudi 
predlogom in projektom občanov. Želimo si iskrenega dialoga 
z občani, saj kot občinski svetniki služimo njim. Poleg tega 
bomo zagotovili tesno vključenost civilne družbe v odločevalske 
procese. Navedeno bo občanom prineslo dodatno motivacijo 
za aktiviranje v procesih načrtovanja ukrepov. K diskusijam 
o prihodnosti občine mora prispevati čim večji del skupnosti 
in tudi strokovne javnosti. Posluževali se bomo tudi instituta 
participativnega proračuna. 

Projekt 2

Samooskrba

Glede na obseg kmetijstva v občini Prevalje, se je smiselno 
zavzemati za čim večjo stopnjo samooskrbnosti v občini. Vrtci 
in šole v občini bodo čim več izdelkov kupile od lokalnih kmetov, 
kar bo zagotavljalo dohodek koroškim kmetijam, naši otroci 
pa bodo jedli kakovostno lokalno hrano. Prav tako se bomo 
zavzemali za čim več strokovnih izobraževanj na področju 
samooskrbe za vse občane.

Poleg tega se bomo zavzemali za povezovanje in sodelovanje med 
koroškimi kmetijami tako, da si bodo kmetje v podporo in pomoč 
predvsem pri samooskrbi in trženju svojih izdelkov. Organizirali 
bomo tudi tedenske tržnice živil iz lokalnih kmetij. Občina bo lokalne 
kmete transparentno obveščala o kmetijskih razpisih in aktualnih 
kmetijskih politikah. Cilj vsega navedenega je, da se čim več 
lokalno pridelanih izdelkov tudi potroši v lokalni skupnosti.



Projekt 3

Zeleni prehod

V občini Prevalje se bomo zavzemali za dodatno sofinanciranje 
malih sončnih elektrarn. Takšne elektrarne bomo namestili 
tudi na vse zgradbe v občinski lasti, kjer je to mogoče. Težavo 
elektroenergetskega omrežja, ki ga je potrebno ob večjem 
številu malih sončnih elektrarn posodobiti ter povečati njegove 
zmogljivosti, bomo reševali ob sodelovanju z Vlado RS. Tako 
bomo navedeno težavo odpravili na učinkovit način. V občini 
bomo vzpostavili tudi javne priključke za električna vozila 
in avtodome. Električnim avtomobilom pa ne bo potrebno 
plačevati parkirnine na javnih parkiriščih. 

Projekt 4

Ustanovitev medgeneracijskega centra

Občina Prevalje je edina občina v Mežiški dolini, ki nima 
medgeneracijskega centra. To bomo odpravili z ustanovitvijo 
takšnega centra v naši občini, saj smo trdno prepričani, da 
ga potrebujemo. Medgeneracijski center bo pripomogel k 
soustvarjanje skupnosti v naši občini in bo z različnimi vsebinami 
ter  inovativnim programom predstavljal osrednji prostor 
za druženje, učenje in povezovanje ljudi različnih starosti. Z 
medgeneracijskim centrom želimo dobiti prostor, kjer se ljudje 
počutijo sprejeti in koristni ter prostor, kjer ljudje z veseljem 
preživljajo svoj prosti čas, pri tem pa prispevajo k skupnosti. 



Projekt 5

Občina Prevalje bo digitalna občina

V občini Prevalje bomo digitalizirali delovanje občinske uprave. 
Večino opravil bo z uporabo digitalne identitete mogoče opraviti 
iz domačega naslonjača, na spletu pa bo tudi mogoče slediti 
napredku pri obravnavi vaše vloge. Vzpostavili bomo enotni 
klicni center za vprašanja občanov ter poskrbeli za bele lise 
pokritosti dostopa do omrežja.  Seveda pa bo vsa dejanja še 
naprej mogoče opraviti osebno, saj ne želimo izključiti starejših 
občanov ter tistih, ki imajo manj digitalnih veščin. 


